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Βουλή των Ελλήνων
Δ/νση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
Τμήμα Ερωτήσεων 

1. Βουλευτή κ. Νίκο Συρμαλένιο
2. Βουλευτή κ. Παναγιώτη Σκουρολιάκο
3. Βουλευτή κ. Νίκο Παππά
4. Βουλευτή κα Κατερίνα Νοτοπούλου
5. Βουλευτή κ. Σωκράτη Φάμελλο
6. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας
7. Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων
8. Υπουργείο Τουρισμού

Θέμα: Απάντηση στη με αριθμό πρωτοκόλλου 3482/22.1.2020 Ερώτηση με θέμα: 
«Αναγκαιότητα άμεσης προστασίας και ανάδειξης των αρχαίων λατομείων μαρμάρου 
στην Πάρο καθώς και τήρησης της περιβαλλοντικής νομοθεσίας»

Σε απάντηση της με αριθμ. πρωτοκόλλου 3482/22.1.2020 Ερώτησης των Βουλευτών, 
κ.κ. Νίκου Συρμαλένιου, Παναγιώτη Σκουρολιάκου, Νίκου Παππά, Κατερίνας Νοτοπούλου 
και Σωκράτη Φάμελλου, σύμφωνα με τα στοιχεία που έθεσαν υπόψη μας οι αρμόδιες 
Υπηρεσίες και σε ό,τι αφορά το ΥΠ.ΠΟ.Α., σας γνωρίζουμε τα εξής:

Αναφορικά με το πρώτο ερώτημα, επισημαίνεται, ότι οι προτάσεις της προηγούμενης 
πολιτικής ηγεσίας του ΥΠΠΟΑ προς το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, για την 
ωρίμανση μελετών με στόχο την καλύτερη προετοιμασία των έργων της Προγραμματικής 
Περιόδου 2021-2027, στηρίχθηκαν σε μια προφορική εκτίμηση των πόρων που θα 
διατίθεντο προς το ΥΠΠΟΑ (περί τα 15.000.000 ευρώ). Ο τελικός κατάλογος των 
προτεινόμενων μελετών διαμορφώθηκε τον Οκτώβριο του 2019, μετά από την έγγραφη 
ενημέρωση από την αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, η 
οποία ζήτησε την εκ νέου ιεράρχηση των προτεινόμενων μελετών, προσδιορίζοντας για 
πρώτη φορά γραπτώς το ύψος των διαθέσιμων πόρων για το ΥΠΠΟΑ στο ποσό των 
7.470.000 ευρώ. Κατόπιν αυτού, η εκπόνηση μελέτης ωρίμανσης, με θέμα «Μελέτη 
στερέωσης, αποκατάστασης, ανάδειξης αρχαίων στοών λατομείων μαρμάρου στο Μαράθι 
Πάρου», έχει συμπεριληφθεί στο Πρόγραμμα Δράσης του 2020 του Υπουργείου Πολιτισμού 
και Αθλητισμού. Επιπλέον, σύμφωνα με την Εφορεία Αρχαιοτήτων Κυκλάδων και την Δ/νση 
Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων, έχει εκπονηθεί η μελέτη «Αρχαία λατομεία Πάρου 
και εγκαταστάσεις της Εταιρείας μαρμάρων Πάρου 19ου αι. Πρόταση προστασίας και 
ανάδειξης», που αφορά στο περιβάλλον των αρχαίων στοών καθώς και την είσοδο του 
λατομείου των Νυμφών. Οι συναρμόδιες κεντρικές υπηρεσίες του ΥΠΠΟΑ, η Διεύθυνση 
Αναστήλωσης Αρχαίων Μνημείων και η Διεύθυνση Προϊστορικών και Κλασικών 
Αρχαιοτήτων, μεριμνούν για τον έλεγχο της μελέτης, προκειμένου να εισαχθεί το 
συντομότερο στο Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο και το Κεντρικό Συμβούλιο Νεωτέρων 
Μνημείων, για την κατά νόμον γνωμοδότηση.
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Ω προς τον φάκελο απαλλοτρίωσης, σας γνωρίζουμε ότι η αρμόδια Εφορεία 
Αρχαιοτήτων Κυκλάδων απέστειλε τον Νοέμβριο του 2019 στη Δ/νση Προϊστορικών και 
Κλασικών Αρχαιοτήτων «Πρόταση απαλλοτρίωσης ή απευθείας εξαγοράς αρχαίων 
λατομείων στη θέση Μαράθι Πάρου», για τα γήπεδα φερόμενης ιδιοκτησίας Λουκή, 
εκτάσεως 41.169,08 τ.μ., και Δαμία, εκτάσεως 135.650,39 τ.μ. (αρ. 
ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΕΦΑΚΥΚ/ΤΑΕΜ/615645/439301/15484/816/11.11.19 έγγραφο). Ο φάκελος 
χρήζει περαιτέρω συμπλήρωσης και επεξεργασίας, καθώς απαιτείται τοπογραφικό 
διάγραμμα με τα στοιχεία των ακινήτων (φερόμενος ιδιοκτήτης, θέση, έκταση, εντός ή εκτός 
σχεδίου, αρτιότητα) και τρέχουσα τιμή μονάδας από την αρμόδια ΔΟΥ. Έχουν ήδη δοθεί οι 
σχετικές οδηγίες από τον Γενικό Γραμματέα Πολιτισμού προς τις αρμόδιες Υπηρεσίες για 
επίσπευση των διαδικασιών.

Ο φάκελος του θέματος για την ανανέωση της ΜΠΕ λειτουργίας των σύγχρονων 
λατομείων «Λατομεία Μαρμάρου Πάρου – Αδελφοί Ρήγα Α.Ε.Β.Ε.», στη θέση Τούρλες, Τ.Κ. 
Κώστου, Πάρου, βρίσκεται σε επεξεργασία από το αρμόδιο Τμήμα της Διεύθυνσης 
Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων και πρόκειται να εισαχθεί σε προσεχή συνεδρία 
του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου, για την κατά νόμον γνωμοδότηση.

Η αρμόδια ΕΦΑ Κυκλάδων, θα προχωρήσει στην καταγραφή της υφιστάμενης 
κατάστασης διατήρησης και των προβλημάτων, που παρατηρούνται στον εξαιρετικά 
σημαντικό αρχαιολογικό χώρο των αρχαίων λατομείων, προκειμένου να είναι δυνατός ο 
καθορισμός πλαισίου αρχών σχετικά με την προστασία και ανάδειξη του αρχαιολογικού 
χώρου. 

Η Υπουργός
Πολιτισμού και Αθλητισμού

ΛΙΝΑ ΜΕΝΔΩΝΗ

Εσωτερική Διανομή:
1. Γραφείο Γενικού Γραμματέα Πολιτισμού
2. ΓΔΑΠΚ
3. ΔΠΚΑ
4. ΕΦΑ Κυκλάδων

Ακριβές Αντίγραφο

Αυτοτελές Τµήµα Νοµοθετικού  Έργου και Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
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