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Θέμα: Εξαγορά της κινητής συλλογής που φυλάσσεται εντός της οικίας Ρώμα στη Ζάκυνθο

Αγαπητή κυρία Ρώμα,

Ο Συνήγορος του Πολίτη, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του κατά το άρθρο 103 παρ. 9 του 
Συντάγματος και το ν. 3094/2003 εξέτασε αναφορά σας σχετικά με την εξαγορά της συλλογής 
κινητών αντικειμένων, χαρακτηρισμένης στο σύνολό της ως μνημείου, που φυλάσσεται εντός της 
οικίας Ρώμα.

Στο πλαίσιο της διαμεσολάβησής μας (υπ’ αριθμ. πρωτ.: 19698/11.04.22) λάβαμε το υπ’ 
αριθμ. πρωτ.: 162380/20.04.22 έγγραφο από τη Δ/νση Νεότερης Πολιτιστικής Κληρονομιάς στου 
ΥΠΠΟΑ, στο οποίο αναγραφόταν ότι το Υπουργείο θα προχωρήσει στην αγορά της συλλογής των 
κινητών αντικειμένων, αφού πρώτα αγοραστεί από την περιφέρεια Ιονίων Νήσων η οικία. Ως 
αιτιολογία αναφερόταν ότι δε μπορεί να αγοραστεί από το Δημόσιο η συλλογή των κινητών 
μνημείων χωρίς το ίδιο το ακίνητο, διότι τα κινητά συναποτελούν μαζί με το ακίνητο ιδιαιτέρως 
αξιόλογο σύνολο, η ιστορική και αισθητική αξία του οποίου βάρυνε καθοριστικά στην κρίση του 
Κεντρικού Συμβουλίου Νεοτέρων Μνημείων, όταν εξεταζόταν το θέμα του χαρακτηρισμού τους. 

Με το υπ’ αριθμ. πρωτ.: 314651/32235/10.06.22 έγγραφό της, η Ανεξάρτητη Αρχή επανήλθε 
στο ζήτημα προς το αρμόδιο Υπουργείο και ως απάντηση έλαβε το υπ’ αριθμ. πρωτ.: 
275039/01.07.22 έγγραφο από τη Δ/νση Νεότερης Πολιτιστικής Κληρονομιάς του ΥΠΠΟΑ. Στο εν 
λόγω έγγραφο επαναλαμβάνεται ότι η προηγούμενη αγορά του ακινήτου από την Περιφέρεια 
Ιονίων Νήσων παραμένει αναγκαίος όρος για την εξαγορά της συλλογής, όχι μόνο λόγω του όγκου 
και της κατάστασης διατήρησής της – που καθιστούν οποιαδήποτε μετακίνηση και αποθήκευση σε 
άλλο χώρο πρακτικά δυσχερή και, πρωτίστως, επισφαλή για τα ίδια τα αντικείμενα – αλλά, κυρίως 
προκειμένου να αποφευχθεί το ενδεχόμενο διάσπασης της ιστορικής, αισθητικής και νοηματικής 
συνοχής της με το ακίνητο. Τέλος, το έγγραφο καταλήγει «Τη διαφύλαξη της ενότητας κτηρίου – 
συλλογής προέβλεψε, εξάλλου, και το σχεδιο της ΠΙΝ για τη συνολική ανάδειξη της οικίας με τη 
μετατροπή της σε μουσείο στο οποίο θα εκτίθενται τα αντικείμενα που απαρτίζουν τη συλλογή. 
Όπως είναι ευνόητο, οι απαραίτητες εργασίες επισκευής του κτηρίου αλλά και συντήρησης της 
συλλογής που θα εκτίθεται σε αυτό θα ενταχθούν σε προγράμματα χρηματοδότησης εφόσον 
ολοκληρωθεί η διαδικασία της εξαγοράς τους από το Δημόσιο».
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Ιστορικό:

Με την υπ’ αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΝΠΚ/ΤΤΠΝΚΜ/690635/490210/2856/348/07.12.20 (ΦΕΚ 
5499/Β/14.12.20) απόφαση του ΥΠΠΟΑ χαρακτηρίστηκε, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του 
άρθρου 20 του ν. 3028/20021, η συλλογή που φυλάσσεται στην οικία Ρώμα ως σύνολο κινητών 
μνημείων, καθώς πληροί τις κατά νόμω προϋποθέσεις, δηλαδή συγκροτεί σύνολο με ιδιαίτερη 
ιστορική και καλλιτεχνική αξία, τα αντικείμενα σπανίζουν και υπάρχει κίνδυνος απώλειάς της. 
Ακολούθως, εκδόθηκε η υπ’ αριθμ. πρωτ.: 71380/16.03.21 διαπιστωτική πράξη χαρακτηρισμού της 
οικίας Ρώμα ως αρχαίου μνημείου.

Εν συνεχεία, με το υπ’ αριθμ. πρωτ.: 411578/01.09.21 έγγραφο της Δ/νσης Νεότερης 
Πολιτιστικής Κληρονομιάς του ΥΠΠΟΑ γνωστοποιήθηκε η χρηματική αποτίμηση της συλλογής του 
Αρχοντικού Ρώμα για τη μεταβίβασή της στο ΥΠΠΟΑ και ζητήθηκε η συγκατάθεση των 
συνιδιοκτητών. Συγκεκριμένα, τους κοινοποιήθηκεη υπ’ αριθμ. 399199/24.08.21 απόφαση της 
Γενικής Δ/νσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομίας (ΑΔΑ: Ω37Σ4653Π4-ΔΧΑ) με θέμα: 
«Έγκριση του πορίσματος της Εκτιμητικής Επιτροπής του ΥΠΠΟΑ για τη χρηματική αποτίμηση της 
συλλογής του Αρχοντικού Ρώμα και τη μεταβίβασή της στο Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού». 
Στο διατακτικό της απόφασης εγκρίνεται το πόρισμα της Εκτιμητικής Επιτροπής και αποφασίζεται η 
μεταβίβαση της κυριότητας της συλλογής στο ΥΠΠΟΑ έναντι του ποσού των 3.911.000 ευρώ. 
Επισημαίνεται ότι σε κανένα σημείο της εν λόγω απόφασης δεν τίθεται ως αναγκαίος όρος η 
προηγούμενη αγορά του ακινήτου Ρώμα από την Περιφέρεια. Οι συνδιοκτήτες συμφώνησαν άμεσα 
αποστέλλοντας το από 02.09.21 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προς την αρμόδια Δ/νση. 

Όπως τονίζεται στην υπ’ αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΝΠΚ/ΤΤΠΝΚΜ/690635/ 
490210/2856/348/07.12.20  σχετική απόφαση του ΥΠΠΟΑ, η μεγάλη αξίας, κινητή συλλογή 
διατρέχει κίνδυνο καταστροφής. Πράγματι, από τα στοιχεία του φακέλου που έχει κατατεθεί στην 
Αρχή προκύπτει ότι ήδη η υγρασία, αλλά και τα τρωκτικά προξενούν σημαντικές και μη 
αναστρέψιμες φθορές στη συλλογή. Επισημαίνεται ότι οι ιδιοκτήτες διαμαρτύρονται ότι δεν έχουν, 
σε καμία περίπτωση, τη δυνατότητα να συντηρήσουν κατάλληλα τη συγκεκριμένη κινητή περιουσία, 
δεδομένου ότι το κόστος είναι υπέρογκο, και ως εκ τούτου η μη εξαγορά της από το Ελληνικό 
Δημόσιο κινδυνεύει να οδηγήσει στην καταστροφή της.

Συμπεράσματα - Διαπιστώσεις:

1. Μέχρι σήμερα δεν έχει εφαρμοστεί η απόφαση περί έγκρισης του πορίσματος της 
Εκτιμητικής Επιτροπής του ΥΠΠΟΑ για αποτίμηση της συλλογής και μεταβίβασής της 
στο Υπουργείο. Η εν λόγω πράξη δεσμεύει τη διοίκηση για την εφαρμογή της, καθώς 
αυτή παραμένει σε ισχύ, και μέχρι σήμερα υφίσταται παράλειψη νόμιμης οφειλόμενης 
ενέργειας.

2. Από την έρευνα της υπόθεσης διαπιστώθηκε ότι από κανένα σημείο της συγκεκριμένης 
απόφασης ή των σχετικών εγγράφων που την συνοδεύουν, δε συνάγεται ως αναγκαίος 

1 Σύμφωνα με το άρθρο 20 παρ. 6 του ν. 4858.2021 «Κύρωση Κώδικα νομοθεσίας για την προστασία των 
αρχαιοτήτων και εν γένει της πολιτιστικής κληρονομιάς»:«Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και 
Αθλητισμού, η οποία εκδίδεται με εισήγηση της Υπηρεσίας, ύστερα από γνώμη του Συμβουλίου και 
δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μπορεί, κατ' εξαίρεση, να χαρακτηρίζονται μνημεία, 
ομοειδείς κατηγορίες κινητών πολιτιστικών αγαθών που παρουσιάζουν ιδιαίτερη κοινωνική, τεχνική, 
λαογραφική, εθνολογική ή εν γένει ιστορική, καλλιτεχνική ή επιστημονική σημασία, εφόσον σπανίζουν, ο 
ατομικός προσδιορισμός τους είναι δυσχερής και συντρέχει κίνδυνος απώλειας ή καταστροφής τους».



3

όρος για την αγορά της κινητής συλλογής η προηγούμενη αγορά του οικήματος από την 
Περιφέρεια.

3. Η αγορά της οικίας Ρώμα, εκ μέρους της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, δε συνδέεται, κατά 
την άποψη της Αρχής, με την εξαγορά της κινητής συλλογής. Η κήρυξη της συλλογής ως 
κινητού μνημείου και η απόφαση εξαγοράς αποτελούν διαφορετικές διοικητικές 
πράξεις, οι οποίες παράγουν ανεξάρτητα έννομα αποτελέσματα από την απόφαση 
αναγνώρισης της οικίας ως μνημείου.

4. Περαιτέρω, η αιτιολογική βάση περί δυσκολίας μεταφοράς της κινητής συλλογής  σε 
άλλο σημείο, αλλά και διάσπασης της ιστορικής, νοηματικής και αισθητικής συνοχής 
(ακινήτου – κινητής συλλογής) δεν μπορεί από μόνη της να θεμελιώσει την παράλειψη 
προστασίας αυτής εκ μέρους του αρμοδίου Υπουργείου, δεδομένης της σχετικής 
απόφασης εξαγοράς. Είναι ευνόητο ότι κάτι τέτοιο θα καταδίκαζε - σε περίπτωση μη 
αγοράς του ακινήτου από την Περιφέρεια – σε απαξίωση της συλλογής και θα οδηγούσε 
σε μέγιστο κίνδυνο καταστροφής αυτής μέσα στα επόμενα έτη. Τα ανωτέρω έρχονται σε 
αντίθεση με την αρχή της χρηστής διοίκησης που οφείλει το αρμόδιο Υπουργείο να 
τηρήσει.

5. Δεδομένης της αξίας της συγκεκριμένης κινητής συλλογής (όπως αυτή αναδεικνύεται 
από την ανωτέρω απόφαση του ΥΠΠΟΑ) το Υπουργείο, τηρώντας τις ανωτέρω 
δεσμεύσεις του για εξαγορά της συλλογής, οφείλει να προβεί άμεσα στις απαιτούμενες 
ενέργειες, ώστε να περάσουν στην κατοχή του τα κινητά αντικείμενα και να ξεκινήσει η 
συντήρησή τους, ούτως ώστε, η αναμονή μεταβίβασης της οικίας στην Περιφέρεια να 
μην οδηγήσει σε καταστροφή της κινητής συλλογής. Ο Συνήγορος του Πολίτη στο υπ’ 
αριθμ. πρωτ.: 314651/32235/10.06.22 έγγραφό του είχε προτείνει η συντήρηση και η 
φύλαξη της συλλογής να πραγματοποιηθεί είτε εκτός του χώρου της οικίας Ρώμα, είτε 
με την εξέταση εξεύρεσης άλλων λύσεων πέραν αυτής της αναμονής αγοράς του 
οικήματος από την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων.

6. Η απώλεια μιας τέτοιας μεγάλης αξίας συλλογής που έχει επιστημονική, πολιτιστική, 
καλλιτεχνική και ιστορική αξία, θα είναι εξαιρετικά επαχθής για την πολιτιστική 
κληρονομιά της χώρας.

Καταλήγοντας στα ανωτέρω συμπεράσματα - διαπιστώσεις και επειδή μέχρι σήμερα ο 
Συνήγορος του Πολίτη έχει λάβει αρνητικές απαντήσεις επί των έγγραφων προτάσεών του, 
διαπιστώνει ότι έχει ολοκληρώσει τη διαμεσολάβησή του επί της συγκεκριμένης υπόθεσης.

Ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη σας.

Με εκτίμηση

Δάφνη Φιλιππάκη
Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη
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Κοινοποίηση:

ΥΠΠΟΑ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΝΕΟΤΕΡΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
dnpk@culture.gr
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