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ΘΕΜΑ : Ενοποίηση Αρχαιολογικών Χώρων Κνωσού 
 
 
Κυρία και κύριοι Βουλευτές, 
 
 

Στις προτεραιότητες που έχει θέσει η Δημοτική Αρχή για την νέα της θητεία, σε 
κορυφαία θέση βρίσκεται η Ενοποίηση των Αρχαιολογικών χώρων της Κνωσού και η 
δημιουργία ενός “ανοικτού” Αρχαιολογικού πάρκου που θα προβάλει και θα αναδεικνύει 
τα μοναδικά μνημεία του Μινωϊκού Πολιτισμού και βεβαίως το Ηράκλειο και την Κρήτη. 
Εύκολα κατανοεί κανείς τη σημασία του εγχειρήματος και πόσο αυτό μπορεί να προβάλει 
την περιοχή και να ενισχύσει τα Τουριστικά και Οικονομικά δεδομένα της. 

 
Για να υλοποιηθεί το παραπάνω έργο ο Δήμος Ηρακλείου απετάνθη  - πρώτος απ’ 

όλους τους Δήμους της χώρας – στην ΕΑΧΑ, θεσμικό φορέα ενοποίησης Αρχαιολογικών 
Χώρων μετά την ψήφιση του Ν. 3843/2010, προκειμένου να ξεκινήσουν από κοινού την 
διαδικασία . 

 
Η ΕΑΧΑ δια της Προέδρου του κας Ντόρας Γαλάνη ανταποκρίθηκε θετικά στο 

αίτημα του Δήμου, μας ενημέρωσε όμως ότι  προκειμένου να εντάξει το έργο στο 
Πρόγραμμά της εταιρείας, απαιτείται πριν η έκφραση θετικής άποψης από το ΥΠ.ΠΟ. και το 
ΥΠΕΚΑ, που θα έχει την μορφή : «Μετά από σχετικό αίτημα του Δήμου Ηρακλείου, στο 
πλαίσιο του ν.3843/2010, άρθρο 12 (ΦΕΚ 62/28.04.2010), εγκρίνουμε την ένταξη του 
Έργου «Ενοποίηση Αρχαιολογικών Χώρων Κνωσού» στο Πρόγραμμα Έργων της 
Εταιρείας «Ενοποίηση Αρχαιολογικών Χώρων και Αναπλάσεις Α.Ε.». Παρά το ότι τα δυο 
Υπουργεία έχουν ενημερωθεί εδώ και καιρό από το Δήμο, δεν έχουν ακόμα εκφράσει τη 
θετική τους άποψη στην ΕΑΧΑ. 

 
Παρακαλούμε συνεπώς για την παρέμβασή σας στα πιο πάνω Υπουργεία 

προκειμένου να δοθεί η έγκριση που προαναφέρθηκε και να προχωρήσει  αυτή η τεράστιας  
σημασίας πρωτοβουλία για την Κνωσό, το Ηράκλειο και την Κρήτη. 
 
  

 
Με εκτίμηση  

 
Γιάννης Κουράκης 
Δήμαρχος Ηρακλείου 
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