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Ο∆ΗΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ∆ΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ  

Κέντρο Πολιτισµικής Πληροφορικής, Ινστιτούτο Πληροφορικής ΙΤΕ 

Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Κοινωνία της Πληροφορίας», Μέτρο 1.3 

 

8 Παράρτηµα : Κανονιστικό πλαίσιο διαχείρισης 
ακινήτων µνηµείων 

Πάντος Πάντος 

 

Οι κύριες διαδικασίες1 διαχειρίσεως των ακινήτων2 µνηµείων3, αρχαιολογικών 

χώρων4 και ιστορικών τόπων5 κατά τον ν.3028/2002 είναι οι εξής: 

                                          

1 Συντοµογραφίες: YΠΠΟ = Υπουργείο Πολιτισµού, ΚΥ = Κεντρική Υπηρεσία, ΠΥ = 

Περιφερειακή Υπηρσία του ΥΠΠΟ, ΕΠΥ = Ειδική Περιφερειακή Υπηρεσία του ΥΠΠΟ, 

ΚΑΣ = Κεντρικό Αρχαιολογικό Συµβούλιο, ΚΣΝΜ = Κεντρικό Συµβούλιο Νεωτέρων 

Μνηµείων, ΤΣΜ = Τοπικό Συµβούλιο Μνηµείων, ΣΜ = Συµβούλιο Μουσείων. ΄Οπου 

στο κατωτέρω κείµενο αναφέρεται άρθρο νόµου χωρίς µνεία του αριθµού του νόµου, 

νοείται ο ν.3028/2002. ΄Οπου στο κείµενο του νόµου αναφέρεται ο «Υπουργός» (sc. 

Πολιτισµού) νοείται κατά περίπτωσι και το όργανο του ΥΠΠΟ, στο οποίο έχει 

µεταβιβασθή η σχετική αρµοδιότης, σύµφωνα µε την υπουργική απόφαση αριθ. 

ΥΠΠΟ/∆ΟΕΠΥ/ΤΟΠΥΝΣ/15/3696/20.1.2004 «Μεταβίβαση αρµοδιοτήτων του Υπουργού 

Πολιτισµού στις Περιφερειακές και Ειδικές Περιφερειακές Υπηρεσίες αρµοδιότητας της 

Γενικής ∆ιευθύνσεως Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονοµιάς και Γενικής 

∆ιευθύνσεως Αναστήλωσης, Μουσείων και Τεχνικών Έργων του Υπουργείου 

Πολιτισµού» (ΦΕΚ180/Β΄/30.1.2004), η οποία έχει ληφθή υπ΄όψει. 

2 Ως «Ακίνητα µνηµεία», κατά τον νόµο (άρθρο 2 περίπτ. β΄)γγ) «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».  

3 Ως «µνηµεία», κατά τον νόµο (άρθρο 2 περίπτ. β΄), «νοούνται τα πολιτιστικά 
αγαθά που αποτελούν υλικές µαρτυρίες και ανήκουν στην πολιτιστική κληρονοµιά της 

Χώρας και των οποίων επιβάλλεται η ειδικότερη προστασία». 

4 Ως «αρχαιολογικοί χώροι», κατά τον νόµο (άρθρο 2 περίπτ. γ΄), «νοούνται 

εκτάσεις στην ξηρά ή στη θάλασσα ή στις λίµνες ή στους ποταµούς, οι οποίες περιέχουν 



Τεκµηρίωση Ακινήτων Μνηµείων : ∆ιαχείριση 

 

4

4

 Κήρυξις ακινήτου αρχαίου6 µνηµείου 

 Χαρακτηρισµός ακινήτου νεωτέρου7 µνηµείου 

 ∆ήλωση – υπόδειξη ακινήτου αρχαίου 

 Αµοιβή για την δήλωση – υπόδειξη ακινήτου αρχαίου 

 ∆ιατήρηση ακινήτου αρχαίου 

 Ενέργειες σε ακίνητα µνηµεία και στο περιβάλλον τους 

 Υποχρεώσεις κυρίων , νοµέων ή κατόχων ακινήτων µνηµείων 

 Οριοθέτηση αρχαιολογικών χώρων  

 Ζώνες προστασίας σε αρχαιολογικούς χώρους εκτός ορίων οικισµών 

 Ζώνες προστασίας γύρω από µνηµεία  

 Ζώνες προστασίας σε αρχαιολογικούς χώρους εντός οικισµών 

                                                                                                                              

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». 

5 Ως «ιστορικοί τόποι», κατά τον νόµο (άρθρο 2 περίπτ. δ΄) «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». 

6 Ως «αρχαία µνηµεία ή αρχαία», κατά τον νόµο (άρθρο 2 περίπτ. β΄)αα), 

«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 παλαιιοντολογικά κατάλοιπα για τα οποία υπάρχουν ενδείξεις ότι 

συνδέονται µε την ανθρώπινη ύπαρξη». 

7 Ως «νεώτερα µνηµεία», κατά τον νόµο (άρθρο 2 περίπτ. β΄)ββ), «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». 
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 Ιστορικοί τόποι 

 Ενάλιοι αρχαιολογικοί χώροι 

 Απαλλοτριώσεις 

 Αποζηµίωση για την στέρηση χρήσης ακινήτου 

 Συστηµατικές ανασκαφές 

 ∆οκιµαστικές ανασκαφές περιορισµένης χρονικής διαρκείας 

 Σωστικές ανασκαφές 

Για τις όλες αυτές τις διαδικασίες  γίνονται ενέργειες από την «Υπηρεσία»8 και 

εκδίδονται αποφάσεις από τον Υπουργό Πολιτισµού ή το εξουσιοδοτηµένο από αυτόν 

όργανο της «Υπηρεσίας»9. 

Α. Κήρυξις ακινήτου αρχαίου µνηµείου 
α. Η προστασία της πολιτιστικής κληρονοµιάς της χώρας συνίσταται, µεταξύ άλλων, 

«στον εντοπισµό, την έρευνα, την καταγραφή, την τεκµηρίωση και τη µελέτη των 

στοιχείων της» (άρθρο 3 παρ. 1 εδάφ. α΄). Και επίσης «τα µνηµεία καταγράφονται, 

τεκµηριώνονται και καταχωρούνται στο Εθνικό Αρχείο Μνηµείων, που τηρείται στο 

Υπουργείο Πολιτισµού» (άρθρο 4 παρ.1). Ειδικώς «τα αρχαία ακίνητα µνηµεία», δηλ. 

όσα χρονολογούνται έως και το 1830, «προστατεύονται από το νόµο χωρίς να 

απαιτείται η έκδοση οποιασδήποτε διοικητικής πράξης» (άρθρο 6 παρ.4). 

β. Σε αµφισβητήσιµες ή µη εµφανείς κυρίως περιπτώσεις ακινήτων αρχαίων 
µνηµείων εκδίδεται, συνήθως προληπτικώς, κατά διοικητική πρακτική «κήρυξις» (δηλ. 

διαπιστωτική πράξις – ανακοίνωσις) από τον Υπουργό Πολιτισµού περί της ιδιότητος 

ενός ακινήτου ως αρχαίου µνηµείου, µε την εξής διαδικασία: 

1) Σύνταξις εισηγήσεως – προτάσεως της αρµοδίας ΠΥ ή ΕΠΥ του ΥΠΠΟ. 

2) Αποστολή της εισηγήσεως – προτάσεως στο αρµόδιο ΤΣΜ 

3) Αποστολή της γνωµοδοτήσεως του ΤΣΜ στην αρµόδια ΚΥ του ΥΠΠΟ 

4) Σύνταξις αποφάσεως «κηρύξεως» από την ΚΥ του ΥΠΠΟ 

5) Υπογραφή της αποφάσεως από τον Υπουργό Πολιτισµού 

                                          

8 Ως «Υπηρεσία», κατά τον νόµο (άρθρο 2 περίπτ. στ΄), «νοείται η αρµόδια Κεντρική 

ή Περιφερειακή Υπηρεσία του Υπουργείου Πολιτισµού». Οι αρµοδιότητες των επί µέρους 

υπηρεσιών αναγράφονται στο Π∆191/2003 «Οργανισµός Υπουργείου Πολιτισµού» (ΦΕΚ 

146/Α΄/13.6.2004). 

9 Με την απόφαση αριθ.ΥΠΠΟ/∆ΟΕΠΥ/ΤΟΠΥΝΣ/15/3696/20.1.2004 (ΦΕΚ 

180/Β΄/30.1.2004) έχουν µεταβιβασθή αρµοδιότητες του Υπουργού Πολιτισµού στις 

Περιφερειακές και Ειδικές Περιφερειακές Υπηρεσίες αρµοδιότητας της Γ∆ΑΠοΚ και της 

Γ∆ΑΜΤΕ του ΥΠΠΟ. 
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6) Αποστολή της αποφάσεως στους ενδιαφεροµένους (αρχές και ιδιώτες) 

7) Καταχώρησις της αποφάσεως στον «∆ιαρκή Κατάλογο των κηρυγµένων 
αρχαιολογικών χώρων και µνηµείων της Ελλάδος» που εκδίδει η ∆ιεύθυνσις 

Εθνικού Αρχείου Μνηµείων. 

Β. Χαρακτηρισµός ακινήτου νεωτέρου µνηµείου 
α. Η προστασία της πολιτιστικής κληρονοµιάς της χώρας συνίσταται, µεταξύ άλλων, 

«στον εντοπισµό, την έρευνα, την καταγραφή, την τεκµηρίωση και τη µελέτη των 

στοιχείων της» (άρθρο 3 παρ. 1 εδάφ. α΄). Και επίσης «τα µνηµεία καταγράφονται, 

τεκµηριώνονται και καταχωρούνται στο Εθνικό Αρχείο Μνηµείων, που τηρείται στο 

Υπουργείο Πολιτισµού» (άρθρο 4 παρ.1). Ειδικώς «τα νεώτερα πολιτιστικά αγαθά10», 

δηλ. όσα χρονολογούνται µετά το 1830, διακρίνονται σε δύο κατηγορίες11 και για την 

προστασία τους απαιτείται απόφαση χαρακτηρισµού τους ως (νεωτέρων ακινήτων) 

µνηµείων, µε την εξής διαδικασία: 

1) Εντοπισµός του προς χαρακτηρισµόν ακινήτου. Ο εντοπισµός µπορεί να γίνη 

είτε (α) από την αρµόδια υπηρεσία12 είτε (β) λόγω αιτήµατος ενεργείας επί 

του νεωτέρου ακινήτου13.  

                                          

10 Ως «πολιτιστικά αγαθά», κατά τον νόµο (άρθρο 2 περίπτ. α΄), «νοούνται οι 

µαρτυρίες της ύπαρξης και της ατοµικής και συλλογικής δραστηριότητας του 

ανθρώπου». 

11 Πρώτη κατηγορία (άρθρο 6 παρ.1 εδάφ. β΄) είναι «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». ∆εύτερη κατηγορία (άρθρο 6 παρ.1 εδάφ. γ΄) είναι 

«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». 

12 Αποκλειστικώς για τα ακίνητα των εκάστοτε τελευταίων 100 ετών. 

13 ΄Αρθρο 6 παρ.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”. 
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2) Εξέτασις της σηµασίας/ιδιαίτερης σηµασίας του ακινήτου, περιλαµβανοµένης 
(α) τυχόν υπάρξεως κινητών που συνδέονται µε ορισµένη χρήσι του ακινήτου, 

(β) των χρήσεων που είναι σύµφωνες µε τον χαρακτήρα του ως µνηµείου, (γ) 

του περιβάλλοντος χώρου ή στοιχείων αυτού14.  

3) Σύνταξις εισηγήσεως της αρµοδίας Π.Υ. του ΥΠΠΟ. Στην εισήγησι 

περιλαµβάνεται και πρότασις αν ο χαρακτηρισµός του ακινήτου θα αφορά και 

στα ανωτέρω α΄-γ΄. 

4) Κοινοποίσις της εισηγήσεως15:  

(α) Απευθείας, µε µέριµνα της Υπηρεσίας, στον κύριο, τον νοµέα ή τον 

κάτοχο, ο οποίος µπορεί να υποβάλει αντιρρήσεις εντός δύο (2) µηνών από την 

κοινοποίηση 

(β) Εάν δεν είναι δυνατόν να γίνει κοινοποίηση γιατί ο κύριος, ο νοµέας ή ο 

κάτοχος δεν κατέστη δυνατόν να ανευρεθεί από την Υπηρεσία, συντάσσεται 

ανακοίνωση για την εισήγηση, που δηµοσιεύεται σε µία ηµερήσια ή εβδοµαδιαία 

εφηµερίδα που εκδίδεται στην πρωτεύουσα 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 των 2 µηνών για την υποβολή αντιρρήσεων αρχίζει 

από τη δηµοσίευση. 

5) Aποστολή της εισηγήσεως στο αρµόδιο ΤΣΜ προς γνωµοδότηση. 

6) Γνωµοδότησις του αρµοδίου ΤΣΜ. 

7) Αποστολή της γνωµοδοτήσεως του ΤΣΜ στην αρµόδια ΚΥ του ΥΠΠΟ 

8) Σύνταξις αποφάσεως χαρακτηρισµού από την ΚΥ του ΥΠΠΟ 

9) Υπογραφή της αποφάσεως από τον Υπουργό Πολιτισµού 

                                          

14 ΄Αρθρο 6 παρ.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”. 

15 ΄Αρθρο 6 παρ.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». 
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10) Αποστολή της αποφάσεως προς δηµοσίευσι στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως 

11) Αποστολή της αποφάσεως (α) στην αρµόδια πολεοδοµική υπηρεσία, (β) στον 

οικείο δήµο ή κοινότητα και (γ) στο Κτηµατολόγιο Α.Ε.  

Ανάκληση αποφάσεως χαρακτηρισµού νεωτέρου µνηµείου16: είναι δυνατή 

«µόνο για πλάνη περί τα πράγµατα». 

∆ιαδικασία:  

1. Αίτηµα παντός ενδιαφεροµένου ή αυτεπάγγελτη επανεξέτασις από την Υπηρεσία 

2.  Tα ανωτέρω σηµεία 2 – 11. 

Γ. ∆ήλωση – υπόδειξη ακινήτου αρχαίου 
α. Η προστασία της πολιτιστικής κληρονοµιάς της χώρας συνίσταται, µεταξύ άλλων, 

«στον εντοπισµό, την έρευνα, την καταγραφή, την τεκµηρίωση και τη µελέτη των 

στοιχείων της» (άρθρο 3 παρ. 1 εδάφ. α΄). Και επίσης «τα µνηµεία καταγράφονται, 

τεκµηριώνονται και καταχωρούνται στο Εθνικό Αρχείο Μνηµείων, που τηρείται στο 

Υπουργείο Πολιτισµού» (άρθρο 4 παρ.1). Ο νόµος προβλέπει υποχρέωση δηλώσεως 

«χωρίς υπαίτια καθυστέρηση» από κάθε πρόσωπο «που ανακαλύπτει ή ευρίσκει ακίνητο 

αρχαίο» (άρθρο 8 παρ.1), άλλως διαπράττεται ποινικό αδίκηµα17. 

∆ιαδικασία: 

1) Σύνταξις δηλώσεως από το πρόσωπο που ανακαλύπτει ή βρίσκει ακίνητο 
αρχαίο. «Η δήλωση περιέχει την ακριβή τοποθεσία όπου βρίσκεται ή 

ανακαλύπτεται το αρχαίο και κάθε άλλη χρήσιµη λεπτοµέρεια». 

2) ΄Αµεση διακοπή των εργασιών «µέχρις ότου αποφανθεί η Υπηρεσία», «αν το 

αρχαίο ανακαλύπτεται ή βρίσκεται σε ακίνητο όπου εκτελούνται έργα ή 

εργασίες». 

3) Yποβολή δηλώσεως στην πλησιέστερη αρχαιολογική, αστυνοµική ή λιµενική 

αρχή. 

4) Καταγραφή των στοιχείων της δηλώσεως σε έκθεση της ανωτέρω αρχής. 

5) ∆ιαβίβαση από τις ανωτέρω αρχές του φακέλλου στην αρµόδια Π.Υ. ή Ε.Π.Υ. 

του ΥΠΠΟ. 

6) Ενέργειες υπηρεσίας «χωρίς υπαίτια καθυστέρηση»:  
 

                                          

16 ΄Αρθρο 6 παρ.9 , δεύτερο εδάφιο: «Η απόφαση ανάκλησης εκδίδεται κατά τη 

διαδικασία των παραγράφων 4 και 5 και δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της 

Κυβερνήσεως, αφότου και επέρχονται τα αποτελέσµατά της». 

17 ΄Αρθρο 58 : “Όποιος παραλείπει τη δήλωση που επιβάλλεται από τις διατάξεις της 

παραγράφου 1 του άρθρου 8 …. τιµωρείται µε φυλάκιση µέχρι τριών (3) ετών”. 
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(α) εξέτασις και καταγραφή του ακινήτου αρχαίου·  

(β) λήψις όλων των αναγκαίων µέτρων φύλαξης και προστασίας του αρχαίου, 

ύστερα από σχετική ειδοποίηση του ιδιοκτήτη του ακινήτου, όπου αυτό βρέθηκε, 

εφόσον αυτή είναι δυνατή. 

∆. Αµοιβή για την δήλωση – υπόδειξη ακινήτου αρχαίου 
α. Η προστασία της πολιτιστικής κληρονοµιάς της χώρας συνίσταται, µεταξύ άλλων, « 

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» (άρθρο 3 παρ.1 εδάφ.β΄-γ΄). Ο νόµος προβλέπει 

υπό προϋποθέσεις χορήγηση χρηµατικής αµοιβής «στο πρόσωπο που δηλώνει την 

ύπαρξη ακινήτου αρχαίου» (άρθρο 8 παρ.3), καθώς και «σε όποιον υποδεικνύει τον 

τόπο όπου υπάρχουν άγνωστα στην Υπηρεσία ακίνητα αρχαία» (άρθρο 8 παρ.4). 

∆ιαδικασία:  

1. Aίτησις του/των ενδιαφεροµένου/ων πού προέβη/σαν στην δήλωσι. 

2. Εξέτασις από την υπηρεσία εάν συντρέχει µία των περιπτώσεων µη καταβολής 
αµοιβής18. Eάν συντέχη, αρνητική απάντησις. Εάν δεν συντρέχη, βλ. κατωτέρω. 

3. Εισήγησις της Υπηρεσίας προς το αρµόδιο ΤΣΜ, η οποία περιλαµβάνει 

 Τον/τους δικαιούχους 

 Καθορισµό του ύψους της αµοιβής  

(α) σε περίπτωση δηλώσεως ακινήτου αρχαίου «ανάλογα µε τη 

σπουδαιότητα του αρχαίου και τη συµβολή εκείνου που το 

δηλώνει στην ανεύρεση και διάσωσή του» και  

(β) σε περίπτωση υποδείξεως «τόπου όπου υπάρχουν άγνωστα 

στην Υπηρεσία ακίνητα αρχαία», «ανάλογα µε τη σπουδαιότητα 

                                          

18 ΄Αρθρο 8 παρ.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. 
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των αρχαίων, καθώς και µε τη συµβολή εκείνου που υποδεικνύει 

τον τόπο όπου βρίσκονται, στην ανεύρεση και τη διάσωσή τους». 

 Πρότασι επιµερισµού της αµοιβής, σε περίπτωση πλειόνων αιτούντων ή 
µη κυριότητος/µισθώσεως του ακινήτου, εντός του οποίου ευρίσκεται το 

δηλούµενο/υποδεικνυόµενο αρχαίο19. 

4. Γνωµοδότησις του ΤΣΜ 

5. Αποστολή της γνωµοδοτήσεως στην αρµόδια Κ.Υ. του ΥΠΠΟ. 

6. Σύνταξις αποφάσεως χορηγήσεως αµοιβής από την ΚΥ του ΥΠΠΟ 

7. Υπογραφή της αποφάσεως από τον Υπουργό Πολιτισµού 

8. Κοινοποίηση της αποφάσεως προς τον/τους ενδιαφεροµένους και την αρµόδια 
Κ.Υ. του ΥΠΠΟ ή το ΤΑΠΑ. 

9. ΄Εκδοσις χρηµατικού εντάλµατος πληρωµής από την αρµόδια Κ.Υ. του ΥΠΠΟ ή 

το ΤΑΠΑ.  

Ε. ∆ιατήρηση ακινήτου αρχαίου 
α. Η προστασία της πολιτιστικής κληρονοµιάς της χώρας συνίσταται, µεταξύ άλλων, « 

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»,  «ε) στη διευκόλυνση της πρόσβασης και της 

επικοινωνίας του κοινού µε αυτήν» (άρθρο 3 παρ.1 εδάφ.β΄-γ΄, ε΄). Ο νόµος 

προβλέπει τις ενέργειες και διαδικασίες που απαιτούνται για την διατήρηση ή µή 

ακινήτου αρχαίου µετά την ανακάλυψί του (άρθρο 9). 

∆ιαδικασίες: 

1. Υποδείξεις της αρµόδιας Π.Υ. ή Ε.Π.Υ. του ΥΠΠΟ προς τον έχοντα δικαίωµα στο 

ακίνητο για εργασίες προστασίας του αρχαίου20. 

                                          

19 ΄Αρθρο 8 παρ. 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 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”. 

20 ΄Αρθρο 9 παρ. 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”. 
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2. ∆ιενέργεια διερευνητικής ανασκαφής µετά την ανακάλυψι του ακινήτου αρχαίου, 
«εάν αυτό είναι αναγκαίο»21.   

3. Σύνταξις αιτιολογηµένης εκθέσεως της αρµόδιας Π.Υ. ή Ε.Π.Υ. του ΥΠΠΟ, µε την 

οποία η Υπηρεσία αποφαίνεται για τη διατήρηση ή µη ακινήτου αρχαίου, καθώς 

και τον τρόπο διατηρήσεως. 

4. ΄Εκδοσις αποφάσεως για την διατήρηση ή µη του αρχαίου (εκτός εάν …, βλ. 

κατωτέρω σηµείο 5)22. 

5. «Εάν το θέµα κρίνεται ως µείζονος σηµασίας», παραποµπή στο αρµόδιο 

Συµβούλιο, µέσα «σε δύο (2) µήνες το αργότερο από την εύρεση ή ανακάλυψη 

του αρχαίου». 

6. Γνωµοδότησις του αρµοδίου ΤΣΜ µέσα «το αργότερο σε δύο (2) µήνες από την 

παραποµπή». 

7. Σύνταξις αποφάσεως από την αρµόδια Π.Υ. ή ΕΠΥ του ΥΠΠΟ. 

8. Υπογραφή της αποφάσεως από τον προϊστάµενο της αρµόδιας ΠΥ ή ΕΠΥ του 
ΥΠΠΟ. 

9. Εάν η απόφασις προβλέπει διατήρηση του αρχαίου, αυτή συνεπάγεται τις εξής 
ενέργειες: 

(α) Εάν η απόφασις προβλέπει διατήρηση του αρχαίου µε κατάχωση ή µε 

µεταφορά του σε τόπο άλλο από εκείνον της ευρέσεως, τότε η αρµόδια Π.Υ. ή 

ΕΠΥ του ΥΠΠΟ προβαίνει σε: 

 προηγούµενη φωτογράφηση, αποτύπωση και τεκµηρίωση του 
αρχαίου 

 κατάθεση εκτενούς επιστηµονικής έκθεσης συνοδευόµενης από 
λεπτοµερή κατάλογο ευρηµάτων 

(β) Eάν επιβληθή στον ιδιοκτήτη του ακινήτου η υποχρέωσις να επιτρέπη την 

επίσκεψη του διατηρητέου αρχαίου, αυτή θα είναι δυνατή «υπό όρους, που 

                                          

21 ΄Αρθρο 9 παρ. 5 : “Αν έχει αποφασιστεί η διενέργεια διερευνητικής 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”. Για την 

διαδικασία της καταβολής αποζηµίωσης για την στέρηση χρήσης, βλ. στο οικείο 

κεφάλαιο κατωτέρω. 

22 ΄Αρθρο 9 παρ. 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”. Για την διαδικασία της 

καταβολής αποζηµίωσης για την στέρηση χρήσης, βλ. στο οικείο κεφάλαιο κατωτέρω. 
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ορίζονται µε απόφαση του Υπουργού Πολιτισµού ύστερα από γνώµη του 

Συµβουλίου». 

ΣΤ. Ενέργειες σε ακίνητα µνηµεία και στο περιβάλλον τους 
α. Η προστασία της πολιτιστικής κληρονοµιάς της χώρας συνίσταται, µεταξύ άλλων, « 

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»,  «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» (άρθρο 3 παρ.1 εδάφ.β΄-γ΄, ε΄-ζ΄). Ο νόµος 

απαγορεύει «κάθε ενέργεια σε ακίνητο µνηµείο, η οποία είναι δυνατόν να επιφέρει µε 

άµεσο ή έµµεσο τρόπο καταστροφή, βλάβη, ρύπανση ή αλλοίωση της µορφής του» 

(άρθρο 10), επαπειλώντας την επιβολή αυστηρών ποινών23, και επιβάλλει την ύπαρξι 

εγκριτικής αποφάσεως για µία µεγάλη σειρά έργων και εργασιών (άρθρο 10 παρ. 

3κεξ.), η διενέργεια των οποίων χωρίς αυτή αποτελεί ποινικό αδίκηµα24. 

∆ιαδικασίες: 

[Σύµφωνα µε την παρ. 6 του άρθρου 10, στις περιπτώσεις που απαιτείται έγκριση 

σύµφωνα µε τις κατωτέρω περιπτώσεις Α - Γ, αυτή προηγείται από τις άδειες άλλων 

αρχών που αφορούν την επιχείρηση ή την εκτέλεση του έργου ή της εργασίας και τα 

                                          

23 ΄Αρθρο 56 και 57: “Άρθρο 56. Φθορά µνηµείου 

1. Όποιος 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. 

Άρθρο 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”. 

24 Άρθρο 66: “Άρθρο 66. Παράνοµη επέµβαση ή εκτέλεση έργου 

Όποιος 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 10 παρ. 2 - 4,…. τιµωρείται µε φυλάκιση µέχρι τριών (3) 

ετών”. 
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στοιχεία της αναγράφονται µε ποινή ακυρότητας στις άδειες αυτές. Η έγκριση 

χορηγείται µέσα σε τρεις (3) µήνες από την υποβολή της σχετικής αίτησης.] 

Α.  

 Εκµετάλλευση λατοµείου  

 Πορισµός οικοδοµικών υλικών  

 ∆ιενέργεια µεταλλευτικών ερευνών  

 Εκµετάλλευση µεταλλείων  

 Καθορισµός λατοµικών περιοχών 

1. Υποβολή αιτήσεως και των σχεδιαγραµµάτων που προβλέπονται από 

τη µεταλλευτική και λατοµική νοµοθεσία στην αρµόδια ΠΥ ή ΕΠΥ του 

ΥΠΠΟ 

2. Εξέτασις από την αρµόδια ΠΥ ή ΕΠΥ του ΥΠΠΟ, «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», οπότε δεν χορηγείται η άδεια. 

3. Παραποµπή του θέµατος µε εισήγησι στο αρµόδιο ΤΣΜ. 

4. Γνωµοδότησις του ΤΣΜ 

5. Αποστολή της γνωµοδοτήσεως (α) στην αρµόδια ΠΥ ή ΕΠΥ του ΥΠΠΟ, 

εάν η απόστασις από µνηµείο, αρχαιολογικό χώρο ή ιστορικό τόπο 

είναι µεγαλύτερη από δύο χιλιόµετρα, (β) στην αρµόδια Κ.Υ. του 

ΥΠΠΟ, εάν η απόστασις από µνηµείο, αρχαιολογικό χώρο ή ιστορικό 

τόπο είναι µικρότερη από δύο χιλιόµετρα 

6. ΄Εκδοσις αποφάσεως αντιστοίχως από τον προϊστάµενο της αρµοδίας 
ΠΥ ή ΕΠΥ του ΥΠΠΟ ή τον Υπουργό Πολιτισµού25. 

Β. Η πλησίον αρχαίου 

 Εγκατάσταση ή λειτουργία βιοµηχανικής, βιοτεχνικής ή εµπορικής 
επιχείρησης  

 Τοποθέτηση τηλεπικοινωνιακών ή άλλων εγκαταστάσεων  

 Επιχείρηση οποιουδήποτε τεχνικού ή άλλου έργου ή εργασίας,   

                                          

25 Η έγκρισις οφείλει να «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» (άρθρο 10 

παρ.2 πρώτο και δεύτερο εδάφιο). 
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 Οικοδοµική δραστηριότητα  

1. Υποβολή αιτήσεως και των σχεδιαγραµµάτων που προβλέπονται από 

την πολεοδοµική νοµοθεσία στην αρµόδια ΠΥ ή ΕΠΥ του ΥΠΠΟ 

2. Εξέτασις από την αρµόδια ΠΥ ή ΕΠΥ του ΥΠΠΟ, «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», οπότε και 

χορηγείται η άδεια. 

3. Παραποµπή του θέµατος µε εισήγησι στο αρµόδιο ΤΣΜ. 

4. Γνωµοδότησις του ΤΣΜ 

5. Αποστολή της γνωµοδοτήσεως στην αρµόδια ΠΥ ή ΕΠΥ του ΥΠΠΟ, 

εκτός εάν η οικοδοµική δραστηριότητα αφορά σε κτήριο άνω των 400 

τ.µ. και άνω των τριών ορόφων πλέον του ισογείου, οπότε η 

γνωµοδότησις αποστέλλεται στην αρµόδια Κ.Υ. 

6. ΄Εκδοσις αποφάσεως αντιστοίχως από τον προϊστάµενο της αρµοδίας 
ΠΥ ή ΕΠΥ του ΥΠΠΟ ή τον Υπουργό Πολιτισµού26. 

Γ. Κάθε εργασία, επέµβαση ή αλλαγή χρήσης σε ακίνητα µνηµεία, ακόµη και αν δεν 
επέρχεται σε αυτά κάποια από τις συνέπειες της παρ. 1 του άρθρου 10 (δηλ. «µε άµεσο 

ή έµµεσο τρόπο καταστροφή, βλάβη, ρύπανση ή αλλοίωση της µορφής» τους ). 

1. Υποβολή αιτήσεως και των σχεδιαγραµµάτων που προβλέπονται από την 

πολεοδοµική νοµοθεσία στην αρµόδια ΠΥ ή ΕΠΥ του ΥΠΠΟ. 

2. Παραποµπή του θέµατος µε εισήγησι στο αρµόδιο ΤΣΜ. 

3. Γνωµοδότησις του ΤΣΜ 

4. Αποστολή της γνωµοδοτήσεως στην αρµόδια ΠΥ ή ΕΠΥ του ΥΠΠΟ 

5. ΄Εκδοσις αποφάσεως αντιστοίχως από τον προϊστάµενο της αρµοδίας ΠΥ ή 
ΕΠΥ του ΥΠΠΟ27. 

                                          

26 ΄Αρθρο 10 παρ. 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”. 

27 ΄Αρθρο 10 παρ. 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 
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∆. Περιορισµοί στην χρήση, στον τρόπο λειτουργίας και στους όρους δόµησης 
ακινήτων µνηµείων κατά παρέκκλιση από κάθε ισχύουσα διάταξη για την προστασία 

τους (άρθρο 10 παρ.7) 

1. Σύνταξις εισηγήσεως από την αρµόδια ΚΥ ή ΠΥ ή ΕΠΥ του ΥΠΠΟ 

2. Παραποµπή του θέµατος µε εισήγησι στο αρµόδιο Συµβούλιο 

3. Γνωµοδότησις του Συµβουλίου 

4. Αποστολή της γνωµοδοτήσεως στην αρµόδια ΚΥ του ΥΠΠΟ 

5. Σύνταξις αποφάσεως από την αρµόδια ΚΥ του ΥΠΠΟ 

6. Υπογραφή της αποφάσεως από τον Υπουργό Πολιτισµού 

Ε. Επιβολή ειδικών όρων δόµησης και χρήσης µε σκοπό την προστασία των µνηµείων 
(άρθρο 10 παρ.8) 

1. Σύνταξις εισηγήσεως από την αρµόδια ΚΥ του ΥΠΠΟ 

2. Παραποµπή του θέµατος µε εισήγησι στο ΚΑΣ ή ΚΣΝΜ ή την ολοµέλεια και 

των δύο 

3. Γνωµοδότησις του Συµβουλίου 

4. Αποστολή της εισηγήσεως και της γνωµοδοτήσεως στο ΥΠΕΧΩ∆Ε 

5. Γνωµοδότησις των αρµοδίων γνωµοδοτικών οργάνων του ΥΠΕΧΩ∆Ε 

6. Σύνταξις σχεδίου Προεδρικού ∆ιατάγµατος 

7. Υπογραφή του σχεδίου Προεδρικού ∆ιατάγµατος από τους Υπουργούς 
Περιβάλλοντος, Χωροταξίας & ∆ηµόσιων Έργων και Πολιτισµού. 

8. Αποστολή του σχεδίου Π∆ στο ΣτΕ και κατόπιν στον Πρόεδρο της 

∆ηµοκρατίας 

9. Επιστροφή του σχεδίου Π∆ υπογεγραµµένου από τον Πρόεδρο της 

∆ηµοκρατίας 

10. ∆ηµοσίευσις του Π∆ στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. 

Z. Υποχρεώσεις κυρίων, νοµέων ή κατόχων ακινήτων µνηµείων 
α. Η προστασία της πολιτιστικής κληρονοµιάς της χώρας συνίσταται, µεταξύ άλλων, 

« 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»,  «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 

                                                                                                                              

άµεση και πλήρη ενηµέρωση της Υπηρεσίας, η οποία µπορεί να διακόψει τις εργασίες µε 

σήµα της”. 
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πολιτών για την πολιτιστική κληρονοµιά» (άρθρο 3 παρ.1 εδάφ.β΄-γ΄, ε΄-ζ΄). O νόµος 

καθορίζει µία σειρά υποχρεώσεων των κυρίων, νοµέων ή κατόχων28 ακινήτων µνηµείων 

ή ακινήτων µέσα στα οποία διατηρείται ακίνητο µνηµείο (άρθρο 11), παρέχει κάποια 

φορολογικά και οικονοµικά κίνητρα στους κυρίους, νοµείς ή κατόχους (άρθρο 47-48), 

αλλά  και επαπειλεί ποινική κύρωση για πληµµελή φύλαξη, διατήρηση ή συντήρηση 

µνηµείου (άρθρο 67)29. Οι υποχρεώσεις των κυρίων, νοµέων ή κατόχων ακινήτων 

µνηµείων µπορούν να αναλυθούν ως εξής: 

O κύριος, νοµέας ή κάτοχος ακινήτων µνηµείων ή ακινήτων µέσα στα οποία 

διατηρείται ακίνητο µνηµείο  

1. «οφείλει να συνεργάζεται µε την Υπηρεσία και να ακολουθεί τις υποδείξεις της 

για τη διατήρηση, την ανάδειξη και εν γένει την προστασία του µνηµείου» 

(άρθρο 11 παρ.1) 

2. «οφείλει να επιτρέπει την περιοδική ή έκτακτη επιθεώρηση του µνηµείου από 

την Υπηρεσία µετά από έγγραφη ειδοποίηση» (άρθρο 11 παρ.1) 

3. οφείλει «να ειδοποιεί χωρίς υπαίτια καθυστέρηση την Υπηρεσία για κάθε 
γεγονός που µπορεί να  θέσει το µνηµείο σε κίνδυνο» (άρθρο 11 παρ.1) 

4. «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» (άρθρο 11 παρ.2). 

 «Αν ο κύριος ή ο νοµέας αδρανεί, την ίδια υποχρέωση έχει ο κάτοχος, ο 

οποίος µπορεί να αναχθεί κατά του κυρίου ή του νοµέα».( άρθρο 11 

παρ.2). 

 «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» ( άρθρο 11 παρ.2). 

 

                                          

28 Σύµφωνα µε την παρ.4 του άρθρου 11 οι διατάξεις των παρ. 1-3 του άρθρου 

αυτού «εφαρµόζονται αναλόγως και ως προς τους δικαιούχους άλλων εµπραγµάτων 

δικαιωµάτων» 

29 «΄Αρθρο 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». 
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∆ιαδικασία: 

1. ∆ιαπίστωσις της ανάγκης εκτελέσεως των εργασιών 

2. ∆ιατύπωσις των αναγκαίων εργασιών συντήρησης από την αρµόδια ΚΥ ή 
ΠΥ ή ΕΠΥ του ΥΠΠΟ (υποδείξεις προς τον κύριο, νοµέα ή κάτοχο του 

µνηµείου) 

3. Ορισµός υπευθύνου υπαλλήλου εποπτείας των εργασιών 

4. Εάν ο κύριος, νοµέας ή κάτοχος του µνηµείου αδρανεί ή καθυστερεί ή 
εκτελέση ανεπαρκείς εργασίας η αρµόδια ΚΥ ή ΠΥ ή ΕΠΥ του ΥΠΠΟ  

 λαµβάνει τα αναγκαία µέτρα συντήρησης, στερέωσης ή 
προστασίας ετοιµόρροπου µνηµείου 

 προβαίνει ενδεχοµένως σε µηνυτήρια αναφορά (άρθρο 67) 

 προβαίνει σε καταλογισµό το σύνολο ή µέρος της σχετικής 
δαπάνης  

5. «οφείλει να επιτρέπει την πρόσβαση του κοινού» στο µνηµείο, όταν το 

µνηµείο «κρίνεται µε απόφαση του Υπουργού Πολιτισµού ύστερα από 

γνώµη του Συµβουλίου ότι πρέπει να καταστεί επισκέψιµο για το κοινό». 

Η «πρόσβαση του κοινού σε αυτό» γίνεται «υπό προϋποθέσεις και για 

χρονικό διάστηµα που ορίζονται µε απόφαση του Υπουργού Πολιτισµού 

ύστερα από γνώµη του Συµβουλίου» (άρθρο 11 παρ.2) 

∆ιαδικασία: 

1. Εισήγησις της αρµοδίας ΚΥ ή ΠΥ ή ΕΠΥ του ΥΠΠΟ 

2. Παραποµπή του θέµατος στο αρµόδιο Συµβούλιο (ΤΣΜ ή ΚΑΣ ή ΚΣΝΜ) 

3. Γνωµοδότησις του αρµοδίου Συµβουλίου 

4. ΄Εκδοσις αποφάσεως του Υπουργείου Πολιτισµού  

«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 

 υπερβαίνουν ένα εύλογο ποσό 

 ο κύριος, ο νοµέας ή ο κάτοχος δεν είναι υπαίτιος για τη φθορά που 
το µνηµείο έχει υποστεί 

 η οικονοµική κατάσταση του υποχρέου δεν του επιτρέπει να 
καταβάλει τη δαπάνη] 

∆ιαδικασία: η διαδικασία, οι όροι και οι προϋποθέσεις θα καθορισθούν 

µε Π∆ (άρθρο 48 παρ.2) που δεν έχει εκδοθή ακόµη. 



Τεκµηρίωση Ακινήτων Μνηµείων : ∆ιαχείριση 

 

18

18

6. «οφείλουν να διευκολύνουν τη φωτογράφηση και τη µελέτη από την Υπηρεσία 

ή από ειδικούς επιστήµονες στους οποίους έχει χορηγηθεί σχετική άδεια από την 

Υπηρεσία» (άρθρο 11 παρ.3). 

∆ιαδικασία: 

1. Aίτησις των ενδιαφεροµένων στην αρµόδια ΠΥ ή ΕΠΥ του ΥΠΠΟ 

2. Χορήγηση αδείας από την αρµόδια ΠΥ ή ΕΠΥ του ΥΠΠΟ  

H. Οριοθέτηση αρχαιολογικών χώρων 
α. Η προστασία της πολιτιστικής κληρονοµιάς της χώρας συνίσταται, µεταξύ άλλων, 

«στον εντοπισµό, την έρευνα, την καταγραφή, την τεκµηρίωση και τη µελέτη των 

στοιχείων της» (άρθρο 3 παρ. 1 εδάφ. α΄). Και επίσης «τα µνηµεία καταγράφονται, 

τεκµηριώνονται και καταχωρούνται στο Εθνικό Αρχείο Μνηµείων, που τηρείται στο 

Υπουργείο Πολιτισµού» (άρθρο 4 παρ.1). Ειδικώς «τα αρχαία ακίνητα µνηµεία», δηλ. 

όσα χρονολογούνται έως και το 1830, «προστατεύονται από το νόµο χωρίς να 

απαιτείται η έκδοση οποιασδήποτε διοικητικής πράξης» (άρθρο 6 παρ.4) και «οι 

αρχαιολογικοί χώροι κηρύσσονται και οριοθετούνται ή αναοριοθετούνται µε βάση 

τα δεδοµένα αρχαιολογικής έρευνας πεδίου30 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» (άρθρο 

12 παρ.1). 

∆ιαδικασία: 

1. ∆ιενέργεια αρχαιολογικής έρευνας πεδίου 

2. Σύνταξις τοπογραφικού διαγράµµατος µε τα όρια του υπό οριοθέτησι 

αρχαιολογικού χώρου 

3. Παραποµπή του θέµατος µε εισήγησι από την αρµόδια ΠΥ ή ΕΠΥ του ΥΠΠΟ στην 

αρµόδια ΚΥ του ΥΠΠΟ 

4. Ερώτηµα της ΚΥ του ΥΠΠΟ προς άλλο/α Υπουργεία, προκειµένου ο/οι 

αρµόδιος/οι καθ΄ύλην Υπουργός/οί να διατυπώσουν την γνώµη του/ς για 

υφιστάµενες δραστηριότητες της αρµοδιότητάς του/ς µέσα στον υπό οριοθέτησι 

                                          

30 Βλ. « Άρθρο 35. Έννοια 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». 
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αρχαιολογικό χώρο, «προκειµένου να καθορισθούν οι δυνατότητες και οι 

προϋποθέσεις συνέχισης της λειτουργίας τους στο πλαίσιο του άρθρου 10»31. 

5. Αναµονή των απαντήσεων ή παρελεύσεως απράκτου της διµήνου προθεσµίας. 

6. Παραποµπή του θέµατος στο ΚΑΣ  

7. Γνωµοδότησις του ΚΑΣ 

8. Σύνταξις αποφάσεως από την αρµόδια ΚΥ του ΥΠΠΟ 

9. Υπογραφή της αποφάσεως κηρύξεως και οριοθετήσεως ή αναοριοθετήσεως του 
αρχαιολογικού χώρου από τον Υπουργό Πολιτισµού 

10. ∆ηµοσίευσις της αποφάσεως και του τοπογραφικού διαγράµµατος στην 

Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. 

β. Προσωρινή οριοθέτησις αρχαιολογικού χώρου 

Προσωρινή οριοθέτησις αρχαιολογικού χώρου γίνεται «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» (άρθρο 12 παρ.2) 

∆ιαδικασία: 

1. Αποστολή σχετικού ερωτήµατος από την αρµόδια υπηρεσία ΥΠΕΧΩ∆Ε κλπ. 

2. ΄Ερευνα της αρµόδιας ΠΥ ή ΕΠΥ του ΥΠΠΟ 

3. Σύνταξις σχεδιαγράµµατος κλίµακας τουλάχιστον 1: 2.000 από την αρµόδια ΠΥ 

ή ΕΠΥ του ΥΠΠΟ, «µε βάση επαρκή επιστηµονικά στοιχεία και ιδίως ευρήµατα 

που πιθανολογούν την ύπαρξη µνηµείων». 

4. Αποστολή εισηγήσεως και του διαγράµµατος στην αρµόδια ΚΥ του ΥΠΠΟ 

5. Σύνταξις αποφάσεως από την αρµόδια ΚΥ του ΥΠΠΟ 

6. Υπογραφή της αποφάσεως από τον Υπουργό Πολιτισµού 

7. ∆ηµοσίευση της αποφάσεως προσωρινής οριοθετήσεως στην Εφηµερίδα της 
Κυβερνήσεως (η προσωρινή οριοθέτησις «ισχύει µέχρις ότου εκδοθεί η απόφαση 

της παραγράφου 1», δηλ. η οριστική οριοθέτησις). 

                                          

31 ΄Αρθρο 12 παρ.4 : «Οι διατάξεις των παραγράφων 1 έως 6 του άρθρου 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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8. Αποστολή της σχετικής πράξεως του Υπουργού Πολιτισµού µε το σχεδιάγραµµα 

στην αρχή που απέστειλε το ερώτηµα (ανωτέρω σηµείο 1) «µέσα σε έξι (6) 

µήνες από την περιέλευση στην Υπηρεσία του σχετικού ερωτήµατος». 

γ. Προσωρινός καθορισµός ορίων νοµίµως υφισταµένων οικισµών εν σχέσει 

προς προστατευοµένους κατά τον Ν.3028/2002 χώρους 

1. ∆ιαπίστωσις από το ΥΠΠΟ ότι νοµίµως υφιστάµενος οικισµός µέσα στον ή παρά 

τον οποίο υφίστανται προστατευόµενοι χώροι και µνηµεία και πρέπει να 

ορισθούν ζώνες προστασίας δεν έχει καθωρισµένα όρια. 

2. «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  άρθρων 13,14,16,17 του Ν.3028/2002. 

3. ΄Εκδοσις κοινής υπουργικής αποφάσεως των Υπουργών Πολιτισµού και 
Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµόσιων Έργων, µε την οποία «οριοθετούν 

[τον νοµίµως υφιστάµενο οικισµό] 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». 

( Η προσωρινή οριοθέτησις του οικισµού ισχύει «µέχρις ότου .. συντελεσθεί» η 

οριοθέτησις, κατά το ανωτέρω σηµείο 2). 

4. ∆ηµοσίευσις της κοινής υπουργικής αποφάσεως στην Εφηµερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Θ. Ζώνες προστασίας σε αρχαιολογικούς χώρους εκτός ορίων 
οικισµών 
α. Η προστασία της πολιτιστικής κληρονοµιάς της χώρας συνίσταται, µεταξύ άλλων, 

«στον εντοπισµό, την έρευνα, την καταγραφή, την τεκµηρίωση και τη µελέτη των 

στοιχείων της» (άρθρο 3 παρ. 1 εδάφ. α΄). Και επίσης «τα µνηµεία καταγράφονται, 

τεκµηριώνονται και καταχωρούνται στο Εθνικό Αρχείο Μνηµείων, που τηρείται στο 

Υπουργείο Πολιτισµού» (άρθρο 4 παρ.1). Ειδικώς «τα αρχαία ακίνητα µνηµεία», δηλ. 

όσα χρονολογούνται έως και το 1830, «προστατεύονται από το νόµο χωρίς να 

απαιτείται η έκδοση οποιασδήποτε διοικητικής πράξης» (άρθρο 6 παρ.4) και «οι 

αρχαιολογικοί χώροι κηρύσσονται και οριοθετούνται ή αναοριοθετούνται µε βάση 

τα δεδοµένα αρχαιολογικής έρευνας πεδίου32 και απόφαση του Υπουργού Πολιτισµού, η 

                                          

32 Βλ. « Άρθρο 35. Έννοια 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, 
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οποία εκδίδεται ύστερα από γνώµη του Συµβουλίου, συνοδεύεται από τοπογραφικό 

διάγραµµα και δηµοσιεύεται µαζί µε αυτό στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως» (άρθρο 

12 παρ.1). 

β. «Στους χερσαίους αρχαιολογικούς χώρους που βρίσκονται εκτός σχεδίου 

πόλεως ή εκτός ορίων33 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». (άρθρο 13 παρ.1). 

∆ιαδικασία: 

1. Aίτησις του ενδιαφεροµένου προς την αρµόδια ΠΥ ή ΕΠΥ του ΥΠΠΟ 

2. Παραποµπή του θέµατος µε εισήγησι34 στο αρµόδιο ΤΣΜ 

3. Γνωµοδότησις του αρµοδίου ΤΣΜ 

4. Σύνταξις αποφάσεως 

5. Υπογραφή της αποφάσεως από τον προϊστάµενο της αρµοδίας ΠΥ ή ΕΠΥ του 
ΥΠΠΟ 

γ. Ζώνη προστασίας Α (αδόµητη).  

Μέσα στους χερσαίους αρχαιολογικούς χώρους που βρίσκονται εκτός σχεδίου 

πόλεως ή εκτός ορίων35 νοµίµως υφισταµένων οικισµών «είναι δυνατόν να 

καθορίζεται … περιοχή στην οποία απαγορεύεται παντελώς η δόµηση (Ζώνη Προστασίας 

Α΄)» (άρθρο 13 παρ.3). 

∆ιαδικασία36: 

1. Πρότασις της αρµοδίας ΚΥ ή ΠΥ ή ΕΠΥ του ΥΠΠΟ  

2. Παραποµπή του θέµατος στο ΚΑΣ 

                                                                                                                              

χερσαία ή ενάλια, είτε σε επιφανειακή έρευνα είτε σε επιστηµονική έρευνα που 

διενεργείται µε γεωφυσικές ή άλλες µεθόδους». 

33 Εάν αυτοί δεν έχουν οριοθετηθή, γίνεται προσωρινή οριοθέτησις τη αιτήσει του 

ΥΠΠΟ, βλ. ανωτέρω Η)γ΄. 

34 Κατά την εισήγησι λαµβάνεται υπ΄ όψει τυχόν όροι που έχουν τεθή µε την 

κανονιστική απόφαση του Υπουργού Πολιτισµού. 

35 Εάν αυτοί δεν έχουν οριοθετηθή, γίνεται προσωρινή οριοθέτησις τη αιτήσει του 

ΥΠΠΟ, βλ. ανωτέρω Η)γ΄. 

36 ΄Αρθρο 13 παρ.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”. 
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3. Ανάθεση διενεργείας αυτοψίας και υποβολής πορίσµατος από το ΚΑΣ σε 

«κλιµάκιο µελών του ή επιτροπή που συγκροτείται από µέλη του και ειδικούς 

επιστήµονες» 

4. Υποβολή του πορίσµατος στο ΚΑΣ 

5. Γνωµοδότησις του ΚΑΣ 

6. Σύνταξις αποφάσεως από την αρµόδια ΚΥ του ΥΠΠΟ 

7. Υπογραφή της αποφάσεως από τον Υπουργό Πολιτισµού 

8. ∆ηµοσίευσις της αποφάσεως, η οποία «συνοδεύεται από σχετικό διάγραµµα και 

δηµοσιεύεται µαζί µε αυτό», στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. 

δ. Ενέργειες που µπορεί να επιτραπούν37 στην Ζώνη Προστασίας Α΄ 

«Στην περιοχή» της Ζώνης Προστασίας Α΄ «µπορεί να επιτρέπεται ….., 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. Με 

την απόφαση αυτή καθορίζεται και η θέση του κτίσµατος στην περιοχή ή το µέρος του 

κτιρίου στο οποίο γίνεται η προσθήκη» (άρθρο 13 παρ.2) 

∆ιαδικασία: 

1. Πρότασις της αρµοδίας ΠΥ ή ΕΠΥ του ΥΠΠΟ, αιτιολογούσα την σχετική ανάγκη 

2. Παραποµπή του θέµατος στο αρµόδιο ΤΣΜ ή το ΚΑΣ 

3. Γνωµοδότησις του αρµοδίου ΤΣΜ ή του ΚΑΣ 

4. Σύνταξις «ειδικά αιτιολογηµένης» αποφάσεως 

5. Υπογραφή της «ειδικά αιτιολογηµένης» αποφάσεως από τον Υπουργό 

Πολιτισµού. Η απόφαση συνοδεύεται από τα σχετικά τοπογραφικά διαγράµµατα 

και σχέδια. 

ε. Ζώνη Προστασίας Β΄ 

Μέσα στους χερσαίους αρχαιολογικούς χώρους που βρίσκονται εκτός σχεδίου 

πόλεως ή εκτός ορίων38 νοµίµως υφισταµένων οικισµών,  «εάν είναι 

εκτεταµένοι», «είναι δυνατόν να καθορίζεται …. περιοχή σε µέρος ή στο σύνολο της 

οποίας θα ισχύουν…. ειδικές ρυθµίσεις ως προς τους όρους δόµησης ή τις χρήσεις γης ή 

                                          

37 ΄Αρθρο 13 παρ.3 : “ Ακίνητα, στα οποία υπάρχουν ορατά αρχαία και εντάσσονται 

σε Ζώνη Προστασίας Α΄, απαλλοτριώνονται εάν εµπίπτουν στην παρ. 3 του άρθρου 

19”, δηλ. σε περίπτωση επιβολής «ουσιώδους οριστικού περιορισµού ή οριστικής 

στέρησης της κατά προορισµό χρήσης του όλου ακινήτου». 

38 Εάν αυτοί δεν έχουν οριοθετηθή, γίνεται προσωρινή οριοθέτησις τη αιτήσει του 

ΥΠΠΟ, βλ. ανωτέρω Η)γ΄. 
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τις επιτρεπόµενες δραστηριότητες ή και όλους τους πιο πάνω περιορισµούς (Ζώνη 

Προστασίας Β΄)». 

∆ιαδικασία39: 

1. Πρότασις της αρµοδίας ΚΥ ή ΠΥ ή ΕΠΥ του ΥΠΠΟ  

2. Παραποµπή του θέµατος στο ΚΑΣ 

3. Ανάθεση διενεργείας αυτοψίας και υποβολής πορίσµατος από το ΚΑΣ σε 

«κλιµάκιο µελών του ή επιτροπή που συγκροτείται από µέλη του και ειδικούς 

επιστήµονες» 

4. Υποβολή του πορίσµατος στο ΚΑΣ 

5. Γνωµοδότησις του ΚΑΣ 

6. Σύνταξις αποφάσεως από την αρµόδια ΚΥ του ΥΠΠΟ 

7. Υπογραφή της αποφάσεως από τον Υπουργό Πολιτισµού 

8. ∆ηµοσίευσις στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως της αποφάσεως καθορισµού της 
Ζώνης Προστασίας Β΄. Η απόφασις «συνοδεύεται από σχετικό διάγραµµα και 

δηµοσιεύεται µαζί µε αυτό». 

9. Αποστολή της αποφάσεως µε εισήγησι, στην οποία καθορίζονται «οι ειδικοί όροι 
δόµησης, οι χρήσεις γης, οι επιτρεπόµενες δραστηριότητες, καθώς και η 

δυνατότητα και οι προϋποθέσεις συνέχισης της λειτουργίας υφιστάµενων 

νόµιµων δραστηριοτήτων», (α) στο ΚΑΣ και (β) στο γνωµοδοτικό όργανο του 

κατά περίπτωσι αρµοδίου Υπουργείου (σήµερα ΥΠΕΧΩ∆Ε και ενδεχοµένως 

ΥΠ.ΜΑ.Θ. ή ΥΠ.Αιγαίου) 

10. Γνωµοδότησις του ΚΑΣ και του γνωµοδοτικού οργάνου του κατά περίπτωσι 

αρµοδίου Υπουργείου 

11. Σύνταξις κοινής υπουργικής αποφάσεως40 του Υπουργού Πολιτισµού και του 

κατά περίπτωση αρµόδιου Υπουργού, στην οποία καθορίζονται «οι ειδικοί όροι 

δόµησης, οι χρήσεις γης, οι επιτρεπόµενες δραστηριότητες, καθώς και η 

δυνατότητα και οι προϋποθέσεις συνέχισης της λειτουργίας υφιστάµενων 

νόµιµων δραστηριοτήτων». 

12. ∆ηµοσίευσις στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως της κοινής υπουργικής 
αποφάσεως. 

                                          

39 ΄Αρθρο 13 παρ.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”. 

40 ΄Αρθρο 13 παρ.2 τελευταίο εδάφιο: «Η κοινή αυτή απόφαση εκδίδεται µέσα σε 

τρεις (3) µήνες από την αποστολή του σχεδίου από το Υπουργείο Πολιτισµού στα 

συναρµόδια Υπουργεία». 
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Ι. Ζώνες προστασίας γύρω από µνηµεία 
α. Η προστασία της πολιτιστικής κληρονοµιάς της χώρας συνίσταται, µεταξύ άλλων, 

«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»,  «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» (άρθρο 3 παρ.1 

εδάφ.α΄-γ΄, ε΄-ζ΄). Και επίσης «τα µνηµεία καταγράφονται, τεκµηριώνονται και 

καταχωρούνται στο Εθνικό Αρχείο Μνηµείων, που τηρείται στο Υπουργείο Πολιτισµού» 

(άρθρο 4 παρ.1). Ειδικώς «τα αρχαία ακίνητα µνηµεία», δηλ. όσα χρονολογούνται έως 

και το 1830, «προστατεύονται από το νόµο χωρίς να απαιτείται η έκδοση οποιασδήποτε 

διοικητικής πράξης» (άρθρο 6 παρ.4). Τα «νεώτερα ακίνητα µνηµεία» «χαρακτηρίζονται 

µνηµεία µε απόφαση του Υπουργού Πολιτισµού, που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση της 

Υπηρεσίας και γνώµη του Συµβουλίου και δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της 

Κυβερνήσεως» (άρθρο 6 παρ.4). «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» (άρθρο 6 παρ.2). « Γύρω από µνηµεία 

µπορεί να καθορίζεται Ζώνη Προστασίας Α΄, σύµφωνα µε το άρθρο 13. 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» (άρθρο 17 παρ.1-2). «Γύρω από µνηµεία µπορεί να καθορίζεται επίσης 

Ζώνη Προστασίας Β΄, σύµφωνα µε το άρθρο 13» (άρθρο 17 παρ3). 

 

∆ιαδικασία καθορισµού Ζώνης Προστασίας Α΄γύρω από µνηµείο/α: 

1. Πρότασις της αρµοδίας ΚΥ ή ΠΥ ή ΕΠΥ του ΥΠΠΟ  

2. Παραποµπή του θέµατος στο ΚΑΣ ή στο ΚΣΝΜ 

3. Ανάθεση διενεργείας αυτοψίας και υποβολής πορίσµατος από το ΚΑΣ ή το ΚΣΝΜ 

σε «κλιµάκιο µελών του ή επιτροπή που συγκροτείται από µέλη του και ειδικούς 

επιστήµονες» 

4. Υποβολή του πορίσµατος στο ΚΑΣ ή στο ΚΣΝΜ 

5. Γνωµοδότησις του ΚΑΣ ή του ΚΣΝΜ 

6. Σύνταξις αποφάσεως από την αρµόδια ΚΥ του ΥΠΠΟ 

7. Υπογραφή της αποφάσεως από τον Υπουργό Πολιτισµού 

8. ∆ηµοσίευσις της αποφάσεως, η οποία «συνοδεύεται από σχετικό διάγραµµα και 

δηµοσιεύεται µαζί µε αυτό», στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. 
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∆ιαδικασία καθορισµού Ζώνης Προστασίας Β΄γύρω από µνηµείο/α: 

1. Πρότασις της αρµοδίας ΚΥ ή ΠΥ ή ΕΠΥ του ΥΠΠΟ  

2. Παραποµπή του θέµατος στο ΚΑΣ ή στο ΚΣΝΜ 

3. Ανάθεση διενεργείας αυτοψίας και υποβολής πορίσµατος από το ΚΑΣ ή το ΚΣΝΜ 

σε «κλιµάκιο µελών του ή επιτροπή που συγκροτείται από µέλη του και ειδικούς 

επιστήµονες» 

4. Υποβολή του πορίσµατος στο ΚΑΣ ή στο ΚΣΝΜ 

5. Γνωµοδότησις του ΚΑΣ ή του ΚΣΝΜ 

6. Σύνταξις αποφάσεως από την αρµόδια ΚΥ του ΥΠΠΟ 

7. Υπογραφή της αποφάσεως από τον Υπουργό Πολιτισµού 

8. ∆ηµοσίευσις στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως της αποφάσεως καθορισµού της 
Ζώνης Προστασίας Β΄. Η απόφασις «συνοδεύεται από σχετικό διάγραµµα και 

δηµοσιεύεται µαζί µε αυτό». 

9. Αποστολή της αποφάσεως µε εισήγησι, στην οποία καθορίζονται «οι ειδικοί όροι 
δόµησης, οι χρήσεις γης, οι επιτρεπόµενες δραστηριότητες, καθώς και η 

δυνατότητα και οι προϋποθέσεις συνέχισης της λειτουργίας υφιστάµενων 

νόµιµων δραστηριοτήτων», (α) στο ΚΑΣ ή στο ΚΣΝΜ και (β) στο γνωµοδοτικό 

όργανο του κατά περίπτωσι αρµοδίου Υπουργείου (σήµερα ΥΠΕΧΩ∆Ε και 

ενδεχοµένως ΥΠ.ΜΑ.Θ. ή ΥΠ.Αιγαίου) 

10. Γνωµοδότησις του ΚΑΣ ή του ΚΣΝΜ και του γνωµοδοτικού οργάνου του κατά 

περίπτωσι αρµοδίου Υπουργείου 

11. Σύνταξις κοινής υπουργικής αποφάσεως41 του Υπουργού Πολιτισµού και του 

κατά περίπτωση αρµόδιου Υπουργού, στην οποία καθορίζονται «οι ειδικοί όροι 

δόµησης, οι χρήσεις γης, οι επιτρεπόµενες δραστηριότητες, καθώς και η 

δυνατότητα και οι προϋποθέσεις συνέχισης της λειτουργίας υφιστάµενων 

νόµιµων δραστηριοτήτων». 

12. ∆ηµοσίευσις στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως της κοινής υπουργικής 
αποφάσεως. 

ΙΑ. Ζώνες προστασίας σε αρχαιολογικούς χώρους εντός 
οικισµών 
α. Η προστασία της πολιτιστικής κληρονοµιάς της χώρας συνίσταται, µεταξύ άλλων, 

«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 

                                          

41 ΄Αρθρο 13 παρ.2 τελευταίο εδάφιο: «Η κοινή αυτή απόφαση εκδίδεται µέσα σε 

τρεις (3) µήνες από την αποστολή του σχεδίου από το Υπουργείο Πολιτισµού στα 

συναρµόδια Υπουργεία». 
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και γενικά κάθε άµεσης ή έµµεσης βλάβης της, γ) στην αποτροπή της παράνοµης 

ανασκαφής, της κλοπής και της παράνοµης εξαγωγής»,  «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» (άρθρο 3 παρ.1 

εδάφ.α΄-γ΄, ε΄-ζ΄). Και επίσης «τα µνηµεία καταγράφονται, τεκµηριώνονται και 

καταχωρούνται στο Εθνικό Αρχείο Μνηµείων, που τηρείται στο Υπουργείο Πολιτισµού» 

(άρθρο 4 παρ.1). Ειδικώς «τα αρχαία ακίνητα µνηµεία», δηλ. όσα χρονολογούνται έως 

και το 1830, «προστατεύονται από το νόµο χωρίς να απαιτείται η έκδοση οποιασδήποτε 

διοικητικής πράξης» (άρθρο 6 παρ.4). Τα «νεώτερα ακίνητα µνηµεία» «χαρακτηρίζονται 

µνηµεία µε απόφαση του Υπουργού Πολιτισµού, που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση της 

Υπηρεσίας και γνώµη του Συµβουλίου και δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της 

Κυβερνήσεως» (άρθρο 6 παρ.4). «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» (άρθρο 6 παρ.2). «Οι αρχαιολογικοί χώροι 

κηρύσσονται και οριοθετούνται ή αναοριοθετούνται µε βάση τα δεδοµένα 

αρχαιολογικής έρευνας πεδίου42 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» (άρθρο 12 παρ.1). 

β. «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» (άρθρο 14 παρ.1) 

∆ιαδικασία:  

1. Πρότασις της αρµοδίας ΚΥ ή ΠΥ ή ΕΠΥ του ΥΠΠΟ  

2. Παραποµπή του θέµατος στο ΚΑΣ 

3. Ανάθεση διενεργείας αυτοψίας και υποβολής πορίσµατος από το ΚΑΣ σε 

«κλιµάκιο µελών του ή επιτροπή που συγκροτείται από µέλη του και ειδικούς 

επιστήµονες» 

4. Υποβολή του πορίσµατος στο ΚΑΣ 

5. Γνωµοδότησις του ΚΑΣ 

6. Σύνταξις αποφάσεως από την αρµόδια ΚΥ του ΥΠΠΟ 

                                          

42 Βλ. « Άρθρο 35. Έννοια 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». 
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7. Υπογραφή της αποφάσεως από τον Υπουργό Πολιτισµού 

8. ∆ηµοσίευσις της αποφάσεως, η οποία «συνοδεύεται από σχετικό διάγραµµα και  

δηµοσιεύεται µαζί µε αυτό», στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.  

γ. «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…. 

α) η ανέγερση νέων κτισµάτων, εφόσον συνάδουν από πλευράς όγκου, δοµικών 

υλικών και λειτουργίας µε το χαρακτήρα του οικισµού, 

∆ιαδικασία: 

1. Aίτησις του ενδιαφεροµένου, µε πλήρη φάκελλο σχεδίων, στην αρµόδια Π.Υ. ή 

ΕΠΥ του ΥΠΠΟ 

2. Παραποµπή του θέµατος µε εισήγησι στο αρµόδιο ΤΣΜ 

3. Γνωµοδότησις του αρµοδίου ΤΣΜ 

4. Σύνταξις αποφάσεως από την αρµόδια Π.Υ. ή ΕΠΥ του ΥΠΠΟ 

5. Υπογραφή της αποφάσεως43 από τον προϊστάµενο της αρµοδίας Π.Υ. ή ΕΠΥ του 

ΥΠΠΟ.  

β) η αποκατάσταση ερειπωµένων κτισµάτων, εφόσον τεκµηριώνεται η αρχική τους 

µορφή, 

∆ιαδικασία: 

1. Aίτησις του ενδιαφεροµένου, µε πλήρη φάκελλο σχεδίων, στην αρµόδια Π.Υ. ή 

ΕΠΥ του ΥΠΠΟ 

2. ΄Ερευνα της υπηρεσίας ως προς την τεκµηρίωση της αρχικής µορφής του 
ερειπωµένου κτίσµατος 

3. Παραποµπή του θέµατος µε εισήγησι στο αρµόδιο ΤΣΜ 

4. Γνωµοδότησις του αρµοδίου ΤΣΜ 

5. Σύνταξις αποφάσεως από την αρµόδια Π.Υ. ή ΕΠΥ του ΥΠΠΟ 

6. Υπογραφή της αποφάσεως44 από τον προϊστάµενο της αρµοδίας Π.Υ. ή ΕΠΥ του 

ΥΠΠΟ. 

γ) η κατεδάφιση υφιστάµενων κτισµάτων, εφόσον δεν αλλοιώνεται ο χαρακτήρας του 

συνόλου ή χαρακτηρισθούν ετοιµόρροπα κατά τις διατάξεις του άρθρου 41, 

∆ιαδικασία: 

                                          

43 Προθεσµία 60 ηµέρες από της υποβολής της αιτήσεως, βλ. άρθρο 14 παρ.4. 

44 Προθεσµία 60 ηµέρες από της υποβολής της αιτήσεως, βλ. άρθρο 14 παρ.4. 
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1. Aίτησις του ενδιαφεροµένου, µε πλήρη φάκελλο σχεδίων, στην αρµόδια Π.Υ. ή 

ΕΠΥ του ΥΠΠΟ.  

2. ΄Ερευνα της υπηρεσίας ως προς την φύσι του υφισταµένου κτίσµατος 
(διατηρητέο ή µη) και την τυχόν επαγοµένη, διά της κατεδαφίσεώς του, 

αλλοίωση  του χαρακτήρος του συνόλου ή, εάν έχουν χαρακτηρισθή 

ετοιµόρροπα κατά το άρθρο 41, ζητείται να επισυναφθή η σχετική απόφαση του 

Υπουργού Πολιτισµού. 

3. Παραποµπή του θέµατος µε εισήγησι στο αρµόδιο ΤΣΜ 

4. Γνωµοδότησις του αρµοδίου ΤΣΜ 

5. Σύνταξις αποφάσεως από την αρµόδια Π.Υ. ή ΕΠΥ του ΥΠΠΟ 

6. Υπογραφή της αποφάσεως45 από τον προϊστάµενο της αρµοδίας Π.Υ. ή ΕΠΥ του 

ΥΠΠΟ. 

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, 

∆ιαδικασία: 

1. Aίτησις του ενδιαφεροµένου, µε πλήρη φάκελλο σχεδίων, στην αρµόδια Π.Υ. ή 

ΕΠΥ του ΥΠΠΟ 

2. ΄Ερευνα της υπηρεσίας ως προς τυχόν άµεση ή έµµεση βλάβη των µνηµείων και 

του αρχαιολογικού χώρου 

3. Παραποµπή του θέµατος µε εισήγησι στο αρµόδιο ΤΣΜ 

4. Γνωµοδότησις του αρµοδίου ΤΣΜ 

5. Σύνταξις αποφάσεως από την αρµόδια Π.Υ. ή ΕΠΥ του ΥΠΠΟ 

6. Υπογραφή της αποφάσεως46 από τον προϊστάµενο της αρµοδίας Π.Υ. ή ΕΠΥ του 

ΥΠΠΟ. 

ε) η χρήση κτίσµατος ή και των ελεύθερων χώρων του, εάν εναρµονίζεται µε το 

χαρακτήρα και τη δοµή τους». (άρθρο 14 παρ.2) 

∆ιαδικασία: 

1. Aίτησις του ενδιαφεροµένου, µε πλήρη φάκελλο σχεδίων, στην αρµόδια Π.Υ. ή 

ΕΠΥ του ΥΠΠΟ 

2. ΄Ερευνα της υπηρεσίας ως προς τυχόν άµεση ή έµµεση βλάβη των µνηµείων και 

του αρχαιολογικού χώρου, καθώς και εάν η αιτουµένη χρήση του κτίσµατος ή 

                                          

45 Προθεσµία 60 ηµέρες από της υποβολής της αιτήσεως, βλ. άρθρο 14 παρ.4. 

46 Προθεσµία 60 ηµέρες από της υποβολής της αιτήσεως, βλ. άρθρο 14 παρ.4. 
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και των ελεύθερων χώρων του εναρµονίζεται µε τον χαρακτήρα και την δοµή 

τους 

3. Παραποµπή του θέµατος µε εισήγησι στο αρµόδιο ΤΣΜ 

4. Γνωµοδότησις του αρµοδίου ΤΣΜ 

5. Σύνταξις αποφάσεως από την αρµόδια Π.Υ. ή ΕΠΥ του ΥΠΠΟ 

6. Υπογραφή της αποφάσεως47 από τον προϊστάµενο της αρµοδίας Π.Υ. ή ΕΠΥ του 

ΥΠΠΟ. 

δ. «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 εδαφίου48, 

απαγορεύεται η ανέγερση νέων κτιρίων και επιτρέπεται  

α) η αποκατάσταση ερειπωµένων κτισµάτων [υπό τους όρους της περιπτώσεως β΄ 

της παραγράφου 2 του παρόντος], 

∆ιαδικασία: 

1. Aίτησις του ενδιαφεροµένου, µε πλήρη φάκελλο σχεδίων, στην αρµόδια Π.Υ. ή 

ΕΠΥ του ΥΠΠΟ 

2. ΄Ερευνα της υπηρεσίας ως προς την τεκµηρίωση της αρχικής µορφής του 
ερειπωµένου κτίσµατος 

3. Παραποµπή του θέµατος µε εισήγησι στο αρµόδιο ΤΣΜ 

4. Γνωµοδότησις του αρµοδίου ΤΣΜ 

5. Σύνταξις αποφάσεως από την αρµόδια Π.Υ. ή ΕΠΥ του ΥΠΠΟ 

6. Υπογραφή της αποφάσεως49 από τον προϊστάµενο της αρµοδίας Π.Υ. ή ΕΠΥ του 

ΥΠΠΟ. 

β) η κατεδάφιση των κτισµάτων που έχουν χαρακτηρισθεί ετοιµόρροπα [υπό τους 

όρους της περιπτώσεως γ΄ της παραγράφου 2 του παρόντος].  

∆ιαδικασία: 

1. Aίτησις του ενδιαφεροµένου, µε πλήρη φάκελλο σχεδίων, στην αρµόδια Π.Υ. ή 

ΕΠΥ του ΥΠΠΟ.  

2. ΄Ερευνα της υπηρεσίας ως προς την φύσι του υφισταµένου κτίσµατος 
(διατηρητέο ή µη) και την τυχόν επαγοµένη, διά της κατεδαφίσεώς του, 

                                          

47 Προθεσµία 10 ηµέρες από της υποβολής της αιτήσεως, βλ. άρθρο 14 παρ.4 εδάφ. 

δεύτερο. 

48 Βλ. της θεσπίσεως ζωνών προστασίας Α΄ ή/και Β΄, και ό,τι αυτό συνεπάγεται.  

49 Προθεσµία 60 ηµέρες από της υποβολής της αιτήσεως, βλ. άρθρο 14 παρ.4. 
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αλλοίωση  του χαρακτήρος του συνόλου ή, εάν έχουν χαρακτηρισθή 

ετοιµόρροπα κατά το άρθρο 41, ζητείται να επισυναφθή η σχετική απόφαση του 

Υπουργού Πολιτισµού. 

3. Παραποµπή του θέµατος µε εισήγησι στο αρµόδιο ΤΣΜ 

4. Γνωµοδότησις του αρµοδίου ΤΣΜ 

5. Σύνταξις αποφάσεως από την αρµόδια Π.Υ. ή ΕΠΥ του ΥΠΠΟ 

6. Υπογραφή της αποφάσεως50 από τον προϊστάµενο της αρµοδίας Π.Υ. ή ΕΠΥ του 

ΥΠΠΟ. 

Κατά τα λοιπά εφαρµόζονται σε αυτούς οι υπόλοιπες διατάξεις των παραγράφων 2, 3, 

4 και 5 του παρόντος» (άρθρο 14 παρ.1).   

ε. «Η κατά την προηγούµενη παράγραφο [sc.2] 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». (άρθρο 14 παρ.4). 

στ. «Σε περίπτωση επείγουσας ανάγκης για την αποτροπή άµεσου κινδύνου είναι 
δυνατή η εκτέλεση εργασιών αποκατάστασης βλάβης χωρίς την παραπάνω άδεια [sc. 

της παρ.2] µετά από ενηµέρωση της Υπηρεσίας, η οποία µπορεί να διακόψει τις εργασίες 

µε σήµα της»51(άρθρο 14 παρ.5). 

∆ιαδικασία: 

1. Eνηµέρωση της υπηρεσίας από τον κύριο, νοµέα ή κάτοχο του ακινήτου και 

έναρξις εκτελέσεως των εργασιών αποτροπής κινδύνου 

2. Παροχή τυχόν οδηγιών από την αρµόδια Π.Υ. ή ΕΠΥ του ΥΠΠΟ και διενέργεια 

αυτοψίας 

3. Εάν διαπιστωθή ότι δεν υφίσταται άµεσος κίνδυνος ή ότι οι εργασίες δεν 
εκτελούνται κατά τις οδηγίες, αποστολή σήµατος διακοπής από την αρµόδια Π.Υ. 

ή ΕΠΥ του ΥΠΠΟ προς το αρµόδιο Αστυνοµικό Τµήµα 

ζ. «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» (άρθρο 14 παρ.5). 

∆ιαδικασία: 

                                          

50 Προθεσµία 60 ηµέρες από της υποβολής της αιτήσεως, βλ. άρθρο 14 παρ.4 

51 Πρβλ. Άρθρο 10 παρ.5. 
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1. Aίτησις του ενδιαφεροµένου, µε πλήρη φάκελλο σχεδίων, στην αρµόδια Π.Υ. ή 

ΕΠΥ του ΥΠΠΟ 

2. ΄Ερευνα της υπηρεσίας ως προς τυχόν άµεση ή έµµεση βλάβη των µνηµείων και 

του αρχαιολογικού χώρου, καθώς και εάν η αιτουµένη δραστηριότητα ή χρήση 

του κτίσµατος ή των ελεύθερων χώρων του ή κοινόχρηστου χώρου 

εναρµονίζεται µε τον χαρακτήρα και την δοµή των επί µέρους κτισµάτων ή 

χώρων ή του συνόλου 

3. Παραποµπή του θέµατος µε εισήγησι στο αρµόδιο ΤΣΜ 

4. Γνωµοδότησις του αρµοδίου ΤΣΜ 

5. Σύνταξις αποφάσεως από την αρµόδια Π.Υ. ή ΕΠΥ του ΥΠΠΟ 

6. Υπογραφή της αποφάσεως από τον προϊστάµενο της αρµοδίας Π.Υ. ή ΕΠΥ του 

ΥΠΠΟ. 

η. «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» (άρθρο 14 παρ.6). 

∆ιαδικασία: 

1. Σύνταξις εισηγήσεως από την αρµόδια ΚΥ του ΥΠΠΟ ή του ΥΠΕΧΩ∆Ε. Κατόπιν 

δυνητικώς τα σηµεία 2-5, κατωτέρω.  

2. Παραποµπή του θέµατος µε εισήγησι στο ΚΑΣ ή ΚΣΝΜ ή την ολοµέλεια και των 

δύο 

3. Γνωµοδότησις του Συµβουλίου 

4. Αποστολή της εισηγήσεως και της γνωµοδοτήσεως στο ΥΠΕΧΩ∆Ε 

5. Γνωµοδότησις των αρµοδίων γνωµοδοτικών οργάνων του ΥΠΕΧΩ∆Ε 

6. Σύνταξις σχεδίου Προεδρικού ∆ιατάγµατος 

7. Υπογραφή του σχεδίου Προεδρικού ∆ιατάγµατος «Ειδικές ρυθµίσεις όσον αφορά 
τους περιορισµούς της ιδιοκτησίας, τις χρήσεις γης ή κτιρίων, τους όρους 

δόµησης ή τις επιτρεπόµενες δραστηριότητες στον αρχαιολογικό χώρο …που 

είναι ενεργός οικισµός» από τους Υπουργούς Πολιτισµού και Περιβάλλοντος, 

Χωροταξίας & ∆ηµόσιων Έργων και τυχόν άλλου κατά περίπτωση συναρµοδίου 

Υπουργού. 

8. Αποστολή του σχεδίου Π∆ στο ΣτΕ και κατόπιν στον Πρόεδρο της ∆ηµοκρατίας 

9. Επιστροφή του σχεδίου Π∆ υπογεγραµµένου από τον Πρόεδρο της ∆ηµοκρατίας 

10. ∆ηµοσίευσις του Π∆ στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. 



Τεκµηρίωση Ακινήτων Μνηµείων : ∆ιαχείριση 

 

32

32

ΙΒ. Ιστορικοί τόποι 
α. Η προστασία της πολιτιστικής κληρονοµιάς της χώρας συνίσταται, µεταξύ άλλων, 

«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»,  «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» (άρθρο 3 παρ.1 

εδάφ.α΄-γ΄, ε΄-ζ΄). Και επίσης «τα µνηµεία καταγράφονται, τεκµηριώνονται και 

καταχωρούνται στο Εθνικό Αρχείο Μνηµείων, που τηρείται στο Υπουργείο Πολιτισµού» 

(άρθρο 4 παρ.1). 

β. «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 252 

χαρακτηρίζονται ιστορικοί τόποι. Στους ιστορικούς τόπους εφαρµόζονται αναλόγως οι 

διατάξεις των άρθρων 12, 13, 14 και 15» (άρθρο 16). 

∆ιαδικασία: βλ. ανωτέρω σηµεία Η κεφ. 

IΓ. Ενάλιοι αρχαιολογικοί χώροι 
α. Η προστασία της πολιτιστικής κληρονοµιάς της χώρας συνίσταται, µεταξύ άλλων, 

«στον εντοπισµό, την έρευνα, την καταγραφή, την τεκµηρίωση και τη µελέτη των 

στοιχείων της» (άρθρο 3 παρ. 1 εδάφ. α΄). Και επίσης «τα µνηµεία καταγράφονται, 

τεκµηριώνονται και καταχωρούνται στο Εθνικό Αρχείο Μνηµείων, που τηρείται στο 

Υπουργείο Πολιτισµού» (άρθρο 4 παρ.1). Ειδικώς «τα αρχαία ακίνητα µνηµεία», δηλ. 

όσα χρονολογούνται έως και το 1830, «προστατεύονται από το νόµο χωρίς να 

απαιτείται η έκδοση οποιασδήποτε διοικητικής πράξης» (άρθρο 6 παρ.4) και «οι 

αρχαιολογικοί χώροι κηρύσσονται και οριοθετούνται ή αναοριοθετούνται µε βάση 

                                          

52 Ως «ιστορικοί τόποι», κατά τον νόµο (άρθρο 2 περίπτ. δ΄) «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». 
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τα δεδοµένα αρχαιολογικής έρευνας πεδίου53 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» (άρθρο 

12 παρ.1). 

- ∆ιαδικασία οριοθετήσεως εναλίων αρχαιολογικών χώρων (ανάλογη 

εφαρµογή των ισχυόντων για τους αρχαιολογικούς χώρους στην ξηρά): 

1. ∆ιενέργεια ενάλιας αρχαιολογικής έρευνας πεδίου 

2. Σύνταξις τοπογραφικού διαγράµµατος µε τα όρια του υπό οριοθέτησι 

εναλίου αρχαιολογικού χώρου 

3. Παραποµπή του θέµατος µε εισήγησι από την αρµόδια ΠΥ ή ΕΠΥ του 
ΥΠΠΟ στην αρµόδια ΚΥ του ΥΠΠΟ 

4. [Ερώτηµα της ΚΥ του ΥΠΠΟ προς άλλο/α Υπουργεία, προκειµένου ο/οι 

αρµόδιος/οι καθ΄ύλην Υπουργός/οί να διατυπώσουν την γνώµη του/ς για 

υφιστάµενες δραστηριότητες της αρµοδιότητάς του/ς µέσα στον υπό 

οριοθέτησι ενάλιο αρχαιολογικό χώρο, «προκειµένου να καθορισθούν οι 

δυνατότητες και οι προϋποθέσεις συνέχισης της λειτουργίας τους στο 

πλαίσιο του άρθρου 10»54. 

5. Αναµονή των απαντήσεων ή παρελεύσεως απράκτου της διµήνου 
προθεσµίας]55. 

6. Παραποµπή του θέµατος στο ΚΑΣ  

                                          

53 Βλ. « Άρθρο 35. Έννοια 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». 

54 ΄Αρθρο 12 παρ.4 : «Οι διατάξεις των παραγράφων 1 έως 6 του άρθρου 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». 

55 Εάν βεβαίως στον υπό οριοθέτησι ενάλιο αρχαιολογικό χώρο, ο οποίος ευρίσκεται 

στα χωρικά ύδατα και ανήκει κατά κυριότητα πάντοτε στο ∆ηµόσιο, υπάρχουν 

υφιστάµενες δραστηριότητες (π.χ. ιχθυοτροφεία).  
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7. Γνωµοδότησις του ΚΑΣ 

8. Σύνταξις αποφάσεως από την αρµόδια ΚΥ του ΥΠΠΟ 

9. Υπογραφή της αποφάσεως κηρύξεως και οριοθετήσεως ή 
αναοριοθετήσεως του αρχαιολογικού χώρου από τον Υπουργό Πολιτισµού 

10. ∆ηµοσίευσις της αποφάσεως και του τοπογραφικού διαγράµµατος στην 

Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. 

β. «Στους ενάλιους 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» 56. 

Σύµφωνα µε την απόφαση που εκδόθηκε δυνάµει της παρ.2 του άρθρου 15 

καθωρίσθηκαν οι όροι ασκήσεως των δραστηριοτήτων αυτών57, ήτοι  

τι επιτρέπεται 

«1. Στους ενάλιους αρχαιολογικούς χώρους επιτρέπονται: 

 α) Μόνον η προσωρινή αγκυροβολία. 

 β) Η υποβρύχια δραστηριότητα µε αναπνευστικές συσκευές µε   

 αποκλειστικό σκοπό την επιθεώρηση υφάλων πλωτών ναυπηγηµάτων και 

 πλοίων, υπό την εποπτεία και της αρµόδιας Λιµενικής Αρχής. 

                                          

56 ∆υνάµει της παραγράφου 2 του άρθρου 15, η οποία ορίζει ότι «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», εξεδόθη η κ.υ.α. αριθ. 

ΥΠΠΟ/Γ∆ΑΠΚ/ΑΡΧ/Α1/Φ41/11228/1865/9.2.2004 «Καθορισµός όρων αγκυροβολίας και 

άσκησης της αλιείας και της υποβρύχιας δραστηριότητας µε αναπνευστικές συσκευές 

κατ' εφαρµογήν του άρθρου 15, παρ.2, του Ν. 3028/2002 «Για την προστασία των 

Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονοµιάς» (ΦΕΚ 336/Β΄/11.2.2004). 

57 Σύµφωνα µε την ένδειξι Β΄ της κ.υ.α. αριθ. 

ΥΠΠΟ/Γ∆ΑΠΚ/ΑΡΧ/Α1/Φ41/11228/1865/9.2.2004 «Καθορισµός όρων αγκυροβολίας και 

άσκησης της αλιείας και της υποβρύχιας δραστηριότητας µε αναπνευστικές συσκευές 

κατ' εφαρµογήν του άρθρου 15, παρ.2, του Ν. 3028/2002 «Για την προστασία των 

Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονοµιάς» (ΦΕΚ 336/Β΄/11.2.2004), «Οι 

διατάξεις των προηγουµένων παραγράφων ισχύουν και εφαρµόζονται και στους 

ενάλιους ιστορικούς τόπους». 
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 γ) Η υποβρύχια δραστηριότητα µε αναπνευστικές συσκευές αποκλειστικά 

 για επιστηµονικούς σκοπούς, υπό την εποπτεία και της αρµόδιας 

 Λιµενικής Αρχής. 

 δ) Η επαγγελµατική αλιεία µε τα επιτρεπόµενα αλιευτικά µέσα και 

 µεθόδους. 

 ε) Η οστρακαλιεία κατά περίπτωση και ύστερα από άδεια του ΥΠΠΟ και 

 χωρίς τη χρήση µηχανικών µέσων (τσουγκράνα και αργαλειός)». 

και τι δεν επιτρέπεται 

«2. Στους ενάλιους αρχαιολογικούς χώρους δεν επιτρέπονται: 

 α) Η εγκατάσταση µόνιµου αγκυροβολίου. 

 β) Οι εργασίες καθαρισµού υφάλων ή µεγάλης έκτασης επισκευές 

 πλωτών ναυπηγηµάτων και πλοίων. 

  γ) Η υποβρύχια δραστηριότητα µε αναπνευστικές συσκευές για σκοπούς 

  ψυχαγωγικούς ή εκπαιδευτικούς εκµάθησης καταδύσεων. 

 δ) Η αλιεία µε συρόµενα εργαλεία, η οστρακαλιεία µε µηχανικά µέσα, η 

 σπογγαλιεία, καθώς και η αλιεία µε ψαροντούφεκο. 

 ε) Η εγκατάσταση υδατοκαλλιεργειών». 

∆ιαδικασία: 

1. Αίτησις του ενδιαφεροµένου στην αρµόδια Εφορεία Εναλίων Αρχαιοτήτων 

2. Εξέτασις αν η αιτουµένη δραστηριότης υπάγεται στις επιτρεπόµενες κατά νόµο 

3. Παραποµπή του θέµατος στο αρµόδιο ΚΑΣ ή ΚΣΝΜ 

4. Γνωµοδότησις του αρµοδίου ΚΑΣ ή ΚΣΝΜ  

5. Σύνταξις αποφάσεως από την αρµόδια Κ.Υ. του ΥΠΠΟ 

6. Υπογραφή της αποφάσεως από τον Υπουργό Πολιτισµού ή το εξουσιοδοτηµένο 
όργανο της αρµοδίας Κ.Υ. του ΥΠΠΟ. 

γ. «Με όµοια απόφαση [sc. του Υπουργού Πολιτισµού, η οποία εκδίδεται ύστερα από 
γνώµη του Συµβουλίου] ορίζονται οι όροι άσκησης της υποβρύχιας δραστηριότητας µε 

αναπνευστικές συσκευές, βαθυσκάφη ή άλλα µέσα επισκόπησης του βυθού σε 

θαλάσσιες περιοχές, λίµνες και ποταµούς, για λόγους προστασίας της υποβρύχιας 

πολιτιστικής κληρονοµιάς»58.  

                                          

58 ΄Αρθρο 15 παρ.3. 
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Σύµφωνα µε την απόφαση που εκδόθηκε δυνάµει της παρ.3 του άρθρου 15 

καθωρίσθηκαν οι όροι ασκήσεως των δραστηριοτήτων αυτών59, δηλ. χωρίσθηκαν οι 

θαλάσσιες περιοχές, λίµνες και ποταµοί σε δύο κατηγορίες: 

 A΄ κατηγορία: Oι οριοθετούµενες ρητώς στην παρ.2 της ανωτέρω αποφάσεως, 

στις οποίες επιτρέπεται να ασκούνται οι υποβρύχιες δραστηριότητες µε αναπνευστικές 

συσκευές, βαθυσκάφη ή άλλα µέσα επισκόπησης του βυθού µε τους εξής όρους: 

α) Σε περίπτωση εντοπισµού αρχαιοτήτων πρέπει να ειδοποιείται αµέσως η 

Εφορεία Εναλίων Αρχαιοτήτων τουΥπουργείου Πολιτισµού είτε η πλησιέστερη 

αρµόδια Λιµενική Αρχή. 

β) Σε περίπτωση εντοπισµού αρχαιοτήτων απαγορεύεται η φωτογράφηση, 

βιντεοσκόπηση, µετακίνηση ή ανέλκυσή τους. 

γ) ∆εν επιτρέπεται από τους καταδυόµενους η χρήση ανιχνευτών µετάλλων 

και ηλεκτρονικών συστηµάτων εντοπισµού µετάλλων στο βυθό, όπως και η 

ύπαρξή τους εντός των σκαφών που χρησιµοποιούν. 

δ) Παράβαση των όρων των προηγουµένων εδαφίων συνεπάγεται επιβολή 

κυρώσεων, σύµφωνα µε την παράγραφο 15 του άρθρου 7360 του Ν. 3028/2002. 

∆ιαδικασία: 

Στις οριοθετηµένες αυτές περιοχές απαιτείται άδεια για την άσκηση της υποβρύχιας 

δραστηριότητας µε αναπνευστικές συσκευές, βαθυσκάφη ή άλλα µέσα επισκόπησης του 

βυθού, η οποία χορηγείται κατόπιν αιτήσεως από τον προϊστάµενο της Εφορείας 

Εναλίων Αρχαιοτήτων. 

1. Aίτησις του ενδιαφεροµένου, στην οποία καθορίζεται ο τόπος, ο τρόπος και ο 

χρόνος της υποβρύχιας δραστηριότητας 

2. Εξέτασις αν ο τόπος εµπίπτη σε οριοθετηµένη κατά τα ανωτέρω περιοχή. 

3. Απόφαση του προϊσταµένου της Εφορείας Εναλίων Αρχαιοτήτων, η οποία 
περιλαµβάνει – και ενδεχοµένως εξειδικεύει τους όρους α΄ - δ΄.  

                                          

59 Βλ. κ.υ.α. αριθ. ΥΠΠΟ/Γ∆ΑΠΚ/ΑΡΧ/Α1/Φ41/42813/2830/2.9.2003 «Ορισµός όρων 

άσκησης υποβρύχιων δραστηριοτήτων µε αναπνευστικές συσκευές, βαθυσκάφη ή άλλα 

µέσα επισκόπησης του βυθού, κατ΄ εφαρµογή του άρθρου 15, παρ. 3, του Ν. 

3028/2002 «Για την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής 

Κληρονοµιάς» (ΦΕΚ 1498/Β΄/10.10.2003). 

60 Πρόκειται για διοικητικές κυρώσεις βάσει διατάγµατος που δεν έχει εκδοθή ακόµη. 

΄Αρθρο 73 παρ.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”. 
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Σε περίπτωση παραβάσεως των όρων εκδίδεται από τον Υπουργό Πολιτισµού 

απόφαση επιβολής διοικητικών κυρώσεων σύµφωνα µε την διαδικασία που θα 

προβλέψη το εκδοθησόµενο διάταγµα. 

 Β΄ κατηγορία: Όλες οι υπόλοιπες θαλάσσιες περιοχές της Ελληνικής 

Επικράτειας που δεν περιλαµβάνονται σε εκείνες της παραγράφου 2 της ανωτέρω 

αποφάσεως, καθώς και οι περιοχές που προβλέπονται στις παραγράφους 1, 2 και 4 του 

άρθρου 15 του Ν. 3028/2002 και στις οποίες υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις παρουσίας 

καταλοίπων ενάλιας πολιτιστικής κληρονοµιάς 

∆ιαδικασία: 

1. Aίτησις των ενδιαφεροµένων στην Εφορεία Εναλίων Αρχαιοτήτων 

2. Εξέτασις της αιτήσεως , ιδίως κατά πόσον «συντρέχουν ειδικοί λόγοι προστασίας 
της ενάλιας πολιτιστικής κληρονοµιάς», οπότε η έγκριση δεν χορηγείται. 

3. Παραποµπή του θέµατος στο αρµόδιο ΚΑΣ ή ΚΣΝΜ 

4. Γνωµοδότησις του ΚΑΣ ή ΚΣΝΜ 

5. Σύνταξις αποφάσεως από την αρµόδια Κ.Υ. του ΥΠΠΟ 

6. Υπογραφή της αποφάσεως από τον Υπουργό Πολιτισµού ή το εξουσιοδοτηµένο 
όργανο της αρµοδίας Κ.Υ. του ΥΠΠΟ.  

δ. Ζώνη προστασίας εναλίων µνηµείων ή εναλίων αρχαιολογικών χώρων  

 «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)…». 

(άρθρο 15 παρ.4) 

∆ιαδικασία ορισµού ζώνης: 

H ίδια µε την αντίστοιχη στην στεριά, µε ανάλογη εφαρµογή των άρθρων 13 και 17 

(βλ. ανωτέρω κεφ. Θ΄/γ΄,ε΄ και Ι΄). 

 

 Χορήγησις αδείας61 υποβρυχίων δραστηριοτήτων στην ζώνη προστασίας 

γύρω από ενάλια µνηµεία και γύρω από αρχαιολογικούς χώρους (΄Αρθρο 

15 παρ.4) 

  ∆ιαδικασία: 

                                          

61 ΄Αρθρο 15 παρ.4 : «…δεν επιτρέπονται οι παραπάνω δραστηριότητες χωρίς 

προηγούµενη άδεια …., που χορηγείται µε απόφαση του Υπουργού Πολιτισµού, ύστερα 

από γνώµη του Συµβουλίου». 
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1. Aίτησις των ενδιαφεροµένων στην Εφορεία Εναλίων 

Αρχαιοτήτων, στην οποία καθορίζεται ο τόπος, ο τρόπος και ο 

χρόνος της υποβρύχιας δραστηριότητας 

2. Εξέτασις της αιτήσεως , ιδίως κατά πόσον ο τόπος ευρίσκεται 
εντός ζώνης προστασίας και εάν «συντρέχουν ειδικοί λόγοι 

προστασίας της ενάλιας πολιτιστικής κληρονοµιάς», οπότε η 

έγκριση δεν χορηγείται. 

3. Παραποµπή του θέµατος στο αρµόδιο ΚΑΣ 

4. Γνωµοδότησις του ΚΑΣ 

5. Σύνταξις αποφάσεως από την αρµόδια Κ.Υ. του ΥΠΠΟ 

6. Υπογραφή της αποφάσεως από τον Υπουργό Πολιτισµού ή το 
εξουσιοδοτηµένο όργανο της αρµοδίας Κ.Υ. του ΥΠΠΟ  

ε. Εκτέλεση λιµενικών έργων 

«Απαγορεύεται η εκτέλεση κάθε µορφής λιµενικού έργου χωρίς προηγούµενη 

άδεια…» (΄Αρθρο 15 παρ. 5) 

∆ιαδικασία:  

1. Αίτησις των ενδιαφεροµένων µε φάκελλο µελέτης (τεχνική περιγραφή έργων, 
τοπογραφικό κλπ.) 

2. Εξέτασις της αιτήσεως , ιδίως κατά πόσον ο τόπος ευρίσκεται πλησίον εναλίου 
µνηµείου, εναλίου αρχαιολογικού χώρου, ή εντός ζώνης προστασίας. Επίσης εάν 

το έργο πρόκειται να επιχειρηθή πλησίον χερσαίου µνηµείου, ή πλησίον ή εντός 

χερσαίου αρχαιολογικού χώρου ή ιστορικού τόπου.  

3. Παραποµπή του θέµατος στο αρµόδιο ΚΑΣ ή ΚΣΝΜ 

4. Γνωµοδότησις του ΚΑΣ 

5. Σύνταξις αποφάσεως από την αρµόδια Κ.Υ. του ΥΠΠΟ 

6. Υπογραφή της αποφάσεως από τον Υπουργό Πολιτισµού ή το εξουσιοδοτηµένο 
όργανο της αρµοδίας Κ.Υ. του ΥΠΠΟ 

Ι∆. Απαλλοτριώσεις ή απ΄ευθείας εξαγορές ακινήτων για 
αρχαιολογικούς σκοπούς 
α. «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 
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πολιτών για την πολιτιστική κληρονοµιά» (άρθρο 3 παρ.1). «Το ∆ηµόσιο µπορεί να 

προβαίνει ….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» (άρθρο 18 παρ.1). Επίσης «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» (άρθρο 18 παρ.2). «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» 

(άρθρο 36 παρ.16). «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» 

(άρθρο 45 παρ.15). 

∆ιαδικασία αναγκαστικής απαλλοτριώσεως ακινήτου για αρχαιολογικούς 

σκοπούς: 

1. Εξέτασις της υποθέσεως από την αρµόδια Π.Υ. ή Ε.Π.Υ. του ΥΠΠΟ.  

 Κατ΄ αρχάς εξετάζεται εάν «τα ακίνητα µνηµεία βρίσκονται µέσα σε 
ακίνητα ιδιοκτησίας Ο.Τ.Α, άλλων Ν.Π.∆.∆., εκκλησιαστικών νοµικών 

προσώπων», οπότε «διατηρούνται και προστατεύονται µε ευθύνη της 

Υπηρεσίας χωρίς το ∆ηµόσιο να υποχρεούται σε απαλλοτρίωση». 

 Εξετάζεται εάν η έκτασις ευρίσκεται σε αδόµητη ζώνη Α΄ εκτός σχεδίου 
πόλεων ή ορίων νοµίµως υφισταµένων οικισµών, οπότε δεν είναι 

υποχρεωτική η απαλλοτρίωση, εφόσον δεν παραβλάπτεται η κατά 

προορισµόν χρήσις του ακινήτου. 

 Εξετάζεται εάν (α) η έκτασις ευρίσκεται σε αδόµητη ζώνη Α΄ εκτός 
σχεδίου πόλεων ή ορίων νοµίµως υφισταµένων οικισµών και υπάρχουν 

ορατά αρχαία, και (β) επέρχεται ουσιώδης οριστικός περιορισµός ή 

οριστική στέρηση της κατά προορισµό χρήσης του όλου ακινήτου, οπότε 

είναι υποχρεωτική η απαλλοτρίωση.  

 Εξετάζεται η ύπαρξις «άλλων λύσεων προστασίας των µνηµείων, 
αρχαιολογικών χώρων ή ιστορικών τόπων», και αιτιολογείται η απόρριψις 

τυχόν άλλων λύσεων. 

 Εξετάζονται οι «βασικές κατευθύνσεις για τον τρόπο διατήρησης και 
ανάδειξης των µνηµείων, αρχαιολογικών χώρων ή ιστορικών τόπων µέσα 

στο προς απαλλοτρίωση ακίνητο». 
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 Εξετάζεται επίσης εάν «το ποσό που έχει ή προβλέπεται να καταβληθεί ως 
αποζηµίωση λόγω στέρησης ή περιορισµού χρήσης ακινήτου, προσεγγίζει 

την αξία του ακινήτου» οπότε «αυτό κηρύσσεται απαλλοτριωτέο». 

2. Συµπλήρωσις του φακέλλου µε οικονοµικά στοιχεία (δηλ. µία πρώτη εκτίµησι της 
αξίας του ακινήτου από την αρµόδια ∆.Ο.Υ.) 

3. Παραποµπή του θέµατος στο ΚΑΣ ή ΚΣΝΜ 

4. Γνωµοδότησις του ΚΑΣ ή του ΚΣΝΜ 

5. Αποστολή του φακέλλου µε την γνωµοδότησι, στην οποία καθορίζεται και ποίον 

φορέα βαρύνει η απαλλοτρίωσις, στην ∆/νση Απαλλοτριώσεων του ΥΠΠΟ 

6. Αποστολή του φακέλλου από την ∆/νση Απαλλοτριώσεων του ΥΠΠΟ στην ∆/νση 

Αποτυπώσεων του ΤΑΠΑ για την εκπόνηση τοπογραφικού διαγράµµατος της υπό 

απαλλοτρίωσι εκτάσεως 

7. Επιστροφή του φακέλλου µε τα εκπονηθέντα τοπογραφικά διαγράµµατα στην 

∆/νση Απαλλοτριώσεων του ΥΠΠΟ   

8. Αποστολή του φακέλλου στην ∆/νση ∆ιοικητικού του ΤΑΠΑ προκειµένου να 

βεβαιωθή η ύπαρξις πιστώσεως 

9. Εισαγωγή της υποθέσεως στο ∆.Σ. του ΤΑΠΑ και λήψις αποφάσεως 

10. Αποστολή του φακέλλου στην ∆/νση Απαλλοτριώσεων του ΥΠΠΟ µε βεβαίωσι 

του ΤΑΠΑ περί υπάρξεως πιστώσεως 

11. Σύνταξις κοινής αποφάσεως των Υπουργών Οικονοµίας & Οικονοµικών και 

Πολιτισµού 

12. Υπογραφή της αποφάσεως από τους Υπουργούς Οικονοµίας & Οικονοµικών και 

Πολιτισµού. 

13. ∆ηµοσίευσις της αποφάσεως στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. 

14. Εξέτασις τυχόν ενστάσεως του ενδιαφεροµένου κατά της αποφάσεως, η οποία 
χωρεί εντός τριάντα (30) ηµερών από της κοινοποιήσεως της αποφάσεως, ήτοι 

 Γνώµη του ΚΑΣ ή ΚΣΝΜ επ΄αυτής 

 ΄Εκδοσις αποφάσεως Υπουργού Πολιτισµού επ΄αυτής 

15. Επί απορρίψεως της ενστάσεως ή επί µη υποβολής ενστάσεως συνέχισις της 
διαδικασίας από την αρµόδια (κατά νοµόν) Κτηµατική Υπηρεσία του ∆ηµοσίου, 

σύµφωνα µε τον ισχύοντα Κώδικα Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων. [ Επί 

αποδοχής ολικής της ενστάσεως γίνεται µε την ίδια διαδικασία ανάκλησις της 

κ.υ.α. Επί αποδοχής µερικής της ενστάσεως εκδίδεται µε την ίδια διαδικασία 

τροποποίησις της κ.υ.α.]. 

16. Αποστολή της προσωρινής αποφάσεως του αρµοδίου δικαστηρίου από την 
αρµόδια (κατά νοµόν) Κτηµατική Υπηρεσία του ∆ηµοσίου στην ∆/νση 

Απαλλοτριώσεων του ΥΠΠΟ 
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17. Αποστολή του φακέλλου στο ΤΑΠΑ για την παρακατάθεσι του ορισθέντος ποσού 

στο Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων υπέρ των δικαιούχων που θα ορίση το 

δικαστήριο 

18. Αποστολή του φακέλλου από το ΤΑΠΑ µε τα γραµµάτια παρακατάθεσης στην 

∆/νση Απαλλοτριώσεων του ΥΠΠΟ 

19. ∆ηµοσίευσις ειδοποιήσεως στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως (α) προς τους 
ορισθησοµένους από το δικαστήριο δικαιούχους περί της παρακαταθέσεως του 

ορισθέντος ποσού από την ∆/νση Απαλλοτριώσεων του ΥΠΠΟ στην Εφηµερίδα 

της Κυβερνήσεως και (β) προς την αρµόδια υπηρεσία του ΥΠΠΟ να παραλάβη 

εντός δεκαηµέρου το απαλλοτριωθέν ακίνητο  [συντέλεση απαλλοτριώσεως]. 

20. Παραλαβή και µεταγραφή του ακινήτου 

∆ιαδικασία απ΄ευθείας εξαγοράς ακινήτου για αρχαιολογικούς σκοπούς: 

1. Γίνονται οι ενέργειες που περιγράφονται ανωτέρω στα σηµεία 1 και 2, και 

επισυνάπτεται δήλωσις του/των φεροµένου/ων ιδιοκτητών ότι αποδέχονται την 

διαδικασία της απ΄ευθείας εξαγοράς . 

2. Παραποµπή του θέµατος στο ΚΑΣ ή ΚΣΝΜ 

3. Γνωµοδότησις του ΚΑΣ ή του ΚΣΝΜ 

4. Αποστολή του φακέλλου µε την γνωµοδότησι, στην οποία καθορίζεται και ποίον 

φορέα βαρύνει η απ΄ευθείας εξαγορά, στην ∆/νση Απαλλοτριώσεων του ΥΠΠΟ 

5. Αποστολή του φακέλλου από την ∆/νση Απαλλοτριώσεων του ΥΠΠΟ στην ∆/νση 

Αποτυπώσεων του ΤΑΠΑ για την εκπόνηση τοπογραφικού διαγράµµατος της υπό 

εξαγορά εκτάσεως 

6. Επιστροφή του φακέλλου µε τα εκπονηθέντα τοπογραφικά διαγράµµατα στην 

∆/νση Απαλλοτριώσεων του ΥΠΠΟ   

7. Αποστολή του φακέλλου στην αρµόδια  Κτηµατική Υπηρεσία του ∆ηµοσίου του 
νοµού. 

8. ΄Ελεγχος τίλων ιδιοκτησίας από την αρµόδια Κτηµατική Υπηρεσία του ∆ηµοσίου 
του νοµού. 

9. Εκτίµησις της αξίας του υπό εξαγοράν ακινήτου από την τριµελή εκτιµητική 
επιτροπή του άρθρου 15 του Κώδικα Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων Ακινήτων 

(ν.2882/2001), στην οποία αντί του εµπειρογνώµονος συµµετέχει υπάλληλος 

του ΥΠΠΟ, «στην περίπτωση που πρέπει να εκτιµηθεί η αξία µνηµείου» (άρθρο 

18 παρ.2). 

10. Αποστολή του φακέλλου στην ∆/νση Απαλλοτριώσεων του ΥΠΠΟ 

11. Ειδοποίησις του ενδιαφεροµένου από την ∆/νση Απαλλοτριώσεων του ΥΠΠΟ περί 

της εκτιµηθείσης αξίας και πρόσκλησίς του να δηλώση αν την αποδέχεται. Αν 
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όχι, εφαρµόζεται η διαδικασία αναγκαστικής απαλλοτριώσεως. Αν ναι, βλ. 

κατωτέρω.  

12. Αποστολή του φακέλλου στην ∆/νση ∆ιοικητικού του ΤΑΠΑ προκειµένου να 

βεβαιωθή η ύπαρξις πιστώσεως 

13. Εισαγωγή της υποθέσεως στο ∆.Σ. του ΤΑΠΑ και λήψις αποφάσεως 

14. Αποστολή του φακέλλου στην ∆/νση Απαλλοτριώσεων του ΥΠΠΟ µε βεβαίωσι 

του ΤΑΠΑ περί υπάρξεως πιστώσεως 

21. Σύνταξις κοινής αποφάσεως των Υπουργών Οικονοµίας & Οικονοµικών και 

Πολιτισµού περί της απ΄ευθείας εξαγοράς 

15. Υπογραφή της αποφάσεως από τους Υπουργούς Οικονοµίας & Οικονοµικών και 

Πολιτισµού περί της απ΄ευθείας εξαγοράς. 

16. Κοινοποίησις της αποφάσεως προς τον ενδιαφερόµενο µε πρόσκλησι για την 
υπογραφή του σχετικού συµβολαίου αγοράς και εξουσιοδότησις του προσώπου 

που θα το υπογράψη εκ µέρους του ∆ηµοσίου (άρθρο 2 του Κ.Α.Α.Α.) 

17. Υπογραφή του συµβολαίου µα ταυτόχρονη καταβολή του τιµήµατος  

18. Παραλαβή και µεταγραφή του ακινήτου 

∆ιαδικασία ανταλλαγής ιδιωτικού ακινήτου µε ακίνητο ίσης αξίας του 

∆ηµοσίου ή Ο.Τ.Α. ή αποζηµίωση µε άλλο νόµιµο τρόπο: 

1. Γίνονται οι ενέργειες που περιγράφεται ανωτέρω στο σηµείο 1, και επισυνάπτεται 

δήλωσις του/των φεροµένου/ων ιδιοκτητών ότι συναινούν στην διαδικασία της 

ανταλλαγής . 

2. Παραποµπή του θέµατος στο ΚΑΣ ή ΚΣΝΜ 

3. Γνωµοδότησις του ΚΑΣ ή του ΚΣΝΜ 

4. Αποστολή του φακέλλου µε την γνωµοδότησι στην ∆/νση Απαλλοτριώσεων του 

ΥΠΠΟ 

5. Σύνταξις κοινής αποφάσεως των Υπουργών Οικονοµίας & Οικονοµικών και 

Πολιτισµού περί της ανταλλαγής, στην οποία καθορίζεται και τυχόν 

συµπληρωµατικό ποσόν που πρέπει να καταβληθή για την εξίσωση των αξιών 

των ακινήτων 

6. Υπογραφή της αποφάσεως από τους Υπουργούς Οικονοµίας & Οικονοµικών και 

Πολιτισµού περί της ανταλλαγής. 

7. Αποστολή της αποφάσεως στην Κτηµατική Εταιρεία του ∆ηµοσίου διά τα 
περαιτέρω. 

8. Παραλαβή και µεταγραφή του ακινήτου 
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IE. Αποζηµίωση για την στέρηση χρήσης ακινήτου 
α. «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» (άρθρο 3 παρ.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» (άρθρο 19 παρ.1). «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» (άρθρο 19 παρ.7). «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» (άρθρο 19 παρ.8). «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»  (άρθρο 36 

παρ.15). «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» (΄Αρθρο 

36 παρ.16). 

Είδη περιορισµού ή στερήσεως χρήσεως ακινήτου(΄Αρθρο 19 παρ.2-6): 

«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. 
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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». 

∆ιαδικασία καταβολής αποζηµιώσεως: 

1. Υποβολή αιτήσεως στην αρµόδια Π.Υ. ή Ε.Π.Υ. του ΥΠΠΟ 

2. ΄Ελεγχος και συµπλήρωσις των στοιχείων του φακέλλου 

3. Αποστολή του φακέλλου στον Γραµµατέα της αρµοδίας πενταµελούς επιτροπής 

της κ.υ.α. αριθ. ΥΠΠΟ/ΓΝΟΣ/9130/26.2.2003 «Σύσταση Επιτροπής του άρθρου 

19 παρ.6 του Ν.3028/2002» (ΦΕΚ 229/Β΄/28.2.2003). 

4. Εξέτασις της πληρότητος του φακέλλου από τον Γραµµατέα και ειδοποίησις του 

Προέδρου της Επιτροπής 

5. Γνωµοδότησις της Επιτροπής λαµβανοµένων υπ΄ όψει των διατάξεων του 

άρθρου 19, όπως εξειδικεύονται µε την κ.υ.α. αριθ. 

ΥΠΠΟ/ΓΝΟΣ/9130/26.2.2003 «Σύσταση Επιτροπής του άρθρου 19 παρ.6 του 

Ν.3028/2002» (ΦΕΚ 229/Β΄/28.2.2003)62, ήτοι 

 ως προς το εάν συντρέχει περίπτωση καταβολής αποζηµίωσης κατά τις 
παραγράφους 1 έως 5 και 10 του άρθρου 19 του Ν. 3028/02 και 

σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην κ.υ.α. απόφαση. 

 ως προς το ύψος της, κατά τις παραγράφους 1 έως 5 και 10 του άρθρου 

19 του Ν. 3028/02, αποζηµίωσης και σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην 

κ.υ.α. απόφαση 

                                          

62 ΄Αρθρο 19 παρ.6: “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”. 
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 για την αποζηµίωση για τις τυχόν επελθούσες βλάβες του ακινήτου 
εξαιτίας ανασκαφών και των συναφών µε αυτές εργασιών 

λαµβάνοντας υπ΄ όψει 

 εάν ο περιορισµός ή η στέρηση της κατά προορισµό νόµιµης χρήσης 
του όλου ή τµήµατος ενός εκτός σχεδίου κειµένου ακινήτου, είναι 

ουσιώδης, ήτοι συνεπεία αυτού επέρχεται εκµηδένιση της 

εκµεταλλεύσεως του ακινήτου, ή ουσιωδώς µειούται η εκµετάλλευση, 

χρήση και απόδοση αυτού 

 εάν ο περιορισµός ή η στέρηση της κατά προορισµό νόµιµης χρήσης 
του όλου ή τµήµατος ενός ακινήτου, είναι προσωρινός, ήτοι 

προβλέπεται να διαρκέσει µέχρι της λήξεως διενεργουµένου, ή 

προγραµµατιζόµενου αρχαιολογικού έργου και πάντως όχι πέραν της 

πενταετίας σε κάθε περίπτωση. 

 εάν ο περιορισµός ή η στέρηση της κατά προορισµό νόµιµης χρήσης 
του όλου ή τµήµατος ενός ακινήτου,  είναι οριστικός, ήτοι όταν αυτός 

διαρκεί πέραν της πενταετίας 

 εάν το ποσό που έχει ή προβλέπεται να καταβληθεί ως αποζηµίωση 
λόγω στέρησης ή περιορισµού χρήσης ακινήτου, προσεγγίζει την αξία 

του ακινήτου, οπότε αυτό κηρύσσεται απαλλοτριωτέο. [Στον αρχικό 

προσδιορισµό της αποζηµιώσεως η Επιτροπή γνωµοδοτεί και για τη 

σχέση της αποζηµιώσεως που θα καταβληθεί κατά τον 

πιθανολογούµενο χρόνο περιορισµού ή στέρησης της χρήσεως και 

της αποζηµιώσεως σε περίπτωση απαλλοτριώσεως]. 

 για µεν τα εκτός σχεδίου πόλεως ή νοµίµως υφισταµένων 

οικισµών ακίνητα, το είδος του ακινήτου (ποτιστικό, ξερικό, πεδινό, 

ηµιορεινό, καλλιεργούµενο ή µη κ.λ.π.), το είδος της προβλεπόµενης 

ή της συνήθους για την περιοχή καλλιέργειάς του, την µέση 

στρεµµατική απόδοση των γειτονικών οµοειδών ακινήτων, την 

αποδοτικότητα και εν γένει παραγωγικότητα της περιοχής, τυχόν 

φορολογικές δηλώσεις ή άλλα στοιχεία προσκοµιζόµενα από τον 

ιδιοκτήτη, από τά οποία να προκύπτει το δηλωθέν ή και προερχόµενο 

από το ακίνητο αυτό εισόδηµα, τούς ισχύοντες πίνακες αντικειµενικής 

φορολόγησης αγροτικών εισοδηµάτων του οικείου νοµού, τους 

πίνακες αντικειµενικών αξιών των ∆ΟΥ για τα εκτός σχεδίου ακίνητα 

της περιοχής, τους ετήσιους πίνακες του ΕΛΓΑ για ασφαλιστική 

κάλυψη γεωργικών προιόντων κ.λ.π. 

 για δε τα εντός σχεδίου πόλεως ή νοµίµως υφισταµένων 

οικισµών ακίνητα, το είδος του ακινήτου (κατοικία, γραφείο ή 

κατάστηµα, βιοµηχανική περιοχή κ.λ.π.), η αντικειµενική ή αγοραία 

µισθωτική αξία του, η εµπορική αξία του, τυχόν φορολογικές 
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δηλώσεις ή άλλα στοιχεία προσκοµιζόµενα από τον ιδιοκτήτη, από τα 

οποία να προκύπτει το δηλωθέν ή και προερχόµενο από το ακίνητο 

αυτό εισόδηµα, οι πίνακες αντικειµενικών αξιών των ∆ΟΥ για ακίνητα 

της περιοχής κ.λ.π 

 την ιδιότητα του ακινήτου ως µνηµείου, εφόσον αυτή συντρέχει 

 εάν στο ακίνητο διενεργείται ανασκαφή εν όψει εκτελέσεως έργου, 
για το οποίο έχει ή πρόκειται να χορηγηθεί άδεια κατόπιν αιτήµατος 

του ιδιώτου ιδιοκτήτου, οπότε κατά το πρώτο έτος διενεργείας της 

ανασκαφής δεν θεµελιώνεται δικαίωµα για την αποζηµίωση της 

στέρησης χρήσης ακινήτου 

 τον χρόνο ενάρξεως της στερήσεως χρήσεως, διότι δεν υπολογίζεται 
στον χρόνο στερήσεως χρήσεως το τρίµηνο σύµφωνα µε την 

παράγραφο 4 του άρθρου 9 του Ν.3028/200263 

6. Eπιστροφή του φακέλλου µε αντίγραφο της γνωµοδοτήσεως 

 Στην αρµόδια Π.Υ. ή Ε.Π.Υ. του ΥΠΠΟ, εφ΄όσον πρόκειται για προσωρινή 

στέρηση της χρήσεως ακινήτου και το ποσόν της αποζηµιώσεως δεν 

υπερβαίνει τα 3.000€ κατ΄ έτος. 

 Στην αρµόδια Κ.Υ. του ΥΠΠΟ σε κάθε άλλη περίπτωση. 

7. ΄Εκδοσις αποφάσεως 

 του προϊσταµένου της αρµοδίας Π.Υ. ή Ε.Π.Υ. του ΥΠΠΟ ή 

 του Υπουργού Πολιτισµού ή του εξουσιοδοτηµένου από αυτόν οργάνου της 
Κ.Υ., αντιστοίχως 

µε την οποία διαπιστώνεται ότι συντρέχει λόγος καταβολής αποζηµιώσεως, 

εγκρίνεται η καταβολή στους δικαιούχους, καθώς και ο τρόπος καταβολής64, και 

ορίζεται ο φορέας το οποίο αυτή επιβαρύνει65. 

8. Κοινοποίησις της αποφάσεως στους φεροµένους δικαιούχους. 

                                          

63 (΄Αρθρο 9 παρ.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”. 

64 «Η αποζηµίωση, όταν καταβάλλεται σε χρήµα, χορηγείται για το χρονικό διάστηµα 

της στερήσεως εφάπαξ, µε δυνατότητα και τµηµατικής καταβολής». 

65 «Προκειµένου περί διενέργειας ανασκαφής, σε ιδιωτικό ακίνητο από το ∆ηµόσιο, η 

αποζηµίωση µπορεί να βαρύνει τον προϋπολογισµό του σχετικού έργου. Εάν η 

ανασκαφή διεξάγεται από άλλον φορέα εκτός του ∆ηµοσίου, εφαρµόζεται η 

παράγραφος 16του άρθρου 36 του Ν. 3028/2002». 
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9. Καταβολή της αποζηµιώσεως, από τον φορέα που αυτή βαρύνει, «µετά την 

υποβολή [sc. από τους φεροµένους δικαιούχους] πλήρων νοµιµοποιητικών 

στοιχείων, ως ιδιοκτητών του ακινήτου, ή και δικαιούχων της αποζηµιώσεως. Τα 

στοιχεία αυτά δεν µπορούν να αντικατασταθούν από υπεύθυνη δήλωση». 

Είδος, προϋποθέσεις και διαδικασία καταβολής µη χρηµατικής αποζηµιώσεως 

αποζηµιώσεως: 

«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 εκδίδεται66 µε πρόταση των Υπουργών Οικονοµίας και 

Οικονοµικών, Περιβάλλοντος Χωροταξίας και ∆ηµόσιων Έργων και Πολιτισµού» (άρθρο 

19 παρ.9). 

IΣT. Συστηµατκές ανασκαφές 
α. «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» (άρθρο 3 παρ.1). «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» (άρθρο 35). 

β. Φορείς που εκτελούν 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 

                                          

66 Εκδίδεται κατά περίπτωσι και καθορίζει και την διαδικασία. 
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έρευνες και να διενεργούν άλλες τρεις σε συνεργασία µε την Υπηρεσία»(άρθρο 36 

παρ.1-2). 

∆ιαδικασία χορηγήσεως αδείας συστηµατικής ανασκαφής: 

1. Yποβολή αιτήσεως του ενδιαφεροµένου φορέως, από τους µνηµονευοµένους στο 

άρθρο 36 παρ.1, στην αρµόδια υπηρεσία του ΥΠΠΟ, µε φάκελλο που περιέχει τα 

εξής στοιχεία: 

 αναλυτική έκθεση, από την οποία να πιθανολογείται βάσιµα η ύπαρξη 
µνηµείων και µε την οποία να οριοθετείται η προς ανασκαφή περιοχή και 

να τεκµηριώνεται η προσδοκώµενη συµβολή της συγκεκριµένης έρευνας 

στην επιστηµονική γνώση, καθώς και η ανάγκη προσφυγής στην 

ανασκαφική µέθοδο, 

 εάν αναγκαίο, στοιχεία αποδεικνύοντα το κύρος και την αξιοπιστία του 
φορέα που αιτείται να αναλάβη τη διενέργεια της ανασκαφής 

 το όνοµα και στοιχεία αποδεικνύοντα την ανασκαφική εµπειρία67 και το 

επιστηµονικό κύρος του µέλλοντος να διευθύνη68 την συστηµατική 

ανασκαφή 

 τα ονόµατα των συνεργατών που αποδεικνύουν και την διεπιστηµονική 
σύνθεση της ανασκαφικής οµάδας, 

 στοιχεία αποδεικνύοντα την εµπειρία των µελών της επιστηµονικής 
οµάδας στη στερέωση, συντήρηση, προστασία και δηµοσίευση των 

ευρηµάτων ανασκαφών, 

 στοιχεία για την ύπαρξι επαρκούς τεχνικής υποδοµής 

 στοιχεία αποδεικνύοντα την ύπαρξι επαρκούς προϋπολογισµού 

 το πρόγραµµα της ανασκαφής, συντήρησης και δηµοσίευσης των 

ευρηµάτων. 

                                          

67 ΄Αρθρο 36 παρ.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”. ΄Αρθρο 

36 παρ.5: “Τη διεύθυνση ανασκαφής που διενεργείται από την Υπηρεσία σε συνεργασία 

µε ξένες αρχαιολογικές σχολές αναλαµβάνει αρχαιολόγος που ορίζεται από την 

Υπηρεσία”. 

68 ΄Αρθρο 36 παρ.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”. 
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2. Σύνταξις εισηγήσεως της αρµοδίας υπηρεσίας του ΥΠΠΟ και παραποµπή του 

θέµατος στο ΚΑΣ 

3. Γνωµοδότησις του ΚΑΣ 

4. Σύνταξις αποφάσεως από την αρµόδια Κ.Υ. του ΥΠΠΟ , στην οποία εάν είναι 

εγκριτική περιλαµβάνονται και οι εξής όροι: 

 η διάρκεια της ανασκαφής, που δεν µπορεί να υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη 

 εάν η ανασκαφή εγκρίνεται να διενεργηθή από φορέα εκτός της Υπηρεσίας, 
ότι αυτή τελεί υπό την εποπτεία της, η οποία ασκείται µε οριζόµενο 

εκπρόσωπό της αρχαιολόγο (που διαθέτει τριετή τουλάχιστον ανασκαφική 

εµπειρία). 

 Ο διευθύνων οφείλει να τηρή τις υποχρεώσεις των παρ. 8 - 10 του άρθρου 

36, ήτοι 

1. να εκτελεί την ανασκαφή στο πλαίσιο του χρονοδιαγράµµατος 

2. να µεριµνά ώστε να χρησιµοποιούνται, κατά το δυνατόν, µη 
καταστροφικές µέθοδοι, 

3. να µεριµνά για τη φύλαξη της περιοχής,  

4. να µεριµνά για τη διατήρηση των ευρηµάτων κατά προτίµηση κατά 
χώρα, 

5. να µεριµνά για τη στερέωση και τη συντήρηση των ευρηµάτων 

6. να µεριµνά για την τήρηση των κανόνων ασφάλειας των εργαζοµένων 
και τρίτων 

7. να µεριµνά για τη λήψη κατάλληλων µέτρων για την αναστήλωση 
των µνηµείων, εάν αυτή είναι αναγκαία, σε συνεργασία µε ειδικούς 

επιστήµονες, τεχνικούς ή συντηρητές 

8. να µεριµνά για τη διαµόρφωση του χώρου που έχει ανασκαφεί και 
εφόσον αυτό κρίνεται αναγκαίο, για την ανάδειξή του 

9. να διευκολύνει υποχρεωτικώς την πρόσβαση ειδικών επιστηµόνων 
στο χώρο της ανασκαφής υπό την επιφύλαξη των διατάξεων του 

άρθρου 39. 

10. να µεριµνά ώστε τα κινητά ευρήµατα να µεταφέρονται χωρίς υπαίτια 
καθυστέρηση στο καθοριζόµενο πλησιέστερο συναφές δηµόσιο 

µουσείο, κατά προτίµηση, ή σε καθοριζοµένους κατάλληλα 

διαµορφωµένους αποθηκευτικούς χώρους, που τελούν υπό την 

εποπτεία της Υπηρεσίας, όπου και είναι προσιτά υπό τους όρους της 

παραγράφου 8 του άρθρου 39 

11. να περατώνει τις εργασίες σε εύλογο χρόνο και να δηλώνει την 
περάτωση της ανασκαφής 
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12. να προβαίνει σε δηµοσίευση τα αποτελέσµατα των ερευνών εντός των 
χρονικών ορίων που ορίζονται στις παρ.2 και 3 του άρθρου 3969, 

εντός των των οποίων έχουν αποκλειστικό δικαίωµα δηµοσίευσης. 

13.  να καταθέτει στην Υπηρεσία αντίγραφο του συνόλου του υλικού 
τεκµηρίωσης που διαθέτει 

5 Υπογραφή της αποφάσεως από τον Υπουργό Πολιτισµού. 

∆ιαδικασία παρατάσεως της αδείας συστηµατικής ανασκαφής (για νέο 

χρονικό διάστηµα µέχρι 5 ετών): 

1. Yποβολή αιτήσεως από τον ενδιαφερόµενο φορέα στην αρµόδια υπηρεσία του 

ΥΠΠΟ, µε αναλυτική έκθεση από την οποία να προκύπτουν τα εξής στοιχεία: 

 τα αποτελέσµατα της πρώτης περιόδου της ανασκαφής 

 η σκοπιµότητα της συνέχισης της έρευνας 

 ότι έχουν τηρηθή οι υποχρεώσεις των παραγράφων 8 και 9 του άρθρου 

36 (υποχρεώσεις διευθύνοντος την ανασκαφή) και των παραγράφων 2 

και 3 του άρθρου 39 (δηµοσιεύσεις) 

 τυχόν αλλαγές στη σύνθεση της επιστηµονικής οµάδας και η επιµέλεια 
που επέδειξε στη στερέωση, συντήρηση και προστασία των ευρηµάτων 

κατά την προηγούµενη ανασκαφική περίοδο 

 η επάρκεια της τεχνικής υποδοµής 

 ο αναλυτικός απολογισµός της προηγούµενης ανασκαφικής περιόδου 

 η επάρκεια του προϋπολογισµού 

 η επάρκεια του προγράµµατος για τη συνέχιση της ανασκαφής, τη 

συντήρηση και τη δηµοσίευση των ευρηµάτων 

                                          

69 «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». 
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2. Εισήγηση της αρµοδίας υπηρεσίας του ΥΠΠΟ και παραποµπή του θέµατος στο 

ΚΑΣ 

3. Γνωµοδότησις του ΚΑΣ 

4. Σύνταξις αποφάσεως από την αρµόδια Κ.Υ. του ΥΠΠΟ 

5. Υπογραφή της αποφάσεως από τον Υπουργό Πολιτισµού. 

ΙΖ. Ανασκαφές περιορισµένης χρονικής διαρκείας 
α. «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» (άρθρο 3 παρ.1). «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» (άρθρο 35). «Είναι δυνατόν να διενεργούνται ανασκαφές 

περιορισµένης χρονικής διάρκειας σε ακίνητο που δεν έχει απαλλοτριωθεί…. 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…. 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» (άρθρο 36 παρ.15). 

∆ιαδικασία: 

1. Aίτηµα του φορέως που θα διενεργήση την ανασκαφή, µε προσδιορισµό του 

µη απαλλοτριωµένου ακινήτου, την σκοπιµότητα και διάρκεια της 

ανασκαφής, προς την αρµόδια Κ.Υ. του ΥΠΠΟ 

2. Αποστολή εγγράφου ειδοποιήσεως στον ιδιοκτήτη του µη απαλλοτριωµένου 

ακινήτου από την αρµόδια Κ.Υ. του ΥΠΠΟ. Εάν αυτός είναι άγνωστος ή 

αγνώστου διαµονής δηµοσίευσις της ειδοποιήσεως στην Εφηµερίδα της 

Κυβερνήσεως. 

3. ∆ιενέργεια της ανασκαφής 

4. Εάν τα ευρήµατα κρίνονται διατηρητέα στη θέση εύρεσης, τότε ακολουθεί η 
διαδικασία είτε αναγκαστικής απαλλοτριώσεως είτε αποζηµιώσεως για 

οριστική στέρηση χρήσης του χώρου (άρθρα 18 – 19). Το τίµηµα 
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καταβάλλεται από τον φορέα που διενεργεί την ανασκαφή και η τυχόν 

απαλλοτρίωση γίνεται υπέρ του Ελληνικού ∆ηµοσίου 

5. Εάν τα ευρήµατα δεν κρίνονται διατηρητέα στη θέση εύρεσης, ο φορέας που 
διενεργεί την ανασκαφή υποχρεούται να επαναφέρει το χώρο στην αρχική 

του κατάσταση.   

ΙΗ. Σωστικές ανασκαφές 
α. «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» (άρθρο 3 παρ.1). «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» (άρθρο 35). «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 ανασκαφικής ενέργειας 

(σωστική ανασκαφή) διενεργείται από την Υπηρεσία» (άρθρο 37 παρ.1). «Στην 

περίπτωση που η σωστική ανασκαφή υπερβαίνει το στόχο της άµεσης διάσωσης 

εφαρµόζονται οι διατάξεις του προηγούµενου άρθρου» [sc.36] (άρθρο 37 παρ.5). «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 €). 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 €), µετά από αίτηση του κυρίου του έργου, µε απόφαση του 

Υπουργού Πολιτισµού ύστερα από γνώµη του Συµβουλίου». (άρθρο 37 παρ.6).  

∆ιαδικασία 
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     ΚτΠ     Οδηγός πολιτισµικής τεκµηρίωσης και διαλειτουργικότητας    ΙΤΕ-ΙΠ 

1. Oρισµός αρχαιολόγου70 της Π.Υ. ή Ε.Π.Υ. του ΥΠΠΟ για την διενέργεια της 

σωστικής ανασκαφής µε απόφαση του προϊσταµένου της αρµοδίας Π.Υ. ή Ε.Π.Υ. 

του ΥΠΠΟ 

2. Εάν πρόκειται για σωστική ανασκαφή λόγω  

 δηµοσίου έργου (Ν.1418/1984) 

 ιδιωτικού έργου προϋπολογισµού µεγαλύτερου των πεντακοσίων ογδόντα 
επτά χιλιάδων ευρώ (587.000 €) 

 ιδιωτικού έργου προϋπολογισµού µικροτέρου των πεντακοσίων ογδόντα 
επτά χιλιάδων ευρώ (587.000 €), στο οποίο ο κύριος του έργου αιτείται 

να χρηµατοδοτήση την σωστική ανασκαφή 

 έκδοσις σχετικής αποφάσεως του προϊσταµένου της αρµοδίας Π.Υ. ή 

Ε.Π.Υ. του    ΥΠΠΟ που ρυθµίζει τα της χρηµατοδοτήσεως  

3. Εάν αποκαλυφθούν αρχαία, έκδοσις αποφάσεως του προϊσταµένου της αρµοδίας 
Π.Υ. ή Ε.Π.Υ. του ΥΠΠΟ για την συντήρηση και φύλαξη των ευρηµάτων71, καθώς 

και για την διατήρηση των αρχαίων72. 

4. Χορήγηση αδείας προσβάσεως στον χώρο της ανασκαφής σε ειδικούς 
επιστήµονες73 από τον προϊστάµενο της αρµοδίας Π.Υ. ή Ε.Π.Υ. του ΥΠΠΟ . 

5. Κατάθεσις από τον διενεργούντα την σωστική ανασκαφή στην Υπηρεσία του 
συνόλου του υλικού τεκµηρίωσης που διαθέτει74, και  δηµοσίευσις των 

αποτελεσµάτων75 

                                          

70 «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 2 του άρθρου 39» (άρθρο 37 παρ.2). 

71 «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» (άρθρο 37 παρ.3). 

72 «Για τη διατήρηση των ακινήτων ευρηµάτων εφαρµόζονται οι διατάξεις του άρθρου 

9» (άρθρο 37 παρ.3). 

73 «Η Υπηρεσία υποχρεούται να διευκολύνει την πρόσβαση ειδικών επιστηµόνων στο 

χώρο της ανασκαφής υπό την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 39» (άρθρο 37 

παρ.4). 

74 «Ο διενεργών σωστική ανασκαφή οφείλει να καταθέτει στην Υπηρεσία το σύνολο 

του υλικού τεκµηρίωσης που διαθέτει» (άρθρο 39 παρ.8) 

75 ΄Αρθρο 39: Οι διενεργούντες σωστικές ανασκαφές «οφείλουν να καταθέτουν στην 

Υπηρεσία ετήσιες επιστηµονικές εκθέσεις, το αργότερο ως τον Απρίλιο του επόµενου 
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έτους, για τη δηµοσίευσή τους σε επιστηµονικό έντυπο ή την ηλεκτρονική καταχώρησή 

τους».  «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». 


