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DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE

DEL SISTEMA PAESE

Ufficio VI

GENTILE PROF. ROBERTO PERNA

UNIVERSITÀ DI MACERATA

[DIP.TO: STUDI UMANISTICI]

C. CAVOUR, 2

62100 MACERATA

Prot. N.0112834/69 del 09/06/2016
Roma, 09/06/2016

Oggetto: ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO PER MISSIONE ARCHEOLOGICA/ANTROPOLOGICA/ETNOLOGICA

Gentile Prof. ROBERTO PERNA

Si è lieti di comunicarLe che la richiesta di contributo per l’anno 2016 per la missione da Lei diretta in GRECIA

 è stata accolta.Sulla base delle risorse finanziarie a disposizione sul competente capitolo di bilancio e tenuto conto delle numerose 

proposte di progetto ricevute, il contributo assegnato dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale

alla Sua missione è di Euro4000 (quattromila).

MODALITA’ DI RENDICONTAZIONE E DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO (scadenza per l’invio: 28 febbraio 2017)

Il contributo assegnato verrà erogato, fatta salva l’approvazione degli organi di controllo, in un’unica soluzione a conclusione 

della missione e, comunque, solo su presentazione del rendiconto,che dovrà essere redatto in conformità con le modalità 

previste dall’apposita applicazione informatica gestione contabile 2016 messa a disposizione dei Direttori di Missione 

sull’area riservata del sito http://archeologia.esteri.it/archeologia . Qualora il rendiconto non risultasse corretto, completo ed esaustivo

rispetto ai criteri definiti nel Bando (art. 1, c.2, art. 3, cc. 2, 4, 5,  art. 6), il contributo assegnato potrà essere non liquidato,

parzialmente o in toto.  In tal caso sarà data previa comunicazione scritta e motivata all’assegnatario.  Eventuali variazioni delle 

coordinate bancarie, e ogni altra informazione pertinente, dovranno essere segnalate tempestivamente al Ministero degli Affari Esteri

e della Cooperazione Internazionale.

Per eventuali sopravvenute ragioni di compatibilità economico-finanziaria, il contributo assegnato potrebbe esser 

soggetto a decurtazioni in qualsiasi fase della procedura di assegnazione e liquidazione.

N.B. NON SARANNO PRESI IN CONSIDERAZIONE RENDICONTI REDATTI IN DIFFORMITA’ DA QUANTO PREVISTO NEL BANDO.

Laddove la missione non possa aver luogo per impossibilità sopravvenuta, sarà necessario darne comunicazione tempestiva, 

e comunque non oltre una settimana dal sorgere delle condizioni che ne impediscono l’effettuazione, al Ministero degli Affari Esteri 

e della Cooperazione Internazionale e all’Ambasciata italiana competente. Qualora la comunicazione di mancata effettuazione 

pervenga oltre tale termine, il  Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale si riserva di valutare l’oggettiva validità 

delle motivazioni addotte, anche ai fini di quanto previsto dall’art. 4, c. 1, lettera g) del Bando.

AVVISO RELATIVO ALLA SICUREZZA. Come previsto nell’art. 3, c. 5 del Bando 2016, e solo nel caso in cui le condizioni di sicurezza 

non dovessero permettere l’effettuazione di attività in loco, l’Ufficio potrà autorizzare l’effettuazione in altri Paesi di spese legate a 

restauro, documentazione, catalogazione, digitalizzazione e diffusione dei risultati scientifici ottenuti o ad attività di formazione, ferma 

restando la facoltà del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale di valutare la congruità della rendicontazione che

sarà in seguito presentata.

Si sarà grati se vorrà cortesemente segnalare con congruo anticipo alla nostra Ambasciata competente, e per conoscenza allo 

scrivente Ufficio (archeologia@esteri.it),  le date della presenza Sua e dei Suoi collaboratori in loco. Allo scopo di una migliore 

promozione della ricerca italiana all’estero, risulterà utile ogni notizia fornita alla nostra Ambasciata competente e a questo Ufficio 

riguardante le attività scientifiche, svolte in Italia e all’estero, relative alla missione da Lei diretta.
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DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE

DEL SISTEMA PAESE

Ufficio VI

GENTILE PROF. ROBERTO PERNA

UNIVERSITÀ DI MACERATA

[DIP.TO: DI STUDI UMANISTICI]

C. CAVOUR, 2

62100 MACERATA

Prot. N.0115591/73 del 23/06/2017
Roma, 23/06/2017

Oggetto: ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO PER MISSIONE ARCHEOLOGICA/ANTROPOLOGICA/ETNOLOGICA

Gentile Prof. ROBERTO PERNA

Si è lieti di comunicarLe che la richiesta di contributo per l’anno 2017 per la missione da Lei diretta in GRECIA

 è stata accolta.Sulla base delle risorse finanziarie a disposizione sul competente capitolo di bilancio e tenuto conto delle numerose 

proposte di progetto ricevute, il contributo assegnato dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale

alla Sua missione è di Euro7000 (settemila).

MODALITA’ DI RENDICONTAZIONE E DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO (scadenza per l’invio: 28 febbraio 2018)

Il contributo assegnato verrà erogato, fatta salva l’approvazione degli organi di controllo, in un’unica soluzione a conclusione 

della missione e, comunque, solo su presentazione del rendiconto, che dovrà essere redatto in conformità con le modalità 

previste dall’apposita applicazione informatica messa a disposizione dei Direttori di Missione sull’area riservata del sito

https://archeologia.esteri.it/archeologia . Qualora il rendiconto non risultasse corretto, completo ed esaustivo rispetto ai criteri

definiti nel Bando, il contributo assegnato potrà essere non liquidato parzialmente o in toto.  In tal caso sarà data previa comunicazione

scritta e motivata all’assegnatario.  Eventuali variazioni delle coordinate bancarie o del Conto di Tesoreria, e ogni altra informazione

pertinente, dovranno essere segnalate tempestivamente al Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.

Per eventuali sopravvenute ragioni di compatibilità economico-finanziaria, il contributo assegnato potrebbe esser soggetto a

 decurtazioni in qualsiasi fase della procedura di assegnazione e liquidazione.

N.B. NON SARANNO PRESI IN CONSIDERAZIONE RENDICONTI REDATTI IN DIFFORMITA’ DA QUANTO PREVISTO NEL BANDO

E PERVENUTI OLTRE IL TERMINE DEL 28 febbraio 2018.

     Laddove la missione non possa aver luogo per impossibilità sopravvenuta e si intenda rinunciare al contributo assegnato, 

sarà necessario darne comunicazione non oltre una settimana dal sorgere delle condizioni che ne impediscano 

l’effettuazione, e comunque non oltre il 30 novembre 2017, al Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione 

Internazionale, DGSP Ufficio VI, e all’Ambasciata italiana competente. La rinuncia dovrà essere comunicata tramite posta 

elettronica certificata con una lettera del Direttore Scientifico che dia ampia motivazione alle ragioni della rinuncia e/o della 

mancata effettuazione della missione, convalidata con la firma digitale del Responsabile amministrativo o del legale rappresentante.

N.B.: In base all’art. 7 c.6 “Gli enti che rinunceranno al contributo oltre la data del 30 novembre 2017 o non invieranno il

rendiconto di cui all’art. 6 entro il 28 febbraio 2018 non saranno presi in considerazione ai fini dell’assegnazione di 

contributi per l’anno 2018.” 

AVVISO RELATIVO ALLA SICUREZZA: Qualora, per motivate ragioni di sicurezza, non fosse possibile recarsi in 

alcuno dei Paesi indicati nella richiesta, ogni eventuale richiesta di variazione delle attività e/o dei Paesi indicati dovrà

essere motivata dal Direttore scientifico, che ne dichiara l’attinenza con le attività di ricerca per cui era stato inizialmente 

richiesto e assegnato il contributo. La variazione potrà essere autorizzata dal Capo Ufficio VI della Direzione Generale per

la Promozione del Sistema Paese, eventualmente sentito anche il parere dell’Unità di Crisi.

      Si sarà grati se vorrà cortesemente segnalare con congruo anticipo alla nostra Ambasciata competente, e per conoscenza allo scrivente

Ufficio (archeologia@esteri.it) le date della presenza Sua e dei Suoi collaboratori in loco, Allo scopo di una migliore promozione della

ricerca italiana all’estero, risulterà utile ogni notizia fornita alla nostra Ambasciata competente e a questo Ufficio riguardante le attività

scientifiche, svolte in Italia e all’estero, relative alla missione da Lei diretta.

Nel ringraziarLa per la cortese collaborazione, si inviano i più cordiali saluti.



  

                                                                                                            

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                      Αθήνα,  25/ /7/18
 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ                                       
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ         ΥΠΠΟΑ /ΓΔΑΠΚ/ΔΙΠΚΑ/ΤΕΕΑΕΙ/ 
 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ                  266376/997
ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ                 ΑΔΑ: 
ΤΜΗΜΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ
ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΘΕΜΑΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΩΝ ΄
ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ 

Ταχ. Δ/νση : Μπουμπουλίνας 20                  ΚΟΙΝ.:        1. Ιταλική Αρχαιολογική Σχολή
Ταχ. Κώδικας : 101 86                 
Πληροφορίες : Ρ. Χαραλαμποπούλου                               2. ΕΦΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Τηλέφωνο : 210 3321733
Fax: 210 8201417            3. Διεύθυνση Αναστήλωσης
E-mail: txs.dpkar@cultute.gr                     Αρχαίων Μνημείων
                                                                                                  
                                                                                                   4. Διεύθυνση Αναστήλωσης

                                                                                   Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών    
                                                                                                                      Μνημείων

                                          5. Διεύθυνση Συντήρησης 
                                                                                                       Αρχαίων και Νεωτέρων Μνημείων
                                                                                                            
              

ΘΕΜΑ : Χορήγηση άδειας στην Ιταλική Αρχαιολογική Σχολή Αθηνών για διετή 
παράταση (2018-2019) των αρχαιολογικών ερευνών στη Γόρτυνα Ηρακλείου.

Α Π Ο Φ Α Σ Η
Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 3028/2002 (ΦΕΚ 153/Α΄/28.6.2002) «Για την Προστασία 
των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς».

2. Το Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α΄/22.4.2005) «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για 
την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα».

3. Το Π.Δ. 4/2018 (ΦΕΚ 7/Α΄/22.1.2018) «Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού & 
Αθλητισμού». 

4. To Π.Δ. 70/2015 (ΦΕΚ 114/Α΄/22.9.2015) «Ανασύσταση των Υπουργείων 
Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου 
Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και 
Νησιωτικής Πολιτικής. Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού, 

mailto:txs.dpkar@cultute.gr


Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και 
Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και 
Τουρισμού σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και του 
Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μεταφορά Γενικής 
Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και 
Τουρισμού».

5. Το Π.Δ. 125/2016 (ΦΕΚ 210/Α’/5.11.2016) «Διορισμός Υπουργών, 
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»

6. Την υπ’ αρ. ΥΠΠΟΑ/ ΓΔΔΥΗΔ/ ΔΔΑΑΔ/ ΤΔΑΔΤΠ/ Α1/272598/ 33659/30330 
/23405/6-10-2015 (ΦΕΚ 706/ΥΟΔΔ/6.10.2015) κοινή Απόφαση του 
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού περί 
διορισμού Μετακλητού Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Πολιτισμού 
και Αθλητισμού.

7. Την ομόφωνη γνωμοδότηση του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου, 
όπως αυτή διατυπώθηκε στην υπ’ αριθμ. 25/3.7.2018 (θέμα 8ο) Συνεδρία 
του.

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

Χορηγούμε στην Ιταλική Αρχαιολογική Σχολή Αθηνών (ΙΑΣΑ) άδεια για 
διετή παράταση (2018-2019) των αρχαιολογικών ερευνών στη Γόρτυνα 
Ηρακλείου, υπό τη διεύθυνση του καθηγητή E. Papi, Διευθυντή της ΙΑΣΑ.

Το πρόγραμμα εργασιών του 2018 περιλαμβάνει

ΑΝΑΣΚΑΦΗ
1. Προφήτης Ηλίας –

Υπεύθυνος Prof. N. Allegro
Συνέχιση της ανασκαφής στην τομή 6 προς περαιτέρω διερεύνηση της 
κατασκευής που αποκαλύφθηκε το 2017. 
Οικοδομικό τετράγωνο του Νυμφαίου
Υπεύθυνος Prof. L. M. Calio
Επέκταση της ανασκαφής δυτικά, βόρεια και νότια του Νυμφαίου: Δυτική 
περιοχή (κτήριο 1/Μαυσωλείο), Βόρεια περιοχή - συνέχιση προς τα βόρεια 
(μέχρι την περίφραξη που ορίζει την περιοχή) του κτηρίου 2/ημικυκλική 
κατασκευή με υπόγειο θάλαμο., Νότια περιοχή- ανασκαφή σε βάθος για 
την καλύτερη κατανόηση των κτηρίων.

2. Πραιτώριο –Νότιο Κτήριο
Υπεύθυνος Prof. R. Perna
 Συνέχιση της ανασκαφικής διερεύνησης στην περιοχή του Νότιου Κτηρίου 
με έμφαση στο εσωτερικό του, στα Δωμάτια 52a, 50, 31, 39, 41 και στο 
Βόρειο Διάδρομο, καθώς και στην περιοχή της Δυτικής Οδού. 



ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
- Μελέτη των ευρημάτων
- Επιτόπιες επαληθευτικές έρευνες για τη συμπλήρωση της γραφικής και 

φωτογραφικής τεκμηρίωσης & αποτυπώσεις με drone 

Η άδεια χορηγείται με τους εξής όρους:

1. Οι εργασίες πεδίου να διεξαχθούν κατόπιν έγκαιρης συνεννόησης με 
την ΕΦΑ Ηρακλείου, ως προς το ακριβές χρονοδιάγραμμα διεξαγωγής 
τους και, σε καμία περίπτωση, να μην υπερβαίνουν τις έξι (6) 
εβδομάδες συνολικά. Η Εφορεία να ειδοποιηθεί εγκαίρως και ως προς 
την ακριβή ημερομηνία προσέλευσης των μελετητών στις αποθήκες 
για τη διεξαγωγή των μελετητικών προγραμμάτων.

2. Όλες οι εργασίες πεδίου να γίνουν υπό την εποπτεία των αρχαιολόγων 
της ΕΦΑ Ηρακλείου, κ. Μαρία Μαρή και κ. Δανάη Κοντοπόδη 

3. Πριν από την έναρξη των ερευνών να γνωστοποιηθούν στην ΕΦΑ 
Ηρακλείου τα ονόματα του συνόλου των συμμετεχόντων, 
συμπεριλαμβανομένου του εργατοτεχνικού προσωπικού, που θα 
απασχοληθεί στις έρευνες.

4. Για την εκτέλεση των ανασκαφικών εργασιών να χρησιμοποιείται 
εξειδικευμένο εργατοτεχνικό προσωπικό, κατόπιν συνεννόησης με την 
ΕΦΑ Ηρακλείου.

5. Να πραγματοποιηθούν πριν την έναρξη της θερινής περιόδου, κατόπιν 
συνεννόησης με την ΕΦΑ Ηρακλείου και σύμφωνα με τις υποδείξεις 
της, καθαρισμοί στους ήδη ανασκαμμένους χώρους, απομάκρυνση 
επιφανειακής βλάστησης, διαμόρφωση ή απομάκρυνση επιφανειακής 
επίχωσης. 

6. Παράλληλα με το ανασκαφικό πρόγραμμα, ο ερευνητικός φορέας να 
λάβει άμεσα μέριμνα, σε συνεννόηση με τις συναρμόδιες κατά 
περίπτωση Υπηρεσίες (ΕΦΑ Ηρακλείου, ΔΑΑΜ, ΔΑΒΜΜ, ΔΣΑΝΜ) για 
τα εξής:
α) τις συντηρήσεις – στερεώσεις των καταλοίπων που χρήζουν άμεσων 
επεμβάσεων,
 β) την επισκευή ή αντικατάσταση, όπου χρειάζεται, της περίφραξης 
στους χώρους ανασκαφής,
 γ) την αναβάθμιση των συστημάτων ασφαλείας των αποθηκών 
Φαιστού και Αγ. Δέκα κατά τα πρότυπα του ΥΠΠΟΑ, μετά την υποβολή 
προς έγκριση των σχετικών μελετών.

7. H ΙΑΣΑ να προβεί σε συνεργασία με την ΕΦΑ Ηρακλείου σε σχεδιασμό 
και προγραμματισμό των απαιτούμενων επεμβάσεων στο χώρο, υπό 
μορφή σχεδίου διαχείρισης. Στο πλαίσιο αυτό να κατατεθεί από την 
ΙΑΣΑ, διά της ΕΦΑ Ηρακλείου, στις συναρμόδιες Κεντρικές Υπηρεσίες 



του ΥΠΠΟΑ (ΔΑΑΜ, ΔΑΒΜΜ, ΔΣΑΝΜ), αναλυτική έκθεση της 
παθολογίας των αρχιτεκτονικών δομών και των απαιτούμενων 
στερεώσεων και συντηρήσεων για όλα τα μνημεία του αρχαιολογικού 
χώρου της Γόρτυνας καθώς και μελέτη για την κατασκευή του 
στεγάστρου στο χώρο των Θερμών νότια του Πραιτωρίου.

8. Οι εργασίες για τη συντήρηση – αποκατάσταση του δαπέδου των 
Θερμών, να πραγματοποιούνται ύστερα από συνεννόηση με την ΕΦΑ 
Ηρακλείου και τη ΔΣΑΝΜ και σύμφωνα με τις υποδείξεις των ως άνω 
Υπηρεσιών και να ληφθούν υπόψη οι όροι που τίθενται στο υπ’ αριθμ. 
ΥΠΠΟΑ/ ΔΣΑΝΜ/ 145581/ 101592/ 1241/ 24.4.2018 έγγραφο της ΔΣΑΝΜ.

9. Ο ερευνητικός φορέας να λάβει μέριμνα για την υλοποίηση/ ή και 
ολοκλήρωση των μελετών συντήρησης των αρχιτεκτονικών 
καταλοίπων και μνημείων που έχουν ήδη εγκριθεί, σε συνεννόηση με 
την ΕΦΑ Ηρακλείου. 

10. Ο ερευνητικός φορέας να λάβει μέριμνα για τη συντήρηση τυχόν νέων 
κινητών ευρημάτων, κατόπιν έγκρισης των σχετικών μελετών, οι 
οποίες να υποβληθούν στην αρμόδια ΔΣΑΝΜ, διά της ΕΦΑ Ηρακλείου.

11. Οι σχετικές προτάσεις που αφορούν στη συντήρηση κινητών και 
ακινήτων ευρημάτων, να συντάσσονται από συντηρητή που διαθέτει 
τα προσόντα όπως ορίζονται από την κείμενη σχετική νομοθεσία. 

12. Μετά το πέρας των εργασιών η συνολική αναλυτική έκθεση όλων των 
ερευνητικών και άλλων εργασιών στον αρχαιολογικό χώρο της 
Γόρτυνας να κατατίθεται από τον Διευθυντή του ερευνητικού 
προγράμματος, στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Ηρακλείου, στη ΔΠΚΑ και 
στη ΔΒΜΑ, ενιαία για όλα τα συμμετέχοντα στην έρευνα 
πανεπιστημιακά ιδρύματα, συνοδευόμενη από φωτογραφική και 
σχεδιαστική τεκμηρίωση, σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή. 
Αντίστοιχα να κατατεθεί στις ανωτέρω Υπηρεσίες από ένα αντίγραφο 
οποιασδήποτε δημοσίευσης προκύψει ή έχει προκύψει μέχρι τώρα 
σχετικά με την έρευνα.

13. Να υποβληθούν στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Ηρακλείου αντίγραφα 
των ανασκαφικών ημερολογίων των παρελθόντων ετών και πλήρης, 
αναλυτικός κατάλογος των κινητών ανασκαφικών ευρημάτων, τόσο 
του τρέχοντος έτους όσο και των παρελθόντων ετών, συνοδευόμενος 
από φωτογραφική τεκμηρίωση, σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, 
στην περίπτωση που δεν έχουν ακόμη κατατεθεί.

14. Να προβεί η Ιταλική Αρχαιολογική Σχολή σε όλες τις απαραίτητες 
ενέργειες για την απαλλοτρίωση τυχόν ακινήτων, εντός των οποίων 
κρίνεται απαραίτητη η συνέχιση των συστηματικών ανασκαφών.

15. Να τηρηθούν οι διατάξεις των άρθρων 36, 38 και 39 του Ν. 3028/2002 
«Για την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής 
Κληρονομιάς», καθώς και τα αναφερόμενα στην υπ’ αρ. ΥΠΠΟΑ/ 



ΓΔΑΠΚ/ ΔΠΚΑ/ ΤΕΞΕΙΟΔΘ/ 182204/ 107747/ 11480/ 959/ 14.7.2014 
εγκύκλιο.

16. Σε περίπτωση ανακοίνωσης στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης και στο 
Διαδίκτυο αποτελεσμάτων της έρευνας, να προηγηθεί γραπτή 
ενημέρωση της Εφορείας Αρχαιοτήτων Ηρακλείου και της Γενικής 
Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς, 
συνοδευόμενη από ενδεικτικό εποπτικό υλικό.

Εσωτ.Διανομή: Δ.Π.Κ.Α./ΤΕΕΑΕΙ
                          Δ.Β.Μ.Α./ΤΕΕΑΕΙ
                                                                                                       Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
                                                                                ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
                                                                                                ΛΥΔΙΑ ΚΟΝΙΟΡΔΟΥ

                                                                                             

               
                                                                                                      

 

Ακριβές Αντίγραφο
Κεντρικό Πρωτόκολλο
Φλωρόπουλος Αθανάσιος
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ΘΕΜΑ : Χορήγηση άδειας στην Ιταλική Αρχαιολογική Σχολή Αθηνών για συνέχιση, 
κατά το έτος 2019, των αρχαιολογικών ερευνών στη Γόρτυνα Ηρακλείου, στο 
πλαίσιο διετούς προγράμματος (2018-2019).

Α Π Ο Φ Α Σ Η
΄Εχοντας υπόψη:

1. Το Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α΄/22.04.2005) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για 
την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα».

2. To  Π.Δ. 70/2015 (ΦΕΚ 114/Α΄/22.09.2015) «Ανασύσταση των Υπουργείων 
Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου 
Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και 
Νησιωτικής Πολιτικής. Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας 
και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, του 
Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε Υπουργείο 
Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και του Υπουργείου Παραγωγικής 

mailto:txs.dpkar@cultute.gr


Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μεταφορά Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας 
στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού».

3. Το Π.Δ. 22/2018 (ΦΕΚ 37/Α΄/28-02-2018) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτή 
Υπουργού και Υφυπουργών»

4. Την υπ’ αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΡΥΠ/509797/11453/11-10-2018 (ΦΕΚ 4527/Β΄/17-10-
2018) Απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Πολιτισμού και 
Αθλητισμού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Πολιτισμού και 
Αθλητισμού Κωνσταντίνο Στρατή».

5. Το Π.Δ. 4/2018 (ΦΕΚ 7/Α΄/22-1-2018) «Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού και 
Αθλητισμού» 

6. Το Ν. 3028/2002 (ΦΕΚ 153/Α΄/28.06.2002) «Για την Προστασία των 
Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς».

7. Το Π.Δ. 88/2018 (ΦΕΚ 160/Α΄/29-8-2018) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών 
Υπουργών και Υφυπουργών»,

8. Την υπ’ αρ. ΥΠΠΟΑ/ ΓΔΔΥΗΔ /ΔΔΑΑΔ/ ΤΔΑΔΤΠ/ Α1/272598 /33659/ 30330/ 
23405/ 6-10-2015 (ΦΕΚ 706/ΥΟΔΔ/6-10-2015) κοινής απόφασης του 
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού για το 
διορισμό Μετακλητού Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Πολιτισμού και 
Αθλητισμού

9. Την υπ’ αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΑΤΝΕΚΕ/97550/263/5-03-2018 (ΦΕΚ 970/Β΄/19-03-18) 
Υ.Α. Έννοια της αρχαιολογικής έρευνας πεδίου, προϋποθέσεις και 
διαδικασία αδειοδότησης συστηματικής αρχαιολογικής έρευνας και 
κανονισμός των συστηματικών ανασκαφών» 

10. Την υπ’ αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΙΠΚΑ/ΤΕΕΑΕΙ/432596/309866/9548/1396/6-
09-2018 εγκύκλιο «Όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία για την αδειοδότηση 
συστηματικών αρχαιολογικών ερευνών στην Ελλάδα»

11. Την ομόφωνη γνωμοδότηση του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου, 
όπως αυτή διατυπώθηκε στην υπ’ αριθμ. 25/3.7.2018 (θέμα 8ο) Συνεδρία 
του.

12. Την υπ’ αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ ΓΔΑΠΚ/ ΔΠΚΑ/ ΤΕΕΑΕΙ/ 266376/ 997/ 25. 7.18 
ΑΔΑ: 6ΜΖ84653Π4-ΥΛΠ Υπουργική Απόφαση

13. Το υπ’ αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΕΦΑΗΡΑ/ ΤΠΚΑΜ/ 341616/ 243802/ 8675/ 
1900/ 25.6. 2019 έγγραφο της ΕΦΑ Ηρακλείου

14. Το υπ’ αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ ΔΒΜΑ/ΤΕΕΑΕΙ/341900/ 243983/ 3896/ 703/ 
2019 έγγραφο της ΔΒΜΑ

15. Τα υπ’ αριθμ. Τα υπ’ αριθμ. 749/18-ΙΧ/PS/30.11.2018 και 112/19- 
ΙΧ/PS/20.02.2019 έγγραφα της Ιταλικής Αρχαιολογικής Σχολής

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε



Χορηγούμε στην Ιταλική Αρχαιολογική Σχολή Αθηνών (ΙΑΣΑ) άδεια 
συνέχισης, κατά το έτος 2019, των αρχαιολογικών ερευνών στη Γόρτυνα 
Ηρακλείου, στο πλαίσιο διετούς προγράμματος (2018-2019), υπό τη διεύθυνση 
του καθηγητή E. Papi, Διευθυντή της ΙΑΣΑ.

Το πρόγραμμα εργασιών του 2019 περιλαμβάνει

ΑΝΑΣΚΑΦΗ
1. Ιερό του Απόλλωνα

Υπεύθυνος Prof. J. Bonetto
Συνέχιση της ανασκαφής εντός του ιερού (Α και στην περιοχή του 
Μεγάλου Βωμού (Β, C)

2. Βυζαντινή Συνοικία του Πυθίου: 
Υπεύθυνος Prof. E. Zanini
Συνέχιση της ανασκαφής σε κάποιες περιοχές, εν μέρει ερευνημένες 
(καθαρισμός και επιχωμάτωση παλαιότερων τομών) και επέκταση της 
περιοχής έρευνας προς τα βόρεια, ανατολικά και νότια.

ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
- Μελέτη των ευρημάτων
- Επιτόπιες επαληθευτικές έρευνες για τη συμπλήρωση της γραφικής και 

φωτογραφικής τεκμηρίωσης & αποτυπώσεις με drone 
- Εργασίες σχετικές με την αντικατάσταση και επέκταση της περίφραξης 

του χώρου. (τοπογραφική αποτύπωση, σχεδιασμός νέας χάραξης 
περιμετρικής πορείας, επιχώσεις παλαιών ανασκαφικών τομών για την 
προστασία των υποκείμενων δομών).

Η άδεια χορηγείται με τους εξής όρους:

1. Οι εργασίες πεδίου να διεξαχθούν κατόπιν έγκαιρης συνεννόησης με 
την ΕΦΑ Ηρακλείου, ως προς το ακριβές χρονοδιάγραμμα διεξαγωγής 
τους και, σε καμία περίπτωση, να μην υπερβαίνουν τις οχτώ (8) 
εβδομάδες συνολικά. Η Εφορεία να ειδοποιηθεί εγκαίρως και ως προς 
την ακριβή ημερομηνία προσέλευσης των μελετητών στις αποθήκες 
για τη διεξαγωγή των μελετητικών προγραμμάτων.

2. Όλες οι εργασίες πεδίου να γίνουν υπό την εποπτεία των αρχαιολόγων 
της ΕΦΑ Ηρακλείου, κ. Μαρία Μαρή και κ. Δανάη Κοντοπόδη 

3. Πριν από την έναρξη των ερευνών να γνωστοποιηθούν στην ΕΦΑ 
Ηρακλείου τα ονόματα του συνόλου των συμμετεχόντων, 
συμπεριλαμβανομένου του εργατοτεχνικού προσωπικού, που θα 
απασχοληθεί στις έρευνες.



4. Για την εκτέλεση των ανασκαφικών εργασιών να χρησιμοποιείται 
εξειδικευμένο εργατοτεχνικό προσωπικό, κατόπιν συνεννόησης με την 
ΕΦΑ Ηρακλείου.

5. Να πραγματοποιηθούν πριν την έναρξη της θερινής περιόδου, κατόπιν 
συνεννόησης με την ΕΦΑ Ηρακλείου και σύμφωνα με τις υποδείξεις 
της, καθαρισμοί στους ήδη ανασκαμμένους χώρους, απομάκρυνση 
επιφανειακής βλάστησης, διαμόρφωση ή απομάκρυνση επιφανειακής 
επίχωσης. 

6. Να κατατεθεί στην ΕΦΑ Ηρακλείου το τελικό σχέδιο της 
προτεινόμενης περίφραξης και διαδρομής και να προγραμματιστεί, 
πριν το τέλος του διετούς προγράμματος, σε συνεννόηση με την ως 
άνω Εφορεία Αρχαιοτήτων η αντικατάσταση ή και η ενίσχυση της 
περίφραξης και στο χώρο του Προφήτη Ηλία.

7. Παράλληλα με το ανασκαφικό πρόγραμμα, ο ερευνητικός φορέας να 
λάβει άμεσα μέριμνα, σε συνεννόηση με τις συναρμόδιες κατά 
περίπτωση Υπηρεσίες (ΕΦΑ Ηρακλείου, ΔΑΑΜ, ΔΑΒΜΜ, ΔΣΑΝΜ) για 
τα εξής:
α) τις συντηρήσεις – στερεώσεις των καταλοίπων που χρήζουν άμεσων 
επεμβάσεων,
 β) την αναβάθμιση των συστημάτων ασφαλείας των αποθηκών 
Φαιστού και Αγ. Δέκα κατά τα πρότυπα του ΥΠΠΟΑ, μετά την υποβολή 
προς έγκριση των σχετικών μελετών.

8. H ΙΑΣΑ να προβεί σε συνεργασία με την ΕΦΑ Ηρακλείου σε σχεδιασμό 
και προγραμματισμό των απαιτούμενων επεμβάσεων στο χώρο, υπό  
μορφή σχεδίου διαχείρισης. Στο πλαίσιο αυτό να κατατεθεί από την 
ΙΑΣΑ, διά της ΕΦΑ Ηρακλείου, στις συναρμόδιες Κεντρικές Υπηρεσίες 
του ΥΠΠΟΑ (ΔΑΑΜ, ΔΑΒΜΜ, ΔΣΑΝΜ), αναλυτική έκθεση της 
παθολογίας των αρχιτεκτονικών δομών και των απαιτούμενων 
στερεώσεων και συντηρήσεων για όλα τα μνημεία του αρχαιολογικού 
χώρου της Γόρτυνας καθώς και μελέτη για την κατασκευή του 
στεγάστρου στο χώρο των Θερμών νότια του Πραιτωρίου.

9. Για τις αποτυπώσεις από αέρος με τη χρήση μη επανδρωμένου 
αεροσκάφους (Drone), να ακολουθηθεί η σχετική νομοθεσία και να 
προηγηθεί των σχετικών εργασιών συνεννόηση με την ΕΦΑ Ηρακλείου.

10. Οι εργασίες για τη συντήρηση – αποκατάσταση του δαπέδου των Θερμών, 
να πραγματοποιούνται ύστερα από συνεννόηση με την ΕΦΑ Ηρακλείου 
και τη ΔΣΑΝΜ και σύμφωνα με τις υποδείξεις των ως άνω Υπηρεσιών και 
να ληφθούν υπόψη οι όροι που τίθενται στο υπ’ αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ ΔΣΑΝΜ/ 
145581/ 101592/ 1241/ 24.4.2018 έγγραφο της ΔΣΑΝΜ.

11. Ο ερευνητικός φορέας να λάβει μέριμνα για την υλοποίηση/ ή και 
ολοκλήρωση των μελετών αναστήλωσης, ανάδειξης και συντήρησης 



των αρχιτεκτονικών καταλοίπων και μνημείων που έχουν ήδη 
εγκριθεί, σε συνεννόηση με την ΕΦΑ Ηρακλείου. 

12. Ο ερευνητικός φορέας να λάβει μέριμνα για τη συντήρηση τυχόν νέων 
κινητών ευρημάτων, κατόπιν έγκρισης των σχετικών μελετών, οι 
οποίες να υποβληθούν στην αρμόδια ΔΣΑΝΜ, διά της ΕΦΑ Ηρακλείου.

13. Οι σχετικές προτάσεις που αφορούν στη συντήρηση κινητών και 
ακινήτων ευρημάτων, να συντάσσονται από συντηρητή που διαθέτει 
τα προσόντα όπως ορίζονται από την κείμενη σχετική νομοθεσία. 

14. Μετά το πέρας των εργασιών η συνολική αναλυτική έκθεση όλων των 
ερευνητικών και άλλων εργασιών στον αρχαιολογικό χώρο της 
Γόρτυνας να κατατίθεται από τον Διευθυντή του ερευνητικού 
προγράμματος, στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Ηρακλείου, στη ΔΠΚΑ και 
στη ΔΒΜΑ, ενιαία για όλα τα συμμετέχοντα στην έρευνα 
πανεπιστημιακά ιδρύματα, συνοδευόμενη από φωτογραφική και 
σχεδιαστική τεκμηρίωση, σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή. 
Αντίστοιχα να κατατεθεί στις ανωτέρω Υπηρεσίες από ένα αντίγραφο 
οποιασδήποτε δημοσίευσης προκύψει ή έχει προκύψει μέχρι τώρα 
σχετικά με την έρευνα.

15. Να υποβληθούν στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Ηρακλείου αντίγραφα 
των ανασκαφικών ημερολογίων των παρελθόντων ετών και πλήρης, 
αναλυτικός κατάλογος των κινητών ανασκαφικών ευρημάτων, τόσο 
του τρέχοντος έτους όσο και των παρελθόντων ετών, συνοδευόμενος 
από φωτογραφική τεκμηρίωση, σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, 
στην περίπτωση που δεν έχουν ακόμη κατατεθεί.

16. Να προβεί η Ιταλική Αρχαιολογική Σχολή σε όλες τις απαραίτητες 
ενέργειες για την απαλλοτρίωση τυχόν ακινήτων, εντός των οποίων 
κρίνεται απαραίτητη η συνέχιση των συστηματικών ανασκαφών.

17. Πριν από κάθε ανακοίνωση στα ΜΜΕ και στο Διαδίκτυο αποτελεσμάτων 
της έρευνας, να προηγηθεί γραπτή ενημέρωση της αρμόδιας Εφορείας 
Αρχαιοτήτων και της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής 
Κληρονομιάς, συνοδευόμενη από ενδεικτικό εποπτικό υλικό.

18. Να τηρηθούν οι διατάξεις των άρθρων 36, 38 και 39 του Ν. 3028/02 «Για 
την Προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής 
Κληρονομιάς» (ΦΕΚ 153/Α/28.02.2002) και τα αναφερόμενα στην υπ’ 
αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ ΑΤΝΕΚΕ /97550 /263/ 05.03.18 Υ. Α. και στην υπ’ αριθμ 
ΥΠΠΟΑ / ΓΔΑΠΚ/ ΔΠΚΑ, ΔΒΜΑ/ ΤΕΕΑΕΙ /432596/ 309866/ 9548/ 1396/ 
06.09.18 εγκύκλιο.

Εσωτ.Διανομή: Δ.Π.Κ.Α./ΤΕΕΑΕΙ
                          Δ.Β.Μ.Α./ΤΕΕΑΕΙ
                                                                               
                                                            Η Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης 
                                                            Αρχαιοτήτων Και Πολιτιστικής Κληρονομιάς 



                                                                                         

                                                                         Πολυξένη Αδάμ - Βελένη
         

                                                                                             

               
                                                                                                      

 

Ακριβές Αντίγραφο
Κεντρικό Πρωτόκολλο
ΜΑΤΣΟΥΚΑ ΕΥΣΤΑΘΙΑ
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Il Direttore
Prof. Ernanuele Papi
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Atene, 20.02.2020
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DICHIARAZIONE,

Dichiaro che la Scuola ha avanzato a1le autoriti greche richiesta dr autctnzz^ziofle

affinch6 la missione della quale d responsabile su1 terreno il prof. Roberto Perna
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Gortina-C 
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Il l)irettore
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II Direttore

Ptof. Emanuelc Papi

:='-*=
6 '9"*" .*-"r+-- --<-&

6#%3r a \,
a,s*:r \r..-/ |

i&v vr9



        Si è lieti di comunicarLe che la richiesta di contributo n. 927 per l anno 2021 per la missione da Lei diretta in GRECIA è 
stata accolta, e Le è stato assegnato il contributo di Euro € 14.000/00. 

        L'importo del contributo è stato assegnato sentito il Gruppo di Lavoro Consultivo per la Promozione della Cultura e della 
Lingua italiana all'estero - Sezione Missioni archeologiche, incaricato di esaminare le richieste in favore delle Missioni 
archeologiche, antropologiche, etnologiche italiane all'estero, sulla base dei criteri esposti nel Bando pubblicato sul portale 
Archeologia (https://archeologia.esteri.it/Archeologia) e sulla base delle risorse finanziarie attualmente disponibili sul 
competente capitolo di bilancio nonché di quelle che verranno messe a disposizione a seguito del rifinanziamento del  fondo 
di cui all art. 1, comma 587 della Legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Legge 178 del 30/12/2020 Sezione 2 art. 7) per il 
triennio 2021-2023.

MODALITA DI RENDICONTAZIONE E DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO (scadenza per l invio: 28/02/2022)

        La presentazione del rendiconto va effettuata compilando l'apposita sezione del citato portale. Il rendiconto dovrà 
riguardare tutte le spese effettuate per la Missione, con l'indicazione di tutti i fondi a qualsiasi titolo percepiti in aggiunta al 
contributo MAECI. Si invita a prestare particolare attenzione nella descrizione delle spese, che devono essere strettamente 
attinenti alla realizzazione delle attività descritte nella richiesta di contributo; le date di effettuazione delle spese devono 
riferirsi ad attività e/o campagne programmate all'interno del periodo compreso tra il 01/01/2021 e il 31/12/2021, con le sole 
eccezioni previste nell'art. 3, c. 6 del Bando. 

        I rendiconti parzialmente o erroneamente compilati, ovvero privi di regolare sottoscrizione con firma digitale, dovranno 
essere necessariamente integrati e/o rettificati. Verranno pertanto richieste le rettifiche e/o integrazioni necessarie. Nei casi 
in cui non si provveda, il rendiconto non potrà essere sanato e, di conseguenza, il contributo non potrà essere erogato. Il 
contributo assegnato verrà corrisposto a conclusione di tutte le procedure amministrative descritte nell'art. 5 del Bando, 
compresa la necessaria approvazione da parte degli Organi di controllo. 

        Eventuali variazioni delle coordinate bancarie, così come di ogni altro dato presente nella richiesta di contributo, 
dovranno essere segnalate tempestivamente a questo Ufficio VI DGSP. 

        N.B. Si rammenta che la relazione scientifica deve essere trasmessa quale originale informatico completo di 
firma digitale del Direttore scientifico. Ove il Direttore non ne disponga, la relazione verrà trasmessa come copia 
(scansione) da questi sottoscritta in forma autografa; tale firma dovrà essere vidimata dal responsabile 
amministrativo/legale rappresentante. La relazione scientifica così vidimata dovrà essere firmata digitalmente dal 
responsabile amministrativo/legale rappresentante. 

        Il termine ultimo per la presentazione del rendiconto delle spese è fissato tassativamente al 28/02/2022, pena la 
mancata liquidazione del contributo assegnato. In caso di mancato rispetto di tale scadenza, non potranno altresì 
essere accettate eventuali richieste di contributo presentate nell'anno successivo. 

        N.B. per eventuali sopravvenute ragioni di compatibilità economico-finanziaria, il contributo assegnato 
potrebbe essere soggetto a decurtazioni in qualsiasi fase della procedura di assegnazione e liquidazione. 

RINUNCE, VARIAZIONI DEL PAESE E DEL PROGRAMMA DI ATTIVITA', MODIFICA DELLE DATE

        Laddove la Missione non possa avere luogo per sopraggiunti impedimenti, ovvero si intenda rinunciare in tutto o in 
parte al contributo assegnato, sarà necessario darne tempestiva comunicazione, e comunque non oltre il 15 novembre 2021, 
alla DGSP UFF. VI, nonché alla Rappresentanza diplomatica italiana competente. La rinuncia dovrà essere comunicata 
tramite posta elettronica certificata all'indirizzo dgsp.06@cert.esteri.it con lettera del Direttore scientifico, che ne fornisca 
ampia motivazione, e dovrà essere convalidata con la firma digitale del responsabile amministrativo o del legale 
rappresentante. 

N.B. Non saranno prese in considerazione richieste di contributo per l anno 2022 presentate da parte di soggetti 
assegnatari di contributo per l anno 2021 che non abbiano ottemperato a quanto sopra.

Gentile Prof. ROBERTO PERNA

Prof. ROBERTO PERNA

UNIVERSITA' DI MACERATA

DIP.TO STUDI UMANISTICI

Via Crescimbeni 30/32

62100 MACERATA

Prot. N. 88584/81

Roma, 24/06/2021DGSP UFF. VI



        Qualora, ed esclusivamente per ragioni di sicurezza comprovate dalla competente Rappresentanza diplomatica, non 
fosse possibile svolgere attività nel Paese indicato nella richiesta di cui all'art. 1 c. 3, lett. B del Bando, e qualora non si 
intenda rinunciare al contributo, il Direttore dovrà proporre la variazione del Paese indicato, e conseguentemente delle 
attività, indicando chiaramente la stretta connessione con le attività di ricerca per cui era stato richiesto e assegnato il 
contributo. Tali variazioni dovranno essere autorizzate dal Capo di questo Ufficio VI DGSP per poter aver diritto alla 
liquidazione del contributo.

        Qualora, a causa del perdurare dell emergenza sanitaria dovuta all epidemia da COVID 19, si dovesse procedere a 
sostanziali variazioni del programma originario di cui alla richiesta di contributo e, di conseguenza, della tipologia di spese 
indicate nel relativo preventivo, il Direttore scientifico è tenuto a richiedere preventiva autorizzazione per tali variazioni. A tal 
fine dovrà inviare a questo Ufficio VI - DGSP all indirizzo archeologia@esteri.it una nuova descrizione del programma di 
ricerca che intende svolgere e il relativo preventivo rimodulato. 

        A tal fine dovrà inviare a questo Ufficio VI - DGSP all indirizzo archeologia@esteri.it una nuova descrizione del 
programma di ricerca che intende svolgere e il relativo preventivo rimodulato. Ove non intervenga esplicita approvazione da 
parte dell Ufficio, tale nuovo programma non può considerarsi approvato e il contributo assegnato non potrà dunque essere 
liquidato.

        Nel caso in cui la Missione, per motivazioni indicate nei relativi articoli del Bando, debba essere svolta in date diverse 
rispetto a quanto previsto nella originaria richiesta di contributo, il Direttore scientifico è tenuto ad informarne 
tempestivamente la Rappresentanza diplomatica competente e questo Uff. VI DGSP.

AVVISO RELATIVO ALLA SICUREZZA. 

         Anche ai fini dell assistenza degli Italiani all estero, il Direttore scientifico ed i suoi collaboratori sono invitati a segnalare 
ed aggiornare sul sito www.dovesiamonelmondo.it la propria presenza nei luoghi della Missione e relativo periodo di 
permanenza. Per facilitare i contatti tra Unità di Crisi e singoli ricercatori in caso di emergenza, il Direttore e collaboratori 
sono invitati a scaricare l'applicazione per smartphone e tablet dell'Unità stessa. 

        Il Direttore e collaboratori sono invitati, inoltre, a consultare il sito www.viaggiaresicuri.it ove reperire aggiornate 
informazioni su eventuali rischi per la sicurezza e per la salute. In merito si evidenzia che su tale sito è presente uno 
specifico prontuario concernente la pandemia da Covid e la possibilità di viaggiare all estero.

ONERI DEL DIRETTORE SCIENTIFICO 

        Il Direttore scientifico è tenuto ad assicurare rapporti di proficua collaborazione con la competente Rappresentanza 
diplomatica (e con l Ufficio consolare o l Istituto di Cultura, ove presenti) mantenendola puntualmente informata dello 
svolgimento della ricerca nonché di eventuali problemi di sicurezza. Anche allo scopo di pubblicizzare, in Italia e all'estero, 
l'andamento e i risultati della Missione, dovrà essere menzionato il sostegno ricevuto dal MAECI in ogni circostanza di 
promozione (scavo, ricerca, convegni, pubblicazioni, conferenze, musealizzazione, e così via), nonché su siti Internet e 
social media.

        Nel ringraziarLa per la cortese collaborazione, si inviano i più cordiali saluti.



 

 

 

SCUOLA ARCHEOLOGICA ITALIANA DI ATENE 
 
Odòs Parthenonos 14-16 
GR11742 ATENE 
Tel. +30 210 9239163-9214024, fax +30 210 9220908 
 
www.scuoladiatene.it 

 
 

 
Il Direttore 
Prof. Emanuele Papi 
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DICHIARAZIONE MAECI 

 

 Dichiaro che la Scuola ha avanzato alle autorità greche richiesta di autorizzazione 

affinché la missione della quale è responsabile sul terreno il prof. Roberto Perna 

dell’Università di Macerata possa svolgere attività di ricerca nel sito archeologico di 

Gortina-Case Bizantine (Creta). 

Il Direttore 

Prof. Emanuele Papi 

Firmato digitalmente da

EMANUELE PAPI

Data e ora della firma:
11/01/2022 11:24:58
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