Αθήνα, 26/7/2017

Ερώτηση
Προς την Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού
Θέμα: «Μη Ένταξη στο ΕΣΠΑ του Έργου για τη Συντήρηση,
Αποκατάσταση και Ανάδειξη του Ταφικού Μνημείου της
Αμφίπολης»
Η απόρριψη του φακέλου του υπουργείου Πολιτισμού και
Αθλητισμού (ΥΠΠΟΑ) για τη χρηματοδότηση της Πράξης «Συντήρηση,
Αποκατάσταση και Ανάδειξη Μνημείου Καστά στην Αμφίπολη
Σερρών » στο
π λαίσιο του
Περιφερειακού
Ε π ιχειρησιακού
Προγράμματος (ΠΕΠ) Κεντρικής Μακεδονίας 2014-2020 με το νέο
Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ), όπως εγκρίθηκε από
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, εγγυάται τη συνέχιση της εγκατάλειψης
ήδη από το 2015 του Μακεδονικού ταφικού μνημείου της Αμφίπολης.
Ο φάκελος που υποβλήθηκε στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
σύμφωνα με δημοσίευμα της ειδησεογραφικής ιστοσελίδας Liberal
στις 25/7/2017 κρίθηκε ανώριμος με το αιτιολογικό ότι δεν είναι
εφικτό να τεκμηριωθεί η ρεαλιστικότητα των προϋπολογισμών των
πέντε υποέργων, ενώ τα προτεινόμενα χρονοδιαγράμματα κρίθηκαν
ως μη υλοποιήσιμα.
Η Πράξη ένταξης στο ΕΣΠΑ για την άντληση 1,5 εκατ. ευρώ προβλέπει
κατά βάσιν την εφαρμογή μόνιμων μέτρων για την εξασφάλιση του
ταφικού μνημείου έναντι φυσικών φαινομένων, την πραγματοποίηση
στατικής μελέτης για την εξασφάλιση των διαφραγμάτων, καθώς
και την εκπόνηση υποστηρικτικών μελετών ώστε να δημιουργηθούν
συνθήκες επισκεψιμότητας.
Η απόρριψη του φακέλου του ΥΠΠΟΑ για την ένταξή των έργων
συντήρησης και ανάδειξης της Αμφίπολης στο ΕΣΠΑ δημιουργεί
αβεβαιότητα όσον αφορά στην άντληση των προβλεπόμενων

κονδυλίων με δεδομένο ότι η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας δεν
είναι σε θέση να δεσμεύει επ’ αόριστον τους πόρους του κοινοτικού
πακέτου. Συγκεκριμένα, η χρονική καθυστέρηση περιορίζει τις
πιθανότητες ένταξης του έργου στο ΕΣΠΑ καθώς αφενός ο φάκελος
πρέπει να ετοιμαστεί εκ νέου από το ΥΠΠΟΑ, αφού μελετηθούν
προηγουμένως οι παρατηρήσεις για τεχνικές και οικονομικές
βελτιώσεις, και αφετέρου πρέπει να υποβληθεί νέο τεχνικό δελτίο.
Την
ίδια
στιγμή , το
π ρόγραμμα « Ευρω π αϊκή Εδαφική
Συνεργασία» (INTERREG) Ελλάδας-Βουλγαρίας καλείται πιθανώς να
α π οτελέσει συμ π ληρωματική π ηγή στήριξης
π ροσφέροντας
χρηματοδότηση ύψους 1 εκατ. ευρώ για έργα αναστήλωσης και
αποκατάστασης του ταφικού μνημείου έπειτα από έγκριση σχετικής
πρότασης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για ανάδειξη της
Αμφίπολης Σερρών σε τουριστικό προορισμό. Ουσιαστικά δηλαδή, η
Περιφέρεια με πρωτοβουλίες της έρχεται να καλύψει το κενό του
ΥΠΠΟΑ του οποίου οι παραλήψεις οδηγούν στην απώλεια πολύτιμου
χρόνου και την εγκατάλειψη τόσο του ταφικού μνημείου όσο και του
περιβάλλοντος χώρου.
Επειδή τα έργα που αφορούν στο μνημείο της Αμφίπολης δεν
εντάχθηκαν στο ΕΣΠΑ καθώς κρίθηκε ανώριμος ο φάκελος που
υπέβαλε το ΥΠΠΟΑ με κίνδυνο να μην πραγματοποιηθούν για τρίτο
συνεχόμενο έτος τα επείγοντα έργα αναστήλωσης και συντήρησης
που απαιτούνται,
Επειδή η μη ένταξη του έργου στο ΕΣΠΑ εκθέτει την ηγεσία του
ΥΠΠΟΑ η οποία με δημόσιες δηλώσεις διαβεβαίωνε ότι οι μελέτες
ήταν έτοιμες και ώριμες,
Επειδή η ανάδειξη του μνημείου της Αμφίπολης θα καταστήσει την
ευρύτερη περιοχή ελκυστική αυξάνοντας τον εγχώριο και ξένο
τουρισμό,
Ερωτάται η αρμόδια υπουργός:
-

Ποιοι οι λόγοι για τους οποίους κρίθηκε ανώριμος ο φάκελος του
ΥΠΠΟΑ για την ένταξη στο ΕΣΠΑ έργων που αφορούν στο ταφικό
μνημείο της Αμφίπολης; Παρακαλώ όπως παράσχετε αναλυτικό
υπόμνημα με τις παρατηρήσεις επί των τεχνικών και οικονομικών
στοιχείων που περιέχει ο απορριφθείς φάκελος.

-

Ποιος ο χρονικός προγραμματισμός ώστε να ετοιμαστεί εκ νέου
φάκελος από το ΥΠΠΟΑ και να υποβληθεί νέο αίτημα για ένταξη
στο ΕΣΠΑ;

-

Ποιες οι ενέργειες στις οποίες προτίθεστε να προβείτε ώστε να μην
μείνει για τρίτο συνεχές έτος χωρίς έργα συντήρησης και
αναστήλωσης το ταφικό μνημείο της Αμφίπολης; Υπάρχουν
εναλλακτικές πηγές χρηματοδότησης πέραν του προγράμματος
INTERREG;
Ο ερωτών βουλευτής

Θεοχάρης (Χάρης)
Θεοχάρης, Β΄Αθήνας

