
 
Για την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής  
Κληρονοµιάς. 
 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
 
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 
 
Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή: 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ 
 
ΒΑΣΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 
 
�ρθρο 1 
 
Αντικείµενο 
 
1. Στην προστασία που παρέχεται µε τις διατάξεις του παρόντος νόµου  
υπάγεται η πολιτιστική κληρονοµιά της Χώρας από τους αρχαιοτάτους  
χρόνους µέχρι σήµερα. Η ροστασία αυτή έχει ως σκοπό τη διατήρηση της  
ιστορικής µνήµης χάριν της παρούσας και των µελλοντικών γενεών και την  
αναβάθµιση του πολιτιστικού περιβάλλοντος. 
 
2. Η πολιτιστική κληρονοµιά της Χώρας αποτελείται από τα πολιτιστικά  
αγαθά που βρίσκονται εντός των ορίων της ελληνικής επικράτειας,  
συµπεριλαµβανοµένων των χωρικών υδάτων, καθώς και εντός άλλων θαλάσσιων  
ζωνών στις οποίες η Ελλάδα ασκεί σχετική δικαιοδοσία σύµφωνα µε το  
διεθνές δίκαιο. Η πολιτιστική κληρονοµιά περιλαµβάνει και τα άυλα  
πολιτιστικά αγαθά. 
 
3. Στο πλαίσιο των κανόνων του διεθνούς δικαίου, το Ελληνικό Κράτος  
µεριµνά και για την προστασία των πολιτιστικών αγαθών που προέρχονται  
από την ελληνική επικράτεια οποτεδήποτε και αν αποµακρύνθηκαν από αυτήν. 
 
Το Ελληνικό Κράτος µεριµνά επίσης στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου για  
την προστασία των πολιτιστικών αγαθών που συνδέονται ιστορικά µε την  
Ελλάδα οπουδήποτε και αν βρίσκονται. 
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�ρθρο 2 
 
'Εννοια όρων 
 
Για την εφαρµογή των διατάξεων του παρόντος νόµου: 
 
α) Ως πολιτιστικά αγαθά νοούνται οι µαρτυρίες της ύπαρξης και της  
ατοµικής και συλλογικής δραστηριότητας του ανθρώπου. 
 
β) Ως µνηµεία νοούνται τα πολιτιστικά αγαθά που αποτελούν υλικές  
µαρτυρίες και ανήκουν στην πολιτιστική κληρονοµιά της Χώρας και των  
οποίων επιβάλλεται η ειδικότερη προστασία βάσει των εξής διακρίσεων: 



 
αα) Ως αρχαία µνηµεία ή αρχαία νοούνται όλα τα πολιτιστικά αγαθά που  
ανάγονται στους προϊστορικούς, αρχαίους, βυζαντινούς και µεταβυζαντινούς  
χρόνους και χρονολογούνται έως και το 1830, µε την επιφύλαξη των  
διατάξεων του άρθρου 20. Στα αρχαία µνηµεία συµπεριλαµβάνονται σπήλαια  
και παλαιοντολογικά κατάλοιπα για τα οποία υπάρχουν ενδείξεις ότι  
συνδέονται µε την ανθρώπινη ύπαρξη. 
 
ββ) Ως νεότερα µνηµεία νοούνται τα πολιτιστικά αγαθά που είναι  
µεταγενέστερα του 1830 και των οποίων η προστασία επιβάλλεται λόγω της  
ιστορικής, καλλιτεχνικής ή επιστηµονικής σηµασίας τους, κατά τις  
διακρίσεις των άρθρων 6 και 20. 
 
γγ) Ως ακίνητα µνηµεία νοούνται τα µνηµεία που υπήρξαν συνδεδεµένα µε το  
έδαφος και παραµένουν σε αυτό ή στο βυθό της θάλασσας ή στον πυθµένα  
λιµνών ή ποταµών, καθώς και τα µνηµεία που βρίσκονται στο έδαφος ή στο  
βυθό της θάλασσας ή στον πυθµένα λιµνών ή ποταµών και δεν είναι δυνατόν  
να µετακινηθούν χωρίς βλάβη της αξίας τους ως µαρτυριών. Στα ακίνητα  
µνηµεία συµπεριλαµβάνονται οι εγκαταστάσεις, οι κατασκευές και τα  
διακοσµητικά και λοιπά στοιχεία που αποτελούν αναπόσπαστο τµήµα τους,  
καθώς και το άµεσο περιβάλλον τους. 
 
δδ) Ως κινητά µνηµεία νοούνται τα µνηµεία που δεν θεωρούνται ακίνητα. 
 
γ) Ως αρχαιολογικοί χώροι νοούνται εκτάσεις στην ξηρά ή στη θάλασσα ή  
στις λίµνες ή στους ποταµούς, οι οποίες περιέχουν ή στις οποίες υπάρχουν  
ενδείξεις ότι περιέχονται αρχαία µνηµεία ή αποτέλεσαν ή υπάρχουν  
ενδείξεις ότι αποτέλεσαν από τους αρχαιοτάτους χρόνους έως και το 1830  
µνηµειακά, οικιστικά ή ταφικά σύνολα. Οι αρχαιολογικοί χώροι  
περιλαµβάνουν και το απαραίτητο ελεύθερο περιβάλλον που επιτρέπει στα  
σωζόµενα µνηµεία να συντίθενται σε ιστορική, αισθητική και λειτουργική  
ενότητα. 
 
δ) Ως ιστορικοί τόποι νοούνται είτε εκτάσεις στην ξηρά ή στη θάλασσα ή  
στις λίµνες ή στους ποταµούς που αποτέλεσαν ή που υπάρχουν ενδείξεις ότι  
αποτέλεσαν το χώρο εξαίρετων ιστορικών ή µυθικών γεγονότων, ή εκτάσεις  
που περιέχουν ή στις οποίες υπάρχουν ενδείξεις ότι περιέχονται µνηµεία  
µεταγενέστερα του 1830, είτε σύνθετα έργα του ανθρώπου και της φύσης  
µεταγενέστερα του 1830, τα οποία συνιστούν χαρακτηριστικούς και  
οµοιογενείς χώρους, που είναι δυνατόν να οριοθετηθούν τοπογραφικά, και  
των οποίων επιβάλλεται η προστασία λόγω της λαογραφικής, εθνολογικής,  
κοινωνικής, τεχνικής, αρχιτεκτονικής, βιοµηχανικής ή εν γένει ιστορικής,  
καλλιτεχνικής ή επιστηµονικής σηµασίας τους. 
 
ε) Ως άυλα πολιτιστικά αγαθά νοούνται εκφράσεις, δραστηριότητες, γνώσεις  
και πληροφορίες, όπως µύθοι, έθιµα, προφορικές παραδόσεις, χοροί,  
δρώµενα, µουσική, τραγούδια, δεξιότητες ή τεχνικές που αποτελούν  
µαρτυρίες του παραδοσιακού, λαϊκού και λόγιου πολιτισµού. 
 
στ) Ως Υπηρεσία νοείται η αρµόδια Κεντρική ή Περιφερειακή Υπηρεσία του  
Υπουργείου Πολιτισµού. 
 
ζ) Ως Συµβούλιο νοείται το κατά περίπτωση αρµόδιο γνωµοδοτικό συλλογικό  
όργανο, όπως αυτά ορίζονται στις διατάξεις των άρθρων 49 έως 51. 
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�ρθρο 3 
 
Περιεχόµενο της προστασίας 



 
1. Η προστασία της πολιτιστικής κληρονοµιάς της Χώρας συνίσταται κυρίως: 
 
α) στον εντοπισµό, την έρευνα, την καταγραφή, την τεκµηρίωση και τη  
µελέτη των στοιχείων της, 
 
β) στη διατήρηση και στην αποτροπή της καταστροφής, της αλλοίωσης και  
γενικά κάθε άµεσης ή έµµεσης βλάβης της, 
 
γ) στην αποτροπή της παράνοµης ανασκαφής, της κλοπής και της παράνοµης  
εξαγωγής, 
 
δ) στη συντήρηση και την κατά περίπτωση αναγκαία αποκατάστασή της, 
 
ε) στη διευκόλυνση της πρόσβασης και της επικοινωνίας του κοινού µε  
αυτήν, 
 
στ) στην ανάδειξη και την ένταξή της στη σύγχρονη κοινωνική ζωή και  
 
ζ) στην παιδεία, την αισθητική αγωγή και την ευαισθητοποίηση των πολιτών  
για την πολιτιστική κληρονοµιά. 
 
2. Η προστασία των µνηµείων, αρχαιολογικών χώρων και ιστορικών τόπων  
περιλαµβάνεται στους στόχους οποιουδήποτε επιπέδου χωροταξικού,  
αναπτυξιακού, περιβαλλοντικού και πολεοδοµικού σχεδιασµού ή σχεδίων  
ισοδύναµου αποτελέσµατος ή υποκατάστατών τους. 
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�ρθρο 4 
 
Εθνικό Αρχείο Μνηµείων 
 
1. Τα µνηµεία καταγράφονται, τεκµηριώνονται και καταχωρούνται στο Εθνικό  
Αρχείο Μνηµείων, που τηρείται στο Υπουργείο Πολιτισµού. 
 
2. Με προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται µε πρόταση του Υπουργού  
Πολιτισµού, ρυθµίζεται η οργάνωση και η λειτουργία του Εθνικού Αρχείου  
Μνηµείων και προσδιορίζονται ο τρόπος καταγραφής των µνηµείων, ο τρόπος  
προστασίας των δεδοµένων, οι προϋποθέσεις άσκησης του δικαιώµατος  
πρόσβασης σε αυτά για ερευνητικούς και άλλους λόγους και κάθε αναγκαία  
λεπτοµέρεια. Στο Εθνικό Αρχείο Μνηµείων καταχωρίζεται, το αργότερο ανά  
τριετία, το πόρισµα επιθεώρησης για την κατάσταση κάθε ακινήτου µνηµείου  
που διενεργείται από την αρµόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Πολιτισµού. 
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�ρθρο 5 
 
Προστασία άυλων πολιτιστικών αγαθών 
 
Το Υπουργείο Πολιτισµού µεριµνά για την αποτύπωση σε γραπτή µορφή, καθώς  
και σε υλικούς φορείς ήχου, εικόνας ή ήχου και εικόνας, την καταγραφή  
και την τεκµηρίωση άυλων πολιτιστικών αγαθών του παραδοσιακού, λαϊκού  
και λόγιου πολιτισµού που παρουσιάζουν ιδιαίτερη σηµασία. Με προεδρικό  
διάταγµα, που εκδίδεται µε πρόταση του Υπουργού Πολιτισµού, καθορίζονται  



ο τρόπος καταγραφής και αποτύπωσης των άυλων πολιτιστικών αγαθών, οι  
αρµόδιες για την υλοποίηση των παραπάνω ενεργειών υπηρεσίες ή και φορείς  
και ρυθµίζεται κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ∆ΕΥΤΕΡΟ 
 
ΑΚΙΝΗΤΑ ΜΝΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΧΩΡΟΙ 
 
ΤΜΗΜΑΠΡΩΤΟ 
 
ΓΕΝΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 
 
�ρθρο 6 
 
∆ιακρίσεις ακινήτων µνηµείων - Χαρακτηρισµός 
 
1. Στα ακίνητα µνηµεία περιλαµβάνονται: 
 
α) τα αρχαία που χρονολογούνται έως και το 1830, 
 
β) τα νεότερα πολιτιστικά αγαθά που είναι προγενέστερα των εκάστοτε  
τελευταίων εκατό ετών και χαρακτηρίζονται µνηµεία λόγω της  
αρχιτεκτονικής, πολεοδοµικής, κοινωνικής, εθνολογικής, λαογραφικής,  
τεχνικής, βιοµηχανικής ή εν γένει ιστορικής, καλλιτεχνικής ή  
επιστηµονικής σηµασίας τους, 
 
γ) τα νεότερα πολιτιστικά αγαθά που ανάγονται στην περίοδο των εκάστοτε  
τελευταίων εκατό ετών και χαρακτηρίζονται µνηµεία λόγω της ιδιαίτερης  
αρχιτεκτονικής,πολεοδοµικής, κοινωνικής, εθνολογικής, λαογραφικής,  
τεχνικής, βιοµηχανικής ή εν γένει ιστορικής, καλλιτεχνικής ή  
επιστηµονικής σηµασίας τους. 
 
2. Ο χαρακτηρισµός ακινήτου µνηµείου είναι δυνατόν να αφορά και κινητά  
που συνδέονται µε ορισµένη χρήση του ακινήτου, τις χρήσεις που είναι  
σύµφωνες µε το χαρακτήρα του ως µνηµείου, καθώς και τον περιβάλλοντα  
χώρο ή στοιχεία αυτού. 
 
3. Για τη δυνατότητα µετακίνησης µνηµείων της περίπτωσης γγ/ του εδαφίου  
β/ του άρθρου 2 και την ιδιότητά τους ως ακινήτων αποφαίνεται ο Υπουργός  
Πολιτισµού ύστερα από γνώµη του Συµβουλίου. 
 
4. Τα αρχαία ακίνητα µνηµεία προστατεύονται από το νόµο χωρίς να  
απαιτείται η έκδοση οποιασδήποτε διοικητικής πράξης. Τα ακίνητα των  
περιπτώσεων β/ και γ/ της παραγράφου 1 χαρακτηρίζονται µνηµεία µε  
απόφαση του Υπουργού Πολιτισµού, που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση της  
Υπηρεσίας και γνώµη του Συµβουλίου και δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της  
Κυβερνήσεως. 
 
5. Η εισήγηση κοινοποιείται απευθείας, µε µέριµνα της Υπηρεσίας, στον  
κύριο, τον νοµέα ή τον κάτοχο, ο οποίος µπορεί να υποβάλει αντιρρήσεις  
εντός δύο (2) µηνών απότην κοινοποίηση. Εάν δεν είναι δυνατόν να γίνει  
κοινοποίηση γιατί ο κύριος, ο νοµέας ή ο κτοχος δεν κατέστη δυνατόν να  
ανευρεθεί από την Υπηρεσία, συντάσσεται ανακοίνωση για την εισήγηση, που  
δηµοσιεύεται σε µία ηµερήσια ή εβδοµαδιαία εφηµερίδα που εκδίδεται  
στηνπρωτεύουσα του νοµού όπου βρίσκεται το υπό χαρακτηρισµό ακίνητο ή το  
µεγαλύτερο τµήµα αυτού, και εάν δεν υπάρχει τέτοια σε µία ηµερήσια  
εφηµερίδα της Αθήνας ή της Θεσσαλονίκης για τις Περιφέρειες Κεντρικής  
Μακεδονίας, ∆υτικής Μακεδονίας, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.  



Παράλληλα η ανακοίνωση τοιχοκολλάται στο υπό χαρακτηρισµό ακίνητο και  
συντάσσεται πρακτικό από την Υπηρεσία για την τοιχοκόλληση. Στην  
περίπτωση αυτή η προθεσµία για την υποβολή αντιρρήσεων αρχίζει από τη  
δηµοσίευση. 
 
6. Ο κύριος ή όποιος έχει εµπράγµατα δικαιώµατα σε ακίνητο υπό  
χαρακτηρισµό, καθώς και ο νοµέας, ο κάτοχος ή ο χρήστης οφείλει και πριν  
από την έκδοση της απόφασης να επιτρέπει στους υπαλλήλους της Υπηρεσίας  
την είσοδό τους σε αυτό και την εξέτασή του. Επίσης οφείλει να τους  
παρέχει κάθε σχετική πληροφορία. 
 
7. Τα αποτελέσµατα του χαρακτηρισµού επέρχονται από την κοινοποίηση ή τη  
δηµοσίευση της ανακοίνωσης στην εφηµερίδα και αίρονται εάν η απόφαση  
περί χαρακτηρισµού δεν δηµοσιευθεί εντός ενός (1) έτους από αυτές. Εντός  
του ίδιου χρονικού διαστήµατος απαγορεύεται κάθε επέµβαση ή εργασία στο  
υπό χαρακτηρισµό ακίνητο. 
 
8. Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισµού ρυθµίζεται κάθε λεπτοµέρεια  
αναγκαία για την εφαρµογή των διατάξεων των προηγούµενων παραγράφων. 
 
9. Η απόφαση χαρακτηρισµού ακινήτου µνηµείου που εκδίδεται σύµφωνα µε  
τις προηγούµενες παραγράφους µπορεί να ανακληθεί µόνο για πλάνη περί τα  
πράγµατα. Ηαπόφαση ανάκλησης εκδίδεται κατά τη διαδικασία των παραγράφων  
4 και 5 και δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, αφότου και  
επέρχονται τα αποτελέσµατά της. Η απόφαση για το χαρακτηρισµό ή η  
ανακλητική της αποστέλλεται στην αρµόδια πολεοδοµική υπηρεσία και στον  
οικείο δήµο ή κοινότητα και στο Κτηµατολόγιο Α.Ε. 
 
10. Η κατεδάφιση νεότερων ακινήτων που είναι προγενέστερα των εκάστοτε  
εκατό τελευταίων ετών ή η εκτέλεση εργασιών για τις οποίες απαιτείται η  
έκδοση οικοδοµικής άδειας, ακόµα και αν τα ακίνητα αυτά δεν έχουν  
χαρακτηρισθεί µνηµεία, δεν επιτρέπεται χωρίς την έγκριση της Υπηρεσίας.  
 
Για το σκοπό αυτόν ο ενδιαφερόµενος γνωστοποιεί στην Υπηρεσία ότι  
προτίθεται να προβεί σε αυτήν. Η έγκριση θεωρείται ότι έχει χορηγηθεί  
εάν µέσα σε τέσσερις (4) µήνες από τη γνωστοποίηση δεν συντελεστούν οι  
διατυπώσεις δηµοσιότητας της εισήγησης για το χαρακτηρισµό του ακίνητου  
που προβλέπονται στην παράγραφο 5. 
 
11. Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισµού που εκδίδεται ύστερα από γνώµη  
του Συµβουλίου κρίνεται εάν είναι αναγκαία η ολική ή µερική, διαρκής ή  
προσωρινή άρση της προστασίας ακινήτου µνηµείου προκειµένου να  
προστατευθεί άλλο µνηµείο. 
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�ρθρο 7 
 
Κυριότητα σε ακίνητα µνηµεία 
 
1. Τα αρχαία ακίνητα µνηµεία που χρονολογούνται έως και το 1453 ανήκουν  
στο ∆ηµόσιο κατά κυριότητα και νοµή και είναι πράγµατα εκτός συναλλαγής  
και ανεπίδεκτα χρησικτησίας. 
 
2. Τα ακίνητα αρχαία που αποκαλύφθηκαν ή αποκαλύπτονται κατά την  
εκτέλεση ανασκαφών ή άλλης αρχαιολογικής έρευνας ανήκουν κατά κυριότητα  
στο ∆ηµόσιο, είναι εκτός συναλλαγής και ανεπίδεκτα χρησικτησίας. 
 
3. Το δικαίωµα κυριότητας σε άλλα ακίνητα µνηµεία µεταγενέστερα του 1453  
ασκείται υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις του παρόντος νόµου. 



 
4. ∆εν υπόκεινται σε κατάσχεση ακίνητα αρχαία που χρονολογούνται έως και  
το 1453. Οι παράγραφοι 2 - 4 του άρθρου 22 εφαρµόζονται αναλόγως. 
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�ρθρο 8 
 
            ∆ήλωση, υπόδειξη ακινήτων αρχαίων και αµοιβή 
    
1. Κάθε πρόσωπο που ανακαλύπτει ή βρίσκει ακίνητο αρχαίο οφείλει να το  
δηλώνει χωρίς υπαίτια καθυστέρηση στην πλησιέστερη αρχαιολογική,  
αστυνοµική ή λιµενική αρχή. Η δήλωση περιέχει την ακριβή τοποθεσία όπου  
βρίσκεται ή ανακαλύπτεται το αρχαίο και κάθε άλλη χρήσιµη λεπτοµέρεια.  
Τα στοιχεία της δήλωσης καταγράφονται σε έκθεση της παραπάνω αρχής. Αν  
το αρχαίο ανακαλύπτεται ή βρίσκεται σε ακίνητο όπου εκτελούνται έργα ή  
εργασίες, αυτές πρέπει να διακόπτονται αµέσως µέχρις ότου αποφανθεί η  
Υπηρεσία. 
 
2. Η Υπηρεσία οφείλει χωρίς υπαίτια καθυστέρηση να εξετάζει και να  
καταγράφει το αρχαίο και να λαµβάνει όλα τα αναγκαία µέτρα φύλαξης και  
προστασίας του, ύστερα από σχετική ειδοποίηση του ιδιοκτήτη του  
ακινήτου, όπου αυτό βρέθηκε, εφόσον αυτή είναι δυνατή. 
 
3. Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισµού ύστερα από γνώµη του Συµβουλίου  
παρέχεται χρηµατική αµοιβή στο πρόσωπο που δηλώνει την ύπαρξη ακινήτου  
αρχαίου,σύµφωνα µε την παράγραφο 1, το ύψος της οποίας καθορίζεται  
ανάλογα µε τη σπουδαιότητα του αρχαίου και τη συµβολή εκείνου που το  
δηλώνει στην ανεύρεση και διάσωσή του. 
 
4. Αµοιβή µπορεί να παρέχεται µε όµοια απόφαση επίσης σε όποιον  
υποδεικνύει τον τόπο όπου υπάρχουν άγνωστα στην Υπηρεσία ακίνητα αρχαία,  
η καταβολή και το ύψος της οποίας κρίνεται ανάλογα µε τη σπουδαιότητα  
των αρχαίων, καθώς και µε τη συµβολή εκείνου που υποδεικνύει τον τόπο  
όπου βρίσκονται, στην ανεύρεση και τη διάσωσή τους. 
 
5. Εάν η δήλωση ή η υπόδειξη γίνεται από περισσότερα πρόσωπα, η αµοιβή  
επιµερίζεται µεταξύ τους σε ποσοστάπου καθορίζονται µε την ίδια απόφαση  
ανάλογα µε τη συµβολή καθενός και σε περίπτωση αµφιβολίας κατά ίσα µέρη.  
 
Αν το αρχαίο ανακαλύπτεται ή βρίσκεται µέσα σε ιδιωτικό ακίνητο και  
εκείνος που το δηλώνει δεν είναι κύριος ή µισθωτής του ακινήτου, η  
αµοιβή επιµερίζεται µεταξύ εκείνου που το δηλώνει και του κυρίου ή  
µισθωτή του ακινήτου σε ίσα µέρη. Προκειµένου για ενάλια αρχαία, αν  
εκείνος που τα δηλώνει δεν είναι κύριος ή µισθωτής του µέσου µε το οποίο  
εντοπίστηκαν, η αµοιβή επιµερίζεται µεταξύ του κυρίου ή µισθωτή του  
µέσου και εκείνου που τα δηλώνει. 
 
6. ∆εν καταβάλλεται αµοιβή: 
 
α) εάν το αρχαίο είναι ήδη γνωστό στην Υπηρεσία, 
 
β) εάν βρίσκεται ή ανακαλύπτεται σε οριοθετηµένο ή υπό οριοθέτηση  
αρχαιολογικό χώρο ή κατά τη διενέργεια ανασκαφών ή την εκτέλεση άλλων  
εργασιών για τις οποίες απαιτείται να παρίσταται εκπρόσωπος της  
Υπηρεσίας, 
 
γ) εάν εκείνος που το δηλώνει ή υποδεικνύει τον τόπο όπου βρίσκεται  
είναι υπάλληλος του ∆ηµοσίου, Ο.Τ.Α. ή άλλου νοµικού προσώπου δηµοσίου  
δικαίου ή νοµικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου του ευρύτερου δηµόσιου  



τοµέα, όπως αυτός καθορίζεται κάθε φορά, και ενεργεί στο πλαίσιο των  
υπηρεσιακών του καθηκόντων. 
 
∆εν καταβάλλεται επίσης αµοιβή σε όποιον ανακαλύπτει ή βρίσκει αρχαίο  
προβαίνοντας σε δραστηριότητες που αντίκεινται στις διατάξεις της  
νοµοθεσίας για την προστασία της πολιτιστικής κληρονοµιάς, καθώς και  
στην περίπτωση της παραγράφου 5, σε όποιον επιχειρεί να αποκρύψει το  
αρχαίο ή προβαίνει σε ενέργειες που µπορούν να το βλάψουν, οπότε η  
αµοιβή καταβάλλεται στον άλλο κατά το ποσοστό που του αναλογεί. 
 
 
_____________________________________________________________________ 
                                                                      
 
 
 
�ρθρο 9 
 
∆ιατήρηση ακινήτων αρχαίων 
 
1. Για τη διατήρηση ή µη ακινήτου αρχαίου αποφαίνεται η Υπηρεσία µε  
αιτιολογηµένη έκθεση µετά τη διενέργεια διερευνητικής ανασκαφής, εάν  
αυτό είναι αναγκαίο. Εάν το θέµα κρίνεται ως µείζονος σηµασίας είναι  
δυνατόν το αργότερο σε δύο (2) µήνες από την εύρεση ή ανακάλυψη του  
αρχαίου να παραπέµπεται στο Συµβούλιο, το οποίο γνωµοδοτεί το αργότερο  
σε δύο (2) µήνες από την παραποµπή. Στην περίπτωση αυτή για τη διατήρηση  
αποφαίνεται ο Υπουργός. 
 
2. Σε κάθε περίπτωση που αποφασίζεται να καταχωθεί ή να µην διατηρηθεί  
στον τόπο όπου βρίσκεται το αρχαίο, απαιτείται η προηγούµενη  
φωτογράφηση, αποτύπωση και τεκµηρίωσή του, καθώς και η κατάθεση εκτενούς  
επιστηµονικής έκθεσης συνοδευόµενης από λεπτοµερή κατάλογο ευρηµάτων. 
 
3. Αν αποφασίζεται να διατηρηθεί το αρχαίο, µπορεί να επιβάλλεται στον  
ιδιοκτήτη του ακινήτου η υποχρέωση να επιτρέπει την επίσκεψή του υπό  
όρους, που ορίζονται µε απόφαση του Υπουργού Πολιτισµού ύστερα από γνώµη  
του Συµβουλίου. 
 
4. Αν το αρχαίο βρίσκεται σε ιδιωτικό ακίνητο, ο έχων δικαίωµα σε αυτό  
δικαιούται να λάβει αποζηµίωση για τη στέρηση της χρήσης του σύµφωνα µε  
τις διατάξεις του άρθρου 19 µετά την πάροδο τριών (3) µηνών από τη  
δήλωση ή εύρεση του αρχαίου, εφόσον δεν έχει εκδοθεί η σχετική απόφαση. 
 
5. Αν έχει αποφασιστεί η διενέργεια διερευνητική ς ανασκαφής, ο έχων  
δικαίωµα στο ακίνητο δικαιούται να λάβει αποζηµίωση για τη στέρηση της  
χρήσης του και για κάθε βλάβη που προκύπτει σε αυτό από την ανασκαφή το  
αργότερο µετά την πάροδο ενός (1) έτους από τη δήλωση ή την εύρεση του  
αρχαίου. 
 
6. Τα ποσά που δαπανά ο έχων δικαίωµα στο ακίνητο για την προστασία του  
αρχαίου σύµφωνα µε τις υποδείξεις της Υπηρεσίας και µέχρι την έκδοση της  
απόφασης για τη διατήρησή του, καταβάλλονται σε αυτόν. 
 
 
_____________________________________________________________________ 
                                                                      
 
 
 
ΤΜΗΜΑ ∆ΕΥΤΕΡΟ 
 
ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΑ ΜΝΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΟΥΣ 
 
�ρθρο 10 



 
Ενέργειες σε ακίνητα µνηµεία και στο περιβάλλον τους 
 
1. Απαγορεύεται κάθε ενέργεια σε ακίνητο µνηµείο, η οποία είναι δυνατόν  
να επιφέρει µε άµεσο ή έµµεσο τρόπο καταστροφή, βλάβη, ρύπανση ή  
αλλοίωση της µορφής του. 
 
2. Απαγορεύεται η εκµετάλλευση λατοµείου, ο πορισµός οικοδοµικών υλικών,  
η διενέργεια µεταλλευτικών ερευνών και η εκµετάλλευση µεταλλείων, καθώς  
και ο καθορισµός λατοµικών περιοχών, χωρίς έγκριση του Υπουργού  
Πολιτισµού, ύστερα από γνώµη του Συµβουλίου, η οποία χορηγείται εντός  
τριών (3) µηνών από την περιέλευση στο Υπουργείο Πολιτισµού της αίτησης  
και των σχεδιαγραµµάτων που προβλέπονται από τη µεταλλευτική και  
λατοµική νοµοθεσία. Εάν τυχόν παρέλθει άπρακτη η ως άνω προβλεπόµενη  
προθεσµία θεωρείται ότι δεν υφίστανται απαγορευτικοί λόγοι Η έγκριση δεν  
χορηγείται εάν, λόγω της απόστασης από ακίνητο µνηµείο, της οπτικής  
επαφής µε αυτό, της µορφολογίας του εδάφους και του χαρακτήρα των  
ενεργειών για τις οποίες ζητείται, κινδυνεύει να προκληθεί άµεση ή  
έµµεση βλάβη στο µνηµείο. 
 
3. Η εγκατάσταση ή η λειτουργία βιοµηχανικής, βιοτεχνικής ή εµπορικής  
επιχείρησης, η τοποθέτηση τηλεπικοινωνιακών ή άλλων εγκαταστάσεων, η  
επιχείρηση οποιουδήποτε τεχνικού ή άλλου έργου ή εργασίας, καθώς και η  
οικοδοµική δραστηριότητα πλησίον αρχαίου επιτρέπεται µόνο µετά από  
έγκριση του Υπουργού Πολιτισµού, η οποία εκδίδεται ύστερα από γνώµη του  
Συµβουλίου. Η έγκριση χορηγείται εάν η απόσταση από ακίνητο µνηµείο ή η  
σχέση µε αυτό είναι τέτοια ώστε να µην κινδυνεύει να επέλθει άµεση ή  
έµµεση βλάβη αυτού λόγω του χαρακτήρα του έργου ή της επιχείρησης ή της  
εργασίας. 
 
4. Για κάθε εργασία, επέµβαση ή αλλαγή χρήσης σε ακίνητα µνηµεία, ακόµη  
και αν δεν επέρχεται κάποια από τις συνέπειες της παραγράφου 1 σε αυτά,  
απαιτείται έγκριση που χορηγείται µε απόφαση του Υπουργού Πολιτισµού  
ύστερα από γνώµη του Συµβουλίου. 
 
5. Σε περίπτωση επείγουσας ανάγκης για την αποτροπή άµεσου και σοβαρού  
κινδύνου είναι δυνατή η επιχείρηση εργασιών αποκατάστασης βλάβης που δεν  
αλλοιώνει τα υπάρχοντα κτιριολογικά, αισθητικά και άλλα συναφή στοιχεία  
του µνηµείου χωρίς την έγκριση που προβλέπεται στις παραγράφους 3 και 4,  
µετά από άµεση και πλήρη ενηµέρωση της Υπηρεσίας, η οποία µπορεί να  
διακόψει τις εργασίες µε σήµα της. 
 
6. Στις περιπτώσεις που απαιτείται έγκριση σύµφωνα µε τις προηγούµενες  
παραγράφους, αυτή προηγείται από τις άδειες άλλων αρχών που αφορούν την  
επιχείρηση ή την εκτέλεση του έργου ή της εργασίας και τα στοιχεία της  
αναγράφονται µε ποινή ακυρότητας στις άδειες αυτές. Η έγκριση χορηγείται  
µέσα σε τρεις (3) µήνες από την υποβολή της σχετικής αίτησης. 
 
7. Για την προστασία των ακινήτων µνηµείων είναι δυνατόν µε απόφαση του  
Υπουργού Πολιτισµού ύστερα από γνώµη του Συµβουλίου να επιβάλλονται  
περιορισµοί στη χρήση και στον τρόπο λειτουργίας τους, καθώς και στους  
όρους δόµησής τους κατά παρέκκλιση από κάθε ισχύουσα διάταξη. 
 
8. Με προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση των Υπουργών  
Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµόσιων /Εργων και Πολιτισµού και γνώµη  
των οικείων γνωµοδοτικών οργάνων, είναι δυνατόν να επιβάλλονται ειδικοί  
όροι δόµησης και χρήσης µε σκοπό την προστασία των µνηµείων. 
 
 
_____________________________________________________________________ 
                                                                      
 
 
 



�ρθρο 11 
 
Υποχρεώσεις κυρίων, νοµέων ή κατόχων ακινήτων µνηµείων 
 
1. Ο κύριος, ο νοµέας ή ο κάτοχος ακινήτου µνηµείου ή ακινήτου µέσα στο  
οποίο διατηρείται ακίνητο αρχαίο, οφείλει να συνεργάζεται µε την  
Υπηρεσία και να ακολουθεί τις υποδείξεις της για τη διατήρηση, την  
ανάδειξη και εν γένει την προστασία του µνηµείου. Οφείλει επίσης να  
επιτρέπει την περιοδική ή έκτακτη επιθεώρηση του µνηµείου από την  
Υπηρεσία µετά από έγγραφη ειδοποίηση και να ειδοποιεί χωρίς υπαίτια  
καθυστέρηση την Υπηρεσία για κάθε γεγονός που µπορεί να το θέσει σε  
κίνδυνο. 
 
2. Ο κύριος ή ο νοµέας µνηµείου υποχρεούται να µεριµνά για την άµεση  
εκτέλεση των εργασιών συντήρησης, στερέωσης ή προστασίας ετοιµόρροπου  
µνηµείου χωρίς υπαίτια καθυστέρηση, µε δική του δαπάνη και υπό την  
εποπτεία και τις υποδείξεις της Υπηρεσίας σύµφωνα και µε τις διατάξεις  
των άρθρων 40 και 41. Αν ο κύριος ή ο νοµέας αδρανεί, την ίδια υποχρέωση  
έχει ο κάτοχος, ο οποίος µπορεί να αναχθεί κατά του κυρίου ή του νοµέα.  
Αν η Υπηρεσία κρίνει ότι καθυστερεί η εκτέλεση των εργασιών συντήρησης ή  
στερέωσης για οποιονδήποτε λόγο ή ότι αυτές είναι ανεπαρκείς, µπορεί να  
λαµβάνει τα αναγκαία µέτρα, διατηρώντας τη δυνατότητα να καταλογίζει το  
σύνολο ή µέρος της σχετικής δαπάνης σε βάρος των υποχρέων κατά τις  
σχετικές περί εισπράξεως δηµοσίων εσόδων διατάξεις. Το ∆ηµόσιο ή οι  
Ο.Τ.Α. υποχρεούνται να καλύπτουν το σύνολο ή µέρος των δαπανών  
συντήρησης, στερέωσης ή άλλης εργασίας προστασίας µνηµείου που δεν τους  
ανήκει, εφόσον αυτές αφορούν µνηµείο που κρίνεται µε απόφαση του  
Υπουργού Πολιτισµού ύστερα από γνώµη του Συµβουλίου ότι πρέπει να  
καταστεί επισκέψιµο για το κοινό και υπερβαίνουν ένα εύλογο ποσό, ο  
κύριος, ο νοµέας ή ο κάτοχος δεν είναι υπαίτιος για τη φθορά που το  
µνηµείο έχει υποστεί και η οικονοµική κατάσταση του υποχρέου δεν του  
επιτρέπει να καταβάλει τη δαπάνη. 
 
Στην περίπτωση αυτή ο κύριος, ο νοµέας ή ο κάτοχος του µνηµείου οφείλει  
να επιτρέπει την πρόσβαση του κοινού σε αυτό υπό προϋποθέσεις και για  
χρονικό διάστηµα που ορίζονται µε απόφαση του Υπουργού Πολιτισµού ύστερα  
από γνώµη του Συµβουλίου. 
 
3. Ο κύριος, ο νοµέας ή ο κάτοχος ακινήτου µνηµείου ή ακινήτου µέσα στο  
οποίο διατηρείται αρχαίο οφείλουν να διευκολύνουν τη φωτογράφηση και τη  
µελέτη από την Υπηρεσία ή από ειδικούς επιστήµονες στους οποίους έχει  
χορηγηθεί σχετική άδεια από την Υπηρεσία. 
 
4. Οι διατάξεις των προηγούµενων παραγράφων εφαρµόζονται αναλόγως και ως  
προς τους δικαιούχους άλλων εµπραγµάτων δικαιωµάτων. 
 
 
_____________________________________________________________________ 
                                                                      
 
 
 
ΤΜΗΜΑ ΤΡΙΤΟ 
 
ΧΩΡΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 
 
�ρθρο 12 
 
Οριοθέτηση αρχαιολογικών χώρων 
 
1. Οι αρχαιολογικοί χώροι κηρύσσονται και οριοθετούνται ή  
αναοριοθετούνται µε βάση τα δεδοµένα αρχαιολογικής έρευνας πεδίου και  
απόφαση του Υπουργού Πολιτισµού, η οποία εκδίδεται ύστερα από γνώµη του  
Συµβουλίου, συνοδεύεται από τοπογραφικό διάγραµµα και δηµοσιεύεται µαζί  



µε αυτό στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. 
 
2. Εάν εντός των περιοχών που πρόκειται να καλύψουν υπό εκπόνηση Γενικά  
Πολεοδοµικά Σχέδια (Γ.Π.Σ.) ή Σχέδια Χωρικής Οικιστικής Οργάνωσης  
Ανοικτής Πόλης (Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π.) ή άλλα σχέδια χωρικών ρυθµίσεων, δεν έχουν  
οριοθετηθεί αρχαιολογικοί χώροι, αυτοί οριοθετούνται προσωρινά, βάσει  
σχεδιαγράµµατος κλίµακας τουλάχιστον 1: 2.000 που καταρτίζεται από την  
Υπηρεσία, µε βάση επαρκή επιστηµονικά στοιχεία και ιδίως ευρήµατα που  
πιθανολογούν την ύπαρξη µνηµείων και το οποίο ε- 
γκρίνεται από τον Υπουργό Πολιτισµού µε απόφασή του που δηµοσιεύεται  
στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Η σχετική πράξη µε το σχεδιάγραµµα  
περιέρχεται στην οικεία αρχή µέσα σε έξι (6) µήνες από την περιέλευση  
στην Υπηρεσία του σχετικού ερωτήµατος και ισχύει µέχρις ότου εκδοθεί η  
απόφαση της παραγράφου 1. 
 
3. Εάν δεν έχει γίνει καθορισµός ορίων νοµίµως υφισταµένων οικισµών, ο  
οποίος είναι αναγκαίος για την εφαρµογή των άρθρων 13, 14, 16 και 17, ο  
Υπουργός Πολιτισµού ζητεί από το αρµόδιο για την οριοθέτηση του οικισµού  
όργανο, συναποστέλλοντας και σχετικό διάγραµµα, να προβεί κατ' απόλυτη  
προτεραιότητα στην οριοθέτησή του κατά το µέτρο που τούτο είναι αναγκαίο  
για την εφαρµογή των ανωτέρω άρθρων. Μέχρις ότου αυτό συντελεσθεί, µε  
κοινή τους απόφαση, που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, οι  
Υπουργοί Πολιτισµού και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµόσιων /Εργων  
τον οριοθετούν προσωρινώς κατά το ανωτέρω µέτρο και ρυθµίζουν κάθε θέµα  
που αφορά την προστασία του µέρους του αρχαιολογικού χώρου που εµπίπτει  
στα προσωρινά του όρια, όπως η αναστολή οικοδοµικών εργασιών και έκδοσης  
οικοδοµικών αδειών ή οι επιτρεπόµενες δραστηριότητες. 
 
4. Οι διατάξεις των παραγράφων 1 έως6τουάρθρου 10 εφαρµόζονται αναλόγως  
και για τους αρχαιολογικούς χώρους. Πριν από την έκδοση της απόφασης της  
παραγράφου 1, απαιτείται η γνώµη του καθ' ύλην αρµόδιου Υπουργού για  
υφιστάµενες δραστηριότητες της αρµοδιότητάς του, προκειµένου να  
καθορισθούν οι δυνατότητες και οι προϋποθέσεις συνέχισης της λειτουργίας  
τους στο πλαίσιο του άρθρου 10. Η γνώµη αυτή διατυπώνεται µέσα σε δύο  
(2) µήνες από την αποστολή του σχετικού ερωτήµατος. Εάν παρέλθει άπρακτη  
η παραπάνω προθεσµία, η απόφαση του Υπουργού Πολιτισµού εκδίδεται χωρίς  
τη γνώµη αυτή. 
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�ρθρο 13 
 
Αρχαιολογικοί χώροι εκτός οικισµών Ζώνες προστασίας 
 
1. Στους χερσαίους αρχαιολογικούς χώρους που βρίσκονται εκτός σχεδίου  
πόλεως ή εκτός ορίων νοµίµως υφισταµένων οικισµών, η άσκηση γεωργίας,  
κτηνοτροφίας, θήρας ή άλλων συναφών δραστηριοτήτων, καθώς και η  
οικοδοµική δραστηριότητα είναι δυνατή µετά από άδεια, που χορηγείται µε  
απόφαση του Υπουργού Πολιτισµού ύστερα από γνώµη του Συµβουλίου. Οι όροι  
άσκησης γεωργίας, κτηνοτροφίας, θήρας ή άλλων συναφών δραστηριοτήτων  
µπορεί να τίθενται και κανονιστικά µε απόφαση του Υπουργού Πολιτισµού. 
 
2. Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισµού, η οποία εκδίδεται ύστερα από  
γνώµη του Συµβουλίου και η οποία διατυπώνεται ύστερα από την  
πραγµατοποίηση αυτοψίας, από κλιµάκιο µελών του ή επιτροπή που  
συγκροτείται από µέλη του και ειδικούς επιστήµονες, συνοδεύεται από  
σχετικό διάγραµµα και δηµοσιεύεται µαζί µε αυτό στην Εφηµερίδα της  
Κυβερνήσεως, είναι δυνατόν να καθορίζεται µέσα στους χώρους της  
προηγούµενης παραγράφου περιοχή στην οποία απαγορεύεται παντελώς η  
δόµηση (Ζώνη Προστασίας Α/). Στην περιοχή αυτή µπορεί να επιτρέπεται µε  



ειδικά αιτιολογηµένη απόφαση του Υπουργού Πολιτισµού, ύστερα από γνώµη  
του Συµβουλίου, µόνο η κατασκευή κτισµάτων ή προσθηκών σε υπάρχοντα  
κτίρια που είναι αναγκαία για την ανάδειξη των µνηµείων ή χώρων καθώς  
και για την εξυπηρέτηση της χρήσης τους. Μετην απόφαση αυτή καθορίζεται  
και η θέση του κτίσµατος στην περιοχή ή το µέρος του κτιρίου στο οποίο  
γίνεται η προσθήκη. Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισµού, η οποία  
εκδίδεται ύστερα από γνώµη του Συµβουλίου και η οποία διατυπώνεται  
ύστερα από την πραγµατοποίηση αυτοψίας από µέλη του ή επιτροπή που  
ορίζεται από αυτό, συνοδεύεται από σχετικό διάγραµµα και δηµοσιεύεται  
µαζί µε αυτό στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, είναι δυνατόν να  
καθορίζεται µέσα στους χώρους της παραγράφου 1, εάν είναι εκτεταµένοι,  
περιοχή σε µέρος ή στο σύνολο της οποίας θα ισχύουν, δυνάµει της κοινής  
απόφασης του επόµενου εδαφίου, ειδικές ρυθµίσεις ως προς τους όρους  
δόµησης ή τις χρήσεις γης ή τις επιτρεπόµενες δραστηριότητες ή και όλους  
τους πιο πάνω περιορισµούς (Ζώνη Προστασίας Β/). Με κοινή απόφαση του  
Υπουργού Πολιτισµού και του κατά περίπτωση αρµόδιου Υπουργού, που  
εκδίδεται ύστερα από γνώµη των οικείων γνωµοδοτικών οργάνων,  
καθορίζονται στη συνέχεια οι ειδικοί όροι δόµησης, οι χρήσεις γης, οι  
επιτρεπόµενες δραστηριότητες, καθώς και η δυνατότητα και οι προϋποθέσεις  
συνέχισης της λειτουργίας υφιστάµενων νόµιµων δραστηριοτήτων. Η κοινή  
αυτή απόφαση εκδίδεται µέσα σε τρεις (3) µήνες από την αποστολή του  
σχεδίου από το Υπουργείο Πολιτισµού στα συναρµόδια Υπουργεία. 
 
3. Τα όρια των ζωνών προστασίας µπορεί να ανακαθορίζονται µε την ίδια  
διαδικασία µε βάση τα δεδοµένα της αρχαιολογικής έρευνας και τις  
συνθήκες προστασίας των αρχαιολογικών χώρων ή µνηµείων. Ακίνητα, στα  
οποία υπάρχουν ορατά αρχαία και εντάσσονται σε Ζώνη Προστασίας Α /,  
απαλλοτριώνονται εάν εµπίπτουν στην παρ. 3 του άρθρου 19. 
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�ρθρο 14 
 
Αρχαιολογικοί χώροι σε οικισµούς 
Οικισµοί που αποτελούν αρχαιολογικούς χώρους 
 
1. Στους αρχαιολογικούς χώρους που βρίσκονται εντός σχεδίου πόλεως ή των  
ορίων νοµίµως υφισταµένων ενεργών οικισµών είναι δυνατόν να καθορίζονται  
ζώνες προστασίας σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 13. Σε µη ενεργούς  
οικισµούς ή σε τµήµατά τους που βρίσκονται εντός σχεδίου πόλεως ή των  
ορίων νοµίµως υφισταµένων ενεργών οικισµών και αποτελούν αρχαιολογικούς  
χώρους, υπό την επιφύλαξη του προηγούµενου εδαφίου, απαγορεύεται η  
ανέγερση νέων κτιρίων και επιτρέπεται η αποκατάσταση ερειπωµένων  
κτισµάτων, καθώς και η κατεδάφιση εκείνων που έχουν χαρακτηρισθεί  
ετοιµόρροπα υπό τους όρους των περιπτώσεων β/ και γ/ αντιστοίχως της  
παραγράφου 2 του παρόντος. Κατά τα λοιπά εφαρµόζονται σε αυτούς οι  
υπόλοιπες διατάξεις των παραγράφων 2, 3, 4 και 5 του παρόντος. 
 
2. Στους ενεργούς οικισµούς ή σε τµήµατά τους που αποτελούν  
αρχαιολογικούς χώρους απαγορεύονται οι επεµβάσεις που αλλοιώνουν το  
χαρακτήρα και τον πολεοδοµικό ιστό ή διαταράσσουν τη σχέση µεταξύ των  
κτιρίων και των υπαίθριων χώρων. Επιτρέπεται µετά από άδεια που  
χορηγείται µε απόφαση του Υπουργού Πολιτισµού, η οποία εκδίδεται  µετά  
από γνώµη των οικείου γνωµοδοτικού οργάνου: 
 
α) η ανέγερση νέων κτισµάτων, εφόσον συνάδουν από πλευράς όγκου, δοµικών  
υλικών και λειτουργίας µε το χαρακτήρα του οικισµού, 
 
β) η αποκατάσταση ερειπωµένων κτισµάτων, εφόσον τεκµηριώνεται η αρχική  
τους µορφή, 



 
γ) η κατεδάφιση υφιστάµενων κτισµάτων, εφόσον δεν αλλοιώνεται ο  
χαρακτήρας του συνόλου ή χαρακτηρισθούν ετοιµόρροπα κατά τις διατάξεις  
του άρθρου 41, 
 
δ) η εκτέλεση οποιουδήποτε έργου στα υφιστάµενα κτίσµατα, στους  
ιδιωτικούς ακάλυπτους χώρους και τους κοινόχρηστους χώρους, λαµβανοµένου  
πάντα υπόψη του χαρακτήρα του οικισµού ως αρχαιολογικού χώρου, 
 
ε) η χρήση κτίσµατος ή και των ελεύθερων χώρων του, εάν εναρµονίζεται µε  
το χαρακτήρα και τη δοµή τους. 
 
3. Σε περίπτωση επείγουσας ανάγκης για την αποτροπή άµεσου κινδύνου  
είναι δυνατή η εκτέλεση εργασιών αποκατάστασης βλάβης χωρίς την παραπάνω  
άδεια µετά από ενηµέρωση της Υπηρεσίας, η οποία µπορεί να διακόψει τις  
εργασίες µε σήµα της. 
 
4. Η κατά την προηγούµενη παράγραφο απαιτούµενη άδεια εκδίδεται πριν από  
όλες τις άλλες άδειες άλλων αρχών που αφορούν στην εκτέλεση του έργου,  
σε κάθε περίπτωση µέσα σε εξήντα (60) ηµέρες από την υποβολή της  
σχετικής αίτησης, τα δε στοιχεία της αναγράφονται µε ποινή ακυρότητας σε  
αυτές. Η άδεια αλλαγής της χρήσης εκδίδεται µέσα σε δέκα (10) ηµέρες. 
 
5. Στους παραπάνω αρχαιολογικούς χώρους απαγορεύονται δραστηριότητες,  
καθώς και χρήσεις των κτισµάτων, των ελεύθερων χώρων τους και των  
κοινόχρηστων χώρων, οι οποίες δεν εναρµονίζονται µε το χαρακτήρα και τη  
δοµή των επί µέρους κτισµάτων ή χώρων ή του συνόλου. Για τον καθορισµό  
της χρήσης κτίσµατος ή ελεύθερου χώρου αυτού ή κοινόχρηστου χώρου  
χορηγείται άδεια µε απόφαση του Υπουργού Πολιτισµού, η οποία εκδίδεται  
ύστερα από γνώµη του Συµβουλίου. 
 
6. Μέσα στους αρχαιολογικούς χώρους που είναι ενεργοί οικισµοί  
καθορίζονται, µε προεδρικό διάταγµα που εκδίδεται ύστερα από πρόταση των  
Υπουργών Πολιτισµού και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµόσιων Έργων και  
του τυχόν άλλου κατά περίπτωση συναρµόδιου Υπουργού, ειδικές ρυθµίσεις  
όσον αφορά τους περιορισµούς της ιδιοκτησίας, τις χρήσεις γης ή κτιρίων,  
τους όρους δόµησης ή τις επιτρεπόµενες δραστηριότητες. 

 
Ενάλιοι αρχαιολογικοί χώροι 
 
1. Στους ενάλιου ς αρχαιολογικούς χώρους απαγορεύεται η αλιεία, η  
αγκυροβολία και η υποβρύχια δραστηριότητα µε αναπνευστικές συσκευές,  
εκτός αν έχει χορηγηθεί άδεια του Υπουργού Πολιτισµού, η οποία εκδίδεται  
ύστερα από γνώµη του Συµβουλίου. 
 
2. Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισµού και του τυχόν συναρµόδιου  
Υπουργού, ύστερα από γνώµη του Συµβουλίου καθορίζονται οι όροι άσκησης  
των δραστηριοτήτων αυτών στους ενάλιους αρχαιολογικούς χώρους. 
 
3. Με όµοια απόφαση ορίζονται οι όροι άσκησης της υποβρύχιας  
δραστηριότητας µε αναπνευστικές συσκευές, βαθυσκάφη ή άλλα µέσα  
επισκόπηση ς του βυθού σε θαλάσσιες περιοχές, λίµνες και ποταµούς, για  
λόγους προστασίας της υποβρύχιας πολιτιστικής κληρονοµιάς. 
 
4. Γύρω από ενάλια µνηµεία και γύρω από αρχαιολογικούς χώρους είναι  
δυνατόν να ορίζεται περιοχή στην οποία δεν επιτρέπονται οι παραπάνω  
δραστηριότητες χωρίς προηγούµενη άδεια (Ζώνη Προστασίας), που χορηγείται  
µε απόφαση του Υπουργού Πολιτισµού, ύστερα από γνώµη του Συµβουλίου. 
 
5. Απαγορεύεται η εκτέλεση κάθε µορφής λιµενικού έργου χωρίς προηγούµενη  
άδεια, που χορηγείται µε απόφαση του Υπουργού Πολιτισµού ύστερα από  
γνώµη του Συµβουλίου. Η άδεια αυτή προηγείται από όλες τις άδειες που  
αφορούν στην εκτέλεση του έργου και τα στοιχεία της αναγράφονται µε  



ποινή ακυρότητας στις υπόλοιπες άδειες που απαιτούνται 
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�ρθρο 16 
 
Ιστορικοί τόποι 
 
Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισµού, η οποία εκδίδεται ύστερα από γνώµη  
του Συµβουλίου, συνοδεύεται από διάγραµµα οριοθέτησης και δηµοσιεύεται  
µαζί µε αυτό στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, εκτάσεις ή σύνθετα έργα του  
ανθρώπου και της φύσης σύµφωνα µε τις ειδικότερες διακρίσεις του εδαφίου  
δ΄ του άρθρου 2 χαρακτηρίζονται ιστορικοί τόποι Στους ιστορικούς τόπους  
εφαρµόζονται αναλόγως οι διατάξεις των άρθρων 12, 13, 14 και 15. 
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�ρθρο 17 
 
Ζώνες Προστασίας γύρω από µνηµεία 
 
1. Γύρω από µνηµεία µπορεί να καθορίζεται Ζώνη Προστασίας Α/, σύµφωνα µε  
το άρθρο 13. 
 
2. Ο καθορισµός χώρου, σε περιοχή εκτός σχεδίου πόλεως ή νοµίµως  
υφισταµένων οικισµών, ως Ζώνης Α/, συνεπάγεται την αναγκαστική  
απαλλοτρίωσή του, εάν αναιρείται η κατά προορισµό χρήση του. 
 
3. Γύρω από µνηµεία µπορεί να καθορίζεται επίσης Ζώνη Προστασίας Β/,  
σύµφωνα µε το άρθρο 13. 
 
 
_____________________________________________________________________ 
                                                                      
 
 
 
ΤΜΗΜΑ ΤΕΤΑΡΤΟ 
 
ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ - ΣΤΕΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ 
 
�ρθρο 18 
 
Απαλλοτριώσεις 
 
1. Το ∆ηµόσιο µπορεί να προβαίνει µε κοινή απόφαση των Υπουργών  
Οικονοµίας και Οικονοµικών και Πολιτισµού, ύστερα από γνώµη του  
Συµβουλίου, είτε στην ολική ή τη µερική απαλλοτρίωση είτε στην απευθείας  
εξαγορά µνηµείου ή οποιουδήποτε ακινήτου µέσα στο οποίο υπάρχουν  
µνηµεία, καθώς και παρακείµενων ακινήτων ή µνηµείων, εάν αυτό κρίνεται  
απαραίτητο για την προστασία των µνηµείων. 
 
2. Με όµοια απόφαση, που εκδίδεται µε την ίδια διαδικασία, είναι δυνατή  
είτε η ολική ή µερική απαλλοτρίωση είτε η απευθείας εξαγορά ακινήτου,  
εάν αυτό κρίνεται απαραίτητο για την προστασία αρχαιολογικών χώρων ή  
ιστορικών τόπων ή για τη διενέργεια ανασκαφών. Η εξαγορά γίνεται κατά τη  



διαδικασία του άρθρου 2 του Ν. 2882/2001, στη δε επιτροπή του άρθρου 15  
του ίδιου νόµου µετέχει αντί του εµπειρογνώµονα, υπάλληλος της Υπηρεσίας  
στην περίπτωση που πρέπει να εκτιµηθεί η αξία µνηµείου. 
 
3. Τα ακίνητα µνηµεία που βρίσκονται µέσα σε ακίνητα ιδιοκτησίας Ο.Τ.Α,  
άλλων Ν.Π.∆.∆., εκκλησιαστικών νοµικών προσώπων διατηρούνται και  
προστατεύονται µε ευθύνη της Υπηρεσίας χωρίς το ∆ηµόσιο να υποχρεούται  
σε απαλλοτρίωση. 
 
4. Η απαλλοτρίωση ή η απευθείας εξαγορά γίνεται υπέρ του ∆ηµοσίου µε  
δαπάνες αυτού ή άλλου νοµικού ή φυσικού προσώπου. 
 
5. Κατά της απόφασης της παραγράφου 1 χωρεί ένσταση εντός τριάντα (30)  
ηµερών από την κοινοποίησή της στον ενδιαφερόµενο, επί της οποίας  
αποφαίνεται ο Υπουργός Πολιτισµού, µετά από γνώµη του Συµβουλίου. 
 
6. Η εισήγηση της Υπηρεσίας για ολική ή µερική απαλλοτρίωση ή απευθείας  
εξαγορά ακινήτου περιλαµβάνει την αιτιολογηµένη απόρριψη άλλων λύσεων  
προστασίας των µνηµείων, αρχαιολογικών χώρων ή ιστορικών τόπων, καθώς  
και τις βασικές κατευθύνσεις για τον τρόπο διατήρησης και ανάδειξής τους  
µέσα στο προς απαλλοτρίωση ακίνητο. 
 
7. Το ποσό της αποζηµίωσης µπορεί να καταβάλλεται, εφόσον συναινεί ο  
ιδιοκτήτης, σε δόσεις ή σε οµόλογα ή σε είδος ή µε άλλου είδους  
διακανονισµό, κατά τα ειδικότερα οριζόµενα µε κοινή απόφαση των Υπουργών  
Οικονοµίας και Οικονοµικών και Πολιτισµού. 
 
8. Εφόσον συναινεί ο ιδιοκτήτης, είναι δυνατή η ανταλλαγή ιδιωτικού  
ακινήτου µε ακίνητο ίσης αξίας του ∆ηµοσίου ή του Ο.Τ.Α. ή η αποζηµίωση  
µε άλλο νόµιµο τρόπο. 
 
Στις περιπτώσεις αυτές εκδίδεται κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας  
και Οικονοµικών και Πολιτισµού, η οποία εκτελείται µε µέριµνα της  
Κτηµατικής Εταιρίας ∆ηµοσίου και είναι δυνατόν να καταβάλλεται τµήµα της  
τιµής του ακινήτου ή της αποζηµίωσης που καθορίζεται Η διάταξη της  
παραγράφου 7 εφαρµόζεται αναλόγως. Σε περίπτωση έκδοσης οµολόγων οι  
ειδικότεροι όροι και οι προϋποθέσεις έκδοσής τους θα καθορίζονται µε  
απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών. 
 
9. Η ανεπιφύλακτη παραλαβή της αποζηµίωσης σε είδος ή των οµολόγων ή της  
πρώτης δόσης ή του αντικειµένου του διακανονισµού κατά την παράγραφο 7 ή  
του τµήµατος της αποζηµίωσης κατά την παράγραφο 8, εξοµοιώνεται µε την  
έγγραφη συναίνεση. 
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�ρθρο 19 
 
Αποζηµίωση για τη στέρηση χρήσης ακινήτου 
 
1. Για την προστασία µνηµείων, αρχαιολογικών χώρων ή ιστορικών τόπων ή  
για τη διενέργεια ανασκαφών ο Υπουργός Πολιτισµού µπορεί να επιβάλλει  
προσωρινή ή οριστική στέρηση ή περιορισµό της χρήσης ακινήτου. 
 
2. Σε περίπτωση ουσιώδους προσωρινού περιορισµού ή ουσιώδους προσωρινής  
στέρησης της κατά προορισµό χρήσης του όλου ακινήτου, καταβάλλεται  
αποζηµίωση, η οποία υπολογίζεται µε βάση τη µέση κατά προορισµό απόδοση  
του ακινήτου πριν τον περιορισµό ή τη στέρηση της χρήσης, λαµβανοµένης  
υπόψη και της ιδιότητας του ακινήτου ως µνηµείου, εφόσον αυτή συντρέχει. 
 



3. Σε περίπτωση ουσιώδους οριστικού περιορισµού ή οριστικής στέρησης της  
κατά προορισµό χρήσης του όλου ακινήτου καταβάλλεται πλήρης αποζηµίωση.  
Και στην περίπτωση αυτή λαµβάνεται υπόψη η ιδιότητα του ακινήτου ως  
µνηµείου, εφόσον αυτή συντρέχει. 
 
4. Σε περίπτωση προσωρινής στέρησης της κατά προορισµό χρήσης του όλου ή  
µέρους ακινήτου µέσα στο οποίο υπάρχουν µνηµεία ή άλλων παρακείµενων  
ακινήτων, εάν κρίνεται απαραίτητο για την προστασία των µνηµείων αυτών,  
κάθε θιγόµενος µπορεί να υποβάλει αίτηση για αποζηµίωση, για τον  
προσδιορισµό της οποίας εφαρµόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 2. 
 
5. Σε περίπτωση ουσιώδους οριστικού περιορισµού ή οριστικής στέρησης της  
κατά προορισµό χρήσης τµήµατος του ακινήτου, που απαιτείται για την  
προστασία του µνηµείου, η αποζηµίωση καταβάλλεται για το τµήµα αυτό,  
µόνο εάν ο περιορισµός ή η στέρηση δεν επιφέρει ουσιώδη οριστικό  
περιορισµό ή οριστική στέρηση της κατά προορισµό χρήσης του όλου  
ακινήτου, οπότε καταβάλλεται η αποζηµίωση που προβλέπεται στην παράγραφο  
3. 
 
6. Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισµού, που εκδίδεται ύστερα από γνώµη  
επιτροπής, διαπιστώνεται εάν συντρέχει περίπτωση καταβολής αποζηµίωσης  
κατά τις παραγράφους 1 έως 5, καθώς και το ύψος της. Με κοινή απόφαση  
των Υπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών και Πολιτισµού καθορίζεται η  
συγκρότηση και οι αρµοδιότητες της επιτροπής, η διαδικασία κατά την  
οποία γνωµοδοτεί, τα στοιχεία που λαµβάνει υπόψη, το είδος και ο τρόπος  
καταβολής της αποζηµίωσης και κάθε άλλη σχετική λεπτοµέρεια. 
 
7. Σε περίπτωση κατά την οποία το ποσό που έχει ή προβλέπεται να  
καταβληθεί ως αποζηµίωση λόγω στέρησης ή περιορισµού χρήσης ακινήτου,  
προσεγγίζει την αξία του ακινήτου τότε αυτό κηρύσσεται απαλλοτριωτέο. 
 
8. Η προστασία ή η ανάδειξη µνηµείων που βρίσκονται σε ακίνητα  
ιδιοκτησίας Ο.Τ.Α., Ν.Π.∆.∆., εκκλησιαστικών νοµικών προσώπων, Ν.Π.Ι.∆.  
του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα και ιδρυµάτων ή αστικών µη κερδοσκοπικών  
εταιρειών που έχουν µεταξύ άλλων ως  σκοπό την ανάδειξη και προβολή της  
πολιτιστικής κληρονοµιάς, θεωρείται ότι εντάσσεται στην κατά προορισµό  
χρήση των ακινήτων αυτών. 
 
9. Σε περίπτωση επιβολής ουσιωδών περιορισµών στους όρους δόµησης  
ακινήτου για τους οποίους δεν προβλέπεται αποζηµίωση ή µεταφορά  
συντελεστή δόµησης, µπορεί να καταβάλλεται µη χρηµατική αποζηµίωση στον  
ιδιοκτήτη, το είδος, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία καθορισµού της  
οποίας καθορίζονται µε προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται µε πρόταση των  
Υπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών, Περιβάλλοντος Χωροταξίας, 
και ∆ηµόσιων /Εργων και Πολιτισµού. 
 
10. Οι διατάξεις των παραγράφων 2 έως 9 του άρθρου αυτού εφαρµόζονται  
και στην περίπτωση καθορισµού ζωνών σύµφωνα µε τα άρθρα 13, 14, 16 και  
17. 
 
 
_____________________________________________________________________ 
                                                                      
 
 
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ 
 
ΚΙΝΗΤΑ ΜΝΗΜΕΙΑ 
 
ΤΜΗΜΑΠΡΩΤΟ 
 
ΓΕΝΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 
 



�ρθρο 20 
 
∆ιακρίσεις κινητών µνηµείων - Χαρακτηρισµός 
 
1. Στα κινητά µνηµεία περιλαµβάνονται: 
 
α) αυτά που χρονολογούνται έως και το 1453, 
 
β) τα µεταγενέστερα του 1453, που χρονολογούνται έως και το 1830 και  
αποτελούν ευρήµατα ανασκαφών ή άλλης αρχαιολογικής έρευνας ή που  
αποσπάσθηκαν από ακίνητα µνηµεία, καθώς και οι θρησκευτικές εικόνες και  
λειτουργικά αντικείµενα της ίδιας περιόδου, 
 
γ) τα µεταγενέστερα του 1453, που χρονολογούνται έως και το 1830, δεν  
υπάγονται στην περίπτωση β/ και χαρακτηρίζονται µνηµεία λόγω της  
κοινωνικής, τεχνικής, λαογραφικής, εθνολογικής, καλλιτεχνικής,  
αρχιτεκτονικής, βιοµηχανικής ή εν γένει ιστορικής ή επιστηµονικής  
σηµασίας τους, 
 
δ) τα νεότερα πολιτιστικά αγαθά που είναι προγενέστερα των εκάστοτε  
τελευταίων εκατό ετών και χαρακτηρίζονται µνηµεία λόγω της κοινωνικής,  
τεχνικής, λαογραφικής, εθνολογική ς , καλλιτεχνικής, αρχιτεκτονικής,  
βιοµηχανικής ή εν γένει ιστορικής ή επιστηµονικής σηµασίας τους και 
 
ε) τα νεότερα πολιτιστικά αγαθά που ανάγονται στην περίοδο των εκάστοτε  
τελευταίων εκατό ετών και χαρακτηρίζονται µνηµεία λόγω της ιδιαίτερης  
κοινωνικής, τεχνικής, λαογραφικής, εθνολογικής ή εν γένει ιστορικής,  
καλλιτεχνικής, αρχιτεκτονικής, βιοµηχανικής ή επιστηµονικής σηµασίας  
τους. 
 
2. Τα αρχαία κινητά µνηµεία που υπάγονται στις περιπτώσεις α/ και β' της  
παραγράφου 1 προστατεύονται από το νόµο χωρίς να απαιτείται η έκδοση  
οποιασδήποτε διοικητικής πράξης. Τα πολιτιστικά αγαθά των περιπτώσεων  
γ', δ' και ε' της παραγράφου 1 χαρακτηρίζονται µνηµεία µε απόφαση του  
Υπουργού Πολιτισµού, η οποία εκδίδεται ύστερα από εισήγηση της Υπηρεσίας  
και γνώµη του Συµβουλίου και δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της  
Κυβερνήσεως. 
 
3. Περίληψη της εισήγησης αποστέλλεται στις τελωνειακές, λιµενικές και  
αστυνοµικές αρχές. Η εισήγηση κοινοποιείται στον κύριο ή και τον κάτοχο,  
οι οποίοι είναι δυνατόν να υποβάλουν αντιρρήσεις µέσα σε ένα (1) µήνα  
από την κοινοποίηση. Τα αποτελέσµατα του χαρακτηρισµού επέρχονται από  
την κοινοποίηση της εισήγησης και αίρονται εάν η απόφαση χαρακτηρισµού  
δεν εκδοθεί εντός εξαµήνου από την κοινοποίηση. 
 
4. Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισµού ρυθµίζεται κάθε λεπτοµέρεια  
αναγκαία για την εφαρµογή της διάταξης αυτής. Για το χαρακτηρισµό  
µνηµείων της περίπτωσης ε' της παραγράφου 1 απαιτείται προηγούµενη  
συναίνεση του δηµιουργού τους, εφόσον διατηρεί την κυριότητά τους. 
 
5. Η απόφαση χαρακτηρισµού που εκδίδεται σύµφωνα µε τις προηγούµενες  
παραγράφους µπορεί να ανακαλείται µόνο για πλάνη περί τα πράγµατα. Η  
απόφαση ανάκλησης του Υπουργού Πολιτισµού εκδίδεται κατά τη διαδικασία  
των παραγράφων 2 και 3 και δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. 
 
6. Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισµού, 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. 
 



7. Η ανάκληση της απόφασης χαρακτηρισµού µεµονωµένου µνηµείου που έχει  
εκδοθεί σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 6 επιτρέπεται µε απόφαση  
του Υπουργού Πολιτισµού, η οποία εκδίδεται ύστερα από γνώµη του  
Συµβουλίου και δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, εφόσον το  
συγκεκριµένο κινητό στερείται της ιστορικής, καλλιτεχνικής ή  
επιστηµονικής σηµασίας για την οποία χαρακτηρίστηκε η κατηγορία  
µνηµείων. 
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�ρθρο 21 
 
Κυριότητα κινητών µνηµείων 
 
1. Τα αρχαία κινητά µνηµεία που χρονολογούνται έως και το 1453 ανήκουν  
στο ∆ηµόσιο κατά κυριότητα και νοµή, είναι ανεπίδεκτα χρησικτησίας και  
είναι εκτός συναλλαγής κατά την έννοια του άρθρου 966 του Αστικού  
Κώδικα. 
 
2. ∆ικαίωµα κυριότητας σε εισαγόµενα αρχαία που χρονολογούνται έως και  
το 1453 αναγνωρίζεται υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις των διατάξεων  
της παραγράφου 3 του άρθρου 33 και των παραγράφων 5 και 7 του άρθρου 28. 
 
3. Τα αρχαία κινητά µνηµεία που αποτελούν ευρήµατα ανασκαφής ή άλλης  
αρχαιολογικής έρευνας ανεξάρτητα από τη χρονολόγησή τους, ανήκουν κατά  
κυριότητα και νοµή στο ∆ηµόσιο, είναι ανεπίδεκτα χρησικτησίας και εκτός  
συναλλαγής. 
 
4. Το δικαίωµα κυριότητας σε άλλα κινητά µνηµεία µεταγενέστερα του 1453  
ασκείται υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις του παρόντος νόµου. 
 
5. Η εξαίρεση του δευτέρου εδαφίου του άρθρου 1039 Α.Κ. δεν ισχύει για  
κινητά µνηµεία. 
 
 
_____________________________________________________________________ 
                                                                      
 
 
 
 Αρθρο 22 
Κατάσχεση κινητών µνηµείων 
 
1. ∆εν υπόκεινται σε κατάσχεση και δεν αποτελούν πτωχευτική περιουσία  
κινητά αρχαία που χρονολογούνται έως και το 1453. 
 
2. Η κατάσχεση µεταγενέστερων µνηµείων που ανήκουν σε ιδιώτες γίνεται  
παρουσία υπαλλήλου της Υπηρεσίας. Προς τούτο οι εκτελούντες την  
κατάσχεση υπάλληλοι οφείλουν να τη γνωστοποιούν έγκαιρα στην Υπηρεσία. Η  
αξία των µνηµείων καθορίζεται από την επιτροπή της διάταξης της  
παραγράφου 11 του άρθρου 73. 
 
3. Μεσεγγυούχος ορίζεται το ∆ηµόσιο, τα δε κατασχεθέντα παραµένουν στον  
τόπο όπου βρίσκονται, εκτός αν η Υπηρεσία ορίσει διαφορετικά. Αντίγραφο  
της κατασχετήριας έκθεσης επιδίδεται στην Υπηρεσία αµέσως µόλις  
περατωθεί η κατάσχεση. Η Υπηρεσία καλείται στη δίκη για τη διόρθωση της  
κατασχετήριας έκθεσης, εάν αυτή αφορά µνηµείο της παραγράφου 2, οπότε  
και της κοινοποιείται η σχετική απόφαση. 
 
4. Η επίθεση σφραγίδων σε µνηµεία που αποτελούν πτωχευτική περιουσία  



γίνεται παρουσία υπαλλήλου της Υπηρεσίας. Μεσεγγυούχος αυτών ορίζεται το  
∆ηµόσιο. Τα µνηµεία παραµένουν στον τόπο όπου βρίσκονται, εκτός εάν η  
Υπηρεσία ορίσει διαφορετικά και εκτιµώνται κατά την απογραφή, σύµφωνα µε  
τα οριζόµενα στα δύο τελευταία εδάφια της παραγράφου 2. Οποιαδήποτε  
απόφαση για την πώλησή τους κοινοποιείται εγκαίρως στην Υπηρεσία. 
 
5. Με αίτηση του ∆ηµοσίου, που εκδικάζεται κατά τη διαδικασία των  
ασφαλιστικών µέτρων, καθορίζεται µε απόφαση του Μονοµελούς Πρωτοδικείου,  
η τιµή µνηµείου που έχει κατασχεθεί ή ανήκει σε πτωχευτική περιουσία. 
 
Με την υποβολή της αιτήσεως το µνηµείο αναλαµβάνεται από την Υπηρεσία.  
 
Στη δίκη καλούνται ο επισπεύδων δανειστής ή ο σύνδικος της πτωχεύσεως  
αντιστοίχως, οι οποίοι έχουν το δικαίωµα να επισκεφθούν το µνηµείο µε  
πρόσωπο της επιλογής τους για την εκτίµηση της αξίας του. Το δικαστήριο  
λαµβάνει υπόψη του την τιµή που έχει καθορισθεί από την επιτροπή της  
παραγράφου 11 του άρθρου 73, καθώς και τα στοιχεία περί της αξίας του  
µνηµείου που επικαλούνται ο επισπεύδων δανειστής ή ο σύνδικος. Το  
∆ηµόσιο αποκτά την κυριότητα του µνηµείου του οποίου έχει καθορισθεί η  
τιµή µε την καταβολή του τιµήµατος στον υπάλληλο του πλειστηριασµού ή  
τον σύνδικο µέσα σε τριάντα (30) ηµέρες από τη δηµοσίευση της αποφάσεως.  
 
Μόνο εάν δεν καταβληθεί το τίµηµα το µνηµείο πλειστηριάζεται Με κοινή  
απόφαση των Υπουργών Πολιτισµού και ∆ικαιοσύνης καθορίζεται κάθε  
αναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή των ανωτέρω. 
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�ρθρο 23 
 
Κατοχή κινητών µνηµείων 
 
1. Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισµού, ύστερα από γνώµη του Συµβουλίου,  
µπορεί να χορηγείται σε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο άδεια κατοχής κινητού  
αρχαίου µνηµείου του οποίου η κυριότητα ανήκει στο ∆ηµόσιο. 
 
2. �δεια κατοχής χορηγείται στο πρόσωπο που δηλώνει, σύµφωνα µε τη  
διάταξη της παραγράφου 1 του άρθρου 24, κινητό αρχαίο που χρονολογείται  
έως και το 1453, ύστερα από σχετική αίτησή του, εκτός εάν: 
 
α) το αρχαίο είναι ιδιαίτερα µεγάλης επιστηµονικής ή καλλιτεχνικής  
σηµασίας και είναι ανάγκη να βρίσκεται υπό την άµεση προστασία του  
∆ηµοσίου, 
 
β) ο αιτών δεν διασφαλίζει την ικανοποιητική φύλαξη και διατήρησή του,  
ιδίως εάν δεν δηλώνει κατάλληλο τόπο για τη φύλαξή του ή 
 
γ) ο αιτών δεν παρέχει τα εχέγγυα για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του  
κατόχου και ιδίως αν έχει καταδικαστεί αµετάκλητα για κακούργηµα ή  
παράβαση της νοµοθεσίας για την προστασία της πολιτιστικής κληρονοµιάς ή  
για πλαστογραφία, δωροδοκία, κλοπή, υπεξαίρεση ή αποδοχή προϊόντων  
εγκλήµατος. Το κώλυµα υπάρχει και για όσο χρόνο εκκρεµεί η ποινική δίωξη  
για µια από τις παραπάνω πράξεις. Η αίτηση µπορεί επίσης να απορριφθεί  
αν διατάχθηκε η αναστολή εκτέλεσης της ποινής που επιβλήθηκε για µια από  
τις παραπάνω πράξεις ή αν η ποινική δίωξη για µια από αυτές έπαυσε  
οριστικά λόγω παραγραφής. Αν ο αιτών είναι νοµικό πρόσωπο, τα πιο πάνω  
κωλύµατα πρέπει να µην συντρέχουν στο πρόσωπο αυτών που ασκούν ή άσκησαν  
τη διοίκησή του. 
 
3. Όταν ο κάτοχος αρχαίου που χρονολογείται έως και το 1453 αποβιώσει,  



χορηγείται άδεια κατοχής στον κληρονόµο του, εφόσον υποβάλει σχετική  
αίτηση, εκτός εάν συντρέχουν οι αρνητικές προϋποθέσεις των περιπτώσεων  
β/ και γ/ της προηγούµενης παραγράφου. Η σχετική απόφαση εκδίδεται µέσα  
σε εύλογο χρόνο. 
 
4. Η άδεια κατοχής είναι δυνατόν να ανακαλείται µε απόφαση του Υπουργού  
Πολιτισµού εάν παύσει να συντρέχει µια από τις προϋποθέσεις της  
χορήγησής της σύµφωνα µε την παράγραφο 2 ή παραβιαστούν διατάξεις των  
άρθρων 27,28 και 29. Η άδεια ανακαλείται αυτοδικαίως αν ο κάτοχος  
καταδικασθεί αµετάκλητα για ένα από τα αδικήµατα της περίπτωσης γ/ της  
παραγράφου 2. Η άδεια µπορεί επίσης να ανακαλείται αν κριθεί εκ των  
υστέρων ότι το αρχαίο παρουσιάζει ιδιαίτερα µεγάλη επιστηµονική ή  
καλλιτεχνική σηµασία και πρέπει να βρίσκεται υπό την άµεση προστασία του  
Κράτους. Στην περίπτωση αυτή οφείλεται ως αποζηµίωση η αµοιβή της  
παραγράφου 3 του άρθρου 24. Σε κάθε άλλη περίπτωση ανάκλησης τα αρχαία  
αναλαµβάνονται χωρίς αποζηµίωση από το ∆ηµόσιο. 
 
5. Στην περίπτωση που κρίνεται ότι το κινητό αρχαίο που δηλώνεται  
σύµφωνα µε τη διάταξη της παραγράφου 1 του άρθρου 24 έχει πολύ µικρή  
επιστηµονική και εµπορική αξία, καταγράφεται από την Υπηρεσία και  
καταλείπεται στην ελεύθερη χρήση του αιτούντος µε απόφαση του Υπουργού  
Πολιτισµού, ύστερα από γνώµη του Συµβουλίου. 
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�ρθρο 24 
 
∆ήλωση, υπόδειξη κινητών µνηµείων και αµοιβή 
 
1. Όποιος βρίσκει ή αυτός στον οποίο περιέρχεται κινητό αρχαίο που  
χρονολογείται έως και το 1453, οφείλει να το δηλώνει χωρίς υπαίτια  
καθυστέρηση στην πλησιέστερη αρχαιολογική, αστυνοµική ή λιµενική αρχή  
και να το θέτει στη διάθεσή της. Η δήλωση περιέχει την ακριβή τοποθεσία  
εύρεσης του αρχαίου, τον τρόπο µε τον οποίο περιήλθε στο πρόσωπο που  
προβαίνει σε αυτή, τα στοιχεία του προηγούµενου κατόχου και κάθε άλλη  
χρήσιµη λεπτοµέρεια. Τα στοιχεία της δήλωσης καταγράφονται σε έκθεση της  
παραπάνω αρχής. Αν το αρχαίο ανακαλύπτεται ή βρίσκεται σε ακίνητο όπου  
εκτελούνται έργα ή εργασίες, αυτές πρέπει να διακόπτονται αµέσως µέχρι  
να αποφανθεί η Υπηρεσία. 
 
2. Κάθε πρόσωπο το οποίο αποκτά την κυριότητα µνηµείου µεταγενέστερου  
του 1453, που υπάγεται στις παραγράφους 1 β και 6 του άρθρου 20, οφείλει  
να υποβάλει χωρίς υπαίτια καθυστέρηση στις αρχές της προηγούµενης  
παραγράφου δήλωση για τον τρόπο µε τον οποίο περιήλθε σε αυτό και για τα  
στοιχεία του προηγούµενου κατόχου του. 
 
3. Οταν η κατοχή του αρχαίου περιέρχεται στο ∆ηµόσιο, χορηγείται αµοιβή  
σε αυτόν που προέβη στη δήλωσή του σύµφωνα µε την παράγραφο 1. Το ύψος  
της αµοιβής ορίζεται µε απόφαση του Υπουργού Πολιτισµού, ύστερα από  
γνώµη του Συµβουλίου, ανάλογα µε τη σπουδαιότητα του αρχαίου και τη  
συµβολή του δηλώσαντος στην ανεύρεση και διάσωσή του. Η Υπηρεσία χορηγεί  
απευθείας την αµοιβή, αν εκτιµά ότι η χρηµατική αξία του αρχαίου δεν  
υπερβαίνει τα χίλια πεντακόσια (1.500) ευρώ. Το ποσό αυτό µπορεί να  
αναπροσαρµόζεται µε απόφαση του Υπουργού Πολιτισµού. 
 
4. Η παραπάνω αµοιβή χορηγείται και σε όποιον υποδεικνύει τον τόπο όπου  
βρίσκονται άγνωστα στην Υπηρεσία κινητά αρχαία, µε όµοια απόφαση µετά  
από εκτίµηση της συµβολής του στην ανεύρεση και τη διάσωσή τους, καθώς  
και της σπουδαιότητας των αρχαίων. 
 



5. Εάν η δήλωση ή η υπόδειξη γίνεται από περισσότερα πρόσωπα, η αµοιβή  
επιµερίζεται µεταξύ τους σε ποσοστά που καθορίζονται µε την ίδια απόφαση  
ανάλογα µε τη συµβολή του καθενός ή σε περίπτωση αµφιβολίας κατά ίσα  
µέρη. Αν το αρχαίο βρέθηκε σε ιδιωτικό ακίνητο που δεν ανήκει σε αυτόν  
που το δηλώνει, η αµοιβή κατανέµεται σε ίσα µέρη µεταξύ αυτού και του  
κυρίου ή µισθωτή του ακινήτου. Προκειµένου για ενάλια αρχαία, εάν  
εκείνος που τα δηλώνει ή τα υποδεικνύει δεν είναι κύριος ή µισθωτής του  
µέσου µε το οποίο εντοπίζονται, η αµοιβή επιµερίζεται µεταξύ του κυρίου  
ή µισθωτή του µέσου και εκείνου που τα υποδεικνύει. 
 
6. ∆εν καταβάλλεται αµοιβή: 
 
α) εάν το αρχαίο είναι ήδη γνωστό στην Υπηρεσία, 
 
β) εάν το αρχαίο ανακαλύπτεται σε οριοθετηµένο ή υπό οριοθέτηση  
αρχαιολογικό χώρο ή κατά τη διενέργεια ανασκαφών ή την εκτέλεση άλλων  
εργασιών για τις οποίες απαιτείται να παρίσταται εκπρόσωπος της  
Υπηρεσίας, 
 
γ) εάν εκείνος που δηλώνει ή υποδεικνύει αρχαίο είναι υπάλληλος του  
∆ηµοσίου, των Ο.Τ.Α., άλλων ν.π.δ.δ. και ν.π.ι.δ. του ευρύτερου δηµόσιου  
τοµέα, όπως αυτός καθορίζεται κάθε φορά, που ενεργεί στο πλαίσιο των  
υπηρεσιακών καθηκόντων του. ∆εν καταβάλλεται επίσης αµοιβή σε όποιον  
βρίσκει αρχαίο προβαίνοντας σε δραστηριότητα που αντίκειται στις  
διατάξεις της νοµοθεσίας για την προστασία της πολιτιστικής κληρονοµιάς,  
καθώς και στην περίπτωση της παραγράφου 5, σε όποιον επιχειρεί να  
αποκρύψει το αρχαίο ή προβαίνει σε ενέργειες που µπορούν να το βλάψουν,  
οπότε η αµοιβή καταβάλλεται µόνο σε εκείνον που ενεργεί νόµιµα κατά το  
ποσοστό που του αναλογεί 
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�ρθρο 25 
 
∆ανεισµός και ανταλλαγή κινητών µνηµείων που ανήκουν στο ∆ηµόσιο 
 
1. Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισµού ύστερα από εισήγηση της Υπηρεσίας  
και γνώµη του Συµβουλίου µπορεί σε εξαιρετικές περιπτώσεις να  
επιτρέπεται ο δανεισµός δηµοσιευµένων κινητών µνηµείων που ανήκουν στο  
∆ηµόσιο και βρίσκονται στην κατοχή του, σε µουσεία ή εκπαιδευτικούς  
οργανισµούς για εκθεσιακούς ή παιδαγωγικούς σκοπούς. Ο δανεισµός σε  
µουσεία γίνεται υπό τον όρο της αµοιβαιότητας. Ο δανεισµός για  
παιδαγωγικούς σκοπούς µπορεί να επιτρέπεται εφόσον τα µνηµεία δεν έχουν  
ιδιαίτερη σηµασία για την πολιτιστική κληρονοµιά της Χώρας. Ο δανεισµός  
γίνεται για ορισµένο χρόνο που δεν µπορεί να υπερβαίνει την πενταετία  
και µπορεί να ανανεώνεται µε την ίδια διαδικασία. 
 
2. Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισµού ύστερα από εισήγηση της Υπηρεσίας  
και γνώµη του Συµβουλίου µπορεί να επιτρέπεται η ανταλλαγή δηµοσιευµένων  
κινητών µνηµείων που ανήκουν στο ∆ηµόσιο και βρίσκονται στην κατοχή του,  
εφόσον δεν έχουν ιδιαίτερη σηµασία για την πολιτιστική κληρονοµιά της  
Χώρας, δεν χρειάζεται να συµπληρωθούν µε αυτά οι συλλογές άλλων µουσείων  
της Χώρας και δεν πλήττεται η ενότητα σηµαντικών συλλογών, µε ίσης  
σηµασίας πολιτιστικά αγαθά που ανήκουν σε άλλα κράτη ή σε αλλοδαπά  
νοµικά πρόσωπα µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και έχουν ιδιαίτερη σηµασία  
για τις συλλογές των δηµόσιων µουσείων της Χώρας. 
 
 
_____________________________________________________________________ 
                                                                      



 
 
 
�ρθρο 26 
 
Ενέργειες επί κινητών µνηµείων 
 
Απαγορεύεται κάθε ενέργεια σε κινητό µνηµείο η οποία είναι δυνατόν να  
επιφέρει µε άµεσο ή έµµεσο τρόπο καταστροφή, βλάβη, ρύπανση ή αλλοίωση  
της µορφής του. 
 
 
_____________________________________________________________________ 
                                                                      
 
 
 
ΤΜΗΜΑ ∆ΕΥΤΕΡΟ 
 
∆IΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕIΣ ΚΥΡΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΟΧΩΝ ΚΙΝΗΤΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ 
 
�ρθρο 27 
 
Φύλαξη και συντήρηση κινητών µνηµείων 
 
1. Ο κάτοχος κινητού αρχαίου και ο κύριος αρχαίου ή άλλου κινητού  
µνηµείου ευθύνονται για την ασφάλεια και τη διατήρησή του. Οφείλουν να  
γνωστοποιούν στην Υπηρεσία τον ακριβή τόπο φύλαξής του, κάθε µετακίνησή  
του στην οποία προτίθενται να προβούν καθώς και τυχόν απώλειά του.  
 
Οφείλουν επίσης να επιτρέπουν την περιοδική ή έκτακτη επιθεώρησή του από  
την Υπηρεσία ύστερα από έγγραφη ειδοποίηση, να την ειδοποιούν χωρίς  
υπαίτια καθυστέρηση για κάθε γεγονός που είναι δυνατόν να το θέσει σε  
κίνδυνο και να ακολουθούν τις υποδείξεις της. Αν το µνηµείο διατρέχει  
άµεσο κίνδυνο φθοράς, απώλειας ή καταστροφής, η Υπηρεσία µπορεί να λάβει  
όλα τα αναγκαία µέτρα και να καταλογίσει τις σχετικές δαπάνες στον κύριο  
ή τον κάτοχο του µνηµείου ή να αποφασίσει τη µεταφορά του προς φύλαξη σε  
δηµόσιο µουσείο ή άλλο κατάλληλο χώρο, µέχρις ότου εκλείψει οριστικά ο  
κίνδυνος. 
 
2. Ο κάτοχος κινητού αρχαίου και ο κύριος αρχαίου ή άλλου κινητού  
µνηµείου υποχρεούνται να λαµβάνουν τα αναγκαία µέτρα συντήρησης σύµφωνα  
και µε τις διατάξεις του άρθρου 43. Αν η Υπηρεσία κρίνει ότι η συντήρηση  
είναι ανεπαρκής, λαµβάνει τα αναγκαία µέτρα, διατηρώντας τη δυνατότητα  
να καταλογίσει το σύνολο ή µέρος της σχετικής δαπάνης σε βάρος των  
υποχρέων, σύµφωνα µε τις σχετικές περί εισπράξεως δηµοσίων εσόδων  
διατάξεις. 
 
3. Αν ο κάτοχος κινητού αρχαίου ή ο κύριος αρχαίου ή άλλου κινητού  
µνηµείου αποβιώσει, ο κληρονόµος ή ο εκτελεστής της διαθήκης ή ο  
κηδεµόνας σχολάζουσας κληρονοµίας υποχρεούνται να ειδοποιήσουν χωρίς  
υπαίτια καθυστέρηση την Υπηρεσία και να διασφαλίσουν προσωρινά τα  
αντικείµενα µέχρις ότου αυτή επιληφθεί Αν λυθεί το νοµικό πρόσωπο που  
έχει την κυριότητα ή κατοχή µνηµείου, τις υποχρεώσεις αυτές έχουν οι  
νόµιµοι κατά το χρόνο λύσης εκπρόσωποί του. 
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�ρθρο 28 
 



Μεταβίβαση της κατοχής ή της κυριότητας κινητών µνηµείων 
 
1. Ο κάτοχος κινητού αρχαίου που χρονολογείται έως και το 1453, µπορεί  
να µεταβιβάζει την κατοχή του αφού γνωστοποιήσει στην Υπηρεσία την  
πρόθεσή του και ταστοιχεία του υποψήφιου κατόχου, ο οποίος υποχρεούται  
να υποβάλει αίτηση για άδεια κατοχής που χορηγείται σύµφωνα µε τις  
διατάξεις του άρθρου 23.  
 
Η σχετική πράξη εκδίδεται µέσα σε εύλογο χρόνο. Μεταβίβαση που γίνεται  
χωρίς την άδεια αυτή είναι άκυρη και τα κινητά µνηµεία αναλαµβάνονται  
χωρίς διατυπώσεις από το ∆ηµόσιο. 
 
2. Η µεταβίβαση αιτία θανάτου της κατοχής µνηµείων της προηγούµενης  
παραγράφου είναι δυνατή υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις της  
παραγράφου 3 του άρθρου 23, ειδάλλως τα αρχαία αναλαµβάνονται από το  
∆ηµόσιο. 
 
3. Η µεταβίβαση της κυριότητας κινητού µνηµείου που ανήκει σε νοµικό  
πρόσωπο δηµοσίου δικαίου, σε Ο.Τ.Α. ή σε νοµικό πρόσωπο ιδιωτικού  
δικαίου του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα, όπως αυτός καθορίζεται κάθε φορά,  
είναι δυνατή µε απόφαση του Υπουργού Πολιτισµού, ύστερα από γνώµη του  
Συµβουλίου, ειδάλλως είναι άκυρη. Με την παραπάνω απόφαση µπορεί να  
επιβάλλονται όροι ως προς το πρόσωπο προς το οποίο πρόκειται να  
µεταβιβαστούν τα µνηµεία. Σε περίπτωση πώλησης, το ∆ηµόσιο µπορεί να  
ασκεί δικαίωµα προτίµησης στην ίδια τιµή εντός τριών (3) µηνών από την  
υποβολή της σχετικής αίτησης. 
 
4. Η µεταβίβαση µνηµείων που ανήκουν σε εκκλησιαστικά νοµικά πρόσωπα,  
άλλα νοµικά πρόσωπα ή ενώσεις προσώπων που εκπροσωπούν θρησκείες ή  
δόγµατα επιτρέπεται, µε απόφαση του Υπουργού Πολιτισµού ύστερα από γνώµη  
του Συµβουλίου, προς άλλα τέτοια πρόσωπα ή ενώσεις, στο ∆ηµόσιο, σε  
Ο.Τ.Α., σε νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου ή σε νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού  
δικαίου που αποτελούν αναγνωρισµένα µουσεία του άρθρου 45, ειδάλλως  
είναι άκυρη. 
 
5. Η µεταβίβαση της κυριότητας κινητού µνηµείου, εκτός αυτών των  
παραγράφων 3 και 4, επιτρέπεται µετά από προηγούµενη γνωστοποίηση στην  
Υπηρεσία της σχετικής πρόθεσης, των στοιχείων του προσώπου προς το οποίο  
πρόκειται να µεταβιβασθεί, και, σε περίπτωση πώλησης, της τιµής και  
εφόσον παρέλθει χρονικό διάστηµα ενός (1) µηνός από τη γνωστοποίηση  
χωρίς το ∆ηµόσιο να ασκήσει δικαίωµα προτίµησης στην ίδια τιµή. Η  
µεταβίβαση που έγινε χωρίς τη γνωστοποίηση αυτή είναι άκυρη. 
 
6. Σε περίπτωση πώλησης µνηµείων µε δηµοπρασία ή δηµόσιο πλειστηριασµό,  
προτιµώνται στην ίδια τιµή, κατά σειρά, το ∆ηµόσιο, τα µουσεία του  
άρθρου 45 και οι συλλέκτες µνηµείων. 
 
7. 'Οποιος αποκτά την κυριότητα µνηµείου αιτία θανάτου οφείλει να  
ειδοποιεί σχετικά την Υπηρεσία χωρίς υπαίτια καθυστέρηση. 
 
8. Ο κύριος µνηµείου µπορεί να το µεταβιβάζει στο ∆ηµόσιο σε τιµή που  
συµφωνείται ή ειδάλλως ορίζεται από την εκτιµητική επιτροπή της διάταξης  
της παραγράφου 11 του άρθρου 73. 
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�ρθρο 29 
 
Υποχρεώσεις κατόχων και κυρίων κινητών µνηµείων για τη µελέτη και έκθεσή  
τους 



 
1. Οι κάτοχοι κινητών αρχαίων που χρονολογούνται έως και το 1453, καθώς  
και νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου και νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου  
του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα, που είναι κύριοι ή κάτοχοι κινητών αρχαίων  
ή νεότερων µνηµείων, οφείλουν να διευκολύνουν τη φωτογράφηση και µελέτη  
των µνηµείων από ειδικούς επιστήµονες στους οποίους χορηγείται σχετική  
άδεια από την Υπηρεσία. 
 
2. Τα πρόσωπα που αναφέρονται στην προηγούµενη παράγραφο οφείλουν επίσης  
να θέτουν τα προαναφερόµενα µνηµεία για εύλογο χρονικό διάστηµα στη  
διάθεση της Υπηρεσίας αν αυτή το ζητήσει προκειµένου να εκτεθούν στο  
κοινό εντός ή εκτός της ελληνικής επικράτειας. Αν τα µνηµεία υποστούν  
φθορά ή απολεσθούν κατά το χρονικό διάστηµα που δεν βρίσκονται στην  
κατοχή τους, το ∆ηµόσιο  υποχρεούται σε αποζηµίωση. 

 
Αρωγή για την ανεύρεση και διεκδίκηση κινητών µνηµείων 
 
1. Ο κάτοχος κινητού αρχαίου προστατεύεται έναντι τρίτων ως νοµέας και  
απολαµβάνει την αυτοδύναµη προστασία της νοµής, δικαιούται δε να ασκήσει  
παράλληλα µε το ∆ηµόσιο τις αγωγές αποβολής και διαταράξεως της νοµής.  
 
Αν το αρχαίο έχει εξαχθεί παράνοµα, η διεκδίκηση γίνεται από το ∆ηµόσιο.  
Ύστερα από την επιστροφή το αρχαίο αποδίδεται στον κάτοχο εκτός εάν η  
εξαγωγή του οφείλεται σε δόλο ή αµέλειά του. Στην περίπτωση αυτή η  
κατοχή του αρχαίου που επιστρέφεται περιέρχεται στο ∆ηµόσιο χωρίς  
αποζηµίωση του κατόχου. Ο κάτοχος επιβαρύνεται µε τις δαπάνες στις  
οποίες υποβλήθηκε το ∆ηµόσιο, συµπεριλαµβανοµένης της αποζηµίωσης που  
τυχόν καταβλήθηκε στον καλόπιστο νοµέα, αν το αρχαίο ύστερα από την  
επιστροφή αποδοθεί σε αυτόν. 
 
2. Ο κύριος µνηµείου µπορεί να ζητά τη συνδροµή της Υπηρεσίας για την  
ανεύρεση, καθώς και την απόδοση ή την επιστροφή του αν κλαπεί ή εξαχθεί  
παράνοµα. Ύστερα από την επιστροφή, το µνηµείο αποδίδεται σε αυτόν,  
εκτός εάν το εξήγαγε ο ίδιος ή επέτρεψε την εξαγωγή του από δόλο ή βαριά  
αµέλεια. Στην περίπτωση αυτή η κυριότητα του µνηµείου που επιστρέφεται  
περιέρχεται στο ∆ηµόσιο, χωρίς αποζηµίωση. Ο κύριος υποχρεούται να  
καταβάλει τα έξοδα στα οποία υποβλήθηκε το ∆ηµόσιο για την επιστροφή,  
συµπεριλαµβανοµένης της αποζηµίωσης που τυχόν καταβλήθηκε στον καλόπιστο  
νοµέα, εάν το µνηµείο που επιστρέφεται αποδοθεί σε αυτόν. 
 
3. Ο κύριος και ο κάτοχος µνηµείου που επιστρέφεται κατά τις παραπάνω  
διατάξεις υποχρεούνται να επιτρέπουν την έκθεσή του στο κοινό υπό  
προϋποθέσεις και για χρονικό διάστηµα που ορίζονται µε απόφαση του  
Υπουργού Πολιτισµού ύστερα από γνώµη του Συµβουλίου. 
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ΤΜΗΜΑ ΤΡΙΤΟ 
 
ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΠΩΛΕΣ 
 
�ρθρο 31 
 
Συλλέκτες µνηµείων 
 
1. Ο νόµιµος κάτοχος ή κύριος κινητών αρχαίων, καθώς και ο κύριος  
νεότερων κινητών µνηµείων που συνθέτουν ενιαίο σύνολο ή ενιαία σύνολα  
από καλλιτεχνική, ιστορική ή επιστηµονική άποψη, µπορεί να αναγνωρίζεται  
ως συλλέκτης ύστερα από αίτησή του µε απόφαση του Υπουργού Πολιτισµού  



ύστερα από γνώµη του Συµβουλίου. Η σχετική πράξη εκδίδεται µέσα σε  
εύλογο χρόνο. Η απόφαση εκδίδεται µετά από εκτίµηση του χαρακτήρα και  
της σηµασίας της συλλογής και εφόσον ο αιτών παρέχει εγγυήσεις για την  
προστασία και τη διασφάλιση κατάλληλων συνθηκών φύλαξης και διατήρησης  
των αντικειµένων της συλλογής, καθώς και για την τήρηση των λοιπών  
υποχρεώσεων του συλλέκτη. 
 
Τις εγγυήσεις αυτές δεν παρέχει ο αιτών ιδίως αν έχει καταδικαστεί  
αµετάκλητα για κακούργηµα ή παράβαση της νοµοθεσίας για την προστασία  
της πολιτιστικής κληρονοµιάς ή για πλαστογραφία, δωροδοκία, κλοπή,  
υπεξαίρεση ή αποδοχή προϊόντων εγκλήµατος. Τ ο κώλυµα υπάρχει και για  
όσο χρόνο εκκρεµεί η ποινική δίωξη για µια από τις παραπάνω πράξεις. Η  
αίτηση µπορεί επίσης να απορριφθεί αν διατάχθηκε η αναστολή εκτέλεσης  
της ποινής που επιβλήθηκε για µια από τις παραπάνω πράξεις ή αν η  
ποινική δίωξη για µια από τις πράξεις αυτές έπαυσε οριστικά λόγω  
παραγραφής. Αν ο αιτών είναι νοµικό πρόσωπο το κώλυµα πρέπει να µην  
συντρέχει στα πρόσωπα που ασκούν τη διοίκησή τους. 
 
2. Φυσικό πρόσωπο του οποίου το επάγγελµα σχετίζεται ή σχετιζόταν µε την  
προστασία µνηµείων ή είναι αρχαιοπώλης ή έµπορος νεότερων µνηµείων ή  
υπάλληλος ή συνεργάτης φυσικών ή νοµικών προσώπων που ασκούν παρόµοια  
επιχείρηση, δεν µπορεί να αναγνωρισθεί ως συλλέκτης αρχαίων. 
 
3. Οι συλλέκτες έχουν τις υποχρεώσεις και τα δικαιώµατα των κατόχων ή  
κυρίων µνηµείων µε την επιφύλαξη των παρακάτω διατάξεων. 
 
4. Οι συλλέκτες οφείλουν να τηρούν κατάλογο µε πλήρη περιγραφή και  
φωτογραφίες των αντικειµένων της συλλογής, να καταθέτουν αντίγραφό του  
στην υπηρεσία και να υποβάλλουν σε αυτή ανά εξάµηνο τουλάχιστον κατάλογο  
µε τα νέα αντικείµενα της συλλογής. 
 
5. Οι συλλέκτες µπορούν να εµπλουτίζουν τις συλλογές τους µε µνηµεία που  
εισάγονται από το εξωτερικό ή αποκτώνται στην Ελλάδα κατά τις διατάξεις  
του παρόντος νόµου. Για τα µνηµεία αυτά απαιτείται να υποβάλλουν δήλωση  
του άρθρου 24 ή 33 κατά περίπτωση. 
 
6. Οι συλλέκτες απαγορεύεται να αποκτούν πολιτιστικά αγαθά για τα οποία  
υπάρχουν ενδείξεις ότι προέρχονται από κλοπή, παράνοµη ανασκαφή ή άλλη  
παράνοµη ενέργεια ή ότι αποκτήθηκαν ή έχουν εξαχθεί κατά παράβαση της  
νοµοθεσίας του κράτους προέλευσής τους και οφείλουν να ενηµερώνουν χωρίς  
υπαίτια καθυστέρηση την Υπηρεσία για κάθε τέτοια προσφορά. 
 
7. Οι συλλέκτες οφείλουν να διευκολύνουν τη φωτογράφηση και µελέτη των  
µνηµείων της συλλογής τους από ειδικούς επιστήµονες στους οποίους έχει  
χορηγηθεί σχετική άδεια από την Υπηρεσία. 'Εχουν δικαίωµα να αναπαράγουν  
και να διαθέτουν φωτογραφίες ή άλλες απεικονίσεις των µνηµείων αυτών.  
 
'Εχουν επίσης δικαίωµα να κατασκευάζουν εκµαγεία ή άλλα αντίγραφά τους,  
ύστερα από έγκριση της Υπηρεσίας και σύµφωνα µε τις οδηγίες της, και να  
τα διαθέτουν. 
 
8. Οι συλλέκτες µπορούν να παραχωρούν το δικαίωµα της πρώτης δηµοσίευσης  
κάθε πρωτοεµφανιζόµενου στη συλλογή τους αρχαίου για µια τριετία, αφού  
ενηµερώσουν την Υπηρεσία. 
 
9. Οι συλλέκτες υποχρεούνται να διευκολύνουν την επίσκεψη συλλογής που  
κρίνεται σηµαντική από την Υπηρεσία. Για την επίσκεψη είναι δυνατόν να  
απαιτείται δικαίωµα εισόδου µετά από έγκριση της Υπηρεσίας. 
 
10. Οι συλλέκτες ευθύνονται για τη διαφύλαξη της ενότητας της συλλογής.  
 
Η διάσπασή της είναι δυνατή µετά από άδεια του Υπουργού Πολιτισµού  
ύστερα από γνώµη του Συµβουλίου, αφού εκτιµηθούν η σηµασία της συλλογής  
και οι συνέπειες της διάσπασης. Η άδεια θεωρείται ότι έχει χορηγηθεί εάν  



παρέλθει άπρακτο τετράµηνο από την υποβολή της σχετικής αίτησης στην  
Υπηρεσία. Σε περίπτωση χορήγησης άδειας για τη µεταβίβαση των επί µέρους  
µνηµείων της συλλογής εφαρµόζονται αναλόγως οι διατάξεις του άρθρου 28. 
 
11. Οι συλλέκτες µπορούν να µεταβιβάζουν τα αντικείµενα της συλλογής  
τους στο σύνολό τους είτε στο ∆ηµόσιο είτε σε µουσεία του άρθρου 45 ή σε  
πρόσωπα που είναι αναγνωρισµένοι συλλέκτες, αφού γνωστοποιήσουν στην  
Υπηρεσία την πρόθεσή τους και τα στοιχεία του προσώπου στο οποίο  
πρόκειται να τα µεταβιβάσουν, καθώς και την τιµή σε περίπτωση πωλήσεως.  
 
Η µεταβίβαση µπορεί να γίνει µετά την παρέλευση έξι (6) µηνών από τη  
γνωστοποίηση και εφόσον το ∆ηµόσιο ή στη συνέχεια, εάν πρόκειται για  
πώληση σε συλλέκτες, τα µουσεία δεν ασκήσουν δικαίωµα προτίµησης στην  
ίδια τιµή. Προκειµένου για συλλογή που ανήκει σε νοµικό πρόσωπο δηµοσίου  
δικαίου, σε Ο.Τ.Α. ή νοµικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου του ευρύτερου  
δηµόσιου τοµέα, όπως αυτός καθορίζεται κάθε φορά, επιτρέπεται η  
µεταβίβαση είτε προς το ∆ηµόσιο είτε, µετά από έγκριση του Υπουργού  
Πολιτισµού ύστερα από γνώµη του Συµβουλίου, σε άλλο τέτοιο πρόσωπο που  
έχει τις ιδιότητες που ορίζονται στο πρώτο εδάφιο. Οι διατάξεις του  
δεύτερου εδαφίου εφαρµόζονται αναλόγως. Εάν δεν τηρηθούν οι παραπάνω  
όροι, η µεταβίβαση είναι άκυρη. 
 
12. Εάν αποβιώσει ο συλλέκτης, ο κληρονόµος του δικαιούται µέσα σε  
προθεσµία έξι (6) µηνών από την αποδοχή της κληρονοµιάς ή την πάροδο της  
προθεσµίας αποποίησής της, να υποβάλει αίτηση αναγνώρισής του ως  
συλλέκτη. Η αναγνώριση χωρεί, εκτός εάν συντρέχουν στο πρόσωπό του τα  
κωλύµατα των παραγράφων 1 ή 2. 
 
Προκειµένου για ιδιαίτερα σηµαντική συλλογή, εάν είναι απολύτως  
απαραίτητη η διαφύλαξη της ενότητάς της και αυτή δεν διασφαλίζεται, το  
σύνολο των µνηµείων της µπορεί να περιέλθει στο ∆ηµόσιο, µε απόφαση του  
Υπουργού Πολιτισµού, ύστερα από γνώµη του Συµβουλίου. Στην περίπτωση  
αυτή καταβάλλεται στους δικαιούχους αποζηµίωση, το ύψος της οποίας  
προσδιορίζεται ανάλογα µε τη σπουδαιότητα των αντικειµένων της συλλογής  
από την εκτιµητική επιτροπή της παραγράφου 11 του άρθρου 73. 
 
13. Εάν λυθεί το νοµικό πρόσωπο που έχει αναγνωρισθεί ως συλλέκτης και  
πρόκειται να µεταβιβαστούν τα µνηµεία της συλλογής εφαρµόζονται αναλόγως  
οι διατάξεις της παραγράφου 11. Εάν κριθεί απολύτως απαραίτητη η  
διαφύλαξη της ενότητας ιδιαίτερα σηµαντικής συλλογής και αυτή δεν  
διασφαλίζεται, εφαρµόζονται οι διατάξεις των δύο τελευταίων εδαφίων της  
παραγράφου 12. 
 
14. Εάν δεν συντρέχουν πλέον στο πρόσωπο του συλλέκτη µία ή περισσότερες  
προϋποθέσεις βάσει των οποίων αναγνωρίσθηκε η ιδιότητα αυτή ή  
παραβιαστούν διατάξεις του παρόντος άρθρου, η απόφαση αναγνώρισης µπορεί  
να ανακληθεί προσωρινά ή οριστικά. Η απόφαση ανακαλείται αυτοδικαίως αν  
ο συλλέκτης καταδικασθεί αµετάκλητα για κάποιο από τα αδικήµατα της  
παραγράφου 1, οπότε τα αρχαία που βρίσκονται στην κατοχή του  
αναλαµβάνονται από το ∆ηµόσιο. Εάν η ανάκληση γίνει για άλλο λόγο είναι  
δυνατή η διατήρηση της κατοχής τους. 
 
 
_____________________________________________________________________ 
                                                                      
 
 
 
�ρθρο 32 
 
Αρχαιοπώλες και έµποροι νεότερων µνηµείων 
 
1. Αρχαιοπώλης είναι το πρόσωπο που κατά σύστηµα είτε αποκτά την κατοχή  
ή την κυριότητα κινητών αρχαίων που έχουν αποκτηθεί νοµίµως µε σκοπό την  



περαιτέρω µεταβίβασή τους, είτε µεσολαβεί στη µεταβίβαση της κατοχής ή  
της κυριότητας αυτών. Έµπορος νεότερων κινητών µνηµείων είναι το πρόσωπο  
που κατά σύστηµα είτε αποκτά την κυριότητα νεότερων κινητών µνηµείων που  
έχουν αποκτηθεί νοµίµως µε σκοπό την περαιτέρω µεταβίβασή τους, είτε  
µεσολαβεί στη µεταβίβασή τους. 
 
Για την άσκηση των δραστηριοτήτων αυτών απαιτείται ειδική άδεια. 
 
2. Η άδεια της προηγούµενης παραγράφου χορηγείται, ύστερα από αίτηση του  
ενδιαφεροµένου, µε απόφαση του Υπουργού Πολιτισµού µετά από γνώµη του  
Συµβουλίου, σε φυσικά ή νοµικά πρόσωπα που: 
 
α) έχουν σχετική επαγγελµατική εµπειρία, 
 
β) διαθέτουν κατάλληλο χώρο καταστήµατος και αποθήκευσης, που βρίσκεται  
σε πόλεις όπου εδρεύουν υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισµού αρµόδιες για  
την προστασία της πολιτιστικής κληρονοµιάς, 
 
γ) δεν έχουν αναγνωρισθεί ως συλλέκτες µνηµείων και δεν ασκούν επάγγελµα  
που σχετίζεται ή σχετιζόταν µε την προστασία µνηµείων και 
 
δ) παρέχουν τα εχέγγυα για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αρχαιοπώλη  
ή εµπόρου νεότερων µνηµείων. Τ α εχέγγυα αυτά δεν παρέχει ο αιτών ιδίως  
αν έχει καταδικαστεί αµετάκλητα για κακούργηµα ή παράβαση της νοµοθεσίας  
για την προστασία της πολιτιστικής κληρονοµιάς ή για πλαστογραφία,  
δωροδοκία, κλοπή, υπεξαίρεση ή αποδοχή προϊόντων εγκλήµατος. Το κώλυµα  
υπάρχει και για όσο χρόνο εκκρεµεί η ποινική δίωξη για µια από τις  
παραπάνω πράξεις. Η αίτηση µπορεί επίσης να απορριφθεί αν διατάχθηκε η  
αναστολή εκτέλεσης της ποινής που επιβλήθηκε για µια από τις παραπάνω  
πράξεις, ή εάν η ποινική δίωξη για µια από αυτές τις πράξεις έπαυσε  
οριστικά λόγω παραγραφής. Αν ο αιτών είναι νοµικό πρόσωπο το κώλυµα  
πρέπει να µην συντρέχει στο πρόσωπο των διοικητών ή των µελών των  
οργάνων διοίκησής τους. 
 
3. Ως προς τα επί µέρους αντικείµενα που βρίσκονται στους χώρους του  
καταστήµατος των παραπάνω προσώπων εφαρµόζονται οι διατάξεις των άρθρων  
21 , 23, 27 και 28, καθώς της παραγράφου 1 του άρθρου 29. 
 
4. Οι αρχαιοπώλες και οι έµποροι νεότερων κινητών µνηµείων οφείλουν να  
τηρούν βιβλίο, θεωρηµένο από την Υπηρεσία, στο οποίο καταχωρίζουν τα  
κινητά µνηµεία αµέσως µετά την είσοδό τους στο κατάστηµα. Η καταχώριση  
περιλαµβάνει την περιγραφή, τη φωτογραφία και την προέλευση του  
µνηµείου, τα στοιχεία του προηγούµενου κατόχου ή κυρίου του µνηµείου και  
του προσώπου προς το οποίο µεταβιβάζεται, τα στοιχεία της άδειας κατοχής  
αρχαίου, την τιµή και την ηµεροµηνία της µεταβίβασης. Τα στοιχεία αυτά  
γνωστοποιούνται χωρίς υπαίτια καθυστέρηση στην Υπηρεσία. 
 
5. Για κάθε µεταβίβαση της κατοχής ή της κυριότητας κινητού µνηµείου, οι  
αρχαιοπώλες και οι έµποροι νεότερων κινητών µνηµείων εκδίδουν τα νόµιµα  
παραστατικά στοιχεία, στα οποία αναγράφεται ότι τα παραπάνω κινητά δεν  
είναι δυνατόν να εξαχθούν από τη χώρα χωρίς άδεια ή ότι είναι δυνατή η  
εξαγωγή τους σύµφωνα µε τη διάταξη της παραγράφου 9 του άρθρου 34. 
 
6. Οι αρχαιοπώλες και οι έµποροι νεότερων κινητών µνηµείων απαγορεύεται  
να αποκτούν ή να διακινούν πολιτιστικά αγαθά για τα οποία υπάρχουν  
ενδείξεις ότι προέρχονται από κλοπή, παράνοµη ανασκαφή ή άλλη παράνοµη  
ενέργεια ή ότι έχουν αποκτηθεί ή εξαχθεί κατά παράβαση της νοµοθεσίας  
του κράτους προέλευσής τους και οφείλουν να ενηµερώνουν χωρίς υπαίτια  
καθυστέρηση την Υπηρεσία για κάθε τέτοια προσφορά. 
 
7. Οι αρχαιοπώλες και οι έµποροι νεότερων κινητών µνηµείων απαγορεύεται  
να ασκούν στο ίδιο κατάστηµα εµπορία εκµαγείων, απεικονίσεων ή  
αντιγράφων πολιτιστικών αγαθών. 
 



8. Για τη διοργάνωση δηµοπρασιών ή άλλων ανάλογων δραστηριοτήτων που  
αφορούν αρχαία ή νεότερα µνηµεία, είτε από πρόσωπα της παραγράφου 1 είτε  
από άλλα, απαιτείται άδεια της Υπηρεσίας που χορηγείται για το  
συγκεκριµένο κάθε φορά κατάλογο αντικειµένων. 
 
9. Οι αρχαιοπώλες και οι έµποροι νεότερων κινητών µνηµείων τελούν υπό  
τον έλεγχο της Υπηρεσίας και οφείλουν να διευκολύνουν την επιθεώρηση των  
καταστηµάτων και αποθηκών τους. 
 
10. Αν δεν συντρέχουν πλέον στο πρόσωπο του αρχαιοπώλη ή του εµπόρου µία  
από τις προϋποθέσεις της παραγράφου 2 ή αυτός παραβιάσει άλλες διατάξεις  
του παρόντος ή προβεί µε δόλο ή από βαριά αµέλεια σε πώληση πλαστών  
έργων, η άδεια µπορεί να ανακαλείται προσωρινά ή οριστικά. Η άδεια  
ανακαλείται αυτοδικαίως εάν ο αρχαιοπώλης ή έµπορος καταδικαστεί  
αµετάκλητα για κάποιο από τα αδικήµατα της περίπτωσης δ/ της παραγράφου  
 
2. Οι διατάξεις των δύο τελευταίων εδαφίων της παραγράφου 14 του άρθρου  
31 εφαρµόζονται αναλόγως. 
 
11. Τα σχετικά µε την καταλληλότητα και τη λειτουργία των αρχαιοπωλείων  
ή των καταστηµάτων εµπορίας νεότερων κινητών µνηµείων, τον τρόπο, τη  
διαδικασία και τους φορείς διεξαγωγής των δηµοπρασιών και κάθε άλλη  
λεπτοµέρεια εφαρµογής των διατάξεων του παρόντος ρυθµίζονται µε απόφαση  
του Υπουργού Πολιτισµού. 
 
12. Τα µέλη του προσωπικού του Υπουργείου Πολιτισµού και των µουσείων  
του άρθρου 45 που ανήκουν στο ∆ηµόσιο, σε Ν.Π.∆.∆. ή σε Ν.Π.Ι.∆. του  
ευρύτερου δηµόσιου τοµέα, δεν επιτρέπεται να συµµετέχουν άµεσα ή έµµεσα  
στο εµπόριο µνηµείων ή άλλων πολιτιστικών αγαθών. ∆εν επιτρέπεται να  
χορηγούν πιστοποιητικά γνησιότητας ή να προβαίνουν σε εκτίµηση της  
χρηµατικής αξίας τέτοιων αγαθών, παρά µόνο εάν τους ανατεθεί από την  
προϊστάµενή τους αρχή ή τους ζητηθεί από άλλη δηµόσια αρχή. 
 
 
_____________________________________________________________________ 
                                                                      
 
 
 
ΤΜΗΜΑΤΕΤΑΡΤΟ 
 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΞΑΓΩΓΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ 
 
�ρθρο 33 
 
Εισαγωγή πολιτιστικών αγαθών 
 
1. Πολιτιστικά αγαθά εισάγονται ελεύθερα στην ελληνική επικράτεια υπό  
την επιφύλαξη των διατάξεων της ∆ιεθνούς Σύµβασης των Παρισίων, που  
αφορά στα ληπτέα µέτρα για την απαγόρευση και παρεµπόδιση της παράνοµης  
εισαγωγής, εξαγωγής και µεταβίβασης της κυριότητας των πολιτιστικών  
αγαθών και έχει κυρωθεί µε το Ν. 1103/1980 (ΦΕΚ 297 Α') και των λοιπών  
κανόνων του διεθνούς δικαίου. 
 
2. Ο κάτοχος εισαχθέντων πολιτιστικών αγαθών που αποτελούν µνηµεία κατά  
τις διατάξεις των παραγράφων 1 α, 1 β και 6 του άρθρου 20 οφείλει, χωρίς  
υπαίτια καθυστέρηση, να δηλώνει στην Υπηρεσία την εισαγωγή και τον τρόπο  
µε τον οποίο περιήλθαν στην κατοχή του. 
 
3. Το δικαίωµα κυριότητας σε αρχαία που χρονολογούνται έως και το 1453  
και εισάγονται νοµίµως διατηρείται, εφόσον αυτά δεν είχαν εξαχθεί από  
την ελληνική επικράτεια κατά την πεντηκονταετία πριν την εισαγωγή και  
εφόσον δεν είχαν παράνοµα αφαιρεθεί από µνηµείο, αρχαιολογικό χώρο,  
εκκλησία, µουσείο, δηµόσια συλλογή, συλλογή θρησκευτικών µνηµείων, χώρο  



αποθήκευσης ευρηµάτων ανασκαφών ή άλλο παρεµφερή χώρο που βρίσκεται στην  
ελληνική επικράτεια, ή δεν προέρχονται από παράνοµη ανασκαφή εντός  
αυτής, ανεξάρτητα από το χρόνο εξαγωγής τους. Ο ενδιαφερόµενος οφείλει  
να προσκοµίσει αποδεικτικά στοιχεία κτήσης ή εισαγωγής, καθώς και να  
αποδείξει την προέλευσή τους αν η Υπηρεσία θεωρεί ότι τα αρχαία είχαν  
εξαχθεί από την ελληνική επικράτεια κατά την τελευταία πεντηκονταετία  
πριν την εισαγωγή ή ότι προέρχονται από τις προαναφερόµενες παράνοµες  
πράξεις. Εάν αποδειχθεί ότι τα εισαγόµενα αρχαία εµπίπτουν στις παραπάνω  
κατηγορίες, εξοµοιώνονται πλήρως µε τα αρχαία της διάταξης της  
παραγράφου 1 του άρθρου 21. Εάν δεν καταστεί δυνατή η απόδειξη της  
προέλευσής τους σύµφωνα µε τα παραπάνω, χορηγείται στον ενδιαφερόµενο  
άδεια κατοχής, εκτός εάν συντρέχουν στο πρόσωπό του τα κωλύµατα της  
περίπτωσης γ' της παραγράφου 2 του άρθρου 23. 
 
4. Το δικαίωµα κυριότητας σε προγενέστερα του 1453 αρχαία τα οποία  
εισάγονται για ορισµένο χρονικό διάστηµα διατηρείται χωρίς να απαιτείται  
η τήρηση της διαδικασίας του δεύτερου εδαφίου της προηγούµενης  
παραγράφου. 
 
5. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών και  
Πολιτισµού καθορίζεται ο τρόπος απόδειξης της εισαγωγής και της  
κυριότητας των εισαγόµενων αρχαίων του παρόντος άρθρου και ρυθµίζεται  
κάθε άλλη σχετική λεπτοµέρεια. 
 
 
_____________________________________________________________________ 
                                                                      
 
 
 
�ρθρο 34 
 
Εξαγωγή πολιτιστικών αγαθών 
 
1. Η εξαγωγή µνηµείων από την ελληνική επικράτεια απαγορεύεται, µε την  
επιφύλαξη των διατάξεων των επόµενων παραγράφων. 
 
2. Η εξαγωγή µνηµείων επιτρέπεται ύστερα από άδεια, εφόσον αυτά δεν  
έχουν ιδιαίτερη σηµασία για την πολιτιστική κληρονοµιά της Χώρας και δεν  
πλήττεται η ενότητα σηµαντικών συλλογών. 
 
3. Ειδικά για µνηµεία που ανάγονται στην περίοδο των εκάστοτε τελευταίων  
εκατό ετών, µπορεί να χορηγείται άδεια εξαγωγής εφόσον δεν κρίνεται  
απαραίτητη για την πολιτιστική κληρονοµιά της Χώρας η παραµονή τους σε  
αυτήν. 
 
4. Η εξαγωγή πολιτιστικών αγαθών για τα οποία έχει κινηθεί η διαδικασία  
χαρακτηρισµού, σύµφωνα µε τη διάταξη του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου  
2 του άρθρου 20, δεν επιτρέπεται πριν από την πάροδο της προθεσµίας που  
απαιτείται για την έκδοση της οριστικής απόφασης σχετικά µε το  
χαρακτηρισµό τους. 
 
5. Επιτρέπεται η εξαγωγή µνηµείων που πιστοποιείται ότι έχουν εισαχθεί  
προσωρινά στη Χώρα και βρίσκονται νοµίµως στην κατοχή ή την κυριότητα  
του ενδιαφεροµένου. 
 
6. Επιτρέπεται η εξαγωγή µνηµείων των παραγράφων 1α, 1β και 6 του άρθρου  
20 τα οποία πιστοποιείται ότι έχουν εισαχθεί νοµίµως στην ελληνική  
επικράτεια πριν από διάστηµα µικρότερο των πενήντα (50) ετών εκάστοτε,  
εφόσον δεν είχαν εξαχθεί προηγουµένως από αυτήν. Οι διατάξεις του  
δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 3 του άρθρου 33 εφαρµόζονται αναλόγως. 
 
7. Η άδεια εξαγωγής χορηγείται µε απόφαση του Υπουργού Πολιτισµού µετά  
από γνώµη του Συµβουλίου. Η απόφαση εκδίδεται εντός προθεσµίας τεσσάρων  



(4) µηνών ή σε εξαιρετικές περιπτώσεις εντός έξι (6) µηνών από την  
υποβολή της σχετικής αίτησης. 
 
8. Σε περίπτωση που δεν χορηγείται άδεια εξαγωγής µπορεί να εφαρµοστεί η  
διάταξη της παραγράφου 8 του άρθρου 28. 
 
9. Είναι δυνατόν να χορηγείται στους αρχαιοπώλες και εµπόρους νεότερων  
κινητών µνηµείων άδεια για την εξαγωγή συγκεκριµένων µνηµείων ισχύος δύο  
(2) ετών. 
 
10. Η εξαγωγή µνηµείων που ανήκουν στο ∆ηµόσιο και βρίσκονται στην  
κατοχή του µπορεί να επιτραπεί εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του  
άρθρου 25. 
 
11. Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισµού, ύστερα από γνώµη του Συµβουλίου,  
µπορεί να επιτραπεί η προσωρινή εξαγωγή µνηµείων, µε σκοπό την έκθεσή  
τους σε µουσειακούς ή παρεµφερείς χώρους, εφόσον παρέχονται επαρκείς  
εγγυήσεις για την ασφαλή µεταφορά, έκθεση και επιστροφή τους και αφού  
σταθµιστεί η σηµασία της έκθεσης για την προβολή της πολιτιστικής  
κληρονοµιάς της Χώρας ή ενδεχόµενη αµοιβαιότητα ή µε σκοπό τη συντήρησή  
τους ή για ερευνητικούς ή παιδαγωγικούς σκοπούς, εφόσον παρέχονται  
αντίστοιχες εγγυήσεις και οι σχετικές εργασίες συντήρησης και έρευνας  
δεν µπορούν να πραγµατοποιηθούν στην Ελλάδα. Στην ίδια απόφαση  
προσδιορίζονται οι όροι της προσωρινής εξαγωγής και ιδίως η διάρκειά  
της. Οι διατάξεις της παραγράφου 4 εφαρµόζονται και σε περίπτωση  
προσωρινής εξαγωγής. 
 
12. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών και  
Πολιτισµού καθορίζεται η διαδικασία για την εξαγωγή πολιτιστικών αγαθών  
κατά τις προηγούµενες παραγράφους. 
 
 
_____________________________________________________________________ 
                                                                      
 
 
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ 
 
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΝΗΜΕΙΩΝ 
 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟ 
 
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΕ∆ΙΟΥ 
 
�ρθρο 35 
 
'Εννοια αρχαιολογικής έρευνας πεδίου 
 
Ως αρχαιολογική έρευνα πεδίου νοείται η έρευνα του εδάφους, του  
υπεδάφους, του βυθού της θάλασσας ή του πυθµένα λιµνών ή ποταµών που  
έχει ως σκοπό τον εντοπισµό ή την αποκάλυψη αρχαίων µνηµείων, είτε αυτή  
συνίσταται σε ανασκαφή, χερσαία ή ενάλια, είτε σε επιφανειακή έρευνα  
είτε σε επιστηµονική έρευνα που διενεργείται µε γεωφυσικές ή άλλες  
µεθόδους. 
 
 
_____________________________________________________________________ 
                                                                      
 
 
 
�ρθρο 36 
 



Συστηµατικές ανασκαφές 
 
1. Οι συστηµατικές ανασκαφές διενεργούνται από την Υπηρεσία, από  
επιστηµονικούς, ερευνητικούς ή εκπαιδευτικούς οργανισµούς της ηµεδαπής  
µε εξειδίκευση στον τοµέα της αρχαιολογικής ή παλαιοντολογικής έρευνας,  
ή από ξένες αρχαιολογικές αποστολές ή σχολές που είναι εγκατεστηµένες  
στην Ελλάδα. Για τη διενέργεια ανασκαφής απαιτείται απόφαση του Υπουργού  
Πολιτισµού, που εκδίδεται ύστερα από γνώµη του Συµβουλίου. 
 
2. Οι ξένες αρχαιολογικές αποστολές ή σχολές που είναι εγκατεστηµένες  
στην Ελλάδα µπορούν να διαχειρίζονται κάθε έτος έως τρεις ανασκαφές ή  
άλλες αρχαιολογικές έρευνες και να διενεργούν άλλες τρεις σε συνεργασία  
µε την Υπηρεσία. 
 
3. Προϋποθέσεις για την έκδοση της απόφασης της παραγράφου 1 είναι: α) η  
κατάθεση αναλυτικής έκθεσης, από την οποία πιθανολογείται βάσιµα η  
ύπαρξη µνηµείων και µε την οποία οριοθετείται η προς ανασκαφή περιοχή  
και τεκµηριώνεται η προσδοκώµενη συµβολή της συγκεκριµένης έρευνας στην  
επιστηµονική γνώση, καθώς και η ανάγκη προσφυγής στην ανασκαφική µέθοδο,  
β) το κύρος και η αξιοπιστία του φορέα που αναλαµβάνει τη διενέργεια της  
ανασκαφής, γ) η ανασκαφική εµπειρία και το επιστηµονικό κύρος του  
διευθύνοντος, δ) η διεπιστηµονική σύνθεση της οµάδας συνεργατών, ε) η  
εµπειρία των µελών της επιστηµονικής οµάδας στη στερέωση, συντήρηση,  
προστασία και δηµοσίευση των ευρηµάτων ανασκαφών, στ) η επάρκεια της  
τεχνικής υποδοµής και ζ) η επάρκεια του προϋπολογισµού και του  
προγράµµατος ανασκαφής, συντήρησης και δηµοσίευσης των ευρηµάτων. 
 
4. Τη διεύθυνση ανασκαφής αναλαµβάνει αρχαιολόγος µε πενταετή  
τουλάχιστον ανασκαφική εµπειρία και τουλάχιστον δύο (2) συνθετικές  
επιστηµονικές δηµοσιεύσεις αναφερόµενες σε ανασκαφές ή ανασκαφικά  
ευρήµατα. 
 
Ως ανασκαφική εµπειρία νοείται αυτή που αποκτάται µετά τη λήψη του  
πτυχίου. 
 
5. Τη διεύθυνση ανασκαφής που αφορά και σε παλαιοντολογικές αποθέσεις,  
αναλαµβάνουν από κοινού αρχαιολόγος που έχει τα προσόντα της  
προηγούµενης παραγράφου και είναι ειδικευµένος στις απώτατες περιόδους  
και επιστήµονας ειδικευµένος σε θέµατα παλαιοντολογίας µε τριετή  
τουλάχιστον ανασκαφική εµπειρία. Αν βρεθούν παλαιοντολογικές αποθέσεις  
σε ήδη διενεργούµενη αρχαιολογική ανασκαφή, ο διευθύνων οφείλει χωρίς  
υπαίτια καθυστέρηση να το γνωστοποιήσει στην Υπηρεσία. 
 
Τη διεύθυνση ανασκαφής που διενεργείται από την Υπηρεσία σε συνεργασία  
µε ξένες αρχαιολογικές σχολές αναλαµβάνει αρχαιολόγος που ορίζεται από  
την Υπηρεσία. 
 
6. Τη διεύθυνση ανασκαφής δεν µπορεί να αναλάβει πρόσωπο που: α) έχει  
παραβεί τις προθεσµίες κατάθεσης µιας από τις µελέτες του άρθρου 39 ή β)  
έχει καταδικαστεί αµετάκλητα για κακούργηµα ή παράβαση της νοµοθεσίας  
για την προστασία της πολιτιστικής κληρονοµιάς ή για πλαστογραφία,  
δωροδοκία, κλοπή, υπεξαίρεση ή αποδοχή προϊόντων εγκλήµατος. 
 
7. Οι ανασκαφές που διενεργούνται από φορείς εκτός της Υπηρεσίας τελούν  
υπό την εποπτεία της, η οποία ασκείται µε εκπρόσωπό της αρχαιολόγο, που  
διαθέτει τριετή τουλάχιστον ανασκαφική εµπειρία. 
 
8. Ο διευθύνων οφείλει να εκτελεί την ανασκαφή στο πλαίσιο του  
χρονοδιαγράµµατος, να µεριµνά ώστε να χρησιµοποιούνται, κατά το δυνατόν,  
µη καταστροφικές µέθοδοι, να µεριµνά για τη φύλαξη της περιοχής, τη  
διατήρηση των ευρηµάτων κατά προτίµηση κατά χώρα, τη στερέωση και τη  
συντήρησή τους, καθώς και για την τήρηση των κανόνων ασφάλειας των  
εργαζοµένων και τρίτων. Οφείλει επίσης να µεριµνά για τη λήΨη κατάλληλων  
µέτρων για την αναστήλωση των µνηµείων, εάν αυτή είναι αναγκαία, σε  



συνεργασία µε ειδικούς επιστήµονες, τεχνικούς ή συντηρητές. Τέλος  
οφείλει να µεριµνά για τη διαµόρφωση του χώρου που έχει ανασκαφεί και  
εφόσον αυτό κρίνεται αναγκαίο, για την ανάδειξή του, να περατώνει τις  
εργασίες σε εύλογο χρόνο και να δηλώνει την περάτωση της ανασκαφής. 
 
9. Ο διευθύνων την ανασκαφή υποχρεούται να διευκολύνει την πρόσβαση  
ειδικών επιστηµόνων στο χώρο της ανασκαφής υπό την επιφύλαξη των  
διατάξεων του άρθρου 39. 
 
10. Τα κινητά ευρήµατα µεταφέρονται χωρίς υπαίτια καθυστέρηση στο  
πλησιέστερο συναφές δηµόσιο µουσείο, κατά προτίµηση, ή σε κατάλληλα  
διαµορφωµένους αποθηκευτικούς χώρους, που τελούν υπό την εποπτεία της  
Υπηρεσίας, όπου και είναι προσιτά υπό τους όρους της παραγράφου 8 του  
άρθρου 39. 
 
1. Με την απόφαση της παραγράφου 1 ορίζεται η διάρκεια της ανασκαφής,  
που δεν µπορεί να υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη. Για την παράτασή της  
απαιτείται νέα απόφαση, που εκδίδεται µε την ίδια διαδικασία, για  
χρονικό διάστηµα µέχρι πέντε (5) έτη. Προϋπόθεση για την έκδοση της  
απόφασης του προηγούµενου εδαφίου είναι η κατάθεση αναλυτικής έκθεσης  
από την οποία να προκύπτουν: 
 
α) τα αποτελέσµατα της πρώτης περιόδου της ανασκαφής, καθώς και η  
σκοπιµότητα της συνέχισης της έρευνας, 
 
β) η τήρηση των υποχρεώσεων των παραγράφων 8 και 9 του παρόντος άρθρου  
και των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 39, 
 
γ) τυχόν αλλαγές στη σύνθεση της επιστηµονικής οµάδας και η επιµέλεια  
που επέδειξε στη στερέωση, συντήρηση και προστασία των ευρηµάτων κατά  
την προηγούµενη ανασκαφική περίοδο, 
 
δ) η επάρκεια της τεχνικής υποδοµής, 
 
ε) ο αναλυτικός απολογισµός της προηγούµενης ανασκαφικής περιόδου και η  
επάρκεια του προϋπολογισµού, καθώς και του προγράµµατος για τη συνέχιση  
της ανασκαφής, τη συντήρηση και τη δηµοσίευση των ευρηµάτων. 
 
12. Η απόφαση της παραγράφου 1 µπορεί να ανακαλείται εάν ο διευθύνων δεν  
τηρεί τις υποχρεώσεις που επιβάλλονται από τις διατάξεις των παραγράφων  
8 και 9 του παρόντος άρθρου και της παραγράφου 3 του άρθρου 39. 
 
Η απόφαση ανακαλείται αυτοδικαίως εάν ο διευθύνων την ανασκαφή  
καταδικασθεί αµετάκλητα για κάποιο από τα αδικήµατα της διάταξης της  
παραγράφου 6. 
 
13. Στην περίπτωση που ανασκαφή η οποία δεν έχει περατωθεί  
εγκαταλείπεται για χρονικό διάστηµα µεγαλύτερο από δύο (2) έτη  
(σχολάζουσα ανασκαφή), εκδίδεται νέα απόφαση για τη διενέργεια της  
ανασκαφής σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος. Εάν δεν συντρέχουν  
λόγοι ανάκλησης της αρχικής απόφασης, η νέα απόφαση εκδίδεται κατά  
προτίµηση υπέρ του ίδιου φορέα. 
 
14. Μετά την περάτωση της ανασκαφής για τη διενέργεια νέας ανασκαφής  
στον ίδιο χώρο ισχύουν αναλόγως οι διατάξεις των προηγούµενων  
παραγράφων. Η απόφαση εκδίδεται κατά προτίµηση υπέρ του ίδιου  
διευθύνοντος εκτός εάν δεν έχει τηρήσει τις υποχρεώσεις των παραγράφων 8  
και 9 του παρόντος άρθρου και της παραγράφου 3 του άρθρου 39. 
 
15. Είναι δυνατόν να διενεργούνται ανασκαφές περιορισµένης χρονικής  
διάρκειας σε ακίνητο που δεν έχει απαλλοτριωθεί, ύστερα από έγγραφη  
ειδοποίηση του ιδιοκτήτη από την Υπηρεσία. Ο ιδιοκτήτης υποχρεούται να  
επιτρέπει τη διενέργεια της ανασκαφής και δικαιούται αποζηµίωση για την  
προσωρινή στέρηση της χρήσης του ακινήτου και για κάθε βλάβη που θα  



µπορούσε να προκύψει στο ακίνητό του σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου  
19. Μετά την περάτωση της ανασκαφής και εφόσον τα ευρήµατα δεν κρίνονται  
διατηρητέα στη θέση εύρεσης, ο φορέας που διενεργεί την ανασκαφή  
υποχρεούται να επαναφέρει το χώρο στην αρχική του κατάσταση. 
 
16. Στην περίπτωση που ο ιδιοκτήτης του ακινήτου δικαιούται αποζηµίωση,  
για τη διενέργεια ανασκαφής σε ιδιωτικό ακίνητο, αυτή καταβάλλεται  
σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 18 και 19 από τον φορέα που  
διενεργεί την ανασκαφή. Τυχόν απαλλοτρίωση γίνεται υπέρ του Ελληνικού  
∆ηµοσίου. 
 
 
_____________________________________________________________________ 
                                                                      
 
 
 
�ρθρο 37 
 
Σωστικές ανασκαφές 
 
1. Η ανασκαφή για τη διάσωση µνηµείου που αποκαλύπτεται κατά την  
εκτέλεση τεχνικού έργου, δηµοσίου ή ιδιωτικού ή εξαιτίας φυσικού  
φαινοµένου ή τυχαίου γεγονότος ή παράνοµης ανασκαφική ς ενέργειας  
(σωστική ανασκαφή) διενεργείται από την Υπηρεσία. 
 
2. Για τη διενέργεια σωστικής ανασκαφής ορίζεται από την Υπηρεσία  
αρχαιολόγος που έχει τουλάχιστον τριετή ανασκαφική εµπειρία και δεν έχει  
παραβεί τις προθεσµίες κατάθεσης των εκθέσεων της παραγράφου 2του άρθρου  
39. 
 
3. Η Υπηρεσία οφείλει να µεριµνά για τη συντήρηση και τη φύλαξη των  
ευρηµάτων σε συνεργασία µε ειδικούς επιστήµονες, τεχνικούς και  
συντηρητές, για τη φύλαξη της περιοχής που έχει ανασκαφεί, καθώς και για  
τη λήψη µέτρων ασφάλειας εργαζοµένων και τρίτων. Για τη διατήρηση των  
ακινήτων ευρηµάτων εφαρµόζονται οι διατάξεις του άρθρου 9. 
 
4. Η Υπηρεσία υποχρεούται να διευκολύνει την πρόσβαση ειδικών  
επιστηµόνων στο χώρο της ανασκαφής υπό την επιφύλαξη των διατάξεων του  
άρθρου 39. 
 
5. Στην περίπτωση που η σωστική ανασκαφή υπερβαίνει το στόχο της άµεσης  
διάσωσης εφαρµόζονται οι διατάξεις του προηγούµενου άρθρου. 
 
6. Η σωστική ανασκαφή χρηµατοδοτείται από τον κύριο του έργου εφόσον  
πρόκειται για δηµόσιο τεχνικό έργο υπό την έννοια του ν. 1418/1984 (ΦΕΚ  
55 Α /), όπως αυτός ισχύει κάθε φορά, ή ιδιωτικό έργο προϋπολογισµού  
µεγαλύτερου των πεντακοσίων ογδόντα επτά χιλιάδων ευρώ (587.000 Ε). Το  
ποσό του προηγούµενου εδαφίου µπορεί να αναπροσαρµόζεται µε απόφαση του  
Υπουργού Πολιτισµού. Η χρηµατοδότηση καλύπτει και το κόστος συντήρησης,  
µελέτης και δηµοσίευσης των ευρηµάτων. Είναι δυνατή η χρηµατοδότηση  
έργου προϋπολογισµού µικρότερου των πεντακοσίων ογδόντα επτά χιλιάδων  
ευρώ (587.000 Ε), µετά από αίτηση του κυρίου του έργου, µε απόφαση του  
Υπουργού Πολιτισµού ύστερα από γνώµη του Συµβουλίου. 
 
 
_____________________________________________________________________ 
                                                                      
 
 
 
�ρθρο 38 
 
'Αλλης µορφής αρχαιολογικές έρευνες 



 
1. Οι διατάξεις του άρθρου 36 εφαρµόζονται αναλόγως στις επιφανειακές ή  
άλλης µορφής αρχαιολογικές έρευνες, λαµβανοµένου υπόψη του µη  
καταστροφικού χαρακτήρα τους. Ως διευθύνοντες ορίζονται επιστήµονες µε  
ειδίκευση και εµπειρία που διασφαλίζει την ικανοποιητική διενέργειά  
τους. Τα ιδρύµατα της παραγράφου 2 του άρθρου 36 µπορούν να διενεργούν  
κάθε έτος τρεις (3) επιφανειακές ή άλλης µορφής αρχαιολογικές έρευνες  
σύµφωνα µε την παράγραφο 2 του άρθρου 36. 
 
2. Η χρήση ανιχνευτών µετάλλου ή άλλων οργάνων διασκόπησης προς  
διερεύνηση του υπεδάφους, του βυθού ή του πυθµένα, δεν επιτρέπεται χωρίς  
την άδεια της Υπηρεσίας. Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισµού ρυθµίζονται  
θέµατα που αφορούν την κατοχή, τη χρήση τέτοιων οργάνων, καθώς και τη  
διαδικασία χορήγησης των σχετικών αδειών. 
 
3. Οι διατυπώσεις που απαιτούνται για την έκδοση της απόφασης της  
παραγράφου 1 του άρθρου 36, οι ειδικότερες υποχρεώσεις των φορέων που  
εκτελούν τις ανασκαφές ή άλλες αρχαιολογικές έρευνες, καθώς και των  
διευθυνόντων συστηµατικές ανασκαφές ή άλλης µορφής αρχαιολογικές έρευνες  
ή των διενεργούντων σωστικές ανασκαφές, οι προϋποθέσεις και ο τρόπος  
εφαρµογής της παραγράφου 6 του άρθρου 37, ο κανονισµός ανασκαφών και  
κάθε σχετική λεπτοµέρεια για την εφαρµογή των άρθρων 35-38 ρυθµίζονται  
µε απόφαση του Υπουργού Πολιτισµού. 
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΄Αρθρο 39 
 
∆ηµοσιεύσεις αποτελεσµάτων ανασκαφών και άλλων αρχαιολογικών ερευνών 
 
1. Οι διευθύνοντες συστηµατικές ανασκαφές ή άλλης µορφής αρχαιολογική  
έρευνα και οι διενεργούντες σωστικές ανασκαφές έχουν υποχρέωση να  
δηµοσιεύουν τα αποτελέσµατα των ερευνών εντός των χρονικών ορίων που  
ορίζονται παρακάτω. Εντός των ορίων αυτών έχουν αποκλειστικό δικαίωµα  
δηµοσίευσης. 
 
2. Οι παραπάνω οφείλουν να καταθέτουν στην Υπηρεσία ετήσιες  
επιστηµονικές εκθέσεις, το αργότερο ως τον Απρίλιο του επόµενου έτους,  
για τη δηµοσίευσή τους σε επιστηµονικό έντυπο ή την ηλεκτρονική  
καταχώρησή τους. 
 
3. Ο διευθύνων συστηµατική ανασκαφή υποχρεούται να καταθέτει αρχική  
παρουσίαση προς δηµοσίευση σε διάστηµα έως δύο (2) ετών από την έναρξη  
της ανασκαφής, στην οποία συµπεριλαµβάνεται κατάλογος των κινητών  
ευρηµάτων και σχέδια των ακινήτων και τελική δηµοσίευση σε διάστηµα έως  
πέντε (5) ετών µετά την περάτωση της ανασκαφής. Σε ανασκαφές που έχουν  
µεγάλη διάρκεια υποχρεούται επιπλέον να καταθέτει προς δηµοσίευση  
παρουσίαση της πορείας του ανασκαφικού έργου κάθε δύο (2) χρόνια µε  
αφετηρία τη συµπλήρωση της προθεσµίας κατάθεσης της αρχικής παρουσίασης,  
τη δε τελική δηµοσίευση µε τις επώνυµες συµβολές των µελών της  
ερευνητικής οµάδας εντός πενταετίας από την περάτωσή τους. 
 
4. Ο διενεργών σωστική ανασκαφή υποχρεούται να καταθέτει τελική έκθεση,  
κατάλογο ευρηµάτων, φωτογραφίες και σχέδια εντός εννέα (9) µηνών από την  
περάτωσή της. Εάν δεν επιθυµεί να αναλάβει την τελική δηµοσίευση των  
αποτελεσµάτων της ανασκαφής, το δηλώνει εγγράφως, οπότε η Υπηρεσία  
µεριµνά για την ανάθεση της δηµοσίευσης. Στην αντίθετη περίπτωση, αυτός  
που διενήργησε την ανασκαφή έχει την υποχρέωση να καταθέσει εντός έξι  
(6) ετών από την περάτωσή της την τελική δηµοσίευση µε τις επώνυµες  
συµβολές των µελών της ερευνητικής οµάδας. 



 
5. Ο διευθύνων επιφανειακή ή άλλης µορφής αρχαιολογική έρευνα  
υποχρεούται να καταθέτει τελική δηµοσίευση εντός δύο (2) ετών από την  
περάτωσή της. 
 
6. Ευρήµατα που προκύπτουν κατά τη διάρκεια ανασκαφής ή άλλης έρευνας  
πεδίου, ή τµήµατα αυτών, µπορούν να αποτελούν αντικείµενο ιδιαίτερων  
δηµοσιεύσεων µετά από άδεια του έχοντος αποκλειστικό δικαίωµα, εντός  
πέντε (5) ετών από τη χορήγηση της άδειας εάν πρόκειται για δηµοσίευση  
τµήµατος ανασκαφής και εντός δύο (2) ετών εάν πρόκειται για δηµοσίευση  
µεµονωµένου ευρήµατος. 
 
7. Οι προθεσµίες των προηγούµενων παραγράφων είναι διπλάσιες προκειµένου  
για ενάλιες αρχαιολογικές έρευνες. 
 
8. Μετά την παρέλευση άπρακτων των προθεσµιών για την κατάθεση της  
τελικής δηµοσίευσης των παραγράφων 3, 4, 5 και 7 παύει να υφίσταται  
αποκλειστικό δικαίωµα δηµοσίευσης των αποτελεσµάτων της ανασκαφής. Ο  
διενεργών σωστική ανασκαφή οφείλει να καταθέτει στην Υπηρεσία το σύνολο  
του υλικού τεκµηρίωσης που διαθέτει, ο δε διευθύνων συστηµατική ανασκαφή  
και άλλη αρχαιολογική έρευνα αντίγραφο του συνόλου. Η Υπηρεσία  
υποχρεούται να διευκολύνει την πρόσβαση των ενδιαφερόµενων µελετητών στα  
ευρήµατα και στο υλικό τεκµηρίωσης που διαθέτει εφόσον δεν υπάρχει  
κίνδυνος να υποστούν φθορά. Την ίδια υποχρέωση έχουν και οι φορείς που  
διεξάγουν ανασκαφή ή άλλη αρχαιολογική έρευνα, ως προς το υλικό που  
διαθέτουν για το οποίο δεν υφίσταται πλέον αποκλειστικό δικαίωµα  
δηµοσίευσης. 
 
9. Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισµού ρυθµίζονται ζητήµατα που αφορούν  
την κατάθεση και τη δηµοσίευση των µελετών του παρόντος άρθρου και κάθε  
άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή του. Με την ίδια απόφαση  
ρυθµίζονται τα σχετικά µε την ηλεκτρονική καταχώρηση των ετήσιων  
επιστηµονικών εκθέσεων ή άλλων στοιχείων. 
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ΤΜΗΜΑ ∆ΕΥΤΕΡΟ 
 
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΝΗΜΕ!ΩΝ 
 
�ρθρο 40 
 
Εργασίες σε ακίνητα µνηµεία 
 
1. Οι εργασίες σε ακίνητα µνηµεία και ιδίως η συντήρηση, η στερέωση, η  
αποκατάσταση, η αναστήλωση, η κατάχωση, η τοποθέτηση προστατευτικών  
στεγών, η διαµόρφωση του περιβάλλοντος χώρου και οι εργασίες που  
αποβλέπουν σε απόδοση σε χρήση ή σε φιλοξενία χρήσεων αποσκοπούν στη  
διατήρηση της υλικής υπόστασης και της αυθεντικότητάς τους, την ανάδειξη  
και εν γένει στην προστασία τους. ∆ιενεργούνται σύµφωνα µε µελέτη, η  
οποία εγκρίνεται από την Υπηρεσία ύστερα από γνώµη του Συµβουλίου, ή αν  
αυτές είναι µείζονος σηµασίας, µε απόφαση του Υπουργού Πολιτισµού ύστερα  
από γνώµη του Συµβουλίου. Για την έγκριση της µελέτης απαιτείται να έχει  
προηγηθεί η τεκµηρίωση του µνηµειακού χαρακτήρα του ακινήτου. 
 
2. Επείγουσες εργασίες συντήρησης και στερέωσης διενεργούνται µε µέριµνα  
της Υπηρεσίας χωρίς υπαίτια καθυστέρηση και χωρίς άλλη διατύπωση. 
 
3. Εάν οι αναφερόµενες στο παρόν και στα άρθρα 41 κα 42 εργασίες  
εκτελούνται από την Υπηρεσία, δεν απαιτείται η έκδοση οικοδοµικής  



άδειας. 
 
4. Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισµού τίθενται οι ειδικότεροι κανόνες  
που διέπουν την εκπόνηση των µελετών και την εκτέλεση των εργασιών, οι  
οποίες εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του παρόντος άρθρου. Αυτό αφορά  
ιδίως την καταγραφή, αποτύπωση, τεκµηρίωση, τοπογράφηση των µνηµείων,  
την κατάρτιση των σχετικών αρχιτεκτονικών, δοµοστατικών και διαγνωστικών  
µελετών, τις µελέτες συντήρησης, προστασίας, αναστήλωσης, ανάδειξης,  
διαχείρισης και ολοκληρωµένης χρήσης των µνηµείων, την εφαρµογή  
συστηµάτων ποιοτικού ελέγχου στα έργα συντήρησης και αναστήλωσης και  
κάθε άλλο συναφές ζήτηµα. 
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�ρθρο 41 
 
Προστασία ετοιµόρροπων µνηµείων 
 
1. Αν ο φέρων οργανισµός ενός µνηµείου µεταγενέστερου του 1453 έχει  
υποστεί επικίνδυνες βλάβες και είναι έτοιµος να καταρρεύσει,  
συγκροτείται µε απόφαση του Υπουργού Πολιτισµού πενταµελής επιτροπή  
αποτελούµενη από έναν αρχιτέκτονα, έναν συντηρητή και έναν πολιτικό  
µηχανικό, υπαλλήλους του Υπουργείου Πολιτισµού, έναν αρχαιολόγο και έναν  
ιστορικό ή ιστορικό τέχνης ή δύο αρχαιολόγους, υπαλλήλους του Υπουργείου  
Πολιτισµού, αν το µνηµείο χρονολογείται µέχρι το 1830, ή έναν  
αρχιτέκτονα της αρµόδιας πολεοδοµικής αρχής, και έναν ιστορικό ή έναν  
ιστορικό τέχνης αν το µνηµείο είναι νεότερο. Η επιτροπή ελέγχει την  
κατάστασή τους και προτείνει µέτρα υπό την προϋπόθεση ότι διαφυλάσσεται  
η αυθεντικότητα του µνηµείου, στα οποία περιλαµβάνονται και οι αναγκαίες  
εργασίες για την υποστύλωση, την προσωρινή στερέωση του κτιρίου, την  
αποξήλωση ετοιµόρροπων τµηµάτων, τη συλλογή αρχιτεκτονικών µελών, την  
αποµάκρυνση διακοσµητικών στοιχείων που κινδυνεύουν, καθώς και την  
ασφάλεια των ενοίκων ή των διερχοµένων. 
 
2. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, όταν η επιτροπή κρίνει ότι η διατήρηση  
του µνηµείου είναι, στο σύνολο ή σε τµήµα του αδύνατη, µπορεί να  
εισηγηθεί βάσει µελέτης τη µερική ή ολική κατεδάφισή του, η οποία  
αποφασίζεται από τον Υπουργό Πολιτισµού µετά από γνώµη του Συµβουλίου,  
αφού προηγηθεί λεπτοµερής περιγραφή της µορφής και της σύνθεσή ς του,  
πλήρης φωτογράφηση, αποτύπωση και τεκµηρίωσή του και έχουν συλλεγεί όλα  
τα αρχιτεκτονικά µέλη και τα διακοσµητικά στοιχεία. 
 
3. Επείγουσες εργασίες προστασίας ετοιµόρροπων µνηµείων γίνονται µε  
µέριµνα της Υπηρεσίας χωρίς υπαίτια καθυστέρηση και χωρίς άλλη  
διατύπωση. 
 
4. Στην περίπτωση που κρίνεται αναγκαία η κατεδάφιση του µνηµείου  
σύµφωνα µε την παράγραφο 2 και ο ιδιοκτήτης το έχει εσκεµµένα καταστήσει  
ή το έχει αφήσει να καταστεί ετοιµόρροπο, επιτρέπεται να ανεγερθεί νέα  
οικοδοµή µόνον εφόσον έχει το πολύ τον ίδιο όγκο και ωφέλιµη επιφάνεια  
µε αυτό. Η σχετική οικοδοµική άδεια εκδίδεται µετά από γνώµη της  
επιτροπής της διάταξης της παραγράφου 1. 
 
5. Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισµού ρυθµίζονται ειδικότερα θέµατα για  
την εφαρµογή των προηγούµενων παραγράφων. 
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�ρθρο 42 
 
Μεταφορά ακινήτου µνηµείου -Απόσπαση τµηµάτων 
 
1. Απαγορεύεται η µεταφορά ακινήτου µνηµείου ή τµήµατός του χωρίς άδεια  
του Υπουργού Πολιτισµού, που εκδίδεται ύστερα από γνώµη του Συµβουλίου,  
εφόσον διασφαλίζονται οι απαραίτητες εγγυήσεις για τη µεταφορά και την  
επανατοποθέτησή του σε κατάλληλο µέρος. Προκειµένου για µνηµεία  
ιδιαίτερης σηµασίας, που χαρακτηρίζονται µε απόφαση του Υπουργού µετά  
από γνώµη του Συµβουλίου, η άδεια µπορεί να χορηγηθεί κατ' εξαίρεση εάν  
κριθεί ότι η µετακίνησή τους είναι απολύτως αναγκαία για να διασωθούν  
από κίνδυνο εξαιτίας φυσικών φαινοµένων ή λόγω εκτέλεσης µεγάλων  
τεχνικών έργων τα οποία είναι απαραίτητα για την εθνική άµυνα ή έχουν  
µείζονα σηµασία για την εθνική οικονοµία και ικανοποιούν ζωτικές ανάγκες  
του κοινωνικού συνόλου. Η µετακίνηση µνηµείου λόγω τεχνικού έργου  
εξετάζεται µόνο όταν µετά από σχετικό επιστηµονικό έλεγχο αποκλείεται  
κάθε δυνατότητα διατήρησής του στο περιβάλλον του. 
 
2. Απαγορεύεται η απόσπαση από ακίνητο µνηµείο γλυπτών, ζωγραφικών,  
ψηφιδωτών διακοσµητικών ή άλλων στοιχείων που είναι αναπόσπαστα τµήµατά  
του. Κατ' εξαίρεση µπορεί να επιτραπεί η απόσπαση και αποµάκρυνση  
τέτοιων στοιχείων µόνο εάν αυτό κριθεί, µε απόφαση του Υπουργού  
Πολιτισµού ύστερα από γνώµη του Συµβουλίου, ότι είναι απολύτως αναγκαίο  
για τη διάσωσή τους. 
 
3. Οι παραπάνω εργασίες εκτελούνται σύµφωνα µε µελέτη, που εγκρίνεται µε  
την οικεία απόφαση. 
 
4. Αν παρίσταται επείγουσα ανάγκη, οι εργασίες διενεργούνται µε µέριµνα  
της Υπηρεσίας χωρίς υπαίτια καθυστέρηση και χωρίς άλλη διατύπωση. 
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'Αρθρο 43 
 
Εργασίες συντήρησης µνηµείων 
 
1. Οι εργασίες συντήρησης σε κινητά µνηµεία και σε γλυπτά, ζωγραφικά,  
διακοσµητικά ή άλλα στοιχεία που είναι αναπόσπαστα τµήµατα ακινήτων  
µνηµείων, διενεργούνται από την Υπηρεσία ή από πρόσωπα που είναι  
εγγεγραµµένα στα µητρώα συντηρητών αρχαιοτήτων και έργων τέχνης, που  
προβλέπονται από τη διάταξη της παραγράφου 6 του άρθρου 9 του Ν.  
2557/1997 (ΦΕΚ 271 Α') υπό την εποπτεία της Υπηρεσίας, ύστερα από µελέτη  
που εγκρίνεται από αυτήν ή, αν είναι µείζονος σηµασίας, µε απόφαση του  
Υπουργού Πολιτισµού ύστερα από γνώµη του Συµβουλίου. Για την έγκριση της  
µελέτης απαιτείται να έχει προηγηθεί τεκµηρίωση του µνηµειακού χαρακτήρα  
του κινητού ή του ακινήτου. 
 
2. Αν παρίσταται επείγουσα ανάγκη, οι εργασίες διενεργούνται χωρίς  
υπαίτια καθυστέρηση και χωρίς άλλη διατύπωση επί τόπου από τον συντηρητή  
που ορίζει η Υπηρεσία. 
 
3. Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισµού, ύστερα από γνώµη του Συµβουλίου,  
ορίζονται οι ειδικότεροι κανόνες και οι αρχές που διέπουν τις εργασίες  
συντήρησης των προηγούµενων παραγράφων. 
 
4. Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισµού καθορίζονται οι όροι και οι  
προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας των εργαστηρίων συντήρησης  



αρχαιοτήτων και έργων τέχνης. 
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�ρθρο 44 
 
∆ηµοσιεύσεις αποτελεσµάτων εργασιών 
 
Οι διενεργούντες τις εργασίες που αναφέρονται στις διατάξεις των άρθρων  
40 έως 43 έχουν υποχρέωση να καταθέτουν ετήσιες εκθέσεις εργασιών της  
ειδικότητάς τους το αργότερο έως τον Απρίλιο του επόµενου έτους και  
τελική έκθεση ή δηµοσίευση εντός δεκαπέντε (15) µηνών από την περάτωσή  
τους. 

 
ΜΟΥΣΕΙΑ 
 
�ρθρο 45 
 
1. Ως µουσείο νοείται η υπηρεσία ή ο οργανισµός µη κερδοσκοπικού  
χαρακτήρα, µε ή χωρίς ίδια νοµική προσωπικότητα, που αποκτά, δέχεται,  
φυλάσσει, συντηρεί, καταγράφει, τεκµηριώνει, ερευνά, ερµηνεύει και  
κυρίως εκθέτει και προβάλλει στο κοινό συλλογές αρχαιολογικών,  
καλλιτεχνικών,  εθνολογικών ή άλλων υλικών µαρτυριών του ανθρώπου και  
του περιβάλλοντός του, µε σκοπό τη µελέτη, την εκπαίδευση και την  
ψυχαγωγία. Ως µουσεία µπορούν να θεωρηθούν επίσης υπηρεσίες ή οργανισµοί  
που έχουν παρεµφερείς σκοπούς και λειτουργίες, όπως τα µουσεία ανοικτού  
χώρου. 
 
2. Για την ίδρυση και λειτουργία µουσείου από το ∆ηµόσιο εκδίδεται  
απόφαση του Υπουργού Πολιτισµού, ύστερα από γνώµη του Συµβουλίου, εφόσον  
διασφαλίζονται οι λειτουργίες και οι σκοποί της προηγούµενης παραγράφου,  
στο πλαίσιο της γενικότερης πολιτικής µουσείων. 
Προς τούτο απαιτείται, µεταξύ άλλων, η ύπαρξη µίας ή περισσότερων  
συλλογών και η επάρκεια και καταλληλότητα των εγκαταστάσεων, του  
απασχολούµενου προσωπικού και των άλλων µέσων για την επίτευξη των  
στόχων του µουσείου. 
3. Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισµού, η οποία εκδίδεται ύστερα από  
γνώµη του Συµβουλίου, είναι δυνατή η αναγνώριση µουσείου που ιδρύεται  
από ή ανήκει σε άλλο νοµικό πρόσωπο, µετά από αίτηση αυτού, εφόσον  
διασφαλίζονται οι λειτουργίες και οι σκοποί της παραγράφου 1. Προς τούτο  
συνεκτιµώνται, µεταξύ άλλων, το ενδιαφέροντων συλλογών, η επάρκεια και η  
καταλληλότητα των εγκαταστάσεων, του απασχολούµενου προσωπικού και των  
άλλων µέσων και τρόπων επίτευξης των στόχων του µουσείου. 
4. Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισµού, η οποία εκδίδεται ύστερα από  
γνώµη του Συµβουλίου, προσδιορίζονται περαιτέρω οι προϋποθέσεις που  
πρέπει να πληρούν τα µουσεία προκειµένου να εκδοθεί η απόφαση της  
παραγράφου 2 και της παραγράφου 3. Οι προϋποθέσεις αυτές µπορούν να  
εξειδικεύονται, κατά κατηγορίες µουσείων, οι οποίες καθορίζονται µε  
κριτήρια όπως το περιεχόµενο των συλλογών, τη γεωγραφική περιοχή που  
καλύπτoυν ή τους φορείς στους οποίους ανήκουν. Με την ίδια απόφαση  
ορίζεται η διαδικασία για την ίδρυση ή αναγνώριση, οι µελέτες και τα  
πιστοποιητικά που πρέπει να κατατεθούν, η δηµοσιότητα που δίνεται στην  
αναγνώριση και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια. 
5. Τα µουσεία οφείλουν να είναι ανοικτά στο κοινό σε προκαθορισµένες  
ηµέρες και ώρες. Οφείλουν επίσης να διευκολύνουν την πρόσβαση στις  
συλλογές τους για λόγους µελέτης και έρευνας. 
6. Τα µουσεία διέπονται από εσωτερικό κανονισµό λειτουργίας, ο οποίος  
καταρτίζεται µε απόφαση του Υπουργού Πολιτισµού µετά από γνώµη του  
Συµβουλίου για τα µουσεία που ανήκουν στο ∆ηµόσιο, και κοινοποιείται  



στην Υπηρεσία προκειµένου για τα άλλα µουσεία. 
7. Τα αντικείµενα που φυλάσσονται στα µουσεία καταχωρίζονται στο Εθνικό  
Αρχείο Μνηµείων µε ευθύνη της ∆ιοίκησης των µουσείων. 
8. Τα αναγνωρισµένα µουσεία κατά την παράγραφο 3 οφείλουν κάθε έτος να  
ενηµερώνουν την Υπηρεσία για κάθε µεταβολή της κατάστασης των  
αντικειµένων των συλλογών τους, την τυχόν απώλειά τους και για τον  
εµπλουτισµό των συλλογών τους µε νέα αντικείµενα. Αν κάποιο αντικείµενο  
διατρέχει άµεσο κίνδυνο φθοράς, απώλειας ή καταστροφής, εφαρµόζεται η  
διάταξη του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 27. Σε  
περίπτωση κλοπής ή και παράνοµης εξαγωγής εφαρµόζονται οι διατάξεις του  
άρθρου 30. 
9. Για τον εµπλουτισµό των µουσείων που δεν ανήκουν στο ∆ηµόσιο µε  
µνηµεία εφαρµόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 31. Τα  
µουσεία αυτά απαγορεύεται να αποκτούν ή να δέχονται ως δάνειο ή  
παρακαταθήκη, πολιτιστικά αγαθά για τα οποία υπάρχουν ενδείξεις ότι  
προέρχονται από κλοπή, παράνοµη ανασκαφή ή από άλλη παράνοµη ενέργεια ή  
ότι έχουν αποκτηθεί ή εξαχθεί κατά παράβαση της νοµοθεσίας του κράτους  
προέλευσής τους και οφείλουν να ενηµερώνουν χωρίς υπαίτια καθυστέρηση  
την Υπηρεσία για κάθε τέτοια προσφορά. Η απαγόρευση απόκτησης ή αποδοχής  
πολιτιστικών αγαθών για τα οποία υπάρχουν ενδείξεις ότι έχουν αποκτηθεί  
ή εξαχθεί κατά παράβαση της νοµοθεσίας του κράτους προέλευσής τους,  
ισχύει και για τα µουσεία που ανήκουν στο ∆ηµόσιο. 
10. Τα αντικείµενα των συλλογών των µουσείων δεν υπόκεινται σε  
κατάσχεση. 
11. Η µεταβίβαση της κυριότητας των αντικειµένων των συλλογών των  
µουσείων που ανήκουν στο ∆ηµόσιο δεν επιτρέπεται, µε την επιφύλαξη των  
διατάξεων της παραγράφου 2 του άρθρου 25, αναλόγως εφαρµοζοµένων  
προκειµένου για πολιτιστικά αγαθά που δεν αποτελούν µνηµεία. Η  
µεταβίβαση της κυριότητας αντικειµένων συλλογών αναγνωρισµένων µουσείων  
που ανήκουν σε νοµικό πρόσωπο δηµοσίου δικαίου ή Ο.Τ.Α. ή νοµικό πρόσωπο  
ιδιωτικού δικαίου του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα είναι δυνατή, κατ'  
εξαίρεση, είτε στο ∆ηµόσιο είτε, µετά από έγκριση του Υπουργού  
Πολιτισµού και του κατά περίπτωση αρµόδιου Υπουργού ύστερα από γνώµη του  
Συµβουλίου, κατά προτίµηση σε άλλα τέτοια νοµικά πρόσωπα προκειµένου να  
κατατεθούν σε συλλογή µουσείου. 
Η µεταβίβαση της κυριότητας αντικειµένων των συλλογών άλλων  
αναγνωρισµένων µουσείων είναι δυνατή, κατ' εξαίρεση, είτε στο ∆ηµόσιο  
είτε, µετά από έγκριση του Υπουργού Πολιτισµού, που χορηγείται ύστερα  
από γνώµη του Συµβουλίου, κατά προτίµηση σε άλλα νοµικά πρόσωπα  
προκειµένου να κατατεθούν σε συλλογή µουσείου. Η ανταλλαγή αντικειµένων  
συλλογών αναγνωρισµένων µουσείων τα οποία δεν έχουν ιδιαίτερη σηµασία  
για αυτές ή για την πολιτιστική κληρονοµιά της χώρας µε αντικείµενα  
συλλογών µουσείων της αλλοδαπής που έχουν ιδιαίτερη σηµασία µπορεί να  
επιτραπεί, κατ' εξαίρεση, µε απόφαση του Υπουργού Πολιτισµού ύστερα από  
γνώµη του Συµβουλίου. Οι περιορισµοί της παρούσας παραγράφου δεν ισχύουν  
προκειµένου για ανανεώσιµα και αντικαταστατά δείγµατα συλλογών φυσικής  
ιστορίας. Η µεταβίβαση που πραγµατοποιείται κατά παράβαση των διατάξεων  
της παρούσας είναι άκυρη. 
12. Ο δανεισµός και η προσωρινή εξαγωγή αντικειµένων των συλλογών των  
µουσείων επιτρέπονται υπό τους όρους και προϋποθέσεις των διατάξεων της  
παραγράφου 1 του άρθρου 25 και της παραγράφου 11 του άρθρου 34  
αντίστοιχα. 
13. Η λειτουργία των αναγνωρισµένων µουσείων τελεί υπό την εποπτεία του  
Υπουργού Πολιτισµού, ο οποίος µπορεί να ανακαλεί την απόφαση της  
παραγράφου 3, µετά από γνώµη του Συµβουλίου, εάν παύσουν να πληρούνται  
οι προϋποθέσεις έκδοσής της ή παραβιαστούν άλλες διατάξεις του παρόντος. 
14. Τα αναγνωρισµένα µουσεία κατά την παράγραφο 3 µπορούν να τυγχάνουν  
οικονοµικής ενίσχυσης από το Υπουργείο Πολιτισµού, καθώς και των  
προνοµίων των διατάξεων των παραγράφων 6 του άρθρου 28, 11 του άρθρου  
31, καθώς και 1 του άρθρου 47. Τα µνηµεία, κατά τις διατάξεις αυτές,  
αποκτώνται από αναγνωρισµένα µουσεία που έχουν ίδια νοµική προσωπικότητα  
ή από νοµικά πρόσωπα στα οποία ανήκουν αναγνωρισµένα µουσεία, υπό τον  
όρο ότι κατατίθενται στις συλλογές τους. 
15. Για τις ανάγκες ανέγερσης, επέκτασης, εγκατάστασης, ανάδειξης και  



λειτουργίας µουσείου µπορεί να γίνει απαλλοτρίωση ή απευθείας εξαγορά  
κτιρίων ή εκτάσεων γης σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 18 και να  
ορίζεται ζώνη προστασίας στον περιβάλλοντα χώρο τους σύµφωνα µε τις  
διατάξεις του άρθρου 17. 
 
 
_____________________________________________________________________ 
                                                                      
 
 
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ 
ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΩΝ 
 
�ρθρο 46 
 
1. Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισµού, η οποία εκδίδεται µετά από γνώµη  
του Συµβουλίου, καθορίζονται για το σύνολο ή κατηγορία οργανωµένων  
αρχαιολογικών χώρων, ιστορικών τόπων ή ακινήτων µνηµείων ή µεµονωµένα  
για σηµαντικούς χώρους ή µνηµεία: α) οι όροι και οι προϋποθέσεις  
επίσκεψης του κοινού σε αυτούς, β) οι πολιτιστικές ή άλλες εκδηλώσεις  
που µπορούν να πραγµατοποιούνται σε αυτούς, συµβατές µε το χαρακτήρα  
τους ως µνηµείων ή προστατευόµενων χώρων. Είναι δυνατή η πραγµατοποίηση  
εκδήλωσης ή η παραχώρηση της χρήσης των ανωτέρω, στο πλαίσιο της  
απόφασης του προηγούµενου εδαφίου µετά από άδεια του Υπουργού  
Πολιτισµού, η οποία εκδίδεται ύστερα από γνώµη του Συµβουλίου και µε την  
οποία µπορούν να επιβάλλονται ειδικοί όροι ως προς τη διεξαγωγή τους.  
Για τη χρήση των παραπάνω χώρων, τόπων και ακινήτων µνηµείων κατά τις  
εκδηλώσεις αυτές καταβάλλεται τέλος στο Τ.Α.Π.Α. Με απόφαση του Υπουργού  
Πολιτισµού είναι δυνατή η απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής του  
τέλους για εκδηλώσεις µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Ως οργανωµένος  
αρχαιολογικός χώρος ορίζεται αυτός που ανήκει στην κυριότητα του  
∆ηµοσίου και αποτελεί αντικείµενο ιδιαίτερης µέριµνας για την ανάδειξη  
και προβολή του. 
Οργανωµένος αρχαιολογικός χώρος µπορεί να είναι και ένας ανασκαφικός  
χώρος. /Ενας αρχαιολογικός χώρος χαρακτηρίζεται ως οργανωµένος µε  
απόφαση του Υπουργού Πολιτισµού µετά από γνώµη του Συµβουλίου. 
2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών και  
Πολιτισµού καθορίζεται το ύψος του αντιτίµου που καταβάλλεται από το  
κοινό για την επίσκεψη µουσείων, µνηµείων, οργανωµένων αρχαιολογικών  
χώρων και Ιστορικών τόπων που ανήκουν στο ∆ηµόσιο και υπάγονται στην  
προστασία του παρόντος νόµου. 
3. Η Υπηρεσία οφείλει να διευκολύνει την πρόσβαση των ειδικών  
επιστηµόνων, στους οποίους χορηγεί σχετική άδεια, σε κινητά µνηµεία που  
βρίσκονται σε δηµόσια µουσεία και αποθηκευτικούς χώρους υπό την εποπτεία  
της, µε σκοπό τη φωτογράφηση, τη µελέτη ή τη δηµοσίευσή τους, εφόσον δεν  
υπάρχει κίνδυνος να υποστούν φθορά τα µνηµεία και υπό την επιφύλαξη των  
διατάξεων του άρθρου 39 ως προς τα δικαιώµατα δηµοσίευσης. 
4. Για την παραγωγή, αναπαραγωγή και διάδοση στο κοινό, για άµεσο ή  
έµµεσο οικονοµικό ή εµπορικό σκοπό, εκµαγείων, αντιγράφων ή απεικονίσεων  
µνηµείων, που ανήκουν στο ∆ηµόσιο, είτε ακινήτων που βρίσκονται σε  
αρχαιολογικούς χώρους και ιστορικούς τόπους ή είναι µεµονωµένα, είτε  
κινητών που βρίσκονται σε µουσεία ή συλλογές του ∆ηµοσίου, µε  
οποιονδήποτε τρόπο και µέσο, συµπεριλαµβανοµένων των ηλεκτρονικών και  
ψηφιακών, του διαδικτύου (internet), των δικτύων τηλεπικοινωνιακής 
ή άλλης σύνδεσης και της δηµιουργίας βάσεων δεδοµένων µε εικόνες των  
παραπάνω, από άλλους φορείς ή πρόσωπα, πλην του ∆ηµοσίου, του Τ.Α.Π.Α.  
και του Οργανισµού Προβολής Ελληνικού Πολιτισµού Α.Ε. απαιτείται  
προηγούµενη άδεια. Η άδεια χορηγείται έναντι τέλους, υπέρ του Τ.Α.Π.Α.  
σε φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, µε απόφαση του Υπουργού Πολιτισµού, στην  
οποία καθορίζεται και η χρονική διάρκεια της άδειας, οι όροι υπό τους  
οποίους παρέχεται και το καταβλητέο τέλος 
5. Η παραγωγή, αναπαραγωγή και χρήση των παραπάνω προϊόντων για άλλους  
σκοπούς, όπως καλλιτεχνικούς, εκπαιδευτικούς ή επιστηµονικούς,  



επιτρέπεται, έναντι της καταβολής τέλους, υπέρ του Τ.Α.Π.Α. από την  
οποία είναι δυνατή η απαλλαγή µε απόφαση του Υπουργού Πολιτισµού. 
6. Η διάταξη του άρθρου 14 του Α.Ν. 1947/1939 καταργείται. 
7. Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισµού, η οποία εκδίδεται µετά από γνώµη  
του Συµβουλίου, καθορίζονται οι προϋποθέσεις και οι όροι χορήγησης της  
άδειας της παραγράφου 4,συµπεριλαµβανοµένωντυχόντεχνολογικών µέτρων και  
προδιαγραφών και κάθε άλλη σχετική λεπτοµέρεια. 
8. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών και  
Πολιτισµού καθορίζονται το ύψος του τέλους των προηγούµενων παραγράφων,  
οι διαδικασίες και ο τρόπος είσπραξής τους, οι περιπτώσεις και  
προϋποθέσεις απαλλαγής από την υποχρέωση καταβολής τους και ρυθµίζεται  
κάθε άλλη αναγκαία σχετική λεπτοµέρεια. 
 
 
_____________________________________________________________________ 
                                                                      
 
 
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒ∆ΟΜΟ 
 
ΟIΚΟΝΟΜIΚΑ ΚΙΝΗΤΡΑ 
 
�ρθρο 47 
 
Φορολογικά κίνητρα 
 
1. Στην υποπερίπτωση γγ/ της περίπτωσης α/ της παραγράφου 1 του άρθρου  
31 του Ν. 2238/1994 µετά το τέταρτο εδάφιο προστίθενται επτά νέα εδάφια  
ως εξής: 
"Η αξία των κινητών µνηµείων, όπως αυτά ορίζονται από την κείµενη  
νοµοθεσία, που µεταβιβάζονται λόγω δωρεάς στο ∆ηµόσιο ή σε µουσεία  
αναγνωρισµένα από τον Υπουργό Πολιτισµού σύµφωνα µε την ίδια νοµοθεσία.  
Σε περίπτωση µεταβίβασης στο ∆ηµόσιο η αποδοχή της δωρεάς γίνεται µε  
κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών και Πολιτισµού,  
ύστερα από γνώµη του αρµόδιου γνωµοδοτικού Συµβουλίου του Υπουργείου  
Πολιτισµού και µετά από χρηµατική αποτίµηση της αξίας των µνηµείων από  
ειδική εκτιµητική επιτροπή και αποδοχή της αξίας από τον δωρητή. Η  
απόφαση αυτή περιλαµβάνει τα στοιχεία του δωρητή, την περιγραφή και τη  
χρηµατική αποτίµηση του µνηµείου. Τ α µνηµεία κατατίθενται σε κρατικά  
µουσεία. Σε περίπτωση µεταβίβασης λόγω δωρεάς σε µουσεία που δεν ανήκουν  
στο ∆ηµόσιο η αποδοχή της δωρεάς γίνεται µετά από χρηµατική αποτίµηση  
των µνηµείων από την ειδική εκτιµητική επιτροπή του έκτου εδαφίου του  
παρόντος. Το ποσό που αφαιρείται δεν µπορεί να υπερβεί ποσοστό 15% του  
συνολικού καθαρού εισοδήµατος ή κερδών που προκύπτουν από τον ισολογισµό  
της διαχειριστικής περιόδου από τα ακαθάριστα έσοδα της οποίας εκπίπτει.  
Σε περίπτωση που η έκδοση της απόφασης της ειδικής εκτιµητικής επιτροπής  
γίνεται σε µεταγενέστερη χρήση από αυτή της δωρεάς, το ποσό του  
προηγούµενου εδαφίου εKπίπτει από τα ακαθάριστα έσοδα της διαχειριστικής  
περιόδου µέσα στην οποία εκδίδεται η απόφαση αυτή." 
2. Η περίπτωση κγ/ του άρθρου 23 του Ν. 2459/1997 (ΦΕΚ 17 Α΄)  
αντικαθίσταται ως ακολούθως: 
"κγ) Το 50% της αξίας των ακινήτων που βρίσκονται σε αδόµητη  
αρχαιολογική ζώνη και έχουν δεσµευθεί από την αρχαιολογική υπηρεσία του  
Υπουργείου Πολιτισµού." 
3. Η διάταξη της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν. 2557/1997  
αντικαθίσταται ως εξής: 
"Σε περίπτωση επιβολής φόρου κληρονοµιάς, κληροδοσίας ή δωρεάς, µε  
αντικείµενο κινητά µνηµεία ή εικαστικά ή άλλα έργα τέχνης ο φόρος που  
αναλογεί µπορεί να καταβάλλεται από τους υπόχρεους σε είδος µε τη  
µεταβίβαση ίσης αξίας κινητών µνηµείων ή εικαστικών ή άλλων έργων τέχνης  
στο ∆ηµόσιο. Η αξία του κινητού καθορίζεται από ειδική εκτιµητική  
επιτροπή. Ειδικότερα θέµατα που αφορούν στη διαδικασία, τα αρµόδια  
όργανα, τα µουσεία ή άλλους επιστηµονικούς ή πολιτιστικούς φορείς στους  



οποίους κατατίθενται τα µνηµεία ή άλλα πολιτιστικά αγαθά και κάθε άλλη  
λεπτοµέρεια για την εφαρµογή της παρούσας διάταξης, ρυθµίζονται µε την  
απόφαση της επόµενης παραγράφου." 
4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών και  
Πολιτισµού καθορίζονται η σύνθεση της ειδικής εκτιµητικής επιτροπής που  
προβλέπεται στις παραγράφους 1 και 3 του παρόντος για τη χρηµατική  
αποτίµηση της αξίας των µνηµείων, η διαδικασία, οι όροι, οι προϋποθέσεις  
και κάθε άλλη λεπτοµέρεια για την εφαρµογή των διατάξεων του Ν.  
2238/1994 και του Ν. 2459/1997, όπως αυτές προστίθενται ή τροποποιούνται  
µε τις προηγούµενες παραγράφους 1 και 2 αντίστοιχα, καθώς 
και των διατάξεων της προηγούµενης παραγράφου 3 του παρόντος. 
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�ρθρο 48 
 
�λλα οικονοµικά κίνητρα 
 
1. Ο ιδιοκτήτης ακινήτου µνηµείου δικαιούται µεταφορά του συντελεστή  
δόµησης που δεν έχει καλυφθεί από το ακίνητο, σύµφωνα µε τις εκάστοτε  
ισχύουσες διατάξεις. 
2. Με προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται µετά από πρόταση των Υπουργών  
Οικονοµίας και Οικονοµικών, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµόσιων  
/Εργων και Πολιτισµού, ορίζονται η διαδικασία, οι όροι και οι  
προϋποθέσεις που απαιτούνται για την επιχορήγηση ή και την παροχή άλλων  
οικονοµικών κινήτρων σε κυρίους ή νοµείς κτιρίων που έχουν χαρακτηρισθεί  
ως µνηµεία ή διατηρητέα, σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος νόµου ή  
της παραγράφου 2 του άρθρου 4 του Ν. 1577/1985, ή βρίσκονται σε εκτάσεις  
ή σε οικιστικά σύνολα που έχουν χαρακτηρισθεί ως αρχαιολογικοί χώροι,  
ιστορικοί τόποι ή παραδοσιακά σύνολα σύµφωνα µε τις διατάξεις του  
παρόντος νόµου και της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του Ν. 1577/1985  
αντίστοιχα. Τα παραπάνω κίνητρα και επιχορηγήσεις παρέχονται όταν λόγω  
φθοράς ή καταστροφής των κτιρίων του προηγούµενου εδαφίου ακόµα και αν  
αυτή οφείλεται σε ανώτερη βία, παρίσταται ανάγκη συντήρησης,  
αναστήλωσης, αποκατάστασης, ανακατασκευής και ανάδειξής τους ή ανάγκη  
διατήρησης επί µέρους αρχιτεκτονικών, στατικών ή άλλων στοιχείων τους µε  
ιστορική, καλλιτεχνική σηµασία, καθώς και ανάγκη διενέργειας εργασιών µε  
σκοπό τη διευκόλυνση της πρόσβασης σε αυτά εάν πρόκειται για µνηµεία. Με  
το ίδιο προεδρικό διάταγµα είναι δυνατόν να ορίζεται ότι τα κριτήρια  
επιλογής των κτιρίων καθορίζονται ειδικότερα σε προκήρυξη, όπου αυτή  
προβλέπεται, καθώς και το ύψος της χορηγούµενης επιχορήγησης, σε ποσοστό  
της απαιτούµενης δαπάνης των εργασιών για τους παραπάνω σκοπούς. Το  
ποσοστό αυτό µπορεί να κυµαίνεται ανάλογα µε την περίπτωση, όταν τα  
κτίρια βρίσκονται σε οικισµούς βάσει κριτηρίων που ανάγονται στην  
πυκνότητα ή τη σπανιότητα των κτιρίων σε αυτούς, το χαρακτήρα του  
οικισµού σε συνάρτηση µε τον κίνδυνο, το βαθµό και το ρυθµό αλλοιώσεώς  
του, καθώς και την οικονοµική κατάσταση του κυρίου ή νοµέα. Τέλος, µε το  
ίδιο προεδρικό διάταγµα καθορίζονται οι κυρώσεις που επιβάλλονται για  
πράξεις ή παραλείψεις αντίθετες προς τις ρυθµίσεις του. 
 
 
_____________________________________________________________________ 
                                                                      
 
 
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓ∆ΟΟ 
 
ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ 
 



�ρθρο 49 
 
Τοπικά Συµβούλια Μνηµείων 
 
 
1. Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισµού συγκροτούνται Τοπικά Συµβούλια  
Μνηµείων (ΤΣΜ) στην έδρα κάθε διοικητικής περιφέρειας και στις  
νησιωτικές περιοχές, όπου αυτό κρίνεται αναγκαίο. 
Τα Τοπικά Συµβούλια Μνηµείων αποτελούνται από έντεκα (11) µέλη ως εξής: 
α) /Εναν Πάρεδρο του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους, αναπληρούµενο από  
άλλο Πάρεδρο, ως Πρόεδρο. 
β) Τρεις αρχαιολόγους υπαλλήλους του Υπουργείου Πολιτισµού,  
αναπληρούµενους από άλλους υπαλλήλους της ίδιας ειδικότητας. 
γ) /Εναν αρχιτέκτονα υπάλληλο του Υπουργείου Πολιτισµού, αναπληρούµενο  
από άλλον υπάλληλο της ίδιας ειδικότητας. 
δ) /Εναν συντηρητή (ΠΕ ή ΤΕ) υπάλληλο του Υπουργείου Πολιτισµού,  
αναπληρούµενο από άλλον υπάλληλο της ίδιας ειδικότητας. 
ε) /Εναν αρχιτέκτονα υπάλληλο του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας  
και ∆ηµόσιων /Εργων, αναπληρούµενο από άλλον υπάλληλο της ίδιας  
ειδικότητας, οριζόµενο από τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και  
∆ηµόσιων 'Εργων. 
στ) Τρία µέλη ∆.Ε.Π. Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων ή ερευνητές σε  
αναγνωρισµένα ερευνητικά κέντρα ή ειδικούς επιστήµονες µε πενταετή  
τουλάχιστον ερευνητική εµπειρία µετά την απόκτηση του διδακτορικού  
διπλώµατος στο πεδίο της αρχαιολογίας, της αρχιτεκτονικής, της  
εθνολογίας, της λαογραφίας, της κοινωνικής ανθρωπολογίας, της ιστορίας  
της τέχνης ή άλλο κλάδο που σχετίζεται µε την προστασία της πολιτιστικής  
κληρονοµιάς, αναπληρούµενους από πρόσωπα µε τα ίδια προσόντα. 
ζ) 'Εναν εκπρόσωπο της Κεντρικής 'Ενωσης ∆ήµων και Κοινοτήτων που  
ορίζεται µε τον αναπληρωτή του. 
2. Τ α ΤΣΜ είναι αρµόδια να γνωµοδοτούν για όλα τα ζητήµατα που αφορούν  
σε µνηµεία, χώρους και τόπους της περιφέρειάς τους, εκτός από εκείνα που  
αναφέρονται στις διατάξεις της παραγράφου 5γτου άρθρου 50. Τα Τοπικά  
Συµβούλια είναι δυνατόν να εξετάζουν εκ νέου, µετά από αίτηση του  
ενδιαφεροµένου, ένα ζήτηµα που έχει ήδη κριθεί, µόνο εάν διαπιστώνουν  
ότι προέκυψαν εκ των υστέρων νέα ουσιώδη στοιχεία. 
 
*** ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Με την παρ.6 άρθρ.10 Ν.3207/2003, 
    ΦΕΚ Α 302/24.12.2003,ορίζεται ότι: 
6. Οι διατάξεις του δεύτερου και τρίτου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου  
1 του Ν. 3094/2003 (ΦΕΚ 10 Α) εφαρµόζονται και για τον Πρόεδρο και τα µέλη  
των γνωµοδοτικών οργάνων των άρθρων 49, 50 και 51 του Ν. 3028/2002. 
 
 
_____________________________________________________________________ 
                                                                      
 
 
 
�ρθρο 50 
 
Κεντρικό Αρχαιολογικό Συµβούλιο  
Κεντρικό Συµβούλιο Νεοτέρων Μνηµείων 
 
1. Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισµού συγκροτείται Κεντρικό Αρχαιολογικό  
Συµβούλιο (ΚΑΣ), που αποτελείται από δεκαεπτά (17) µέλη ως εξής: 
α) Τον Γενικό Γραµµατέα του Υπουργείου Πολιτισµού ως Πρόεδρο. 
β) Τον Νοµικό Σύµβουλο του Κράτους στο Υπουργείο Πολιτισµού,  
αναπληρούµενο από άλλο Νοµικό Σύµβουλο ή Πάρεδρο του γραφείου του  
Νοµικού Συµβούλου στο Υπουργείο Πολιτισµού. 
γ) Τον Γενικό ∆ιευθυντή Αρχαιοτήτων και τον Γενικό ∆ιευθυντή  
Αναστηλώσεων Μουσείων και Τεχνικών /Εργων του Υπουργείου Πολιτισµού,  
αναπληρούµενους από πρόσωπα µε ανάλογα προσόντα. 
δ) Πέντε αρχαιολόγους προϊσταµένους περιφερειακών ή ειδικών  



περιφερειακών οργανικών µονάδων του Υπουργείου Πολιτισµού επιπέδου  
διεύθυνσης µε ειδικότητες που σχετίζονται µε τις αρµοδιότητες του ΚΑΣ,  
αναπληρούµενους από πρόσωπα µε τα ίδια προσόντα. 
ε) Eπτά καθηγητές ή αναπληρωτές καθηγητές Α.Ε.Ι. ή αντίστοιχης βαθµίδας  
ερευνητές αναγνωρισµένων ερευνητικών ιδρυµάτων ή άλλους έγκριτους  
επιστήµονες, υπαλλήλους ή µη του Υπουργείου Πολιτισµού, µε υπερδεκαετή  
επαγγελµατική και επιστηµονική εµπειρία µετά την απόκτηση διδακτορικού  
διπλώµατος στην αρχαιολογία, την αρχιτεκτονική, τη συντήρηση  
αρχαιοτήτων, την ιστορία της τέχνης, τη γεωλογία, την επιστήµη και  
τεχνική των υλικών, τη δοµοστατική, την εδαφοµηχανική ή άλλη επιστήµη  
σχετική µε την προστασία των αρχαίων µνηµείων και χώρων, αναπληρούµενους  
από πρόσωπα µε τα ίδια προσόντα. 
στ) /Εναν αρχιτέκτονα υπάλληλο του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας  
και ∆ηµόσιων 'Εργων, αναπληρούµενο από υπάλληλο µε την ίδια ειδικότητα,  
οριζόµενο από τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµόσιων 'Εργων. 
2. Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισµού συγκροτείται Κεντρικό Συµβούλιο  
Νεοτέρων Μνηµείων (ΚΣΝΜ) , που αποτελείται από δεκαπέντε (15) µέλη ως  
εξής: 
α) Τον Γενικό Γραµµατέα του Υπουργείου Πολιτισµού ως Πρόεδρο. 
β) Τον Νοµικό Σύµβουλο του Κράτους στο Υπουργείο Πολιτισµού,  
αναπληρούµενο από άλλο Νοµικό Σύµβουλο ή Πάρεδρο του γραφείου του  
Νοµικού Συµβούλου στο Υπουργείο Πολιτισµού. 
γ) Τον Γενικό ∆ιευθυντή Αρχαιοτήτων και τον Γενικό ∆ιευθυντή  
Αναστηλώσεων Μουσείων και Τεχνικών 'Εργων του Υπουργείου Πολιτισµού,  
αναπληρούµενους από πρόσωπα µε ανάλογα προσόντα. 
δ) Τρεις προϊσταµένους περιφερειακών ή ειδικών περιφερειακών οργανικών  
µονάδων του Υπουργείου Πολιτισµού επιπέδου διεύθυνσης µε ειδικότητες που  
σχετίζονται µε τις αρµοδιότητες του ΚΣΝΜ, αναπληρούµενους από πρόσωπα µε  
τα ίδια προσόντα. 
ε) 'Εξι καθηγητές ή αναπληρωτές καθηγητές Α.Ε.Ι. ή αντίστοιχης βαθµίδας  
ερευνητές αναγνωρισµένων ερευνητικών ιδρυµάτων ή άλλους έγκριτους  
επιστήµονες, υπαλλήλους ή µη του Υπουργείου Πολιτισµού, µε υπερδεκαετή  
επαγγελµατική και επιστηµονική εµπειρία, µε ειδικότητα στην αρχαιολογία,  
την αρχιτεκτονική, τη συντήρηση έργων τέχνης, την ιστορία της τέχνης,  
την επιστήµη και τεχνική των υλικών, τη δοµοστατική, την εδαφοµηχανική ή  
άλλη επιστήµη σχετική µε την προστασία των αρχαίων µνηµείων και χώρων,  
αναπληρούµενους από πρόσωπα µε τα ίδια προσόντα. 
στ) 'Εναν αρχιτέκτονα υπάλληλο του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας  
και ∆ηµόσιων 'Εργων, αναπληρούµενο από υπάλληλο µε την ίδια ειδικότητα,  
οριζόµενο από τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµόσιων 'Εργων. 
ζ) 'Εναν αρχιτέκτονα εκπρόσωπο του Τεχνικού Επιµελητηρίου Ελλάδος,  
αναπληρούµενο από πρόσωπο µε τα ίδια προσόντα. 
3. Με την απόφαση συγκρότησης του ΚΑΣ και του ΚΣΝΜ ορίζεται και ο  
αναπληρωτής του Γενικού Γραµµατέα του Υπουργείου Πολιτισµού ως Προέδρου  
του ΚΑΣ και του ΚΣΝΜ. 'όταν τον Γενικό Γραµµατέα αναπληρώνει άλλο µέλος  
του Συµβουλίου, στη θέση του ως µέλος καλείται ο αναπληρωτής του µέλους  
αυτού. 
Εισηγητές στο Κεντρικό Αρχαιολογικό Συµβούλιο και στο Κεντρικό Συµβούλιο  
Νεοτέρων Μνηµείων ορίζονται οι προϊστάµενοι των καθ' ύλην αρµόδιων  
∆ιευθύνσεων της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Πολιτισµού. 
4. Στην αρµοδιότητα του ΚΑΣ ανήκουν θέµατα που αφορούν στην προστασία  
αρχαίων µνηµείων, αρχαιολογικών χώρων και ιστορικών τόπων που αποτέλεσαν  
το χώρο εξαίρετων ιστορικών ή µυθικών γεγονότων έως το 1830. 
Στην αρµοδιότητα του ΚΣΝΜ ανήκουν θέµατα που αφορούν στην προστασία  
νεοτέρων µνηµείων και των λοιπών ιστορικών τόπων. 
5. Υπό την επιφύλαξη της διάταξης της προηγούµενης παραγράφου, τα  
Κεντρικά Συµβούλια: 
α) Εισηγούνται στον Υπουργό για τις αρχές που διέπουν τις ειδικότερες  
εκφάνσεις της προστασίας της πολιτιστικής κληρονοµιάς, όπως αυτές  
προσδιορίζονται στο άρθρο3. 
β) Εισηγούνται στον Υπουργό για τα ετήσια προγράµµατα απαλλοτριώσεων ή  
απευθείας αγορών, ανασκαφών, αναστηλώσεων, εργασιών συντήρησης, καθώς  
και άλλων εργασιών επί των µνηµείων. 
γ) Γνωµοδοτούν για ζητήµατα που σχετίζονται µε: 



αα) µνηµεία, χώρους και τόπους που βρίσκονται σε περισσότερες από µία  
περιφέρειες, καθώς και στη θάλασσα ή σε ποταµούς ή σε λίµνες,  
ββ) την προστασία των µνηµείων που είναι εγγεγραµµένα στον Κατάλογο της  
Παγκόσµιας Κληρονοµιάς, καθώς και των άλλων µείζονος σηµασίας µνηµείων,  
αρχαιολογικών χώρων και ιστορικών τόπων, 
γγ) επεµβάσεις µείζονος σηµασίας σε µνηµεία, χώρους και τόπους, 
δδ) την οριοθέτηση και τον καθορισµό αρχαιολογικών χώρων, ιστορικών  
τόπων και ζωνών προστασίας σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 12 έως  
17, 
εε) την αναγκαστική απαλλοτρίωση ή απευθείας αγορά ή ανταλλαγή ακινήτων  
χάριν της προστασίας της πολιτιστικής κληρονοµιάς, 
στστ) τη µεταφορά ακινήτων µνηµείων ή τµήµατος αυτών ή την απόσπαση  
στοιχείων από µνηµεία µείζονος σηµασίας, 
ζζ) τη χορήγηση άδειας για κατεδάφιση σύµφωνα µε τη διάταξη της  
παραγράφου 10 του άρθρου 6, 
ηη) το χαρακτηρισµό κατηγοριών κινητών µνηµείων, 
θθ) τη εξαγωγή µνηµείων, 
ιι) το δανεισµό και την ανταλλαγή κινητών µνηµείων που ανήκουν στο  
∆ηµόσιο, 
ιαια) την αναγνώριση συλλεκτών και την περιέλευση συλλογών στο ∆ηµόσιο  
σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 31, 
ιβιβ) το δανεισµό, την προσωρινή εξαγωγή, την ανταλλαγή και τη  
µεταβίβαση αρχαίων αντικειµένων συλλογών µουσείων του άρθρου 45, 
ιγιγ) για κάθε άλλο µείζον θέµα που παραπέµπεται σε αυτά από τον Υπουργό  
Πολιτισµού. 
6. α) Για την εφαρµογή της διάταξης της παραγράφου 11 του άρθρου 6, εάν  
και τα δύο µνηµεία είναι αρχαία, αρµόδιο είναι το ΚΑΣ, ενώ εάν είναι και  
τα δύο νεότερα, το ΚΣΝΜ. 
β) Σε κάθε άλλη περίπτωση εφαρµογής της διάταξης αυτής αρµόδιο είναι  
ειδικό όργανο, το οποίο συγκροτείται από την Ολοµέλεια του Κεντρικού  
Αρχαιολογικού Συµβουλίου και την Ολοµέλεια του Κεντρικού Συµβουλίου  
Νεοτέρων Μνηµείων που συνεδριάζουν από κοινού. 
Τα µέλη του που αναφέρονται στις περιπτώσεις α/, β/ και γ' της  
παραγράφου 1 και α', β' και γ' της παραγράφου 2 έχουν µία ψήφο, όπως και  
τα υπόλοιπα µέλη του. Στην 
περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου. 
Το όργανο αυτό είναι επίσης αρµόδιο να γνωµοδοτεί ως προς το  
χαρακτηρισµό ακινήτου, που βρίσκεται σε αρχαιολογικό χώρο ή πάνω σε  
αρχαίο, ως µνηµείου, 
σύµφωνα µε τις περιπτώσεις β' και γ' της παραγράφου 1 του άρθρου 6,  
χωρίς να αναιρείται η προστασία αυτών. 
 
*** ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Με την παρ.6 άρθρ.10 Ν.3207/2003, 
    ΦΕΚ Α 302/24.12.2003,ορίζεται ότι: 
6. Οι διατάξεις του δεύτερου και τρίτου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου  
1 του Ν. 3094/2003 (ΦΕΚ 10 Α) εφαρµόζονται και για τον Πρόεδρο και τα µέλη  
των γνωµοδοτικών οργάνων των άρθρων 49, 50 και 51 του Ν. 3028/2002. 
 
 
_____________________________________________________________________ 
                                                                      
 
 
 
�ρθρο 51 
 
Συµβούλιο Μουσείων 
 
1. Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισµού συγκροτείται Συµβούλιο Μουσείων,  
που αποτελείται από δεκαπέντε (15) µέλη ως εξής: 
α) Τον Γενικό Γραµµατέα του Υπουργείου Πολιτισµού ως Πρόεδρο. 
β) Τον Γενικό ∆ιευθυντή Αναστηλώσεων Μουσείων και Τεχνικών 'Εργων, τον  
Γενικό ∆ιευθυντή Αρχαιοτήτων, τον Γενικό ∆ιευθυντή Πολιτιστικής  
Aνάπτυξης και τον Προϊστάµενο της αρµόδιας Υπηρεσίας του Υπουργείου  



Πολιτισµού, που αναπληρώνονται από πρόσωπα µε ανάλογα προσόντα. 
γ) 'Εξι (6) διευθύνοντες µουσείων, διαφόρων κατηγοριών, από τους οποίους  
οι τρεις (3) τουλάχιστον κρατικών µουσείων, αναπληρούµενους από πρόσωπα  
µε την ίδια ιδιότητα. 
δ) ∆ύο (2) πρόσωπα µε επιστηµονική ειδίκευση ή επαγγελµατική εµπειρία σε  
θέµατα οργάνωσης και λειτουργίας µουσείων, αναπληρούµενα από πρόσωπα µε  
τα ίδια προσόντα. 
ε) 'Εναν (1) εκπρόσωπο του Ελληνικού Τµήµατος του ∆ιεθνούς Συµβουλίου  
Μουσείων (ICOΜ), µε τον αναπληρωτή του. 
στ) 'Εναν (1) εκπρόσωπο της Κεντρικής 'Ενωσης ∆ήµων και Κοινοτήτων  
Ελλάδος (Κ.Ε.∆.Κ.Ε.), µε επιστηµονική ειδίκευση ή επαγγελµατική εµπειρία  
σε θέµατα οργάνωσης και λειτουργίας µουσείων, µε τον αναπληρωτή του. 
3. Το Συµβούλιο Μουσείων: 
α) εισηγείται στον Υπουργό για τις αρχές που διέπουν τη µουσειακή  
πολιτική του κράτους και για τα µέτρα υποστήριξης και εξειδίκευσης  
αυτής, καθώς και για τη συνεργασία µεταξύ των µουσείων και το συντονισµό  
των δραστηριοτήτων τους, 
β) γνωµοδοτεί για τα ζητήµατα που σχετίζονται µε την εφαρµογή των  
διατάξεων του άρθρου 45, µε την επιφύλαξη της διάταξης της περίπτωσης  
ιβιβ' του εδαφίου γ' της παραγράφου 5 του άρθρου 50,  
γ) γνωµοδοτεί για θέµατα εφαρµογής της αρχής της αµοιβαιότητας, σε  
περίπτωση δανεισµού για τη διοργάνωση εκθέσεων σε µουσεία, 
δ) γνωµοδοτεί για τη συγκρότηση κρατικών µουσείων ως ειδικών  
περιφερειακών υπηρεσιών του Υπουργείου Πολιτισµού, σύµφωνα µε τη διάταξη  
της παραγράφου 28 
του άρθρου 7του Ν. 2557/1997,  
ε) γνωµοδοτεί για κάθε θέµα που αφορά µουσεία και παραπέµπεται σε αυτό. 
3. Οι διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του Ν. 2557/1997 (ΦΕΚ271  
Α΄) καταργούνται  
 
*** ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Με την παρ.6 άρθρ.10 Ν.3207/2003, 
    ΦΕΚ Α 302/24.12.2003,ορίζεται ότι: 
6. Οι διατάξεις του δεύτερου και τρίτου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου  
1 του Ν. 3094/2003 (ΦΕΚ 10 Α) εφαρµόζονται και για τον Πρόεδρο και τα µέλη  
των γνωµοδοτικών οργάνων των άρθρων 49, 50 και 51 του Ν. 3028/2002. 
 
 
_____________________________________________________________________ 
                                                                      
 
 
 
�ρθρο 52 
 
Κοινοί κανόνες για τη συγκρότηση και λειτουργία των Συµβουλίων 
 
1. Η θητεία των µελών των Συµβουλίων των άρθρων 48 έως 50 είναι τριετής.  
Η θητεία των µισών τουλάχιστον από τα µέλη των Συµβουλίων που δεν  
συµµετέχουν σε αυτά αυτοδικαίως ανανεώνεται κάθε έξι (6) έτη. 
2. Το έργο των Συµβουλίων µπορεί να υποβοηθείται, ύστερα από πρότασή  
τους και απόφαση του Υπουργού Πολιτισµού, µε την ανάθεση της εξέτασης  
επί µέρους ζητηµάτων σε επιτροπές που απαρτίζονται από ορισµένα από τα  
µέλη τους ή άλλους ειδικούς επιστήµονες ή εµπειρογνώµονες και  
γνωµοδοτούν σε αυτά. 
3. Η επιστηµονική και γραµµατειακή υποστήριξη των Συµβουλίων  
εξασφαλίζεται από γραµµατεία που συνιστάται στο Υπουργείο Πολιτισµού  
στην έδρα κάθε Συµβουλίου. 
4. Στους εισηγητές, στα µέλη των Συµβουλίων και της γραµµατείας τους  
καταβάλλεται αποζηµίωση, το ύψος της οποίας καθορίζεται µε κοινή απόφαση  
των Υπουργών 
Οικονοµίας και Οικονοµικών και Πολιτισµού. 
5. Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισµού ρυθµίζονται τα σχετικά µε την  
οργάνωση και λειτουργία των Συµβουλίων και της γραµµατείας τους, τη  
δυνατότητα συγκρότησης και λειτουργίας τους κατά τµήµατα και κάθε άλλη  



συναφή λεπτοµέρεια. Με προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται µε πρόταση του  
Υπουργού Πολιτισµού, µπορεί να ιδρύονται νέα συµβούλια, να καθορίζονται  
οι αρµοδιότητές τους, να συγχωνεύονται ή να καταργούνται Συµβούλια και  
να ρυθµίζεται κάθε σχετική λεπτοµέρεια. 
 
6. "Στις συνεδριάσεις των Συµβουλίων µετέχουν τα µέλη τους και οι εισηγητές.  
Στις συνεδριάσεις των Κεντρικών Συµβουλίων οι εισηγητές µετέχουν άνευ ψήφου." 
 
Πρόσωπα των οποίων οι υποθέσεις άγονται ενώπιον του Συµβουλίου µπορούν 
να παρίστανται και µε ή δια δικηγόρου και να χρησιµοποιούν τεχνικούς  
συµβούλους, προκειµένου να εκθέσουν τις απόψεις τους και να απαντήσουν  
σε τυχόν ερωτήσεις των µελών ή εισηγητών. 
 
*** Το πρώτο εδάφιο της παρ.6 αντικαταστάθηκε ως άνω µε την παρ.22 άρθρ.10 
    Ν.3207/2003,ΦΕΚ Α 302/24.12.2003. 
 
 
_____________________________________________________________________ 
                                                                      
 
 
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΑΤΟ 
 
ΠΟΙΝΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 
 
'Αρθρο 53 
 
Κλοπή µνηµείων 
 
1. Με κάθειρξη µέχρι δέκα (10) ετών τιµωρείται η κλοπή (άρθρο 372 του  
Ποινικού Κώδικα), αν έχει αντικείµενο µνηµείο ιδιαίτερα µεγάλης αξίας ή  
µνηµείο που αφαιρέθηκε από ακίνητο µνηµείο, από χώρο ανασκαµµένο, από  
µουσείο, από αποθηκευτικούς χώρους αρχαίων ευρηµάτων ή από χώρο όπου  
φυλάσσεται συλλογή. 
2. Εάν η πράξη τελέστηκε από πρόσωπα ενωµένα για τη διάπραξη κλοπών ή  
ληστειών ή για τη διάπραξη εγκληµάτων που προβλέπονται στον παρόντα νόµο  
επιβάλλεται κάθειρξη. Η ίδια ποινή επιβάλλεται εάν ο δράστης διαπράττει  
κατά συνήθεια ή κατ' επάγγελµα κλοπές µνηµείων. 
 
 
_____________________________________________________________________ 
                                                                      
 
 
 
�ρθρο 54 
 
Υπεξαίρεση µνηµείων 
 
Με κάθειρξη µέχρι (10) δέκα ετών τιµωρείται η υπεξαίρεση (άρθρο 375 του  
Ποινικού Κώδικα), αν έχει αντικείµενο µνηµείο µε ιδιαίτερα µεγάλη αξία ή  
αν ο δράστης τελεί την πράξη της υπεξαίρεσης µνηµείων κατ' επάγγελµα ή  
κατά συνήθεια. 
 
 
_____________________________________________________________________ 
                                                                      
 
 
 
'Αρθρο 55 
 
Αποδοχή και διάθεση µνηµείων που αποτελούν προϊόντα εγκλήµατος. 



 
Η πράξη της αποδοχής και διάθεσης προϊόντων εγκλήµατος (άρθρο 394  
παράγραφος 1 του Ποινικού Κώδικα) τιµωρείται µε κάθειρξη µέχρι δέκα (1  
Ο) ετών, αν έχει αντικείµενο µνηµείο ιδιαίτερα µεγάλης αξίας και ο  
υπαίτιος γνώριζε ότι αυτό προέρχεται από αξιόποινη πράξη. Επιβάλλεται  
κάθειρξη, αν ο υπαίτιος επιχειρεί την πράξη του προηγούµενου εδαφίου  
κατ' επάγγελµα ή κατά συνήθεια. 
 
 
_____________________________________________________________________ 
                                                                      
 
 
 
�ρθρο 56 
 
Φθορά µνηµείου 
 
1. ΄Οποιος καταστρέφει, βλάπτει, ρυπαίνει, καθιστά ανέφικτη ή δυσχερή τη  
χρήση ή αλλοιώνει τη µορφή µνηµείου ή ανήκοντος σε συλλογή µουσείου  
πολιτιστικού αγαθού ή πολιτιστικού αγαθού που έχει τοποθετηθεί σε  
ανοικτό ή κλειστό δηµόσιο, δηµοτικό ή κοινόχρηστο χώρο τιµωρείται µε  
φυλάκιση τουλάχιστον δύο (2) ετών, αν η πράξη δεν τιµωρείται βαρύτερα µε  
άλλη διάταξη. 
Αν το µνηµείο ανήκει στο δράστη επιβάλλεται φυλάκιση µέχρι τριών (3)  
ετών. 
2. Αν πρόκειται για µνηµείο ιδιαίτερα µεγάλης αξίας και η πράξη έγινε  
στο πλαίσιο οργανωµένης εγκληµατικής δραστηριότητας ή από πολλούς  
ενωµένους για την τέλεσή της, επιβάλλεται κάθειρξη µέχρι (10) δέκα ετών. 
 
 
_____________________________________________________________________ 
                                                                      
 
 
 
�ρθρο 57 
 
Φθορά µνηµείου από αµέλεια 
 
Με φυλάκιση µέχρι δύο (2) ετών τιµωρείται η πράξη του πρώτου εδαφίου της  
παραγράφου 1 του προηγούµενου άρθρου 56 αν τελέσθηκε από αµέλεια. 
 
 
_____________________________________________________________________ 
                                                                      
 
 
 
�ρθρο 58 
 
Παράβαση της υποχρέωσης δήλωσης µνηµείου 
 
΄Οποιος παραλείπει τη δήλωση που επιβάλλεται από τις διατάξεις της  
παραγράφου 1 του άρθρου 8 και της παραγράφου 1 του άρθρου 24 τιµωρείται  
µε φυλάκιση µέχρι τριών (3) ετών. Οποιος παραλείπει τη δήλωση που  
επιβάλλεται από τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 24 ή της  
παραγράφου 2 του άρθρου 33 τιµωρείται µε φυλάκιση µέχρι δύο (2) ετών.  
Στην περίπτωση των µνηµείων που χαρακτηρίζονται κατά την παράγραφο 6 του  
άρθρου 20 του νόµου αυτού, το έγκληµα του προηγούµενου εδαφίου τελείται  
µόνο εφόσον ο υπόχρεος προς δήλωση έλαβε αποδεδειγµένα γνώση της  
διοικητικής πράξης χαρακτηρισµού. Στην περίπτωση του προηγούµενου  
εδαφίου ο δράστης τιµωρείται µε χρηµατική ποινή έως 50.000 ευρώ και σε  
περίπτωση υποτροπής µε φυλάκιση µέχρι δύο (2) ετών. 



 
 
_____________________________________________________________________ 
                                                                      
 
 
 
�ρθρο 59 
 
Παράνοµη µεταβίβαση µνηµείου 
 
΄Οποιος µεταβιβάζει την κυριότητα ή την κατοχή µνηµείου ή αποκτά την  
κυριότητα ή αποδέχεται να περιέλθει στην κατοχή του µνηµείο χωρίς την  
αναγκαία από το νόµο άδεια, έγκριση ή γνωστοποίηση τιµωρείται µε  
φυλάκιση µέχρι δύο (2) ετών. Επιβάλλεται φυλάκιση τουλάχιστον δύο (2)  
ετών, αν πρόκειται για αρχαίο µνηµείο που δεν έχει δηλωθεί νόµιµα. Οι  
ποινές αυτές επιβάλλονται, αν η πράξη δεν τιµωρείται βαρύτερα µε άλλη  
διάταξη. 

 
Παράνοµη εµπορία µνηµείων 
 
΄Οποιος ασκεί δραστηριότητα αρχαιοπώλη ή εµπόρου νεότερων µνηµείων κατά  
την έννοια της διάταξης της παραγράφου 1 του άρθρου 32 χωρίς άδεια  
τιµωρείται µε φυλάκιση. 
 
 
_____________________________________________________________________ 
                                                                      
 
 
 
'Αρθρο 61 
 
Παράνοµη ανασκαφή ή άλλη αρχαιολογική έρευνα 
 
1. ΄Οποιος χωρίς προηγούµενη άδεια διενεργεί ανασκαφή µε σκοπό την  
ανεύρεση ή αποκάλυψη αρχαίων τιµωρείται µε κάθειρξη µέχρι δέκα (10)  
ετών. 
2. Αν οι πράξεις της προηγούµενης παραγράφου τελέσθηκαν µέσα σε  
αρχαιολογικούς χώρους ή αν ο υπαίτιος τις επιχειρεί κατ' επάγγελµα ή  
κατά συνήθεια, επιβάλλεται κάθειρξη. 
3. ΄Οποιος χωρίς προηγούµενη άδεια διενεργεί άλλης µορφής παράνοµη  
αρχαιολογική έρευνα µε σκοπό την ανεύρεση ή αποκάλυψη αρχαίων τιµωρείται  
µε φυλάκιση τουλάχιστον ενός (1) έτους. Αν ο δράστης διαπράττει την  
πράξη του προηγούµενου εδαφίου κατά συνήθεια ή κατ' επάγγελµα,  
επιβάλλεται κάθειρξη έως δέκα (10) ετών. 
 
 
_____________________________________________________________________ 
                                                                      
 
 
 
�ρθρο 62 
 
Παράνοµη χρήση ανιχνευτή µετάλλου 
 
1. ΄Οποιος χρησιµοποιεί ανιχνευτή µετάλλων ή άλλα όργανα διασκόπησης  
χωρίς την άδεια που απαιτείται από τη διάταξη της παραγράφου 2 του  
άρθρου 38 τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον τριών (3) µηνών. 
2. Αν η πράξη της προηγούµενης παραγράφου τελέσθηκε µέσα σε  
αρχαιολογικούς χώρους ή αν ο υπαίτιος της πράξης την επιχειρεί κατ'  
επάγγελµα ή κατά συνήθεια επιβάλλεται φυλάκιση τουλάχιστον τριών (3)  



ετών. 
 
 
_____________________________________________________________________ 
                                                                      
 
 
 
�ρθρο 63 
 
Παράνοµη εξαγωγή πολιτιστικών αγαθών 
 
1 . ΄Οποιος εξάγει ή επιχειρεί να εξαγάγει από την Ελλάδα, κατά παράβαση  
των διατάξεων του παρόντος νόµου, µνηµείο ή πολιτιστικό αγαθό για το  
οποίο έχει κινηθεί η διαδικασία χαρακτηρισµού, όπως ορίζεται στο δεύτερο  
εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 20, τιµωρείται µε κάθειρξη µέχρι δέκα  
(10) ετών. Η προέλευση του µνηµείου κατ' αξιόποινο τρόπο συνιστά  
επιβαρυντική περίσταση. 
2. /Οποιος παραβαίνει τους όρους της απόφασης µε την οποία έχει  
χορηγηθεί άδεια προσωρινής εξαγωγής µνηµείου ή πολιτιστικού αγαθού που  
ανήκει σε συλλογή µουσείου και ιδίως αν δεν το επανεισάγει µέσα στην  
προθεσµία που τάχθηκε, τιµωρείται µε φυλάκιση. Αν όµως η παράβαση του  
όρου δεν είναι ουσιώδης, το δικαστήριο µπορεί να αφήσει την πράξη  
ατιµώρητη. Το αξιόποινο της πράξης της µη εµπρόθεσµης επανεισαγωγής  
εξαλείφεται, αν ο υπαίτιος µε δική του θέληση και πριν ακόµα εξετασθεί  
µε οποιονδήποτε τρόπο για την πράξη του από τις αρχές επανεισάγει το  
µνηµείο ή το πολιτιστικό αγαθό. 
3. Με κάθειρξη µέχρι δέκα (10) ετών τιµωρείται ο υπαίτιος της πράξης του  
πρώτου εδαφίου της προηγούµενης παραγράφου, εφόσον η πράξη τελέστηκε µε  
σκοπό την οριστική αποµάκρυνση του µνηµείου από τα όρια της ελληνικής  
επικράτειας. 
4. /Οποιος εξάγει ή επιχειρεί να εξαγάγει από την Ελλάδα εκτός των ορίων  
του τελωνειακού εδάφους της Ευρωπαϊκής 'Ενωσης, κατά παράβαση του  
Κανονισµού 3911/ 
1992 του Συµβουλίου και 752/1993 της Επιτροπής της Ευρωπαϊκής 'Ενωσης  
και των προεδρικών διαταγµάτων εφαρµογής τους, όπως εκάστοτε ισχύουν,  
πολιτιστικά αγαθά κατά την έννοια του Κανονισµού 3911/1992, τιµωρείται  
µε φυλάκιση τουλάχιστον τριών (3) µηνών, αν η πράξη δεν τιµωρείται  
βαρύτερα µε άλλη διάταξη. 
5. Το άρθρο 3 του προεδρικού διατάγµατος 423/1995 (ΦΕΚ 242 Α)  
καταργείται 
 
 
_____________________________________________________________________ 
                                                                      
 
 
 
�ρθρο 64 
 
Παράνοµη εισαγωγή πολιτιστικών αγαθών 
 
΄Οποιος εισάγει στην Ελλάδα πολιτιστικά αγαθά κατά την έννοια της από 17  
Νοεµβρίου 1980 διεθνούς συµβάσεως των Παρισίων που κυρώθηκε µε το Ν.  
1103/1980 
(ΦΕΚ 297 Α΄), τα οποία έχουν αφαιρεθεί παράνοµα από µουσεία ή άλλα  
παρόµοια ιδρύµατα ή θρησκευτικά ή δηµόσια µνηµεία που βρίσκονται στην  
επικράτεια άλλων κρατών µερών της ίδιας συµβάσεως και τα οποία αποτελούν  
αποδεδειγµένα τµήµα της απογραφής των ιδρυµάτων αυτών, τιµωρείται µε  
φυλάκιση τουλάχιστον ενός (1) έτους, 
αν η πράξη δεν τιµωρείται βαρύτερα µε άλλη διάταξη. 
 
 
_____________________________________________________________________ 



                                                                      
 
 
 
'Αρθρο 65 
 
Παράνοµη µη επιστροφή πολιτιστικών αγαθών 
 
΄Οποιος δεν συµµορφώνεται µε εκτελεστή απόφαση δικαστηρίου ή διαιτητών,  
η οποία διατάσσει την επιστροφή πολιτιστικών αγαθών που έχουν  
αποµακρυνθεί παράνοµα από το έδαφος άλλου κράτους, κατ' εφαρµογή των  
διεθνών συµβάσεων που κυρώνονται και ισχύουν στην Ελλάδα ή των διατάξεων  
της νοµοθεσίας της Ευρωπαϊκής 'Ενωσης, τιµωρείται µε φυλάκιση. 
 
 
_____________________________________________________________________ 
                                                                      
 
 
 
�ρθρο 66 
 
Παράνοµη επέµβαση ή εκτέλεση έργου 
 
΄Οποιος χωρίς την αναγκαία από το νόµο άδεια ή καθ' υπέρβαση αυτής  
διενεργεί σε µνηµείο, σε αρχαιολογικό χώρο, ή σε ιστορικό τόπο, πράξη  
από αυτές που αναφέρονται στις διατάξεις των άρθρων 10παρ. 2 -4,13,14  
και 15 τιµωρείται µε φυλάκιση µέχρι τριών (3) ετών. Με την ίδια ποινή  
τιµωρείται όποιος διενεργεί πράξη ή δραστηριότητα σε ζώνες προστασίας  
γύρω από µνηµεία ή χώρους, όπως ορίζονται στα άρθρα 15 και 17, κατά  
παράβαση των όρων και περιορισµών που ισχύουν σε αυτές. Η ίδια ποινή  
επιβάλλεται σε όποιον χωρίς την αναγκαία από το νόµο άδεια ή καθ'  
υπέρβασή της διενεργεί τις πράξεις που αναφέρονται στα άρθρα 42, 43  
παράγραφος 1 και 46 
παράγραφος 4. 
 
 
_____________________________________________________________________ 
                                                                      
 
 
 
�ρθρο 67 
 
Πληµµελής φύλαξη, διατήρηση ή συντήρηση µνηµείου 
 
Ο κύριος, ο νοµέας ή ο κάτοχος µνηµείου, ο οποίος εκτελεί τις  
υποχρεώσεις του για φύλαξη, διατήρηση ή συντήρησή του πληµµελώς και έτσι  
εκθέτει το µνηµείο σε κίνδυνο, τιµωρείται µε φυλάκιση µέχρι τριών (3)  
ετών. 
 
 
_____________________________________________________________________ 
                                                                      
 
 
 
�ρθρο 68 
 
Πράξεις ελεγκτικών οργάνων 
 
Οι διατάξεις του άρθρου 258 του Ν. 1729/1987 (ΦΕΚ 144 Α΄),που προστέθηκε  
µε το άρθρο 22 του Ν.2161/1993 (ΦΕΚ 119 Α΄) εφαρµόζονται αναλόγως και  
στα εγκλήµατα 



της κλοπής µνηµείων, της υπεξαίρεσης µνηµείων, της φθοράς µνηµείων, της  
αποδοχής και διάθεσης µνηµείων που αποτελούν προϊόντα εγκλήµατος, της  
παράνοµης ανασκαφής ή άλλης αρχαιολογικής έρευνας και της παράνοµης  
εξαγωγής πολιτιστικών αγαθών. Η ενέργεια του ελεγκτικού οργάνου  
περιορίζεται στις πράξεις που είναι απολύτως αναγκαίες για τη διακρίβωση  
των εγκληµάτων αυτών, η τέλεση των οποίων θα πρέπει πάντως να είχε  
προαποφασισθεί από το δράστη. 
 
 
_____________________________________________________________________ 
                                                                      
 
 
 
�ρθρο 69 
 
∆ήµευση και χρηµατική ποινή 
 
1. Η δήµευση των πολιτιστικών αγαθών που αποτελούν αντικείµενο παράνοµης  
εξαγωγής ή επιχειρούµενης παράνοµης εξαγωγής, καθώς και των µέσων  
τέλεσης της πράξης αυτής και της παράνοµης ανασκαφής ή άλλης έρευνας µε  
σκοπό την ανεύρεση ή αποκάλυψη αρχαίων επιβάλλεται υποχρεωτικά εφόσον  
ανήκουν στο δράστη ή σε συµµέτοχο. 
2. Αν για οποιονδήποτε λόγο δεν επιβληθεί δήµευση των µέσων τέλεσης των  
εγκληµάτων που προβλέπονται στον παρόντα νόµο, επιβάλλεται χρηµατική  
ποινή που 
µπορεί να ανέλθει στο ήµισυ (1/2) της αξίας των µέσων αυτών. 
 
 
_____________________________________________________________________ 
                                                                      
 
 
 
�ρθρο 70 
 
Επέκταση της εφαρµογής των διατάξεων του Ν.2331/1995 
 
Το εδάφιο αθ' του άρθρου 1 του Ν. 2331/1995 (ΦΕΚ 173 Α΄) αντικαθίσταται  
ως εξής: 
"αθ) Των αξιόποινων πράξεων που έχουν ως αντικείµενο µνηµείο". 
 
 
_____________________________________________________________________ 
                                                                      
 
 
 
�ρθρο 71 
 
Αρµοδιότητα εφετείου 
 
1. Τα κακουργήµατα της κλοπής µνηµείων, της υπεξαίρεσης µνηµείων, της  
φθοράς µνηµείων, της αποδοχής και διάθεσης µνηµείων που αποτελούν  
προϊόντα εγκλήµατος, της παράνοµης επέµβασης ή εκτέλεσης έργου σε  
µνηµείο, της παράνοµης εξαγωγής πολιτιστικού αγαθού και της παράνοµης  
ανασκαφής ή άλλης έρευνας για την ανεύρεση ή αποκάλυψη αρχαίων υπάγονται  
στην αρµοδιότητα του τριµελούς εφετείου. 
2. Μόλις περατωθεί η ανάκριση για πράξεις της προηγούµενης παραγράφου η  
δικογραφία υποβάλλεται από τον εισαγγελέα πληµµελειοδικών στον  
εισαγγελέα εφετών, ο οποίος εάν κρίνει ότι δεν συντρέχουν σοβαρές  
ενδείξεις για την παραποµπή του κατηγορούµενου στο ακροατήριο µε  
απευθείας κλήση, εισάγει την υπόθεση µε πρότασή του στο Συµβούλιο Εφετών  
που αποφασίζει σύµφωνα µε όσα ορίζονται στα άρθρα 309-315 του Κ. Π .∆. 



Εάν ο εισαγγελέας εφετών κρίνει ότι προκύπτουν ενδείξεις και ότι δεν  
πρέπει να επιστρέψει τη δικογραφία για να συµπληρωθεί, εισάγει, εφόσον  
συµφωνεί και ο Πρόεδρος Εφετών, την υπόθεση στο ακροατήριο µε απευθείας  
κλήση, κατά της οποίας δεν επιτρέπεται προσφυγή. 
 
 
_____________________________________________________________________ 
                                                                      
 
 
 
'Αρθρο 72 
 
Τύχη χρηµατικών ποινών και δηµευθέντων πραγµάτων 
 
1. Οι χρηµατικές ποινές, τα πρόστιµα, τα ποσά που προέρχονται από  
µετατροπή των στερητικών της ελευθερίας ποινών σε χρηµατικές ποινές,  
καθώς και τα ποσά χρηµατικής ικανοποίησης του ∆ηµοσίου λόγω ηθικής  
βλάβης που επιβάλλονται κατά τις διατάξεις της νοµοθεσίας για την  
προστασία της πολιτιστικής κληρονοµιάς αποτελούν πόρο του Ταµείου  
Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων (Τ.Α.Π.Α.). Πράγµατα που  
δηµεύονται ως µέσα για την τέλεση εγκληµατικών πράξεων, που τιµωρούνται  
κατά το νόµο, περιέρχονται στο Υπουργείο Πολιτισµού. 
2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών, ∆ικαιοσύνης  
και Πολιτισµού καθορίζεται η διαδικασία βεβαίωσης, είσπραξης και  
απόδοσης στο Τ.Α.Π.Α. των πιο πάνω ποσών και ρυθµίζεται κάθε σχετική  
λεπτοµέρεια. 
 
 
_____________________________________________________________________ 
                                                                      
 
 
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ∆ΕΚΑΤΟ 
 
ΕΙ∆ΙΚΕΣ, ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 
 
�ρθρο 73 
 
Μεταβατικές και ειδικές διατάξεις 
 
1. Τα υπάρχοντα κατά την έναρξη ισχύος του νόµου αυτού δικαιώµατα  
κυριότητας των εκκλησιαστικών νοµικών προσώπων της Εκκλησίας της  
Ελλάδας, της Εκκλησίας της Κρήτης, των Μητροπόλεων της ∆ωδεκανήσου, του  
Οικουµενικού Πατριαρχείου της Κωνσταντινουπόλεως, των Πατριαρχείων  
Αλεξανδρείας, Αντιοχείας και Ιεροσολύµων, της Ιερής Μονής του Σινά, των  
Ιερών Μονών του Αγίου ΄Ορους, των Ιερών Μονών της Αγίας Αναστασίας της  
Φαρµακολύτριας στη Χαλκιδική, των Βλατάδων στη Θεσσαλονίκη και του  
Ευαγγελιστή Ιωάννη του Θεολόγου στην Πάτµο, άλλων νοµικών προσώπων ή  
άλλων ενώσεων προσώπων που εκπροσωπούν θρησκείες ή δόγµατα, σε αρχαία  
µνηµεία θρησκευτικού χαρακτήρα, ακόµη και αν χρονολογούνται µέχρι και το  
1453, διατηρούνται 
2. Με τις διατάξεις του παρόντος δεν θίγονται ισχύουσες ειδικές  
διατάξεις περί του Αγίου ΄Ορους.  
3. ΄Οποιος έχει στην κατοχή του αρχαίο κινητό από αυτά που αναφέρονται  
στις περιπτώσεις 1α'και 1β/του άρθρου 20, υποχρεούται να το δηλώσει στην  
Υπηρεσία µέσα σε προθεσµία ενός (1) έτους από τη δηµοσίευση του νόµου  
αυτού. Η εµπρόθεσµη δήλωση αποτελεί, για όποιον προβαίνει σε αυτήν, λόγο  
απαλλαγής από την ποινική δίωξη για τη µη έγκαιρη δήλωση. 
Αυτός που δηλώνει σύµφωνα µε το προηγούµενο εδάφιο ότι κατέχει αρχαίο  
που χρονολογείται έως και το 1453, είναι δυνατόν να υποβάλλει, παράλληλα  
µε τη δήλωση, αίτηση για τη χορήγηση άδειας κατοχής του αρχαίου σύµφωνα  
µε τις διατάξεις του παρόντος νόµου. Η άδεια χορηγείται εκτός εάν  



συντρέχει η περίπτωση γ/ της παραγράφου 2 του άρθρου 23. Κατά τη  
χορήγηση της άδειας κατοχής ορίζονται τα αναγκαία µέτρα για τη φύλαξη  
και τη διατήρηση του µνηµείου. 
4. Αν σύµφωνα µε τη διάταξη της παραγράφου 2 δηλωθεί η κατοχή αρχαίου  
που έχει εισαχθεί από την αλλοδαπή και που χρονολογείται έως και το  
1453, αναγνωρίζεται το δικαίωµα κυριότητας υπό τους όρους και τις  
προϋποθέσεις της διάταξης της παραγράφου 3 του άρθρου 33. 
5. /Οσοι έχουν άδεια ιδιωτικής συλλογής αρχαίων κατά τις διατάξεις του  
Κ.Ν. 5351/1932 µπορούν να ζητήσουν να αναγνωριστούν ως συλλέκτες σύµφωνα  
µε τις διατάξεις 
του παρόντος νόµου. Οι αιτούντες αναγνωρίζονται ως συλλέκτες εκτός εάν  
συντρέχουν τα κωλύµατα της παραγράφου 1 ή της παραγράφου 2 του άρθρου  
31. Με την απόφαση αναγνώρισης ορίζονται τα αναγκαία µέτρα, τα οποία  
οφείλει ο συλλέκτης να λάβει, για τη φύλαξη και διατήρηση των  
αντικειµένων της συλλογής το αργότερο µέσα σε προθεσµία δεκαοκτώ (18)  
µηνών από την αναγνώριση. Μετά την παρέλευση δεκαοκτώ (18) µηνών από τη  
δηµοσίευση του νόµου αυτού, λήγει αυτοδίκαια η ισχύς αδειών ιδιωτικής  
συλλογής αρχαίων που έχουν χορηγηθεί κατά τις διατάξεις του Κ.Ν.  
5351/1932, εκτός εάν εκκρεµεί αίτηση αναγνώρισης ως συλλέκτη κατά τη  
διάταξη του προηγούµενου εδαφίου. 
6. ΄Οσοι έχουν άδεια εµπορίας αρχαίων κατά τις διατάξεις του Κ.Ν.  
5351/1932, αν επιθυµούν να ασκούν τη δραστηριότητα του αρχαιοπώλη,  
οφείλουν να ζητήσουν τη χορήγηση της σχετικής άδειας σύµφωνα µε τις  
διατάξεις του παρόντος νόµου, µέσα σε προθεσµία δεκαοκτώ (18) µηνών από  
τη δηµοσίευσή του. Μετά την παρέλευση της 
προθεσµίας αυτής, λήγει αυτοδίκαια η ισχύς αδειών εµπορίας αρχαίων που  
έχουν χορηγηθεί κατά τις διατάξεις του Κ.Ν. 5351/1932, εκτός εάν  
εκκρεµεί αίτηση για τη χορήγηση άδειας αρχαιοπώλη κατά τη διάταξη του  
προηγούµενου εδαφίου. 
7. Ο διευθύνων συστηµατική ανασκαφή που βρίσκεται σε εξέλιξη υποχρεούται  
να καταθέτει προς δηµοσίευση αρχική παρουσίαση εντός δύο (2) ετών από τη  
δηµοσίευση του παρόντος νόµου. Εάν η ανασκαφή έχει περατωθεί, ο  
διευθύνων έχει την υποχρέωση να καταθέσει την τελική δηµοσίευση εντός  
πενταετίας από τη δηµοσίευση του 
παρόντος νόµου. 
8. Τα λειτουργούντα, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου, µουσεία,  
τα οποία έχουν ιδρυθεί µε νόµο, λογίζονται ως αναγνωρισµένα κατά την  
έννοια των διατάξεων της παραγράφου 3 του άρθρου 45. Οφείλουν όµως να  
προσαρµοσθούν στις ρυθµίσεις του άρθρου αυτού και των κανονιστικών  
πράξεων που προβλέπονται σε αυτό, µέσα σε προθεσµία που καθορίζεται µε  
απόφαση του Υπουργού Πολιτισµού. 
9. Οι υφιστάµενες νόµιµα λειτουργούσες εξορυκτικές δραστηριότητες  
µεταλλείων ή λατοµείων µετά την ισχύ του παρόντος νόµου συνεχίζουν  
νοµίµως τη λειτουργία 
τους µέχρι τη λήξη της σχετικής άδειας, η οποία µπορεί µετά να ανανεωθεί 
10. Πολιτιστικά αγαθά που έχουν χαρακτηρισθεί ως προστατευόµενα σύµφωνα  
µε τις διατάξεις της προϊσχύουσας νοµοθεσίας προστατεύονται στο εξής  
κατά τις διατάξεις του παρόντος νόµου. Πολιτιστικά αγαθά που έχουν ήδη  
χαρακτηρισθεί κατά κατηγορίες χαρακτηρίζονται εκ νέου σύµφωνα µε τη  
διαδικασία και υπό τις προϋποθέσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις  
του παρόντος νόµου. 
/Εως τότε προστατεύονται σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος νόµου που  
εφαρµόζονται αναλόγως. 
11. Η χρηµατική αξία κινητών µνηµείων καθορίζεται από τριµελή επιτροπή  
ειδικών επιστηµόνων, που συνιστάται µε απόφαση του Υπουργού ύστερα από  
γνώµη του Συµβουλίου. Εάν ο ιδιώτης δεν αποδεχθεί την τιµή που  
καθορίζεται από την παραπάνω επιτροπή, συνιστάται επιτροπή αποτελούµενη  
από έναν ειδικό επιστήµονα εκπρόσωπο του ιδιώτη, έναν προϊστάµενο  
υπηρεσιακής µονάδας του Υπουργείου Πολιτισµού ή έναν διευθυντή µουσείου  
οριζόµενο από τον Υπουργό Πολιτισµού και έναν ειδικό επιστήµονα που  
ορίζεται από τον Πρόεδρο του Αρείου Πάγου. 
12. Προκειµένου περί ακινήτων ή εκτάσεων πολλαπλώς χαρακτηρισµένων  
υπερισχύουν οι διατάξεις του παρόντος νόµου, εφόσον πρόκειται για  
µνηµεία, αρχαιολογικούς χώρους ή ιστορικούς τόπους. 



13. Κηρυγµένοι έως την έναρξη ισχύος του νόµου αυτού αρχαιολογικοί χώροι  
που δεν έχουν οριοθετηθεί σύµφωνα µε τους όρους της παραγράφου 1 του  
άρθρου 12, οριοθετούνται οριστικά εντός τριετίας από αυτήν, στο πλαίσιο  
προγράµµατος που καταρτίζεται µε απόφαση του Υπουργού Πολιτισµού, ύστερα  
από γνώµη του Συµβουλίου. Προκειµένου για ενάλιους αρχαιολογικούς χώρους  
η παραπάνω προθεσµία είναι διπλάσια. 
14. ΄Οπου στον παρόντα νόµο και γενικότερα στη νοµοθεσία για την  
προστασία της πολιτιστικής κληρονοµιάς προβλέπεται: 
α) ότι απαιτείται άδεια ή έγκριση της αρµόδιας υπηρεσίας ή του Υπουργού  
Πολιτισµού για την εκτέλεση εργασίας ή για τη διενέργεια οποιασδήποτε  
άλλης πράξης, 
ή β) ότι απαγορεύεται ή επιβάλλεται η διενέργεια εργασιών ή οποιασδήποτε  
άλλης πράξης είτε εκ του νόµου είτε επειδή αυτό προβλέπεται σε πράξη της  
Υπηρεσίας ή του Υπουργού Πολιτισµού, ή γ) ότι επέρχονται συγκεκριµένες  
έννοµες συνέπειες 
λόγω της παραβίασης διατάξεων, µπορούν να εκδίδονται προσωρινώς µεν  
σήµατα οριστικώς δε πρωτόκολλα µε τα οποία διαπιστώνεται η πλήρωση των  
προϋποθέσεων από 
τις οποίες απορρέουν οι έννοµες συνέπειες που προβλέπονται από το νόµο ή  
τις δυνάµει αυτού εκδιδόµενες ατοµικές ή κανονιστικές πράξεις, ιδίως η  
διακοπή εργασιών, η εγκατάσταση εργολάβων ή συνεργείων για τη διενέργεια  
εργασιών, η επιβολή αποζηµίωσης ή τέλους η αποβολή από ακίνητο, η  
κατάσχεση κινητού ή ακινήτου µνηµείου. Τα σήµατα και τα πρωτόκολλα αυτά  
εκδίδονται από τον Υπουργό Πολιτισµού, ο οποίος µπορεί να εξουσιοδοτεί  
σχετικά τον Γενικό Γραµµατέα ή υπαλλήλους του Υπουργείου Πολιτισµού. Οι  
αστυνοµικές αρχές και κάθε άλλη δηµόσια αρχή ή αρχή της τοπικής  
αυτοδιοίκησης υποχρεούνται να παράσχουν κάθε αναγκαία συνδροµή για την  
εκτέλεση των σηµάτων και των διοικητικών πρωτοκόλλων της παρούσας  
παραγράφου. Για την επίδοση και την εκτέλεση των παραπάνω σηµάτων και  
πρωτοκόλλων  εφαρµόζονται αναλόγως οι διατάξεις του τέταρτου και του  
πέµπτου εδαφίου της περίπτωσης β', της παραγράφου 9 του άρθρου 7 του Ν.  
2557/1997, όπως ισχύει. 
15. Με προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται µε πρόταση του Υπουργού  
Πολιτισµού, ορίζονται οι πρόσθετες διοικητικές κυρώσεις οι οποίες  
επιβάλλονται για πράξεις ή παραλείψεις που είναι αντίθετες προς τις  
διατάξεις του παρόντος νόµου ή των κανονιστικών πράξεων οι οποίες έχουν  
εκδοθεί κατ' εξουσιοδότησή του. 
16. Η ανώνυµη εταιρεία της παραγράφου 2α του άρθρου 6του Ν. 2557/1997  
(ΦΕΚ271 Α) η οποία προστέθηκε µε τη διάταξη της παραγράφου 1 του άρθρου  
6 του Ν. 
2819/2000 (ΦΕΚ84 Α) µεταβάλλει την επωνυµία της από "Ανώνυµη Εταιρεία  
Προβολής Ελληνικής Πολιτιστικής Κληρονοµιάς Α.Ε." σε "Οργανισµός  
Προβολής Ελληνικού 
Πολιτισµού Α.Ε. (Ο.Π.Ε.Π. Α.Ε.)". 
17. Στο τέλος της περίπτωσης ζ' της παραγράφου 2 α του άρθρου 6του Ν.  
2557/1997 (ΦΕΚ271 Α), η οποία προστέθηκε µε τη διάταξη της παραγράφου 1  
του άρθρου 6 του Ν. 2819/2000 (ΦΕΚ84 Α), προστίθεται εδάφιο ως εξής: 
'Όσον αφορά τις δράσεις που σχετίζονται µε την Πολιτιστική Ολυµπιάδα και  
την προβολή του πολιτισµού της χώρας, η εταιρεία µπορεί να ενεργεί και  
µη κερδοσκοπικά.". 
 
 
_____________________________________________________________________ 
                                                                      
 
 
 
ΤΕΛΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 
 
�ρθρο 74 
 
Κωδικοποίηση της νοµοθεσίας 
 
Με προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται µε πρόταση τουΥπουργού Πολιτισµού,  



µπορεί να κωδικοποιείται στο σύνολό της η νοµοθεσία για την προστασία  
της πολιτιστικής κληρονοµιάς, να αλλάζει η σειρά και η αρίθµηση των  
διατάξεων, να συνενώνονται οµοειδείς διατάξεις και εν γένει να επέρχεται  
κάθε τροποποίηση αναγκαία για τη διοικητική κωδικοποίηση αυτής. 

 
Η ισχύς του παρόντος νόµου αρχίζει από τη δηµοσίευσή του στην Εφηµερίδα  
της Κυβερνήσεως, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στις επί µέρους  
διατάξεις. Κάθε διάταξη νόµου αντίθετη προς τις διατάξεις του παρόντος  
νόµου καταργείται. 
 
Παραγγέλλοµε τη δηµοσίευση του παρόντος στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως  
και την εκτέλεσή του ως νόµου του Κράτους. 
 
Αθήνα, 28 Ιουνίου 2002 
 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣΤΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 
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