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ΝΟΜΟΣ ΥΠ1 ΑΡΙΘ. 3028
Πα την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της
Πολιτιστικής Κληρονοµιάς.
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή:
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ
ΒΑΣΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 1
Αντικείµενο
1. Στην προστασία που παρέχεται µε τις διατάξεις του
παρόντος νόµου υπάγεται η πολιτιστική κληρονοµιά της
Χώρας από τους αρχαιότατους χρόνους µέχρι σήµερα. Η
προστασία αυτή έχει ως σκοπό τη διατήρηση της ιστορι
κής µνήµης χάριν της παρούσας και των µελλοντικών γενεών και την αναβάθµιση του πολιτιστικού περιβάλλοντος.
2. Η πολιτιστική κληρονοµιά της Χώρας αποτελείται από τα πολιτιστικά αγαθά που βρίσκονται εντός των ορίων
της ελληνικής επικράτειας, συµπεριλαµβανοµένων των
χωρικών υδάτων, καθώς και εντός άλλων θαλάσσιων ζωνών στις οποίες η Ελλάδα ασκεί σχετική δικαιοδοσία σύµφωνα µε το διεθνές δίκαιο. Η πολιτιστική κληρονοµιά περιλαµβάνει και τα άϋλα πολιτιστικά αγαθά.
3. Στο πλαίσιο των κανόνων του διεθνούς δικαίου, το Ελληνικό Κράτος µεριµνά και για την προστασία των πολιτιστικών αγαθών που προέρχονται από την ελληνική επικράτεια οποτεδήποτε και αν αποµακρύνθηκαν από αυτήν.
Το Ελληνικό Κράτος µεριµνά επίσης στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου για την προστασία των πολιτιστικών αγαθών που συνδέονται ιστορικά µε την Ελλάδα οπουδήποτε
και αν βρίσκονται.
Άρθρο 2
Έννοια όρων
Για την εφαρµογή των διατάξεων του παρόντος νόµου:
α) Ως πολιτιστικά αγαθά νοούνται οι µαρτυρίες της ύπαρξης και της ατοµικής και συλλογικής δραστηριότητας
του ανθρώπου.

τελούν υλικές µαρτυρίες και ανήκουν στην πολιτιστική
κληρονοµιά της Χώρας και των οποίων επιβάλλεται η ειδικότερη προστασία βάσει των εξής διακρίσεων. αα) Ως
αρχαία µνηµεία ή αρχαία νοούνται όλα τα πολιτιστικά
αγαθά που ανάγονται στους προϊστορικούς, αρχαίους,
βυζαντινούς και µεταβυζαντινούς χρόνους και
χρονολογούνται έως και το 1830, µε την επιφύλαξη των
διατάξεων του άρθρου 20. Στα αρχαία µνηµεία συµπεριλαµβάνονται σπήλαια και παλαιοντολογικά κατάλοιπα για
τα οποία υπάρχουν ενδείξεις ότι συνδέονται µε την ανθρώπινη ύπαρξη.
ββ) Ως νεότερα µνηµεία νοούνται τα πολιτιστικά αγαθά
που είναι µεταγενέστερα του 1830 και των οποίων η προστασία επιβάλλεται λόγω της ιστορικής, καλλιτεχνικής ή
επιστηµονικής σηµασίας τους, κατά τις διακρίσεις των
άρθρων 6 και 20.
γγ) Ως ακίνητα µνηµεία νοούνται τα µνηµεία που υπήρξαν συνδεδεµένα µε το έδαφος και παραµένουν σε αυτό
ή στο βυθό της θάλασσας η στον πυθµένα λιµνών ή ποταµών, καθώς και τα µνηµεία που βρίσκονται στο έδαφος ή
στο βυθό της θάλασσας ή στον πυθµένα λιµνών ή ποταµών και δεν είναι δυνατόν να µετακινηθούν χωρίς βλάβη
της αξίας τους ως µαρτυριών. Στα ακίνητα µνηµεία συµπεριλαµβάνονται οι εγκαταστάσεις, οι κατασκευές και
τα διακοσµητικά και λοιπά στοιχεία που αποτελούν αναπόσπαστο τµήµα τους, καθώς και το άµεσο περιβάλλον
τους.
δδ) Ως κινητά µνηµεία νοούνται τα µνηµεία που δεν θεωρούνται ακίνητα.
γ) Ως αρχαιολογικοί χώροι νοούνται εκτάσεις στην ξηρά
ή στη θάλασσα ή στις λίµνες ή στους ποταµούς, οι οποίες
περιέχουν ή στις οποίες υπάρχουν ενδείξεις ότι περιέχονται αρχαία µνηµεία η αποτέλεσαν ή υπάρχουν ενδείξεις
ότι αποτέλεσαν από τους αρχαιότατους χρόνους έως και
το 1830 µνηµειακό, οικιστικά ή ταφικά σύνολα. Οι αρχαιολογικοί χώροι περιλαµβάνουν και το απαραίτητο ελεύθερο περιβάλλον που επιτρέπει στα σωζόµενα µνηµεία να
συντίθενται σε ιστορική, αισθητική και λειτουργική ενότητα.
δ) Ως ιστορικοί τόποι νοούνται είτε εκτάσεις στην ξηρά
ή στη θάλασσα ή στις λίµνες ή στους ποταµούς που αποτέλεσαν ή που υπάρχουν ενδείξεις ότι αποτέλεσαν το χώρο εξαίρετων ιστορικών ή µυθικών γεγονότων, ή εκτάσεις
που περιέχουν ή στις οποίες υπάρχουν ενδείξεις ότι πε-

β) Ως µνηµεία νοούνται τα πολιτιστικά αγαθά που από-
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ριέχονται 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, καλλιτε·
χνικής ή επιστηµονικής σηµασίας τους.
ε) Ως άυλα πολιτιστικά αγαθά νοούνται εκφράσεις,
δραστηριότητες, γνώσεις και πληροφορίες, όπως µύθοι,
έθιµα, προφορικές παραδόσεις, χοροί, δρώµενα, µουσική, τραγούδια, δεξιότητες ή τεχνικές που αποτελούν
µαρτυρίες του παραδοσιακού, λαϊκού και λόγιου πολιτισµού.
στ) Ως Υπηρεσία νοείται η αρµόδια Κεντρική ή Περιφερειακή Υπηρεσία του Υπουργείου Πολιτισµού.
ζ) Ως Συµβούλιο νοείται το κατά περίπτωση αρµόδιο
γνωµοδοτικό συλλογικό όργανο, όπως αυτά ορίζονται
στις διατάξεις των άρθρων 49 έως 51.
Άρθρο 3
Περιεχόµενο της προστασίας
1. Η προστασία της πολιτιστικής κληρονοµιάς της Χώρας συνίσταται κυρίως:
α) στον εντοπισµό, την έρευνα, την καταγραφή, την τεκµηρίωση και τη µελέτη των στοιχείων της,
β) στη διατήρηση και στην αποτροπή της καταστροφής,
της αλλοίωσης και γενικά κάθε άµεσης ή έµµεσης βλάβης
της.
γ) στην αποτροπή της παράνοµης ανασκαφής, της κλοπής και της παράνοµης εξαγωγής,
δ) στη συντήρηση και την κατά περίπτωση αναγκαία αποκατάσταση της,
ε) στη διευκόλυνση της πρόσβασης και της επικοινωνίας του κοινού µε αυτήν,
στ) στην ανάδειξη και την ένταξη της στη σύγχρονη κοινωνική ζωή και
ζ) στην παιδεία, την αισθητική αγωγή και την ευαισθητοποίηση των πολιτών για την πολιτιστική κληρονοµιά.
2. Η προστασία των µνηµείων, αρχαιολογικών χώρων
και ιστορικών τόπων περιλαµβάνεται στους στόχους οποιουδήποτε επιπέδου χωροταξικού, αναπτυξιακού, πε
ριβαλλοντικού και πολεοδοµικού σχεδιασµού ή σχεδίων ισοδύναµου αποτελέσµατος ή υποκατάστατων τους.
Άρθρο 4
Εθνικό Αρχείο Μνηµείων
1. Τα µνηµεία καταγράφονται, τεκµηριώνονται και καταχωρούνται στο Εθνικό Αρχείο Μνηµείων, που τηρείται
στο Υπουργείο Πολιτισµού.
2. Με προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται µε πρόταση
του Υπουργού Πολιτισµού, ρυθµίζεται η οργάνωση και
η λειτουργία του Εθνικού Αρχείου Μνηµείων και προσδιορίζονται ο τρόπος καταγραφής των µνηµείων, ο τρόπος προστασίας των δεδοµένων, οι προϋποθέσεις άσκησης του δικαιώµατος πρόσβασης σε αυτά για ερευ
νητικούς και άλλους λόγους και κάθε αναγκαία
λεπτοµέρεια. Στο Εθνικό Αρχείο Μνηµείων καταχωρίζεται, το αργότερο ανά τριετία, το πόρισµα επιθεώρησης για την κατάσταση κάθε ακινήτου µνηµείου που
διενεργείται από την αρµόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Πολιτισµού.

Άρθρο 5 Προστασία αυλών
πολιτιστικών αγαθών
Το Υπουργείο Πολιτισµού µεριµνά για την αποτύπωση
σε γραπτή µορφή, καθώς και σε υλικούς φορείς ήχου. ει
κόνας ή ήχου και εικόνας, την καταγραφή και την τεκµη
ρίωση αυλών πολιτιστικών αγαθών του παραδοσιακού,
λαϊκού και λόγιου πολιτισµού που παρουσιάζουν ιδιαίτε
ρη σηµασία. Με προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται µε
πρόταση του Υπουργού Πολιτισµού, καθορίζονται ο τρό
πος καταγραφής και αποτύπωσης των αυλών πολιτιστικών αγαθών, οι αρµόδιες για την υλοποίηση των παραπά
νω ενεργειών υπηρεσίες ή και φορείς και ρυθµίζεται κάθε
αναγκαία λεπτοµέρεια.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ∆ΕΥΤΕΡΟ
ΑΚΙΝΗΤΑ ΜΝΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΧΩΡΟΙ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟ
ΓΕΝΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 6
∆ιακρίσεις ακινήτων µνηµείων-Χαρακτηρισµός
1. Στα ακίνητα µνηµεία περιλαµβάνονται:
α) τα αρχαία που χρονολογούνται έως και το 1830.
β) τα νεότερα πολιτιστικά αγαθά που είναι προγενέστερα των εκάστοτε τελευταίων εκατό ετών και χαρακτηρίζονται µνηµεία λόγω της αρχιτεκτονικής, πολεοδοµικής,
κοινωνικής, εθνολογικής, λαογραφικής, τεχνικής, βιοµηχανικής ή εν γένει ιστορικής, καλλιτεχνικής ή επιστηµονικής σηµασίας τους,
γ) τα νεότερα πολιτιστικά αγαθά που ανάγονται στην
περίοδο των εκάστοτε τελευταίων εκατό ετών και χαρακτηρίζονται µνηµεία λόγω της ιδιαίτερης αρχιτεκτονικής,
πολεοδοµικής, κοινωνικής, εθνολογικής, λαογραφικής,
τεχνικής, βιοµηχανικής ή εν γένει ιστορικής, καλλιτεχνικής
ή επιστηµονικής σηµασίας τους.
2. Ο χαρακτηρισµός ακινήτου µνηµείου είναι δυνατόν
να αφορά και κινητά που συνδέονται µε ορισµένη χρήση
του ακινήτου, τις χρήσεις που είναι σύµφωνες µε το χαρακτήρα του ως µνηµείου, καθώς και τον περιβάλλοντα
χώρο ή στοιχεία αυτού.
3. Για τη δυνατότητα µετακίνησης µνηµείων της περί
πτωσης γγ' του εδαφίου β' του άρθρου 2 και την ιδιότητά
τους ως ακινήτων αποφαίνεται ο Υπουργός Πολιτισµού ύστερα από γνώµη του Συµβουλίου
4. Τα αρχαία ακίνητα µνηµεία προστατεύονται από
το νόµο χωρίς να απαιτείται η έκδοση οποιασδήποτε
διοικητικής πράξης. Τα ακίνητα των περιπτώσεων β'
και γ' της παραγράφου 1 χαρακτηρίζονται µνηµεία µε
απόφαση του Υπουργού Πολιτισµού, που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση της Υπηρεσίας και γνώµη του
Συµβουλίου και δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
5. Η εισήγηση κοινοποιείται απευθείας, µε µέριµνα της
Υπηρεσίας, στον κύριο, τον νοµέα ή τον κάτοχο, ο οποίος
µπορεί να υποβάλει αντιρρήσεις εντός δύο (2) µηνών από
την κοινοποίηση. 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 ηµε
ρήσια ή εβδοµαδιαία εφηµερίδα που εκδίδεται στην
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πρωτεύουσα του νοµού όπου βρίσκεται το από χαρακτηρισµό ακίνητο ή το µεγαλύτερο τµήµα αυτού, και εάν δεν
υπάρχει τέτοια σε µία ηµερήσια εφηµερίδα της Αθήνας ή
της Θεσσαλονίκης για τις Περιφέρειες Κεντρικής Μακεδονίας, ∆υτικής Μακεδονίας. Ανατολικής Μακεδονίας και
Θράκης. Παράλληλα η ανακοίνωση τοιχοκολλάται στο υπό χαρακτηρισµό ακίνητο και συντάσσεται πρακτικό από
την Υπηρεσία για την τοιχοκόλληση. Στην περίπτωση αυτή η προθεσµία για την υποβολή αντιρρήσεων αρχίζει από τη δηµοσίευση.
6.0 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
είσοδο τους σε αυτό και την εξέταση του. Επίσης οφείλει
νότους παρέχει κάθε σχετική πληροφορία.
7. Τα αποτελέσµατα του χαρακτηρισµού επέρχονται από την κοινοποίηση ή τη δηµοσίευση της ανακοίνωσης
στην εφηµερίδα και αίρονται εάν η απόφαση περί χαρα
κτηρισµού δεν δηµοσιευθεί εντός ενός (1) έτους από αυτές. Εντός του ίδιου χρονικού διαστήµατος απαγορεύεται κάθε επέµβαση ή εργασία στο υπό χαρακτηρισµό ακίνητο.
8. Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισµού ρυθµίζεται
κάθε λεπτοµέρεια αναγκαία για την εφαρµογή των διατάξεων των προηγούµενων παραγράφων.
9. Η απόφαση χαρακτηρισµού ακινήτου µνηµείου που
εκδίδεται σύµφωνα µε τις προηγούµενες παραγράφους
µπορεί να ανακληθεί µόνο για πλάνη περί τα πράγµατα. Η
απόφαση ανάκλησης εκδίδεται κατά τη διαδικασία των
παραγράφων 4 και 5 και δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα
της Κυβερνήσεως, αφότου και επέρχονται τα αποτελέσµατά της. Η απόφαση για το χαρακτηρισµό ή η ανακλητική της αποστέλλεται στην αρµόδια πολεοδοµική υπηρεσία και στον οικείο δήµο ή κοινότητα και στο Κτηµατο
λόγιο Α. Ε.
10. Η κατεδάφιση νεότερων ακινήτων που είναι προγε
νέστερα των εκάστοτε εκατό τελευταίων ετών ή η εκτέλεση εργασιών για τις οποίες απαιτείται η έκδοση οικοδοµικής άδειας, ακόµα και αν τα ακίνητα αυτά δεν έχουν χαρακτηρισθεί µνηµεία, δεν επιτρέπεται χωρίς την έγκριση
της Υπηρεσίας. Για το σκοπό αυτόν ο ενδιαφερόµενος
γνωστοποιεί στην Υπηρεσία ότι προτίθεται να προβεί σε
αυτήν. Η έγκριση θεωρείται ότι έχει χορηγηθεί εάν µέσα
σε τέσσερις (4) µήνες από τη γνωστοποίηση δεν συντελεστούν οι διατυπώσεις δηµοσιότητας της εισήγησης για το
χαρακτηρισµό του ακίνητου που προβλέπονται στην παράγραφο 5.
11. Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισµού που εκδίδεται ύστερα από γνώµη του Συµβουλίου κρίνεται εάν είναι
αναγκαία η ολική ή µερική, διαρκής ή προσωρινή άρση
της προστασίας ακινήτου µνηµείου προκειµένου να προστατευθεί άλλο µνηµείο.
Άρθρο 7
Κυριότητα σε ακίνητα µνηµεία
1. Τα αρχαία ακίνητα µνηµεία που χρονολογούνται έως
και το 1453 ανήκουν στο ∆ηµόσιο κατά κυριότητα και νοµή και είναι πράγµατα εκτός συναλλαγής και ανεπίδεκτα
χρησικτησίας.
2. Τα ακίνητα αρχαία που αποκαλύφθηκαν ή αποκαλύπτονται κατά την εκτέλεση ανασκαφών ή άλλης αρχαίο-
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λογικής έρευνας ανήκουν κατά κυριότητα στο ∆ηµόσιο,
είναι εκτός συναλλαγής και ανεπίδεκτα χρησικτησίας.
3. Το δικαίωµα κυριότητας σε άλλα ακίνητα µνηµεία µεταγενέστερα του 1453 ασκείται υπό τους όρους και τις
προϋποθέσεις του παρόντος νόµου.
4. ∆εν υπόκεινται σε κατάσχεση ακίνητα αρχαία που
χρονολογούνται έως και το 1453. Οι παράγραφοι 2-4 του
άρθρου 22 εφαρµόζονται αναλόγως.
Άρθρο 8
∆ήλωση, υπόδειξη ακινήτων αρχαίων και αµοιβή
1. Κάθε πρόσωπο που ανακαλύπτει ή βρίσκει ακίνητο
αρχαίο οφείλει να το δηλώνει χωρίς υπαίτια καθυστέρηση
στην πλησιέστερη αρχαιολογική, αστυνοµική ή λιµενική
αρχή. Η δήλωση περιέχει την ακριβή τοποθεσία όπου βρίσκεται ή ανακαλύπτεται το αρχαίο και κάθε άλλη χρήσιµη
λεπτοµέρεια. Τα στοιχεία της δήλωσης καταγράφονται
σε έκθεση της παραπάνω αρχής. Αν το αρχαίο ανακαλύπτεται ή βρίσκεται σε ακίνητο όπου εκτελούνται έργα ή
εργασίες, αυτές πρέπει να διακόπτονται αµέσως µέχρις
ότου αποφανθεί η Υπηρεσία.
2. Η Υπηρεσία οφείλει χωρίς υπαίτια καθυστέρηση να εξετάζει και να καταγράφει το αρχαίο και να λαµβάνει όλα
τα αναγκαία µέτρα φύλαξης και προστασίας του, ύστερα
από σχετική ειδοποίηση του ιδιοκτήτη του ακινήτου, όπου
αυτό βρέθηκε, εφόσον αυτή είναι δυνατή.
3. Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισµού ύστερα από
γνώµη του Συµβουλίου παρέχεται χρηµατική αµοιβή στο
πρόσωπο που δηλώνει την ύπαρξη ακινήτου αρχαίου,
σύµφωνα µε την παράγραφο 1, το ύψος της οποίας καθορίζεται ανάλογα µε τη σπουδαιότητα του αρχαίου και
τη συµβολή εκείνου που το δηλώνει στην ανεύρεση και
διάσωση του.
4. Αµοιβή µπορεί να παρέχεται µε όµοια απόφαση επίσης σε όποιον υποδεικνύει τον τόπο όπου υπάρχουν άγνωστα στην Υπηρεσία ακίνητα αρχαία, η καταβολή και το
ύψος της οποίας κρίνεται ανάλογα µε τη σπουδαιότητα
των αρχαίων, καθώς και µε τη συµβολή εκείνου που υπο
δεικνύει τον τόπο όπου βρίσκονται, στην ανεύρεση και τη
διάσωση τους.
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 η 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 η µισθωτής του
µέσου µε το οποίο εντοπίστηκαν, η αµοιβή επιµερίζεται
µεταξύ του κυρίου ή µισθωτή του µέσου και εκείνου που
τα δηλώνει.
6. ∆εν καταβάλλεται αµοιβή:
α) εάν το αρχαίο είναι ήδη γνωστό στην Υπηρεσία.
β) εάν βρίσκεται η 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
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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.
Άρθρο 9
∆ιατήρηση ακινήτων αρχαίων

1. Για τη διατήρηση ή µη ακινήτου αρχαίου αποφαίνεται
η Υπηρεσία µε αιτιολογηµένη έκθεση µετά τη διενέργεια
διερευνητικής ανασκαφής, εάν αυτό είναι αναγκαίο. Εάν
το θέµα κρίνεται ως µείζονος σηµασίας είναι δυνατόν το
αργότερο σε δύο (2) µήνες από την εύρεση ή ανακάλυψη
του αρχαίου να παραπέµπεται στο Συµβούλιο, το οποίο
γνωµοδοτεί το αργότερο σε δύο (2) µήνες από την παραποµπή. Στην περίπτωση αυτή για τη διατήρηση αποφαίνεται ο Υπουργός.
2. Σε κάθε περίπτωση που αποφασίζεται να καταχωθεί
ή να µην διατηρηθεί στον τόπο όπου βρίσκεται το αρχαίο,
απαιτείται η προηγούµενη φωτογράφηση, αποτύπωση
και τεκµηρίωση του, καθώς και η κατάθεση εκτενούς επιστηµονικής έκθεσης συνοδευόµενης από λεπτοµερή κατάλογο ευρηµάτων.
3. Αν αποφασίζεται να διατηρηθεί το αρχαίο, µπορεί να
επιβάλλεται στον ιδιοκτήτη του ακινήτου η υποχρέωση να
επιτρέπει την επίσκεψη του υπό όρους, που ορίζονται µε
απόφαση του Υπουργού Πολιτισµού ύστερα από γνώµη
του Συµβουλίου.
4. Αν το αρχαίο βρίσκεται σε ιδιωτικό ακίνητο, ο έχων δικαίωµα σε αυτό δικαιούται να λάβει αποζηµίωση για τη
στέρηση της χρήσης του σύµφωνα µε τις διατάξεις του
άρθρου 19 µετά την πάροδο τριών (3) µηνών από τη δήλωση ή εύρεση του αρχαίου, εφόσον δεν έχει εκδοθεί η
σχετική απόφαση.
5. Αν έχει αποφασιστεί η διενέργεια 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.
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
διατήρηση του. καταβάλλονται σε αυτόν.
ΤΜΗΜΑ ∆ΕΥΤΕΡΟ
ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΑ ΜΝΗΜΕΙΑ ΚΑΙ
ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΟΥΣ
Άρθρο 10

Ενέργειες σε ακίνητα µνηµεία και στο περιβάλλον τους
1. Απαγορεύεται κάθε ενέργεια σε ακίνητο µνηµείο, η οποία είναι δυνατόν να επιφέρει µε άµεσο ή έµµεσο τρόπο
καταστροφή, βλάβη, ρύπανση ή αλλοίωση της µορφής
του.

2. Απαγορεύεται η εκµετάλλευση λατοµείου, ο πορισµός οικοδοµικών υλικών, η διενέργεια µεταλλευτικών ερευνών και η εκµετάλλευση µεταλλείων, καθώς και ο καθορισµός λατοµικών περιοχών, χωρίς έγκριση του Υπουργού Πολιτισµού, ύστερα από γνώµη του Συµβουλίου. η
οποία χορηγείται εντός τριών (3) µηνών από την περιέλευση στο Υπουργείο Πολιτισµού της αίτησης και των σχεδιαγραµµάτων που προβλέπονται από τη µεταλλευτική
και λατοµική νοµοθεσία. Εάν τυχόν παρέλθει άπρακτη η
ως άνω προβλεπόµενη προθεσµία θεωρείται ότι δεν υφίστανται απαγορευτικοί λόγοι. Η έγκριση δεν χορηγείται εάν, λόγω της απόστασης από ακίνητο µνηµείο. της οπτικής
επαφής µε αυτό, της µορφολογίας του εδάφους και του
χαρακτήρα των ενεργειών για τις οποίες ζητείται, κινδυνεύει να προκληθεί άµεση ή έµµεση βλάβη στο µνηµείο.
3. Η εγκατάσταση ή η λειτουργία βιοµηχανικής, βιοτεχνικής ή εµπορικής επιχείρησης, η τοποθέτηση τηλεπικοινωνιακών ή άλλων εγκαταστάσεων, η επιχείρηση οποιουδήποτε τεχνικού ή άλλου έργου ή εργασίας, καθώς και
η οικοδοµική δραστηριότητα πλησίον αρχαίου επιτρέπεται µόνο µετά από έγκριση του Υπουργού Πολιτισµού, η
οποία εκδίδεται ύστερα από γνώµη του Συµβουλίου. Η έγκριση χορηγείται εάν η απόσταση από ακίνητο µνηµείο ή
η σχέση µε αυτό είναι τέτοια ώστε να µην κινδυνεύει να επέλθει άµεση ή έµµεση βλάβη αυτού λόγω του χαρακτήρα του έργου ή της επιχείρησης ή της εργασίας.
4. Για κάθε εργασία, επέµβαση ή αλλαγή χρήσης σε ακίνητα µνηµεία, ακόµη και αν δεν επέρχεται κάποια από
τις συνέπειες της παραγράφου 1 σε αυτά, απαιτείται έγκριση που χορηγείται µε απόφαση του Υπουργού Πολιτισµού ύστερα από γνώµη του Συµβουλίου.
5. Σε περίπτωση επείγουσας ανάγκης για την αποτροπή
άµεσου και σοβαρού κινδύνου είναι δυνατή η επιχείρηση
εργασιών αποκατάστασης βλάβης που δεν αλλοιώνει τα
υπάρχοντα κτιριολογικά, αισθητικά και άλλα συναφή
στοιχεία του µνηµείου χωρίς την έγκριση που προβλέπεται στις παραγράφους 3 και 4, µετά από άµεση και πλήρη
ενηµέρωση της Υπηρεσίας, η οποία µπορεί να διακόψει
τις εργασίες µε σήµα της.
6. Στις περιπτώσεις που απαιτείται έγκριση σύµφωνα µε
τις προηγούµενες παραγράφους, αυτή προηγείται από
τις άδειες άλλων αρχών που αφορούν την επιχείρηση ή
την εκτέλεση του έργου ή της εργασίας και τα στοιχεία
της αναγράφονται µε ποινή ακυρότητας στις άδειες αυτές. Η έγκριση χορηγείται µέσα σε τρεις (3) µήνες από την
υποβολή της σχετικής αίτησης.
7. Για την προστασία των ακινήτων µνηµείων είναι δυνατόν µε απόφαση του Υπουργού Πολιτισµού ύστερα από γνώµη του Συµβουλίου να επιβάλλονται περιορισµοί
στη χρήση και στον τρόπο λειτουργίας τους, καθώς και
στους όρους δόµησης τους κατά παρέκκλιση από κάθε ισχύουσα διάταξη.
8. Με προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται ύστερα από
πρόταση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και
∆ηµόσιων Έργων και Πολιτισµού και γνώµη των οικείων
γνωµοδοτικών οργάνων, είναι δυνατόν να επιβάλλονται
ειδικοί όροι δόµησης και χρήσης µε σκοπό την προστασία
των µνηµείων.
Άρθρο 11

Υποχρεώσεις κυρίων,
νοµέων ή κατόχων ακινήτων µνηµείων
1. Ο κύριος, ο νοµέας ή ο κάτοχος ακινήτου µνηµείου ή
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ακινήτου µέσα στο οποίο διατηρείται ακίνητο αρχαίο, οφείλει να συνεργάζεται µε την Υπηρεσία και να ακολουθεί
τις υποδείξεις της για τη διατήρηση, την ανάδειξη και εν
γένει την προστασία ταυ µνηµείου. Οφείλει επίσης να επιτρέπει την περιοδική ή έκτακτη επιθεώρηση του µνηµείου
από την Υπηρεσία µετά από έγγραφη ειδοποίηση και να
ειδοποιεί χωρίς υπαίτια καθυστέρηση την Υπηρεσία για
κάθε γεγονός που µπορεί να το θέσει σε κίνδυνο.
2. Ο κοριός ή ο νοµέας µνηµείου υποχρεούται να µεριµνά για την άµεση εκτέλεση των εργασιών συντήρησης,
στερέωσης ή προστασίας ετοιµόρροπου µνηµείου χωρίς
υπαίτια καθυστέρηση, µε δική του δαπάνη και υπό την εποπτεία και τις υποδείξεις της Υπηρεσίας σύµφωνα και µε
τις διατάξεις των άρθρων 40 και 41. Αν ο κύριος ή ο νοµέας αδρανεί, την ίδια υποχρέωση έχει ο κάτοχος, ο οποίος
µπορεί να αναχθεί κατά του κυρίου ή του νοµέα. Αν η Υπηρεσία κρίνει ότι καθυστερεί η εκτέλεση των εργασιών
συντήρησης ή στερέωσης για οποιονδήποτε λόγο ή ότι
αυτές είναι ανεπαρκείς, µπορεί να λαµβάνει τα αναγκαία
µέτρα, διατηρώντας τη δυνατότητα να καταλογίζει το σύνολο ή µέρος της σχετικής δαπάνης σε βάρος των υποχρέων κατά τις σχετικές περί εισπράξεως δηµοσίων εσόδων διατάξεις. Το ∆ηµόσιο ή οι Ο.Τ.Α. υποχρεούνται να
καλύπτουν το σύνολο ή µέρος των δαπανών συντήρησης,
στερέωσης ή άλλης εργασίας προστασίας µνηµείου που
δεν τους ανήκει, εφόσον αυτές αφορούν µνηµείο που κρίνεται µε απόφαση του Υπουργού Πολιτισµού ύστερα από
γνώµη του Συµβουλίου ότι πρέπει να καταστεί επισκέψιµο
για το κοινό και υπερβαίνουν ένα εύλογο ποσό. ο κύριος,
ο νοµέας ή ο κάτοχος δεν είναι υπαίτιος για τη φθορά που
το µνηµείο έχει υποστεί και η οικονοµική κατάσταση του
υπόχρεου δεν του επιτρέπει να καταβάλει τη δαπάνη.
Στην περίπτωση αυτή ο κύριος, ο νοµέας ή ο κάτοχος του
µνηµείου οφείλει να επιτρέπει την πρόσβαση του κοινού
σε αυτό υπό προϋποθέσεις και για χρονικό διάστηµα που
ορίζονται µε απόφαση του Υπουργού Πολιτισµού ύστερα
από γνώµη του Συµβουλίου.
3. Ο κύριος, ο νοµέας ή ο κάτοχος ακινήτου µνηµείου ή
ακινήτου µέσα στο οποίο διατηρείται αρχαίο οφείλουν να
διευκολύνουν τη φωτογράφηση και τη µελέτη από την Υπηρεσία ή από ειδικούς επιστήµονες στους οποίους έχει
χορηγηθεί σχετική άδεια από την Υπηρεσία.
4. Οι διατάξεις των προηγούµενων παραγράφων εφαρµόζονται αναλόγως και ως προς τους δικαιούχους άλλων
εµπραγµάτων δικαιωµάτων.
ΤΜΗΜΑ ΤΡΙΤΟ
ΧΩΡΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΖΕΙΣ
Άρθρο 12
Οριοθέτηση αρχαιολογικών χώρων
ι. Οι αρχαιολογικοί χώροι κηρύσσονται και οριοθετούνται ή αναοριοθετούνται µε βάση τα δεδοµένα αρχαιολογικής έρευνας πεδίου και απόφαση του Υπουργού Πολιτισµού, η οποία εκδίδεται ύστερα από γνώµη του Συµβουλίου. συνοδεύεται από τοπογραφικό διάγραµµα και
δηµοσιεύεται µαζί µε αυτό στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
2. Εάν εντός των περιοχών που πρόκειται να καλύψουν
υπό εκπόνηση Γενικά Πολεοδοµικά Σχέδια (Γ.Π.Σ.) ή Σχέδια Χωρικής Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης
(Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π.) ή άλλα σχέδια χωρικών ρυθµίσεων, δεν έ-
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χουν οριοθετηθεί αρχαιολογικοί χώροι, αυτοί οριοθετούνται προσωρινά, βάσει σχεδιαγράµµατος κλίµακας τουλάχιστον 1:2.000 που καταρτίζεται από την Υπηρεσία, µε
βάση επαρκή επιστηµονικά στοιχεία και ιδίως ευρήµατα
που πιθανολογούν την ύπαρξη µνηµείων και το οποίο εγκρίνεται από τον Υπουργό Πολιτισµού µε απόφαση του
που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Η
σχετική πράξη µε το σχεδιάγραµµα περιέρχεται στην οικεία αρχή µέσα σε έξι (6) µήνες από την περιέλευση στην
Υπηρεσία του σχετικού ερωτήµατος και ισχύει µέχρις ότου εκδοθεί η απόφαση της παραγράφου 1.
3. Εάν δεν έχει γίνει καθορισµός ορίων νοµίµως υφισταµένων οικισµών, ο οποίος είναι αναγκαίος για την εφαρµογή των άρθρων 13. 14, 16 και 17, ο Υπουργός Πολιτισµού ζητεί από το αρµόδιο για την οριοθέτηση του οικισµού όργανο, συναποστέλλοντας και σχετικό διάγραµµα,
να προβεί κατ' απόλυτη προτεραιότητα στην οριοθέτηση
του κατά το µέτρο που τούτο είναι αναγκαίο για την εφαρµογή των ανωτέρω άρθρων. Μέχρις ότου αυτό συντελεσθεί, µε κοινή τους απόφαση, που δηµοσιεύεται
στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, οι Υπουργοί Πολιτισµού και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµόσιων Έργων τον οριοθετούν προσωρινώς κατά το ανωτέρω µέτρο
και ρυθµίζουν κάθε θέµα που αφορά την προστασία του
µέρους του αρχαιολογικού χώρου που εµπίπτει στα προσωρινά του όρια. όπως η αναστολή οικοδοµικών εργασιών και έκδοσης οικοδοµικών αδειών ή οι επιτρεπόµενες
δραστηριότητες.
4. Οι διατάξεις των παραγράφων 1 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 λειτουργία τους στο
πλαίσιο του άρθρου 10. Η γνώµη αυτή διατυπώνεται µέσα
σε δυο (2) µήνες από την αποστολή του σχετικού ερωτήµατος. Εάν παρέλθει άπρακτη η παραπάνω προθεσµία, η
απόφαση του Υπουργού Πολιτισµού εκδίδεται χωρίς τη
γνώµη αυτή.
Άρθρο 13
Αρχαιολογικοί χώροι εκτός οικισµών
Ζώνες προστασίας
1. Στους χερσαίους αρχαιολογικούς χώρους που βρίσκονται εκτός σχεδίου πόλεως ή εκτός ορίων νοµίµως υφισταµένων οικισµών, η άσκηση γεωργίας, κτηνοτροφίας, θήρας ή άλλων συναφών δραστηριοτήτων, καθώς
και η οικοδοµική δραστηριότητα είναι δυνατή µετά από άδεια, που χορηγείται µε απόφαση του Υπουργού Πολιτισµού ύστερα από γνώµη του Συµβουλίου. Οι όροι άσκησης γεωργίας, κτηνοτροφίας, θήρας ή άλλων συναφών
δραστηριοτήτων µπορεί να τίθενται και κανονιστικά µε απόφαση του Υπουργού Πολιτισµού.
2. Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισµού, η οποία εκδίδεται ύστερα από γνώµη του Συµβουλίου και η οποία
διατυπώνεται ύστερα από την πραγµατοποίηση αυτο
ψίας, από κλιµάκιο µελών του ή επιτροπή που συγκροτεί
ται από µέλη του και ειδικούς επιστήµονες, συνοδεύεται
από σχετικό διάγραµµα και δηµοσιεύεται µαζί µε αυτό
στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, είναι δυνατόν να καθορίζεται µέσα στους χώρους της προηγούµενης παρά-
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σκάφες ή άλλες αρχαιολογικές έρευνες, καθώς και των
διευθυνόντων συστηµατικές ανασκαφές ή άλλης µορφής
αρχαιολογικές έρευνες ή των διενεργούντων σωστικές ανασκαφές, οι προϋποθέσεις και ο τρόπος εφαρµογής της
παραγράφου 6 του άρθρου 37. ο κανονισµός ανασκαφών
και κάθε σχετική λεπτοµέρεια νια την εφαρµογή των άρθρων 35-38 ρυθµίζονται µε απόφαση του Υπουργού Πολιτισµού.

Άρθρο 39
∆ηµοσιεύσεις αποτελεσµάτων ανασκαφών και άλλων
αρχαιολογικών ερευνών

1. Οι διευθύνοντες συστηµατικές ανασκαφές ή άλλης
µορφής αρχαιολογική έρευνα και οι διενεργούντες σωστικές ανασκαφές έχουν υποχρέωση να δηµοσιεύουν τα
αποτελέσµατα των ερευνών εντός των χρονικών ορίων
που ορίζονται παρακάτω. Εντός των ορίων αυτών έχουν
αποκλειστικό δικαίωµα δηµοσίευσης.
2. Οι παραπάνω οφείλουν να καταθέτουν στην Υπηρεσία ετήσιες επιστηµονικές εκθέσεις, το αργότερο ως τον
Απρίλιο του επόµενου έτους, για τη δηµοσίευση τους σε
επιστηµονικό έντυπο ή την ηλεκτρονική καταχώρηση
τους.
3.0 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 περάτωση τους.
4. Ο διενεργών σωστική ανασκαφή υποχρεούται να καταθέτει τελική έκθεση, κατάλογο ευρηµάτων, φωτογραφίες και σχέδια εντός εννέα (9) µηνών από την περάτωση
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 περάτωση της την τελική
δηµοσίευση µε τις επώνυµες συµβολές των µελών της ερευνητικής οµάδας.
5.0 διευθύνων επιφανειακή ή άλλης µορφής αρχαιολογική έρευνα υποχρεούται να καταθέτει τελική δηµοσίευση εντός δύο (2) ετών από την περάτωση της.
6. Ευρήµατα που προκύπτουν κατά τη διάρκεια ανασκαφής ή άλλης έρευνας πεδίου, ή τµήµατα αυτών, µπορούν να αποτελούν αντικείµενο ιδιαίτερων δηµοσιεύσεων
µετά από άδεια του έχοντος αποκλειστικό δικαίωµα, εντός πέντε (5) ετών από τη χορήγηση της άδειας εάν πρόκειται για δηµοσίευση τµήµατος ανασκαφής και εντός
δύο (2) ετών εάν πρόκειται για δηµοσίευση µεµονωµένου
ευρήµατος.
7. Οι προθεσµίες των προηγούµενων παραγράφων είναι διπλάσιες προκειµένου για εναλίες αρχαιολογικές έρευνες.
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8. Μετά την παρέλευση άπρακτων των προθεσµιών
για την κατάθεση της τελικής δηµοσίευσης των παραγράφων 3, 4, 5 και 7 παύει να υφίσταται αποκλειστικό
δικαίωµα δηµοσίευσης των αποτελεσµάτων της ανασκαφής. Ο διενεργών σωστική ανασκαφή οφείλει να
καταθέτει στην Υπηρεσία το σύνολο του υλικού τεκµηρίωσης που διαθέτει, ο δε διευθύνων συστηµατική ανασκαφή και άλλη αρχαιολογική έρευνα αντίγραφο του
συνόλου. Η Υπηρεσία υποχρεούται να διευκολύνει την
πρόσβαση των ενδιαφερόµενων µελετητών στα ευρήµατα και στο υλικό τεκµηρίωσης που διαθέτει εφόσον
δεν υπάρχει κίνδυνος να υποστούν φθορά. Την ίδια υποχρέωση έχουν και οι φορείς που διεξάγουν ανασκαφή ή άλλη αρχαιολογική έρευνα, ως προς το υλικό που
διαθέτουν για το οποίο δεν υφίσταται πλέον αποκλειστικό δικαίωµα δηµοσίευσης.
9. Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισµού ρυθµίζονται
ζητήµατα που αφορούν την κατάθεση και τη δηµοσίευση
των µελετών του παρόντος άρθρου και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή του. Με την ίδια απόφαση ρυθµίζονται τα σχετικά µε την ηλεκτρονική καταχώρηση των ετήσιων επιστηµονικών εκθέσεων ή άλλων
στοιχείων.
ΤΜΗΜΑ ∆ΕΥΤΕΡΟ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΝΗΜΕΙΩΝ
Άρθρο 40
Εργασίες σε ακίνητα µνηµεία

1. Οι εργασίες σε ακίνητα µνηµεία και ιδίως η συντήρηση, η στερέωση, η αποκατάσταση, η αναστήλωση, η κατάχωση, η τοποθέτηση προστατευτικών στεγών, η διαµόρφωση του περιβάλλοντος χώρου και οι εργασίες που
αποβλέπουν σε απόδοση σε χρήση ή σε φιλοξενία χρήσεων αποσκοπούν στη διατήρηση της υλικής υπόστασης
και της αυθεντικότητας τους, την ανάδειξη και εν γένει
στην προστασία τους. ∆ιενεργούνται σύµφωνα µε µελέτη, η οποία εγκρίνεται από την Υπηρεσία ύστερα από γνώµη του Συµβουλίου, ή αν αυτές είναι µείζονος σηµασίας,
µε απόφαση του Υπουργού Πολιτισµού ύστερα από γνώµη του Συµβουλίου. Για την έγκριση της µελέτης απαιτείται να έχει προηγηθεί η τεκµηρίωση του µνηµειακού χαρακτήρα του ακινήτου.
2. Επείγουσες εργασίες συντήρησης και στερέωσης
διενεργούνται µε µέριµνα της Υπηρεσίας χωρίς υπαίτια
καθυστέρηση και χωρίς άλλη διατύπωση.
3. Εάν οι αναφερόµενες στο παρόν και στα άρθρα 41 και
42 εργασίες εκτελούνται από την Υπηρεσία, δεν απαιτείται η έκδοση οικοδοµικής άδειας.
4. Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισµού τίθενται οι ειδικότεροι κανόνες που διέπουν την εκπόνηση των µελετών και την εκτέλεση των εργασιών, οι οποίες εµπίπτουν
στο πεδίο εφαρµογής του παρόντος άρθρου. Αυτό αφορά ιδίως την καταγραφή, αποτύπωση, τεκµηρίωση, τοπογράφηση των µνηµείων, την κατάρτιση των σχετικών αρχιτεκτονικών, δοµοστατικών και διαγνωστικών µελετών,
τις µελέτες συντήρησης, προστασίας, αναστήλωσης, ανάδειξης, διαχείρισης και ολοκληρωµένης χρήσης των
µνηµείων, την εφαρµογή συστηµάτων ποιοτικού ελέγχου
στα έργα συντήρησης και αναστήλωσης και κάθε άλλο
συναφές ζήτηµα.
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Άρθρο 41
Προστασία ετοιµόρροπων µνηµείων

1. Αν ο φέρων οργανισµός ενός µνηµείου µεταγενέστερου του 1453 έχει υποστεί επικίνδυνες βλάβες και είναι έτοιµος να καταρρεύσει, συγκροτείται µε απόφαση του Υπουργού Πολιτισµού πενταµελής επιτροπή αποτελούµενη από έναν αρχιτέκτονα, έναν συντηρητή και έναν
πολιτικό µηχανικό, υπαλλήλους του Υπουργείου Πολιτισµού, έναν αρχαιολόγο και έναν ιστορικό ή ιστορικό τέχνης ή δύο αρχαιολόγους, υπαλλήλους του Υπουργείου
Πολιτισµού, αν το µνηµείο χρονολογείται µέχρι το 1830, ή
έναν αρχιτέκτονα της αρµόδιας πολεοδοµικής αρχής, και
έναν ιστορικό ή έναν ιστορικό τέχνης αν το µνηµείο είναι
νεότερο. Η επιτροπή ελέγχει την κατάσταση τους και
προτείνει µέτρα υπό την προϋπόθεση ότι διαφυλάσσεται
η αυθεντικότητα του µνηµείου, στα οποία περιλαµβάνονται και οι αναγκαίες εργασίες για την υποστύλωση, την
προσωρινή στερέωση του κτιρίου, την αποξήλωση ετοιµόρροπων τµηµάτων, τη συλλογή αρχιτεκτονικών µελών,
την αποµάκρυνση διακοσµητικών στοιχείων που κινδυνεύουν, καθώς και την ασφάλεια των ενοίκων ή των διερχοµένων.
2. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, όταν η επιτροπή κρίνει ότι η διατήρηση του µνηµείου είναι, στο σύνολο ή σε τµήµα
του αδύνατη, µπορεί να εισηγηθεί βάσει µελέτης τη µερική ή ολική κατεδάφιση του, η οποία αποφασίζεται από τον
Υπουργό Πολιτισµού µετά από γνώµη του Συµβουλίου, αφού προηγηθεί λεπτοµερής περιγραφή της µορφής και
της σύνθεσης του, πλήρης φωτογράφηση, αποτύπωση
και τεκµηρίωση του και έχουν συλλέγει όλα τα αρχιτεκτονικά µέλη και τα διακοσµητικά στοιχεία.
3. Επείγουσες εργασίες προστασίας ετοιµόρροπων
µνηµείων γίνονται µε µέριµνα της Υπηρεσίας χωρίς υπαίτια καθυστέρηση και χωρίς άλλη διατύπωση.
4. Στην περίπτωση που κρίνεται αναγκαία η κατεδάφιση
του µνηµείου σύµφωνα µε την παράγραφο 2 και ο ιδιοκτήτης το έχει εσκεµµένα καταστήσει ή το έχει αφήσει να
καταστεί ετοιµόρροπο, επιτρέπεται να ανεγερθεί νέα οικοδοµή µόνον εφόσον έχει το πολύ τον ίδιο όγκο και ωφέλιµη επιφάνεια µε αυτό. Η σχετική οικοδοµική άδεια εκδίδεται µετά από γνώµη της επιτροπής της διάταξης της
παραγράφου 1.
δ. Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισµού ρυθµίζονται
ειδικότερα θέµατα για την εφαρµογή των προηγούµενων
παραγράφων.
Άρθρο 42
Μεταφορά ακινήτου µνηµείου - Απόσπαση τµηµάτων

1. Απαγορεύεται η µεταφορά ακινήτου µνηµείου ή τµήµατος του χωρίς άδεια του Υπουργού Πολιτισµού, που εκδίδεται ύστερα από γνώµη του Συµβουλίου. εφόσον διασφαλίζονται οι απαραίτητες εγγυήσεις για τη µεταφορά
και την επανατοποθέτηση του σε κατάλληλο µέρος. Προκειµένου για µνηµεία ιδιαίτερης σηµασίας, που χαρακτηρίζονται µε απόφαση του Υπουργού µετά από γνώµη του
Συµβουλίου. η άδεια µπορεί να χορηγηθεί κατ' εξαίρεση
εάν κριθεί ότι η µετακίνηση τους είναι απολύτως αναγκαία
για να διασωθούν από κίνδυνο εξαιτίας φυσικών φαινοµένων ή λόγω εκτέλεσης µεγάλων τεχνικών έργων τα οποία
είναι απαραίτητα για την εθνική άµυνα ή έχουν µείζονα
σηµασία για την εθνική οικονοµία και ικανοποιούν ζωτικές

ανάγκες του κοινωνικού συνόλου. Η µετακίνηση µνηµείου
λόγω τεχνικού έργου εξετάζεται µόνο όταν µετά από σχετικό επιστηµονικό έλεγχο αποκλείεται κάθε δυνατότητα
διατήρησης του στο περιβάλλον του.
2. Απαγορεύεται η απόσπαση από ακίνητο µνηµείο γλυπτικών, ζωγραφικών, ψηφιδωτών διακοσµητικών ή άλλων
στοιχείων που είναι αναπόσπαστα τµήµατα του. Κατ' εξαίρεση µπορεί να επιτραπεί η απόσπαση και αποµάκρυνση τέτοιων στοιχείων µόνο εάν αυτό κριθεί, µε απόφαση του Υπουργού Πολιτισµού ύστερα από γνώµη του
Συµβουλίου, ότι είναι απολύτως αναγκαίο για τη διάσωση
τους.
3. Οι παραπάνω εργασίες εκτελούνται σύµφωνα µε µελέτη, που εγκρίνεται µε την οικεία απόφαση.
4. Αν παρίσταται επείγουσα ανάγκη, οι εργασίες διενεργούνται µε µέριµνα της Υπηρεσίας χωρίς υπαίτια καθυστέρηση και χωρίς άλλη διατύπωση.
Άρθρο 43
Εργασίες συντήρησης µνηµείων
1. Οι εργασίες συντήρησης σε κινητά µνηµεία και σε
γλυπτικά, ζωγραφικά, διακοσµητικά ή άλλα στοιχεία που
είναι αναπόσπαστα τµήµατα ακινήτων µνηµείων, διενεργούνται από την Υπηρεσία ή από πρόσωπα που είναι εγγεγραµµένα στα µητρώα συντηρητών αρχαιοτήτων και
έργων τέχνης, που προβλέπονται από τη διάταξη της παραγράφου 6 του άρθρου 9του Ν. 2557! 1997 (ΦΕΚ 271 Α")
υπό την εποπτεία της Υπηρεσίας, ύστερα από µελέτη που
εγκρίνεται από αυτήν η, αν είναι µείζονος σηµασίας, µε απόφαση του Υπουργού Πολιτισµού ύστερα από γνώµη
του Συµβουλίου. Για την έγκριση της µελέτης απαιτείται
να έχει προηγηθεί τεκµηρίωση του µνηµειακού χαρακτήρα του κινητού ή του ακινήτου.
2. Αν παρίσταται επείγουσα ανάγκη, οι εργασίες διενεργούνται χωρίς υπαίτια καθυστέρηση και χωρίς άλλη
διατύπωση επί τόπου από τον συντηρητή που ορίζει η Υπηρεσία.
3. Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισµού, ύστερα από
γνώµη του Συµβουλίου. ορίζονται οι ειδικότεροι κανόνες
και οι αρχές που διέπουν τις εργασίες συντήρησης των
προηγούµενων παραγράφων.
4. Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισµού καθορίζονται
οι όροι και οι προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας των
εργαστηρίων συντήρησης αρχαιοτήτων και έργων τέχνης.
Άρθρο 44
∆ηµοσιεύσεις αποτελεσµάτων εργασιών
Οι διενεργούντες τις εργασίες που αναφέρονται στις
διατάξεις των άρθρων 40 έως 43 έχουν υποχρέωση να καταθέτουν ετήσιες εκθέσεις εργασιών της ειδικότητας
τους το αργότερο έως τον Απρίλιο του επόµενου έτους
και τελική έκθεση ή δηµοσίευση εντός δεκαπέντε (15) µηνών από την περάτωση τους
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ
ΜΟΥΣΕΙΑ
Άρθρο 45

1. Ως µουσείο νοείται η υπηρεσία ή ο οργανισµός µη
κερδοσκοπικού χαρακτήρα, µε ή χωρίς ίδια νοµική προσωπικότητα, που αποκτά, δέχεται, φυλάσσει, συντηρεί.
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θρου 31, καθώς και 1 του άρθρου 47. Τα µνηµεία, κατά τις
διατάξεις αυτές, αποκτώνται από αναγνωρισµένα µουσεία που έχουν ίδια νοµική προσωπικότητα ή από νοµικά
πρόσωπα στα οποία ανήκουν αναγνωρισµένα µουσεία, υπό τον όρο ση κατατίθενται σης συλλογές τους.
15. Για τις ανάγκες ανέγερσης, επέκτασης, εγκατάστασης. ανάδειξης και λειτουργίας µουσείου µπορεί να γίνει
απαλλοτρίωση ή απευθείας εξαγορά κτιρίων ή εκτάσεων
γης σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 18 και να ορίζεται ζώνη προστασίας στον περιβάλλοντα χώρο τους
σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 17.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ
ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΩΝ
Άρθρο 46
1. Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισµού, η οποία εκδίδεται µετά από γνώµη του Συµβουλίου, καθορίζονται
για το σύνολο ή κατηγορία οργανωµένων αρχαιολογικών
χώρων, ιστορικών τόπων ή ακινήτων µνηµείων ή µεµονωµένα για σηµαντικούς χώρους ή µνηµεία: α) οι όροι και οι
προϋποθέσεις επίσκεψης του κοινού σε αυτούς, β) οι πολιτιστικές ή άλλες εκδηλώσεις που µπορούν να πραγµατοποιούνται σε αυτούς, συµβατές µε το χαρακτήρα τους
ως µνηµείων ή προστατευόµενων χώρων. Είναι δυνατή η
πραγµατοποίηση εκδήλωσης ή η παραχώρηση της χρήσης των ανωτέρω, στο πλαίσιο της απόφασης του προηγούµενου εδαφίου µετά από άδεια του Υπουργού Πολιτισµού, η οποία εκδίδεται ύστερα από γνώµη του Συµβουλίου και µε την οποία µπορούν να επιβάλλονται ειδικοί
όροι ως προς τη διεξαγωγή τους. Για τη χρήση των παραπάνω χώρων, τόπων και ακινήτων µνηµείων κατά τις εκδηλώσεις αυτές καταβάλλεται τέλος στο Τ.Α.Π.Α. Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισµού είναι δυνατή η απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής του τέλους για
εκδηλώσεις µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Ως οργανωµένος αρχαιολογικός χώρος ορίζεται αυτός που ανήκει
στην κυριότητα του ∆ηµοσίου και αποτελεί αντικείµενο ιδιαίτερης µέριµνας για την ανάδειξη και προβολή του.
Οργανωµένος αρχαιολογικός χώρος µπορεί να είναι και
ένας ανασκαφικός χώρος. Ένας αρχαιολογικός χώρος
χαρακτηρίζεται ως οργανωµένος µε απόφαση του Υπουργού Πολιτισµού µετά από γνώµη του Συµβουλίου.
2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας και Οι
κονοµικών και Πολιτισµού καθορίζεται το ύψος του αντιτίµου που καταβάλλεται από το κοινό για την επίσκεψη
µουσείων, µνηµείων, οργανωµένων αρχαιολογικών χώρων και ιστορικών τόπων που ανήκουν στο ∆ηµόσιο και υπάγονται στην προστασία του παρόντος νόµου.
3. Η Υπηρεσία οφείλει να διευκολύνει την πρόσβαση
των ειδικών επιστηµόνων, στους οποίους χορηγεί σχετική
άδεια, σε κινητά µνηµεία που βρίσκονται σε δηµόσια µου
σεία και αποθηκευτικούς χώρους υπό την εποπτεία της,
µε σκοπό τη φωτογράφηση, τη µελέτη ή τη δηµοσίευση
τους, εφόσον δεν υπάρχει κίνδυνος να υποστούν φθορά
τα µνηµεία και υπό την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 39 ως προς τα δικαιώµατα δηµοσίευσης.
4. Για την παραγωγή, αναπαραγωγή και διάδοση στο
κοινό, για άµεσο ή έµµεσο οικονοµικό ή εµπορικό σκοπό,
εκµαγείων, αντιγράφων ή απεικονίσεων µνηµείων, που ανήκουν στο ∆ηµόσιο, είτε ακινήτων που βρίσκονται σε αρχαιολογικούς χώρους και ιστορικούς τόπους ή είναι µεµονωµένα, είτε κινητών που βρίσκονται σε µουσεία ή συλ-

λογές του ∆ηµοσίου, µε οποιονδήποτε τρόπο και µέσο.
συµπεριλαµβανοµένων των ηλεκτρονικών και ψηφιακών,
του διαδικτύου(internet). των δικτύων τηλεπικοινωνιακής ή
άλλης σύνδεσης και της δηµιουργίας βάσεων δεδοµένων µε εικόνες των παραπάνω, από άλλους φορείς ή πρόσωπα, πλην του ∆ηµοσίου, του Τ.Α.Π.Α. και του Οργανισµού Προβολής Ελληνικού Πολιτισµού Α.Ε. απαιτείται
προηγούµενη άδεια. Η άδεια χορηγείται έναντι τέλους, υπέρ του ΤΑΠΑ σε φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, µε απόφαση του Υπουργού Πολιτισµού, στην οποία καθορίζεται
και η χρονική διάρκεια της άδειας, οι όροι υπό τους οποίους παρέχεται και το καταβλητέο τέλος.
5. Η παραγωγή, αναπαραγωγή και χρήση των παραπάνω προϊόντων για άλλους σκοπούς, όπως καλλιτεχνικούς,
εκπαιδευτικούς ή επιστηµονικούς, επιτρέπεται, έναντι
της καταβολής τέλους, υπέρ του ΤΑΠΑ από την οποία
είναι δυνατή η απαλλαγή µε απόφαση του Υπουργού Πολιτισµού.
6. Η διάταξη του άρθρου 14 του Α.Ν. 1947/1939 καταργείται.
7. Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισµού, η οποία εκδίδεται µετά από γνώµη του Συµβουλίου. καθορίζονται οι
προϋποθέσεις και οι όροι χορήγησης της άδειας της παραγράφου, συµπεριλαµβανοµένων τυχόν τεχνολογικών
µέτρων και προδιαγραφών και κάθε άλλη σχετική λεπτοµέρεια.
8. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών και Πολιτισµού καθορίζονται το ύψος του τέλους των προηγούµενων παραγράφων, οι διαδικασίες και
ο τρόπος είσπραξης τους, οι περιπτώσεις και προϋποθέσεις απαλλαγής από την υποχρέωση καταβολής τους και
ρυθµίζεται κάθε άλλη αναγκαία σχετική λεπτοµέρεια.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒ∆ΟΜΟ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΙΝΗΤΡΑ
Άρθρο 47
Φορολογικά κίνητρα

1. Στην υποπερίπτωση γγ' της περίπτωσης α' της παραγράφου 1 του άρθρου 31 του Ν. 2238/1994 µετά το τέταρτο εδάφιο προστίθενται επτά νέα εδάφια ως εξής:
"Η αξία των κινητών µνηµείων, όπως αυτά ορίζονται από
την κείµενη νοµοθεσία, που µεταβιβάζονται λόγω δωρεάς
στο ∆ηµόσιο ή σε µουσεία αναγνωρισµένα από τον Υπουργό Πολιτισµού σύµφωνα µε την ίδια νοµοθεσία. Σε
περίπτωση µεταβίβασης στο ∆ηµόσιο η αποδοχή της δωρεάς γίνεται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών και Πολιτισµού, ύστερα από γνώµη
του αρµόδιου γνωµοδοτικού Συµβουλίου του Υπουργείου Πολιτισµού και µετά από χρηµατική αποτίµηση της αξίας των µνηµείων από ειδική εκτιµητική επιτροπή και αποδοχή της αξίας από τον δωρητή. Η απόφαση αυτή περιλαµβάνει τα στοιχεία του δωρητή, την περιγραφή και τη
χρηµατική αποτίµηση του µνηµείου. Τα µνηµεία κατατίθενται σε κρατικά µουσεία. Σε περίπτωση µεταβίβασης λόγω δωρεάς σε µουσεία που δεν ανήκουν στο ∆ηµόσιο η αποδοχή της δωρεάς γίνεται µετά από χρηµατική αποτίµηση των µνηµείων από την ειδική εκτιµητική επιτροπή του
έκτου εδαφίου του παρόντος. Το ποσό που αφαιρείται
δεν µπορεί να υπερβεί ποσοστό 15% του συνολικού καθαρού εισοδήµατος ή κερδών που προκύπτουν από τον ισολογισµό της διαχειριστικής περιόδου από τα ακαθάρι-
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Α. Προεδρικό ∆ιάταγµα αρ. 941/1977 «Περί Οργανισµού του ΥΠΠΕ»
Άρθρο 46: Εφορεία Παλαιοανθρωπολογίας - Σπηλαιολογίας
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Προεδρικό ∆ιάταγµα αρ. 941/1977, «Περί Οργανισµού του
Υπουργείου Πολιτισµού [και Επιστη µών} > (ΦΕΚ
320/ΑΊ17.10.1977).
Άρθρον 46,
Εφορεία Παλαιοανθρωπολογίας-Σπηλαιολογίας.
Ή Εφορεία Παλαιοανθρωπολογίας-Σπηλαιολογίας, µε
έδραν τάς Αθήνας, έχει δικαιοδοσίαν επί ολοκλήρου της
επικρατείας. Ή αρµοδιότης αυτής ανάγεται εις την έρευναν,
ανασκαφήν, µελέτην και προστασίαν των σπηλαίων τα όποια
παρουσιάζουν ενδιαφέρον από φυσικής, αρχαιολογικής, ιστορικής, παλαιοντολογικής και παλαιοανθρωπολογικής απόψεως, ως και είς την φύλαξιν, δηµοσίευσιν και εκθεσιν των
εξ αυτών προερχοµένων ευρηµάτων.
"Άρθρον 47.
Άρχαιλογικόν Ίνστιτούτον Βορείου Ελλάδος.
Το Άρχαιολογικόν Ίνστιτούτον Βορείου Ελλάδος, µε
εδραν την Θεσσαλονίκην, εν συνεργασία µετά των Εφορειών
Προϊστορικών και Κλασσικών Αρχαιοτήτων, Βυζαντινών
Αρχαιοτήτων και Νεωτέρων Μνηµείων, αρµοδίων δια την
περιοχήν Μακεδονίας και Θράκης, οργανώνει, διεξάγει και
δηµοσιεύει µεγάλας συστηµατικάς άνασκαφάς και προβαίνει εις την µελέτην και δηµοσίευσιν παλαιών ανασκαφών
δι' ας δεν υφίσταται προοπτική δηµοσιεύσεως, υπό Εφόρων ή Επιµελητών Αρχαιοτήτων ή υπό τέως ή επίτιµων
Εφόρων Αρχαιοτήτων, καθηγητών ή επίτιµων καθηγητών
Πανεπιστηµίου Αρχαιολογίας.
Άρθρον 48.
Άρχαιολογικόν Ίνστιτούτον Κρήτης.
Το Άρχαιολογικόν Ίνστιτούτον Κρήτης µε εδραν το
Ήράκλειον εν συνεργασία µετά των Εφορειών Προϊστορικών και Κλασσικών Αρχαιοτήτων και Βυζαντινών Αρχαιοτήτων Κρήτης, οργανώνει, διεξάγει και δηµοσιεύει µεγάλας
συστηµατικάς άνασκαφάς και προβαίνει είς την µελέτην και
δηµοσίευσιν παλαιών ανασκαφών δι' ας δεν υφίσταται προοπτική δηµοσιεύσεως, υπό Εφόρων ή Επιµελητών Αρχαιοτήτων ή υπό τέως ή επίτιµων Εφόρων Αρχαιοτήτων, καθηγητών ή επίτιµων καθηγητών Αρχαιολογίας Πανεπιστηµίου.
Άρθρον 49.
Άρχαιολογικόν και Ιστορικόν Ίδρυµα Ρόδου.
Το Άρχαιολογικόν και Ιστορικόν Ίδρυµα Ρόδου, µε
έδραν την Ρόδον, συνεργάζεται µετά των Εφορειών ∆ωδε-
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Β. Νόµος υπ'αρ. 1127/1981

Γ. Νόµος υπ'αρ. 1126/1981
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Ευρωπαϊκή Σύµβαση για την Προστασία της Αρχαιολογικής Κληρονοµιάς (Λονδίνο, 1969)*

Νόµος υπ' αριθ. 1127/1981
«/7ερί κυρώσεως της εις Λονδίνον την 6ην Μαΐου 1969υπαγοαφείσης Ευρωπαϊκής Συµβάσεως δια την προστασίαν της Αρχαιολογικής
κληρονοµιάς» (ΦΕΚ Α' 32)
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Ψηφισάµενοι οµοφώνως µετά της Βουλής, αποφασίσαµεν:
Άρθρον πρώτον. Κυρούται και έχει ισχύν νόµου η εις Λονδίνον την
6ην Μαΐου 1969 υπογραφείσα Ευρωπαϊκή Σύµβασις δια την πορστασίαν της Αρχαιολογικής κληρονοµιάς, της οποίας το κείµενον εις πρωτότυπον εις την Γαλλικήν γλώσσαν και εις µετάφρασιν εις την Ελληνική ν, έχει ως ακολούθως:

Άρθρον 2. Με σκοπον την διασφάλισιν της προστασίας το
καλυφθέντων εισέτι αντικειµένων και περιοχών όπου κείντ
να αρχαιολογικά αντικείµενα, έκαστον συµβαλλόµενον µ
λαµβάνει να λαβή τοιαύτα µέτρα, καθ' όσον είναι τούτο
ώστε:
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΜΒΑΣΙΣ ∆ΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΝ
α) να περιορίση και να προοτατεύση θέσεις και
ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
περιοχάς λογικού ενδιαφέροντος·
(Υιοθετηθείσα εν Λονδίνο 6 Μαΐου 1969)
β) να δηµιουργήση εφεδρικός ζώνας δια την διατήρησιν
µαρτυρίας,
η οποία θα αποτελέση αντικείµενσν ερεύνης υ;
Τα Κράτη Μέλη του Συµβουλίου της Ευρώπης, ως υπογράφονται,
θεωρούντο ότι ο σκοπός του Συµβουλίου της Ευρώπης είναι η επίτευ- νεοτέρων γενεών αρχαιολόγων.
ξις µεγαλύτερος ενότητος µεταξύ των Μελών του δια τον σκοπον,
Άρθρον 3. ∆ια να προαδώση καθαρώς επιστηµονικόν χαρι
ιδιαιτέρως, της προφύλαξε ως και πραγµατοποιήσεως των ιδανικών
τας αρχαιολογικός ανασκαφάς, αϊ οποίαι ενεργούνται εις Ι
και των αρχών αϊ οποίοι είναι η κοινή των Κληρονοµιά·
ριοχάς και ζώνας οριζόµενος εις το άρθρον 2 της παοούο
Σεβόµενα την Ευρωπαϊκήν Πολιτιστικήν Σύµβασιν, υπογραφείσαν σεως, κάθε συµβαλλόµενον µέρος αναλαµβάνει όσον το δυ
εν Παρισίοις την 19ην ∆εκεµβρίου 1954 και µεταξύ άλλων το άρθρον
α) απαγορεύη και αποφεύγη τας παρανόµους ανασκαφ
5 αυτής της Συµβάσεως·
β) λαµβάνη τα απαραίτητα µέτρα δια να εξασφαλίζη ί
Πιστοποιούντα ότι η Αρχαιολογική Κληρονοµιά είναι ουσιώδης
σκαφαί ανατίθενται κατόπιν ειδικής εξουσιοδοτήσεως µον(
δια την γνώσιν της ιστορίας των πολιτισµών·
σωπα έχοντα τα κατάλληλα προσόντα·
Αναγνωρίζοντα ότι εφ' όσον η ηθική ευθύνη δια την προστασίαν
γ) εξασφαλίζη τον έλεγχον και διατήρησιν των αροκυπτί
της Ευρωπαϊκής αρχαιολογικής κληρονοµιάς, της αρχαιότερος πηγής τελεσµάτων.
της Ευρωπαϊκής ιστορίας η οποία απειλείται σοβαρώς µε καταστροφήν, ανήκει κατ* αρχήν εις το αµέσως ενδιαφερόµενον Κράτος, ενδια- Άρθρον 4.1. Έκαστον συµβαλλόµενον µέλος αναλαµβάνε
σκοπον της µελέτης και διαδόσεως των πληροφοριών επί το
φέρει επίσης από κοινού τα Ευρωπαϊκά Κράτη·
θεωρούντο άτι το πρώτον βήµα δια την προστασίαν αυτής της λογικών ανακαλύψεων, να λαµβάνη όλα τα πρακτικώς ανε
Κληρονοµιάς πρέπει να είναι η εφαρµογή των πλέον αυστηρών επι- τρα δια να εξασφαλίζη την ταχυτέραν και πληρεστέραν δαί
στηµονικών µεθόδων είς την αρχαιολογικήν έρευναν ή τας ανακαλύ- πληροφοριών δι' επιστηµονικών εκδόσεων σχετικώς προς
ψεις, µε σκοπον την διατήρησιν της πλήρους ιστορικής των σηµασίας σκάφος και ανακαλύψεις.
και την προφύλαξιν από οριστικήν απώλειαν επιστηµονικών πληρο2. Επί πλέον, έκαστον συµβαλλόµενον µέρος θα µελετήα
φοριών, η οποία δυνατόν να προέλθη από παρανόµους ανασκαφάς· και µέσα δια να:
θεωρούντο ότι η επιστηµονική προστασία τοιουτοτρόπως εγγυωα) δηµιουργήση µίαν Κρατική Υπηρεσίαν ανευρέσεως ·&
µένη για τα αρχαιολογικά αντικείµενα:
ρας του δηµοσίου, όπου δε είναι δυνατόν και των εις χείρα
αρχαιολογικών αντικειµένων
α) θα ενδιεφέρετο, ιδιαιτέρως, δια τας δηµοσίας σύλλογος και
β) προετοιµάση ένα επιστηµονικόν κατάλογον των αρχα
β) θα προήγαγε µίαν αναγκαιοτάτην αναµόρφωσιν της αγοράς των
αντικειµένων είς χείρας του δηµοσίου και όπου είναι δυνατι
αρχαιολογικών ευρηµάτων·
θεωρούντο ότι είναι απαραίτητον να απαγορεύσουν τας παρανό- εις χείρας ιδιωτών.
µους ανασκαφάς και να καθιερώσουν ένα επιστηµονικών ελεγχόντων Άρθρον 5. Έχον υπόψιν τους επιστηµονικούς, πολιτιστικό
αρχαιολογικών αντικείµενων καθώς και να επιδιώξουν µέσω της εκ- παιδευτικούς σκοπούς αυτής της συµβάσεως, έκαστον συµβ<
παιδεύσεως να δώσουν εις τας αρχαιολογικός ανασκαφάς την πλήρη µέρος αναλαµβάνει να:
επιστηµονική των σηµασίαν,
α) διευκολύνη την διαθεσιν των αρχαιολογικών αντικει
Συµφωνούν ως ακολούθως:
επιστηµονικούς, πολιτιστικούς και εκπαιδευτικούς σκοπούς
β) ενθαρούνη ανταλλαγάς πληροφοριών επί:
Άρθρον 1. ∆ια τους σκοπούς αυτής της συµβάσεως όλα τα ευρήµατα
Ο αρχαιολογικών αντικειµένων,
και αντικείµενα ή κάθε άλλον ίχνος ανθρωπινής υπάρξεως, το οποίον
µαρτυρεί δι' εποχάς και πολιτισµούς, δια τους οποίους ανασκαφαί
ϋ) νοµίµων και παρανόµων ανασκαφών µεταξύ επιστηι
ανακαλύψεις είναι η κυρία πηγή ή µία από τας κυρίας πηγάς της δρυµατων, µουσείων και αρµοδίων κρατικών υπηρεσιών·
επιστηµονικής πληροφορήσεως, θα θεωρούνται ως αρχαιολογικά αγ) πράξη παν ό,τι δύναται δια να εξασφαλίση όπως οι
ντικείµενα. _______________________________________________ αρχαί των Κρατών προελεύσεως, Συµβολλοµένων Μερών Ε

* Από το βιβλίο των ∆.Βουδούρη - Αν.Στρατή: «Η Προστασία της Πολιτιστικής
Κληρονοµιάς σε διεθνές και ευρωπαϊκό επίπεδο», Αθήνα-Κοµοτηνή 1999.
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Σύµβαση για την Προστασία της Παγκόσµιας Πολιτιστικής
και Φυσικής Κληρονοµιάς (Παρίσι, 1972) *
Νόµος υπ' αριθ. 112611981
*Περί κυρώσεως της εις Παρισίοις την 23ην Νοεµβρίου 1972 υπογραφείσης ∆ιεθνούς Συµβάσεως δια την προστασίαν της Παγκοσµίου Πολιτιστικής και Φυσικής κληρονοµιάς» (ΦΕΚΑ' 32)
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Ίµενοι οµοφώνως µετά της Βουλής, απεφασίσαµεν:
φάτον. Κυρούται και έχει ιοχύν νόµου η εις Παρισίους την
φρίου 1972 υπογραφείσα ∆ιεθνής Σύµβασις δια την προΐς Παγκοσµίου Πολιτιστικής και Φυσικής κληρονοµιάς της
χείµενον είς πρωτστυπον εις την Γαλλικήν και εις µετάφραΕλληνικήν γλώσσαν, έχει ως ακολούθα>ς:

ΑΣΕ ∆ΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΕΙΑΝ ΤΗΕ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ
)ΛΠΤΕΤΙΚΗΣ: ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
ίή ∆ιασκεψις της Οργανώσεως των Ηνωµένων Εθνών δια
'ιευσιν, την επιστήµην και την µόρφωσιν, σννελθούσα εν,
από 17ης Οκτωβρίου µέχρι 21ης Νοεµβρίου 1972, κατά την
ϊδόµην σύνοδόν της,
:ούσα ότι η πολιτιστική κληρονοµιά και η φυσική κληρονοΰνται ολονέν περισσστερον µε καταστροφήν όχι µόνον από
ις αιτίας φθοράς αλλά και από την εξέλιξιν της κοινωνικής
µικής ζωής, η οποία επιδεινώνει την κατάσταοιν µε φαινό.ούντα έτι πλέον µε αλλοιώσεις και καταστροφάς,
όσα ότι η φθορά ή η εξαφάνισις αγαθού τινός της πολιτιστισικής κληρονοµίας καθιστά ολεθρίως πτωχοτέραν την κλη5λων των λαών του κόσµου,
υσα ότι η προστασία της εν λόγω κληρονοµίας εις την εθνιδα παραµένει συχνά ατελής λόγω της πολλαπλότητος των
οποία απαιτεί και της ανεπαρκείας των οικονοµικών, επιν και τεχνικών πόρων της χώρας εις το έδαφος της οποίας
ί το προς διαφύλαξιν αγαθόν,
.νήσκουσα ότι η συστατική πράξις της Οργανώσεως προβλέπι θα υποστήριξη, προαγάγη και διαδώση την γνώσιν, εξαια την συντήρησιν και την προοτασίαν της παγκοσµίου κληχαι συνιστώσα είς τους ενδιαφεροµένους λαούς καταλλή•είς συµβάσεις,
υσα ότι αϊ υφιστάµενοι διεθνείς συµβάσεις, συστάσεις και
; περί των πολιτιστικών και φυσικών αγαθών κοπαδειν σηµασίαν, δι' όλους τους λαούς του κόσµου, της διαφυλά;ν λόγω µοναδικών και αναντικατάστατων αγαθών εις οισνόν και αν ταύτα ανήκουν,
ύσα ότι ωρισµένα αγαθά της πολιτιστικής και φυσικής κληπαρουσιάζουν εξαιρετικόν ενδιαφέρον όπερ καθιστά ανάν περιφρούρησίν των ως στοιχείον της παγκοσµίου κλήροοκλήρου της ανθρωπότητας,
ιύσα ότι ενώπιον της πολλαπλότητος και σοβαρότητας των
ύνων οι οποίοι τα απειλούν, η διεθνής κοινότης, εν τω συνό·>ε£λει να µετάσχη εις την προοτασίαν της παγκοσµίου αξίας

πολιτιστικής και φυσικής κληρονοµίας, δια της παροχής συλλογικής
αρωγής η οποία χωρίς να υποκαθιστά την δράσιν του ενδιαφεροµένου
Κράτους θα την συµπληρώνη αποτελεσµατικά,
θεωρούσα ότι είναι απαραίτητον να υιοθετηθούν προς τον σκοπόν
αυτόν νέοι συµβατικοί διατάξεις καθιερούσαι αποτελεσµατικόν σύστηµα συλλογικής προστασίας της παγκοσµίου αξίας πολιτιστικής και
φυσικής κληρονοµίας οργανούµενον επί µονίµου βάσεως και συµφώνως προς τας συγχρόνους επιοτηµονικάς µεθόδους,
Έχουσα αποφασίσει κατά την ·δεκάτην έκτην σύνοδόν της ότι το
θέµα αυτό θα απετέλει το αντικείµενον διεθνούς Συµβάσεως.
Υιοθετεί, σήµερον δεκάτην έκτην Νοεµβρίου 1972 την παρούσαν
Σύµβασιν.
Ι. Ορισµοί της Πολιτιστικής και Φυσικής Κληρονοµίας.
Άρθρον 1. ∆ια τους σκοπούς της παρούσης Συµβάσεως θεωρούνται
ως. «πολιτιστική κληρονοµιά»,
µνηµεία: αρχιτεκτονικά έργα, σηµαντικά έργα γλυπτικής και ζωγραφικής, έργα ή κατασκευαί αρχαιολογικού χαρακτήρος,
επιγραφαί, σπήλαια και σύνολα έργων παγκοσµίου αξίας από της
απόψεως της ιστορίας, της τέχνης ή της επιστήµης,
σύνολα οικοδοµηµάτων: οµάδες κτιρίων µεµονωµένων ή ενοτήτων
(οικισµών) τα οποία, λόγω της αρχιτεκτονικής των, της
οµοιογενείας των ή της θέσεως των, έχουν παγκόσµιον αξίαν από
της απόψεως της ιστορίας, της τέχνης ή της επιστήµης,
τοπία: έργα του ανθρώπου ή συνδυασµός έργων του ανθρώπου και
της φύσεως, καθώς και εκτάσεις περιλαµβανοµένων και των αρχαιολογικών χώρων αϊ οποίοι έχουν παγκόσµιον αξίαν από απόψεως
ιστορικής, αισθητικής, εθνολογικής και ανθρωπολογικής.
'Αρθρον 2. ∆ια τους σκοπούς της παρούσης Συµβάσεως θεωρούνται
ως «φυσική κληρονοµιά»
φυσικά µνηµεία αποτελούµενα από φυσικούς ή βιολογικούς σχηµατισµούς ή από οµάδας τοιούτων σχηµατισµών παγκοσµίου αξίας
από απόψεως αισθητικής ή επιστηµονικής,
γεωλογικοί και φυσιογραφικοί σχηµατισµοί και ακριβώς καθωρισµέναι εκτάσεις αποτελούσαι την κατοικίαν απειλουµένων ζωικών και
φυτικών ειδών, παγκοσµίου αξίας από απόψεως επιστήµης ή
ανάγκη; διατηρήσεως,
φυσικά τοπία ή ακριβώς καθωρισµέναι φυσικοί εκτάσεις παγκοσµίου αξίας από απόψεως επιστήµης, ανάγκης διατηρήσεως ή φυσικού κάλλους.
" Αρθρον 3. 'Εκαστον Κράτος Μέλος της παρούσης Συµβάσεως οφείλει να πρρσδιοο,ίοη και απεικόνιση τα διάφορα αγαθά τα οποία κείνται επί του εδάφους του και αναφέρονται εις τα ανωτέρω άρθρα 1
και 2.
II. Εθνική Προστασία και ∆ιεθνής Προστασία
της Πολιτιστικής και Φυσικής Κληρονοµίας.
'Αοθοον 4. Έκαστον των Κοστών Μελών ττκ παηοΰστν: Σι>ιι8ήπρ<ικ-

15

∆. Απόφαση Υπουργού Πολιτισµού αρ. 34593/1108/23.6.1983,
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ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΤΕΥΧΟΣ ∆ΕΥΤΕΡΟ - ΑΡΙΘ. ΦΥΛΛΟΥ 398/8-7-83
Αριθ. 34593/1108
Προστασία Σπηλαίων
Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 400/1976 «Περί Υπουργικού Συµβουλίου»..
2. Το άρθρο 46 του Π.∆. 941 (ΦΕΚ 320/Α/1 7.10.77) «Περί Οργανισµού του Υπουργείου Πολιτισµού και Επιστηµών».
3. Το Ν. 1126/81 «Περί κυρώσεως της εις Παρισίους την 23ην Νοεµβρίου 1972 υπογραφείσης ∆ιεθνούς Συµβάσεως για την Προστασία της Παγκόσµιας Πολιτιστικής και-Φυσικής
κληρονοµιάς (ΦΕΚ 32/Α/10.2.81).
4. Το Ν. 1127/81 «Περί κυρώσεως της εις Λονδίνον την 6ην Μαΐου 1969 υπογραφεί
σης Ευρωπαϊκής Συµβάσεως για την Προστασία της Αρχαιολογικής Κληρονοµιάς (ΦΕΚ
32/Α/10.2.81).
Τις διατάξεις του ΚΝ 5351/32 «Περί Αρχαιοτήτων» και το Ν. 1469/50 «περί προστασίας
ειδικής κατηγορίας οικοδοµηµάτων και έργων τέχνης µεταγενεστέρων του 1830», αποφασίζουµε:
1. Το σπήλαια περιλαµβάνονται στην κατηγορία των Μνηµείων και θεωρούνται αναπόσπαστο τµήµα της Πολιτιστικής µας κληρονοµιάς ως έργα του ανθρώπου ή της φύσης µε παγκόσµια αξία από άποψη ιστορική, αισθητική, εθνολογική, ανθρωπολογική ή παλαιοανθρωπολογική (άρθρο 1, Ν. 1126).
2. Τα σπήλαια θεωρούνται παράλληλα ως αναπόσπαστο τµήµα και της αρχαιολογικής
κληρονοµιάς, της αρχαιότερης πηγής της Ευρωπαϊκής ιστορίας, η οποία απειλείται σοβαρά µε
την καταστροφή. Κατά συνέπεια κάθε είδους εύρηµα ή αντικείµενο και κάθε ίχνος ανθρώπινης
ύπαρξης (εργαλεία, οστά κλπ.), που προέρχεται από τα σπήλαια, θεωρείται αρχαιολογικό αντι
κείµενο (άρθρο 1. Ν. 1127).
3. Η προστασία, η έρευνα, η ανασκαφή και η µελέτη των σπηλαίων, που παρουσιάζουν
ενδιαφέρον από φυσική. αρχαιολογική, ιστορική, παλαιοντολογική και παλαιοανθρωπολογική
άποψη, καθώς και η φύλαξη, η δηµοσίευση και η έκθεση των πάσης φύσεως ευρηµάτων, που
προέρχονται από τα σπήλαια, ανήκει στην αρµοδιότητα και την ευθύνη του Κράτους και ειδι
κότερα του Υπουργείου Πολιτισµού και Επιστηµών δια της ειδικής* Περιφερειακής µονάδας
του, δηλ. της Εφορείας Παλαιοανθρωπολογίας — Σπηλαιολογίας» (άρθρο 46, Π.∆. 941/77).
4. Κάθε ενέργεια οποιουδήποτε κρατικού, Πανεπιστηµιακού ή ιδιωτικού φορέα, υπάγεται στη δικαιοδοσία του ΥΠ Π Ε και διέπεται από τις διατάξεις του ΚΝ 5351/32 «Περί Αρχαιοτήτων» και του Ν. 1469/50 «περί προστασίας ειδικής κατηγορίας οικοδοµηµάτων και έργων τέχνης µεταγενεστέρων του 1830». Οι περιφερειακές µονάδες του ΥΠΠΕ, οι δηµοτικές και κοινοτικές αρχές και τα κατά τόπους αστυνοµικά τµήµατα και σταθµοί χωροφυλακής καθίστανται
συνυπεύθυνοι για την προστασία των σπορίων, λιµναίων ή εναλίων, σπηλαιοβαράθρων,
δολίνων της περιοχής τους, σε συνεργασία µε την αρµόδια Εφορεία Παλαιοανθρωπολογίας —
Σπηλαιολογίας. απαγορεύοντας στο εξής κάθε είδους επέµβαση, εξερεύνηση, Εκµετάλλευση.,
«αξιοποίηση» οπό οποιονδήποτε φορέα Ελληνικό ή Ξένο. χωρίς προηγούµενη έγκριση του
ΥΠΠΕ.
Η παρούσα απόφαση να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα 23 Ιουνίου 1983
Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΜΑΛΙΑ ΜΑΡΙΑ (ΜΕΛΙΝΑ) ΜΕΡΚΟΥΡΗ
17

\

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΑΘΗΝΑ
'
8 ΙΟΥΛΙΟΥ 1983

ΤΕΥΧΟΣ ∆ΕΥΤΕΡΟ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΙΕΙΣ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ

Συγκρότηση νωµοδοτικού Τεχνικού Συµβουλίου του Π.∆.

796/80.............................. .............................................1
•Αντικατάσταση µιελών και εισηγητών Κεντρικού Γνωµ.οδοτικού Συµβουλίου Εγγειοβελτιωτικών 'Εργων........
Τροποποίηση ορίων καταφυγίου θηραµάτων στην περιοχή
Κοινότητας Ανατολής ∆ασαρχείου Σιδηροκάστρου. . .
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'ότΓ,τας Ρ^αχΐνν. Ν. Π ι*ρ£·χς ...........................................

Προστασία Σπηλαίων
Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Έχοντας -υπόψη
1. Τις διατάξεις του Ν. 400/1976 «Περί Υπουργικού
Συµβουλίου».
2. Το άρθρο 46 του Π∆ 941 (ΦΕΚ 320/Α/17. 10.77)
(Περί Οργανισµού του Υπουργείου Πολιτισµού
.

;

.

.

3. Το Ν. 1126/81 ««Περί κυρώσεως ,της εις Παρισίους
την 23ην Νοεµβρίου 1972: υπογραφείσης ∆ιεθνούς Συµβάσεως για την Προστασία της Παγκόσµιας «-Πόλη
Και Φυσικής κληρονοµιάς *(ΦΕΚ 32/Α/10.2.81 ).
4. Το Ν. 1127/81 «Περί κυρώσεως της εις
Λονδίνον την 3ην Μαϊου 4969 -υπογραφείσης
Ευρωτιαϊκής
για την Προστασία της Αρχαιολογικής Κληρονοµιάς (ΦΕΚ
32/Α/10.2.81).
_
5. Τις διατάξεις του ΚΝ 5351/32«Περί Αρχαιοτήτων»
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και το .Ν. 1469/50 «περί προστασίας ειδικής
κατηγορίας οικοδοµηµάτων και έργων τέχνης
µεταγενεστέρων 1830», αποφασίζουµε :

της Εφορείας Παλαιοανθρωπολογίας - Σπηλαιολογίας» (άρθρο 46, Π∆ 941/77).
. Τα σπήλαια περιλαµβάνονται στην κατηγορία των
Μνηµείων και Θεωρούνται αναπόσπαστο τµήµα της Πολιτιστκής µας κληρονοµιάς ως έργα του ανθρώπου ή της φύσης µε παγκόσµια αξία από άποψη ιστορική, αισθητική
εθνολογική, ανθρωπολογική ή παλαιοανθρωπολογική (άρθρο
1, Ν. 1126).
2. Τα σπήλαια θεωρούνται παράλληλα ως, αναπόσπαστο
τµήµα και της αρχαιολογικής κληρονοµιάς, της αρχαιότερης πηγής της Ευρωπαϊκής ιστορίας, η οποία απειλείται
σοβαρά µε την καταστροφή. Κατά συνεπεία κάθε είδους εύρηµα ή αντικείµενο και κάθε ίχνος ανθρώπινης ύπαρξη)
(«εργαλεία, οστά κλπ), που προέρχεται από τα σπήλαια
θεωρείται αρχαιολογικό αντικείµενο (άρθρο 1, Ν. 1127]
3. Η προστασία, η έρευνα, η ανασκαφή και η µελέτη των
σπηλαίων, που παρουσιάζουν ενδιαφέρον από φυσική, αρχαιολογική, ιστορική, παλαιοντολογική και παλαιοανθρωπολογική άποψη, καθώς και η φύλαξη, η δηµοσίευση και η έκθεση των πάσης φύσεως ευρηµάτων, που προέρχονται από τα
σπήλαια, ανήκει στην αρµοδιότητα και την ευθύνη του Κράτους και ειδικότερα του Υπουργείου Πολιτισµού και Επιστηµών δια της ειδικής Περιφεριακής µονάδας του, δηλ.

4. Κάθε ενέργεια οποιουδήποτε κρατικού. Πανεπιστηµιακού ή ιδιωτικού φορέα, υπάγεται στη δικαιοδοσία του
ΥΠΠΕ και διέπεται από τις διατάξεις του ΚΝ 5351/32
«Περί Αρχαιοτήτων» και του Ν. 1469/50 «περί προστασίας
ειδικής κατηγορίας οικοδοµηµάτων και έργων τέχνης µεταγενέστερων του 1830». Οι περιφερειακές µονάδες του
ΥΠΠΕ, οι δηµοτικές και κοινοτικές αρχές και τα κατά τόπους αστυνοµικά τµήµατα και σταθµοί χωροφυλακής καθίστανται συνυπεύθυνοι για την προστασία των σπηλαίων,
λιµναίων ή εναλίων, σπηλαιοβαράθρων, δολίνων της περιοχής τους, σε συνεργασία µε την αρµόδια Εφορεία Παλαιοανθρωπολογίας - Σπηλαιολογίας, · απαγορεύοντας στο
εξής κάθε είδους επέµβαση, εξερεύνηση, εκµετάλευση, «αξιοποίηση» από οποιονδήποτε φορέα. Ελληνικό ή ξένο,
προηγούµενη έγκριση του ΥΠΠΕ.
Η ·παρούσα απόφαση να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα .
της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 23 .Ιουνίου 14983
ΑΜΑΛΙΑ ΜΑΡΙΑ (ΜΕΛΙΝΑ) ΜΕΡΚΟΥΡΗ
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΑΤΟ
ΠΟΙΝΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 53
Κλοπή µνηµείων
1. Με κάθειρξη µέχρι δέκα (10) ετών τιµωρείται η κλοπή
(άρθρο 372 του Ποινικού Κώδικα), αν έχει αντικείµενο
µνηµείο ιδιαίτερα µεγάλης αξίας ή µνηµείο που αφαιρέθηκε από ακίνητο µνηµείο, από χώρο ανασκαµµένο, από
µουσείο, από αποθηκευτικούς χώρους αρχαίων ευρηµάτων ή από χώρο όπου φυλάσσεται συλλογή.
2. Εάν η πράξη τελέστηκε από πρόσωπα ενωµένα για τη
διάπραξη κλοπών ή ληστειών ή για τη διάπραξη εγκληµάτων που προβλέπονται στον παρόντα νόµο επιβάλλεται κάθειρξη. Η ίδια ποινή επιβάλλεται εάν ο δράστης διαπράττει
κατά συνήθεια ή κατ' επάγγελµα κλοπές µνηµείων.
Άρθρο 54
Υπεξαίρεση µνηµείων
Με κάθειρξη µέχρι (10) δέκα ετών τιµωρείται η υπεξαίρεση (άρθρο 375 του Ποινικού Κώδικα), αν έχει αντικείµενο µνηµείο µε ιδιαίτερα µεγάλη αξία ή αν ο δράστης τελεί
την πράξη της υπεξαίρεσης µνηµείων κατ' επάγγελµα ή
κατά συνήθεια.
Άρθρο 55
Αποδοχή και διάθεση µνηµείων
που αποτελούν προϊόντα εγκλήµατος
Η πράξη της αποδοχής και διάθεσης προϊόντων εγκλήµατος (άρθρο 394 παράγραφος 1 του Ποινικού Κώδικα)
τιµωρείται µε κάθειρξη µέχρι δέκα (10) ετών, αν έχει αντικείµενο µνηµείο ιδιαίτερα µεγάλης αξίας και ο υπαίτιος
γνώριζε ότι αυτό προέρχεται από αξιόποινη πράξη. Επιβάλλεται κάθειρξη, αν ο υπαίτιος επιχειρεί την πράξη του
προηγούµενου εδαφίου κατ' επάγγελµα ή κατά συνήθεια.
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.
Άρθρο 58
Παράβαση της υποχρέωσης δήλωσης µνηµείου
Όποιος παραλείπει τη δήλωση που επιβάλλεται από τις

διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 8 και της παραγράφου 1 του άρθρου 24 τιµωρείται µε φυλάκιση µέχρι
τριών (3) ετών. Όποιος παραλείπει τη δήλωση που επιβάλλεται από τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 24
ή της παραγράφου 2 του άρθρου 33 τιµωρείται µε φυλάκιση µέχρι δύο (2) ετών. Στην περίπτωση των µνηµείων που
χαρακτηρίζονται κατά την παράγραφο 6 του άρθρου 20
του νόµου αυτού, το έγκληµα του προηγούµενου
εδαφίου τελείται µόνο εφόσον ο υπόχρεος προς δήλωση
έλαβε αποδεδειγµένα γνώση της διοικητικής πράξης
χαρακτηρισµού. Στην περίπτωση του προηγούµενου
εδαφίου ο δράστης τιµωρείται µε χρηµατική ποινή έως
50.000 ευ ρω κα σε περίπτωση υποτροπής µε φυλάκιση
µέχρι δυο (2) ετών.
Άρθρο 59
Παράνοµη µεταβίβαση µνηµείου
Όποιος µεταβιβάζει την κυριότητα ή την κατοχή µνηµείου
ή αποκτά την κυριότητα ή αποδέχεται να περιέλθει
στην κατοχή του µνηµείο χωρίς την αναγκαία από το νόµο
άδεια, έγκριση ή γνωστοποίηση τιµωρείται µε φυλάκιση
µέχρι δύο (2) ετών. Επιβάλλεται φυλάκιση τουλάχιστον
δύο (2) ετών, αν πρόκειται για αρχαίο µνηµείο που δεν έχει δηλωθεί νόµιµα. Οι ποινές αυτές επιβάλλονται, αν η
πράξη δεν τιµωρείται βαρύτερα µε άλλη διάταξη.
Άρθρο 60
Παράνοµη εµπορία µνηµείων
Όποιος ασκεί δραστηριότητα αρχαιοπώλη ή εµπόρου
νεότερων µνηµείων κατά την έννοια της διάταξης της παραγράφου 1 του άρθρου 32 χωρίς άδεια τιµωρείται µε φυλάκιση.
Άρθρο 61
Παράνοµη ανασκαφή ή άλλη αρχαιολογική έρευνα

1. Όποιος χωρίς προηγούµενη άδεια διενεργεί ανασκαφή µε σκοπό την ανεύρεση ή αποκάλυψη αρχαίων τιµωρείται µε κάθειρξη µέχρι δέκα (10) ετών.
2. Αν οι πράξεις της προηγούµενης παραγράφου τελέσθηκαν µέσα σε αρχαιολογικούς χώρους ή αν ο υπαίτιος
τις επιχειρεί κατ' επάγγελµα ή κατά συνήθεια, επιβάλλεται κάθειρξη.
3. Όποιος χωρίς προηγουµένη άδεια διενεργεί άλλης
µορφής παράνοµη αρχαιολογική έρευνα µε σκοπό την ανεύρεση ή αποκάλυψη αρχαίων τιµωρείται µε φυλάκιση
τουλάχιστον ενός (1) έτους. Αν ο δράστης διαπράττει την
πράξη του προηγούµενου εδαφίου κατά συνήθεια ή κατ'
επάγγελµα, επιβάλλεται κάθειρξη έως δέκα (10) ετών.
Άρθρο 62
Παράνοµη χρήση ανιχνευτή µετάλλου
1. Όποιος χρησιµοποιεί ανιχνευτή µετάλλων ή άλλα όργανα διασκόπησης χωρίς την άδεια που απαιτείται από τη
διάταξη της παραγράφου 2 του άρθρου 38 τιµωρείται µε
φυλάκιση τουλάχιστον τριών (3) µηνών.
2. Αν η πράξη της προηγούµενης παραγράφου τελέσθηκε µέσα σε αρχαιολογικούς χώρους ή αν ο υπαίτιος
της πράξης την επιχειρεί κατ επάγγελµα ή κατά συνήθεια
επιβάλλεται φυλάκιση τουλάχιστον τριών (3) ετών.
Άρθρο 63
Παράνοµη εξαγωγή πολιτιστικών αγαθών
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1. Όποιος εξάγει ή επιχειρεί να εξαγάγει από την Ελλά-
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δα, κατά παράβαση των διατάξεων του παρόντος νόµου,
µνηµείο ή πολιτιστικό αγαθό για το οποίο έχει κινηθεί η διαδικασία χαρακτηρισµού, όπως ορίζεται στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 20, τιµωρείται µε κάθειρξη µέχρι δέκα (10) ετών. Η προέλευση του µνηµείου
κατ΄ αξιόποινο τρόπο συνιστά επιβαρυντική περίσταση.
2. Όποιος παραβαίνει τους όρους της απόφασης µε την
οποία έχει χορηγηθεί άδεια προσωρινής εξαγωγής µνηµείου ή πολιτιστικού αγαθού που ανήκει σε συλλογή µου
σείου κα ιδίως αν δεν το επανεισάγει µέσα στην προθεσµία που τάχθηκε, τιµωρείται µε φυλάκιση. Αν όµως η παράβαση του όρου δεν είναι ουσιώδης, το δικαστήριο
µπορεί να αφήσει την πράξη ατιµώρητη. Το αξιόποινο της
πράξης της µη εµπρόθεσµης επανεισανωγής εξαλείφεται, αν ο υπαίτιος µε δική του θέληση και πριν ακόµα εξετασθεί µε οποιονδήποτε τρόπο για την πράξη του από τις
αρχές επανεισάγει το µνηµείο ή το πολιτιστικό αγαθό.
3. Με κάθειρξη µέχρι δέκα (10) ετών τιµωρείται ο υπαίτιος της πράξης του πρώτου εδαφίου της προηγούµενης
παραγράφου, εφόσον η πράξη τελέστηκε µε σκοπό την
οριστική αποµάκρυνση του µνηµείου από τα όρια της ελληνικής επικράτειας.
4. Όποιος εξάγει ή επιχειρεί να εξαγάγει από την Ελλάδα εκτός των ορίων του τελωνειακού εδάφους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κατά παράβαση του Κανονισµού 3911/
1992του Συµβουλίου και 752! 1993 της Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των προεδρικών διαταγµάτων εφαρµογής τους, όπως εκάστοτε ισχύουν, πολιτιστικά αγαθά κατά την έννοια του Κανονισµού 3911/1992, τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον τριών (3) µηνών, αν η
πράξη δεν τιµωρείται βαρύτερα µε άλλη διάταξη.
5. Το άρθρο 3 του προεδρικού διατάγµατος 423/1995
(ΦΕΚ 242 Α") καταργείται.
Άρθρο 64
Παράνοµη εισαγωγή πολιτιστικών αγαθών
Όποιος εισάγει στην Ελλάδα πολιτιστικά αγαθά κατά
την έννοια της από 17 Νοεµβρίου 1980 διεθνούς συµβάσεως των Παρισίων που κυρώθηκε µε το Ν. 1103/1980
(ΦΕΚ 297 Α"), τα οποία έχουν αφαιρεθεί παράνοµα από
µουσεία ή άλλα παρόµοια ιδρύµατα ή θρησκευτικά ή δηµόσια µνηµεία που βρίσκονται στην επικράτεια άλλων κρατών µερών της ίδιας συµβάσεως και τα οποία αποτελούν
αποδεδειγµένα τµήµα της απογραφής των ιδρυµάτων αυτών, τιµωρείται σε φυλάκιση τουλάχιστον ενός (1) έτους,
αν η πράξη δεν τιµωρείται βαρύτερα µε άλλη διάταξη.
Άρθρο 65
Παράνοµη µη επιστροφή πολιτιστικών αγαθών
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χώρο. ή σε ιστορικό τόπο, πράξη από αυτές που αναφέρονται στις διατάξεις των άρθρων 10 παρ. 2 - 4,13,14 και
15 τιµωρείται µε φυλάκιση µέχρι τριών (3) ετών. Με την ίδια ποινή τιµωρείται όποιος διενεργεί πράξη ή δραστηριότητα σε ζώνες προστασίας γύρω από µνηµεία ή χώρους, όπως ορίζονται στα άρθρα 15 και 17. κατά παράβαση των όρων και περιορισµών που ισχύουν σε αυτές. Η
ίδια ποινή επιβάλλεται σε όποιον χωρίς την αναγκαία από
το νόµο άδεια ή καθ' υπέρβαση της διενεργεί τις πράξεις
που αναφέρονται στα άρθρα 42,43 παράγραφος 1 και 46
παράγραφος 4.
Άρθρο67
Πληµµελής φύλαξη, διατήρηση ή συντήρηση µνηµείου

Ο κύριος, ο νοµέας ή ο κάτοχος µνηµείου, ο οποίος εκτελεί τις υποχρεώσεις του για φύλαξη, διατήρηση ή συντήρηση του πληµµελώς και έτσι εκθέτει το µνηµείο σε
κίνδυνο, τιµωρείται µε φυλάκιση µέχρι τριών (3) ετών.
Άρθρο 68
Πράξεις ελεγκτικών οργάνων
Οι διατάξεις του άρθρου 258 του Ν. 1729/1987 (ΦΕΚ
144 Α"), που προστέθηκε µε το άρθρο 22 του Ν. 2161/1993
(ΦΕΚ 119 Α") εφαρµόζονται αναλόγως και στα εγκλήµατα
της κλοπής µνηµείων, της υπεξαίρεσης µνηµείων, της
φθοράς µνηµείων, της αποδοχής και διάθεσης µνηµείων
που αποτελούν προϊόντα εγκλήµατος, της παράνοµης ανασκαφής ή άλλης αρχαιολογικής έρευνας και της παράνοµης εξαγωγής πολιτιστικών αγαθών. Η ενέργεια του ελεγκτικού οργάνου περιορίζεται στις πράξεις που είναι απολύτως αναγκαίες για τη διακρίβωση των εγκληµάτων
αυτών, η τέλεση των οποίων θα πρέπει πάντως να είχε
προαποφασισθεί από το δράστη.
Άρθρο 69
∆ήµευση και χρηµατική ποινή
1. Η δήµευση των πολιτιστικών αγαθών που αποτελούν
αντικείµενο παράνοµης εξάγωνης ή επιχειρούµενης παράνοµης εξαγωγής, καθώς και των µέσων τέλεσης της
πράξης αυτής και της παράνοµης ανασκαφής ή άλλης έρευνας µε σκοπό την ανεύρεση ή αποκάλυψη αρχαίων επιβάλλεται υποχρεωτικά εφόσον ανήκουν στο δράστη ή
σε συµµέτοχο.
2. Αν για οποιονδήποτε λόγο δεν επιβληθεί δήµευση
των µέσων τέλεσης των εγκληµάτων που προβλέπονται
στον παρόντα νοµό. επιβάλλεται χρηµατική ποινή που
µπορεί να ανέλθει στο ήµισυ (1/2) της αξίας των µέσων
αυτών.
Άρθρο 70

Όποιος δεν συµµορφώνεται µε εκτελεστή απόφαση δικαστηρίου ή διαιτητών, η οποία διατάσσει την επιστροφή
πολιτιστικών αγαθών που έχουν αποµακρυνθεί παράνοµα
από το έδαφος άλλου κράτους, κατ' εφαρµογή των διεθνών συµβάσεων που κυρώνονται και ισχύουν στην Ελλάδα ή των διατάξεων της νοµοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τιµωρείται µε φυλάκιση.

Το εδάφιο αθ' του άρθρου ι του Ν. 2331/1995 (ΦΕΚ 173
Α") αντικαθίσταται ως εξής:
'αθ) Των αξιόποινων πράξεων που έχουν ως αντικείµενο µνηµείο',

Άρθρο 66

Άρθρο 71

Παράνοµη επέµβαση ή εκτέλεση έργου
Όποιος χωρίς την αναγκαία από το νόµο άδεια ή καθ' υπέρβαση αυτής διενεργεί σε µνηµείο, σε αρχαιολογικό

Επέκταση της εφαρµογής των διατάξεων του
Ν. 2331/1995

Αρµοδιότητα εφετείου
1. Τα κακουργήµατα της κλοπής µνηµείων, της υπεξαίρεσης µνηµείων, της φθοράς µνηµείων, της αποδοχής και
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του παρόντος νόµου συνεχίζουν νοµίµως τη λειτουργία
τους µέχρι τη λήξη της σχετικής άδειας, η οποία µπορεί
µετά να ανανεωθεί.
10. Πολιτιστικά αγαθά που έχουν χαρακτηρισθεί ως
προστατευόµενα σύµφωνα µε τις διατάξεις της προϊσχύουσας νοµοθεσίας προστατεύονται στο εξής κατά τις διατάξεις του παρόντος νόµου. Πολιτιστικά αγαθά που έχουν
ήδη χαρακτηρισθεί κατά κατηγορίες χαρακτηρίζονται εκ
νέου σύµφωνα µε τη διαδικασία και υπό τις προϋποθέσεις
που προβλέπονται από τις διατάξεις του παρόντος νόµου.
Έως τότε προστατεύονται σύµφωνα µε τις διατάξεις του
παρόντος νόµου που εφαρµόζονται αναλόγως.
11. Η χρηµατική αξία κινητών µνηµείων καθορίζεται από
τριµελή επιτροπή ειδικών επιστηµόνων, που συνιστάται µε
απόφαση του Υπουργού ύστερα από γνώµη του Συµβουλίου. Εάν ο ιδιώτης δεν αποδεχθεί την τιµή που καθορίζεται από την παραπάνω επιτροπή, συνιστάται επιτροπή αποτελούµενη από έναν ειδικό επιστήµονα εκπρόσωπο του
ιδιώτη, έναν προϊστάµενο υπηρεσιακής µονάδας του Υπουργείου Πολιτισµού ή έναν διευθυντή µουσείου οριζόµενο από τον Υπουργό Πολιτισµού και έναν ειδικό επιστήµονα που ορίζεται από τον Πρόεδρο του Αρείου Πάγου.
12. Προκειµένου περί ακινήτων ή εκτάσεων πολλαπλώς
χαρακτηρισµένων υπερισχύουν οι διατάξεις του παρόντος νόµου, εφόσον πρόκειται για µνηµεία, αρχαιολογικούς χώρους ή ιστορικούς τόπους.
13. Κηρυγµένοι έως την έναρξη ισχύος του νόµου αυτού αρχαιολογικοί χώροι που δεν έχουν οριοθετηθεί σύµφωνα µε τους όρους της παραγράφου 1 του άρθρου 12,
οριοθετούνται οριστικά εντός τριετίας από αυτήν, στο
πλαίσιο προγράµµατος που καταρτίζεται µε απόφαση
του Υπουργού Πολιτισµού, ύστερα από γνώµη του Συµβουλίου. Προκειµένου για ενάλιους αρχαιολογικούς χώρους η παραπάνω προθεσµία είναι διπλάσια.
14. Όπου στον παρόντα νόµο και γενικότερα στη νοµοθεσία για την προστασία της πολιτιστικής κληρονοµιάς
προβλέπεται:
α) ότι απαιτείται άδεια ή έγκριση της αρµόδιας υπηρεσίας ή του Υπουργού Πολιτισµού για την εκτέλεση εργασίας ή για τη διενέργεια οποιασδήποτε άλλης πράξης,
ή β) ότι απαγορεύεται ή επιβάλλεται η διενέργεια εργασιών ή οποιασδήποτε άλλης πράξης είτε εκ του νόµου είτε επειδή αυτό προβλέπεται σε πράξη της Υπηρεσίας ή
του Υπουργού Πολιτισµού,
ή γ) ότι επέρχονται συγκεκριµένες έννοµες συνέπειες
λόγω της παραβίασης διατάξεων, µπορούν να εκδίδονται
προσωρινώς µεν σήµατα οριστικώς δε πρωτόκολλα µετά
οποία διαπιστώνεται η πλήρωση των προϋποθέσεων από
τις οποίες απορρέουν οι έννοµες συνέπειες που προβλέπονται από το νόµο ή τις δυνάµει αυτού εκδιδόµενες ατοµικές ή κανονιστικές πράξεις, ιδίως η διακοπή εργασιών, η
εγκατάσταση εργολάβων ή συνεργείων για τη διενέργεια
εργασιών, η επιβολή αποζηµίωσης ή τέλους, η αποβολή από
ακίνητο, η κατάσχεση κινητού ή ακινήτου µνηµείου. Τα
σήµατα και τα πρωτόκολλα αυτά εκδίδονται από τον Υπουργό Πολιτισµού, ο οποίος µπορεί να εξουσιοδοτεί σχετικά τον Γενικό Γραµµατέα ή υπαλλήλους του Υπουργείου
Πολιτισµού. Οι αστυνοµικές αρχές και κάθε άλλη δηµόσια
αρχή ή αρχή της τοπικής αυτοδιοίκησης υποχρεούνται να
παράσχουν κάθε αναγκαία συνδροµή για την εκτέλεση «.ίων σηµάτων και των διοικητικών πρωτοκόλλων της παρούσας παραγράφου. Για την επίδοση και την εκτέλεση
των παραπάνω σηµάτων και πρωτοκόλλων εφαρµόζονται

αναλόγως οι διατάξεις του τέταρτου και του πέµπτου εδαφίου της περίπτωσης β', της παραγράφου 9 του άρθρου 7
του Ν. 2557/1997, όπως ισχύει.
15. Με προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται µε πρόταση
του Υπουργού Πολιτισµού, ορίζονται οι πρόσθετες διοικητικές κυρώσεις οι οποίες επιβάλλονται για πράξεις ή
παραλείψεις που είναι αντίθετες προς τις διατάξεις του
παρόντος νόµου ή των κανονιστικών πράξεων οι οποίες έχουν εκδοθεί κατ' εξουσιοδότηση του.
16. Η ανώνυµη εταιρεία της παραγράφου 2α του άρθρου 6 του Ν. 2557/1997 (ΦΕΚ271 Α΄) η οποία προστέθηκε µε τη διάταξη της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του Ν.
2819/2000 (ΦΕΚ 84 Α΄) µεταβάλλει την επωνυµία της από
Ανώνυµη Εταιρεία Προβολής Ελληνικής Πολιτιστικής
Κληρονοµιάς Α.Ε.' σε "Οργανισµός Προβολής Ελληνικού
Πολιτισµού Α.Ε. (Ο.Π.Ε.Π. Α.Ε.)".
17. Στο τέλος της περίπτωσης ζτηςπαραγράφου2ατου
άρθρου 6του Ν. 2557/1997 (ΦΕΚ 271 Α΄), η οποία προστέθηκε µε τη διάταξη της παραγράφου 1 του άρθρου 6του
Ν. 2819/2000 (ΦΕΚ 84 Α΄), προστίθεται εδάφιο ως εξής:
"Όσον αφορά τις δράσεις που σχετίζονται µε την Πολιτιστική Ολυµπιάδα και την προβολή του πολιτισµού της χώρας, η εταιρεία µπορεί να ενεργεί και µη κερδοσκοπικά.".
ΤΕΛΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 74
Κωδικοποίηση της νοµοθεσίας

Με προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται µε πρόταση του
Υπουργού Πολιτισµού, µπορεί να κωδικοποιείται στο σύνολο της η νοµοθεσία για την προστασία της πολιτιστικής
κληρονοµιάς, να αλλάζει η σειρά και η αρίθµηση των διατάξεων, να συνενώνονται οµοειδείς διατάξεις και εν γένει
να επέρχεται κάθε τροποποίηση αναγκαία για τη διοικητική κωδικοποίηση αυτής.
Άρθρο 75

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

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ
οι ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ! ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΏΝ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Ν. ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΑΚΗΣ

Α. ΤΣΟΧΑΤ20ΠΟΥΛΟΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ
∆ΜΜΟΣ1ΠΝ ΕΡΓΩΝ

Β. ΠΑΠΑΝ∆ΡΕΟΥ

∆ΙΚΑ1ΟΣΥΝΗΣ

Φ. ΠΕΤΣΑΛΝΙΚΟΣ

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

£. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κρότους
Αθήνα, 28 Ιουνίου 2002
Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ∆ΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ Φ.
ΠΕΤΣΑΛΝΙΚΟΣ
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ΣΤ. Προεδρικό ∆ιάταγµα υπ1'αριθµ. 191/2003 «Οργανισµός Υπουργείου
Πολιτισµού»
Άρθρο 49; ∆ιάρθρωση και αρµοδιότητες των Εφορειών
Παλαιοανθρωπολογίας - Σπηλαιολογίας
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Αρ. Φύλλου 146

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ

13 Ιουνίου 2003
ΠΡΟΕ∆ΡΙΚΟ ∆ΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 191
Οργανισµός Υπουργείου Πολιτισµού
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 20 του Ν. 2503/
1997 "∆ιοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας,
ρύθµιση θεµάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες
διατάξεις" (ΦΕΚ107 Α').
2. Τις διατάξεις του Ν. 681/1977 "Περί συστάσεως θέσεων προσωπικού και ετέρων τινών διατάξεων αφορωσών εις το Υπουργείον Πολιτισµού και Επιστηµών", (ΦΕΚ
243 Α"), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Τις διατάξεις του Ν. 2557/1997 "θεσµοί, µέτρα και
δράσεις της πολιτιστικής ανάπτυξης" (ΦΕΚ 271 Α) και ειδικότερα της παρ. 28του άρθρου 7 αυτού.
4. Τις διατάξεις του Ν. 3028/2002 (ΦΕΚ 153 Α') "Για την
προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής
Κληρονοµιάς".
5. Τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 21 του Ν. 2738/
1999 "Συλλογικές ∆ιαπραγµατεύσεις στη ∆ηµόσια ∆ιοίκηση, µονιµοποιήσεις συµβασιούχων αορίστου χρόνου
και άλλες διατάξεις" (ΦΕΚ 180 Α').
6. Τις διατάξεις του άρθρου 80 του Ν. 3057/2002 Τροποποίηση και συµπλήρωση του Ν. 2725/1999, ρύθµιση θεµάτων Υπουργείου Πολιτισµού και άλλες διατάξεις" (ΦΕΚ
239 Α').
7. Τις διατάξεις του άρθρου 29 Α του Ν. 1558/1985
(ΦΕΚ 137 Α'), το οποίο προστέθηκε µε το άρθρο 27 του
Ν. 2081/1992 (ΦΕΚ 154 Α'), όπως αντικαταστάθηκε από
το άρθρο 1 παρ. 2 ατού Ν. 2469/1997 (ΦΕΚ38Α") καθώς
και της παρ. 3 του άρθρου 22 του Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ
247 Α').
8. Το Π.∆. 81/2002 "Συγχώνευση των Υπουργείων Εθνικής Οικονοµίας και Οικονοµικών στο Υπουργείο Οικονοµίας και Οικονοµικών" (ΦΕΚ 57 Α').
9.Την ∆Ι∆Κ/Φ. 1/2/22875/31.10.2001 απόφαση του
Πρωθυπουργού και του Υπουργού ΥΠΕΣ∆∆Α "Ανάθεση
αρµοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Εσωτερικών ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης" (ΦΕΚ 1480 Β").
10. Την 1100383/1330/Α 0006/31.10.2001 κοινή
απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού
Οικονοµικών

"Καθορισµός αρµοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονοµικών" (ΦΕΚ 1485 Β΄).
11. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισµού
ποσού 8.100.000 ευρώ περίπου ετησίως, η οποία θα καλυφθεί από τον Κ.Α.Ε 21/110/0227. Επίσης προκαλείται
εφάπαξ δαπάνη ποσού 19.500.000 ευρώ περίπου, η οποία
θα καλυφθεί απατούς Κ.Α.Ε. 0824, 0831, 0832, 0839,
1111,1711,1712,1713,1723 και 1729.
12. Τις 37/2003,182/2003 και211/2003/ γνωµοδοτήσεις
του Συµβουλίου της Επικρατείας, µετά από πρόταση του
Υπουργού Πολιτισµού και των Υφυπουργών Οικονοµίας
και Οικονοµικών και Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και
Αποκέντρωσης, αποφασίζουµε:
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ
ΑΠΟΣΤΟΛΗ - ∆ΙΑΡΘΡΩΣΗ -ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΕΣ
Άρθρο 1
Αποστολή του Υπουργείου Πολιτισµού
Αποστολή του Υπουργείου Πολιτισµού είναι η προστασία της πολιτιστικής κληρονοµιάς της χώρας από τους
αρχαιότατους χρόνους µέχρι σήµερα και η υποστήριξη
της ανάπτυξης του σύγχρονου πολιτισµού.
Άρθρο 2
Βασική διάρθρωση του Υπουργείου Πολιτισµού
1. Οι Υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισµού διακρίνονται ως ακολούθως:
Α. Κεντρική Υπηρεσία
Β. Περιφερειακές Υπηρεσίες
Γ. Ειδικές Περιφερειακές Υπηρεσίες
2. Η Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Πολιτισµού
διαρθρώνεται ως εξής:
α) Γραφείο Υπουργού
β) Γραφείο Γενικού Γραµµατέα
γ) Γενική ∆ιεύθυνση Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονοµιάς
δ) Γενική ∆ιεύθυνση Αναστήλωσης, Μουσείων και Τεχνικών Έργων
ε) Γενική ∆ιεύθυνση Σύγχρονου Πολιτισµού
στ) Γενική ∆ιεύθυνση ∆ιοικητικής Υποστήριξης
3. Οι Περιφερειακές Υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισµού είναι οι εξής:

25

ΦΕΚ146

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)
Άρθρο 49
∆ιάρθρωση και αρµοδιότητες

των Εφορειών Παλαιοανθρωπολογίας - Σπηλαιολογίας
1. Οι Εφορείες Παλαιοανθρωπολογίας - Σπηλαιολογίας
είναι αρµόδιες για τα σπήλαια και τα παλαιοντολογικά κατάλοιπα, για τα οποία υπάρχουν ενδείξεις ότι συνδέονται
µε την ανθρώπινη ύπαρξη, ήτοι τον εντοπισµό, έρευνα,
ανασκαφή, µελέτη καθώς την προστασία αυτών και των
πάσης φύσεως ευρηµάτων που προέρχονται από αυτά.
Είναι, επίσης, αρµόδιες για τον συντονισµό της παλαιοανθρωπολογικής - παλαιοντολογικής έρευνας και για την
προβολή του σπηλαιολογικού πλούτου της χώρας.
2. Η Εφορεία Παλαιοανθρωπολογίας - Σπηλαιολογίας
Νότιας Ελλάδος έχει έδρα την Αθήνα και είναι αρµόδια
για τους νοµούς των Περιφερειών Αττικής, ∆υτικής Ελλάδας, Στερεάς Ελλάδας, Πελοποννήσου, Κρήτης, Νοτίου
Αιγαίου και Ιονίων Νήσων.
3. Η Εφορεία Παλαιοανθρωπολογίας - Σπηλαιολογίας
Βόρειας Ελλάδος έχει έδρα τη Θεσσαλονίκη και είναι αρµόδια για τους νοµούς των Περιφερειών Κεντρικής Μακεδονίας, ∆υτικής Μακεδονίας, Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, Θεσσαλίας, Ηπείρου και Βορείου Αιγαίου.
3. Οι Εφορείες Παλαιοανθρωπολογίας - Σπηλαιολογίας
συγκροτούνται από τα ακόλουθα Τµήµατα:
1) Τµήµα Προϊστορικών και Ιστορικών Αρχαιοτήτων, στην
αρµοδιότητα του οποίου υπάγονται θέµατα προγραµµατισµού, τεχνικής οργάνωσης και πραγµατοποίησης σπηλαιολογικών ανασκαφικών ερευνών προϊστορικών θέσεων (παλαιολιθικών έως εποχής Χαλκού) και ιστό-.
ρικών θέσεων, προστασίας σπηλαίων, µελέτης και
ανάδειξης των ευρηµάτων σε ειδικά σπηλαιολογικά µουσεία ή σε αίθουσες των περιφερειακών µουσείων, η οργάνωση εργαστηρίου λιθοτεχνίας για την µελέτη και ταξινόµηση λίθινων εργαλείων από ανασκαφές και επιφανειακές
έρευνες, ο ευπρεπισµός, η διαµόρφωση του χώρου
των σπηλαίων και του περιβάλλοντος φυσικού τοπίου, η
διατήρηση και προστασία αυτών, η επίβλεψη των
διενεργουµένων ανασκαφών, η διενέργεια αυτοψιών για τον
εντοπισµό σπηλαίων, η καταγραφή και η ηλεκτρονική
καταχώρηση εγκοίλων, θέσεων και ευρηµάτων, και η
τήρηση αρχείου φωτογραφιών, σχεδίων, χαρτών,
κηρύξεων, βιβλιογραφικής ενηµέρωσης και η λειτουργία
βιβλιοθήκης.
2) Τµήµα Γεωλογίας και Παλαιοντολογίας, στην αρµοδιότητα του οποίου υπάγονται ο εντοπισµός, η εξερεύνηση και η αξιολόγηση σπηλαίων, καθώς και η επίβλεψη
υλοποίησης µελετών ανάδειξης αυτών, οι γεωλογικές
έρευνες και µελέτες από πλευράς γεωµορφολογίας,
υδρογεωλογίας, παλαιοπεριβάλλοντος, ιζηµατολογίας,
πετρολογίας και γεωχηµείας των σπηλαίων, η λειτουργία
Γεωλογικού Εργαστηρίου, η δηµιουργία Τράπεζας Πετρωµάτων, η οργάνωση έρευνας σε παλαιοντολογικές
θέσεις, καθώς και η µελέτη παλαιοντολογικών ευρηµάτων, σπηλαίων και ανοικτών θέσεων.
3)Τµήµα Αποτυπώσεων, Τοπογραφήσεων και Γεωτεχνικών Εφαρµογών, στην αρµοδιότητα του οποίου υπάγονται η αποτύπωση και τοπογραφική µελέτη των σπηλαίων και παλαιοντολογικών θέσεων, οι γεωτεχνικές µελέτες, στερεώσεις, διαµορφώσεις και αξιοποίηση των
σπηλαίων και του περιβάλλοντος χώρου .
4) Τµήµα Συντήρησης, στην αρµοδιότητα του οποίου
υπάγονται η συντήρηση των σπηλαίων, των εντός αυτών
ευρισκοµένων αρχαίων, καθώς και των εξ' αυτών προερχοµένων αρχαίων.
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5) Τµήµα ∆ιοίκησης και οικονοµικής Υποστήριξης,
στην αρµοδιότητα του οποίου υπάγονται η διεκπεραίωση
των διοικητικών θεµάτων, ιδίως θεµάτων προσωπικού,
της αλληλογραφίας και εσωτερικής λειτουργίας, η διεκπεραίωση των οικονοµικών υποθέσεων, η τήρηση των
στατιστικών δεδοµένων, η τήρηση του αρχείου και του
πρωτοκόλλου, καθώς και η κίνηση και συντήρηση των
κρατικών οχηµάτων τους.
Άρθρο 50
Συγκρότηση, διάρθρωση
και αρµοδιότητες Αρχαιολογικών Ινστιτούτων
1. Τα Αρχαιολογικά Ινστιτούτα συγκροτούνται µε το παρόν διάταγµα, λειτουργούν και αυτά σε επίπεδο ∆ιεύθυνσης, ως εξής:
α) Το Αρχαιολογικό Ινστιτούτο Μακεδόνικων και Θρακικών
Σπουδών µε έδρα τη Θεσσαλονίκη και χωρική αρµοδιότητα τις περιοχές Μακεδονίας και Θράκης.
β) Το Αρχαιολογικό Ινστιτούτο Θεσσαλικών Σπουδών µε
έδρα το Βόλο και χωρική αρµοδιότητα τη Θεσσαλία και
Βόρειες Σποράδες.
γ) Το Αρχαιολογικό Ινστιτούτο Πελοποννησιακών Σπουδών µε έδρα την Τρίπολη και χωρική αρµοδιότητα την Πελοπόννησο.
δ) Το Αρχαιολογικό Ινστιτούτο Ηπειρωτικών Σπουδών
µε έδρα τα Ιωάννινα και χωρική αρµοδιότητα την Ήπειρο,
τη ∆υτική Ελλάδα και τα Ιόνια Νησιά.
ε) Το Αρχαιολογικό Ινστιτούτο Κρητολογικών Σπουδών
µε έδρα το Ηράκλειο και χωρική αρµοδιότητα την Κρήνη.
στ) Το Αρχαιολογικό Ινστιτούτο Αιγαιακών Σπουδών µε
έδρα τη Ρόδο και χωρική αρµοδιότητα την περιοχή του Αιγαίου.
2. Τα Αρχαιολογικά Ινστιτούτα λειτουργούν σε άµεση
και διαρκή συνεργασία µε τις αρµόδιες Κεντρικές, Περιφερειακές και λοιπές Ειδικές Περιφερειακές Υπηρεσίες,
και η δραστηριότητα τους αφορά στη µελέτη και δηµοσίευση υλικού περαιωθεισών ή µη ανασκαφών, για τη δηµοσίευση του οποίου δεν υπάρχει δήλωση ενδιαφέροντος κατά τις διατάξεις του Ν. 3028/2002.
3. Τα Αρχαιολογικά Ινστιτούτα συγκροτούνται από τα
παρακάτω Τµήµατα:
1) Τµήµα Έρευνας, στο οποίο υπάγονται η µελέτη και
δηµοσίευση του υλικού παλαιών ανασκαφών, η οργάνωση προγραµµάτων για τη δηµιουργία corpora των µνηµείων, η συνεργασία µε επιστηµονικά ιδρύµατα της ηµεδαπής και αλλοδαπής, µε σκοπό την ανάληψη επιστηµονικών - ερευνητικών προγραµµάτων για µελέτη και
δηµοσίευση διαφόρων θεµάτων η επιδίωξη ευρωπαϊκών
προγραµµάτων έρευνας, η οργάνωση και λειτουργία βιβλιοθήκης.
2) Τµήµα Υποστήριξης της Έρευνας, στο οποίο υπάγονται η συντήρηση και αποκατάσταση ευρηµάτων παλαιών
ανασκαφών, καθώς και η αποτύπωση και φωτογράφηση
και σχεδίαση αυτών και των προερχοµένων από αυτές ευρηµάτων.
3) Τµήµα ∆ιοικητικής και Οικονοµικής Υποστήριξης,
στην αρµοδιότητα του οποίου υπάγονται η διεκπεραίωση
των διοικητικών θεµάτων, ιδίως θεµάτων προσωπικού
της αλληλογραφίας και εσωτερικής λειτουργίας, η διεκπεραίωση των οικονοµικών υποθέσεων, η τήρηση των
στατιστικών δεδοµένων, καθώς και η τήρηση του αρχείου
και του πρωτοκόλλου.
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ÅÖÇÌÅÑÉÓ ÔÇÓ ÊÕÂÅÑÍÇÓÅÙÓ
ÔÇÓ ÅËËÇÍÉÊÇÓ ÄÇÌÏÊÑÁÔÉÁÓ
Áñ. Öýëëïõ 88

ÔÅÕ×ÏÓ ÄÅÕÔÅÑÏ

23 Éáíïõáñßïõ 2004

ÐÅÑÉÅ×ÏÌÅÍÁ

ÁÐÏÖÁÓÅÉÓ

ÁÐÏÖÁÓÅÉÓ

Áñéè. 3686/ÉÂ
(1)
Êáèïñéóìüò ýøïõò êñáôéêÞò åðé÷ïñÞãçóçò Éäñýìáôïò
Óéâéôáíéäåßïõ Ä.Ó.Ô.Å. ïéêïíïìéêïý Ýôïõò 2004.

Êáèïñéóìüò ýøïõò êñáôéêÞò åðé÷ïñÞãçóçò Éäñýìáôïò Óéâéôáíéäåßïõ Ä.Ó.Ô.Å. ïéêïíïìéêïý Ýôïõò 2004.
Ôñïðïðïßçóç êáé óõìðëÞñùóç ôçò 272060/02 (ÖÅÊ
1048 Â/9.8.2002)áðüöáóçò üðùò ôñïðïðïéÞèçêå
ìå ôçí 304156/4.11.2002 (ÖÅÊ 1424Â/11.11.2002)
üìïéá áðüöáóç ìå èÝìá "Óýóôáóç êáé Óõãêñüôçóç
ÅðéôñïðÞò ÊÅÌÁÅ êáé êáèïñéóìüò áñìïäéïôÞôùí
áõôÞò óôá ðëáßóéá åöáñìïãÞò ôùí äéáôÜîåùí êáôÜñôéóçò ôïõ Áìðåëïõñãéêïý Ìçôñþïõ êáé ôïõ ÓõóôÞìáôïò Ãåùñãéêþí Ðëçñïöïñéþí óôïí Åëáéïêïìéêü ôïìÝá, üðùò ôñïðïðïéÞèçêå êáé óõìðëçñþèçêå ìå ôéò 334269/14.5.2001 êáé 389875/3.9.2001
üìïéåò áðïöÜóåéò, êáé Üëëåò äéáôÜîåéò". ...............
Ðñüóâáóç êáé ÷ñÞóç ìíçìåßùí, áñ÷áéïëïãéêþí ÷þñùí êáé éóôïñéêþí ôüðùí. ......................................
ÁíôéêáôÜóôáóç ôçò ïéêïíïìéêÞò õðïëüãïõ ôçò ÅðéôñïðÞò Ðñïåôïéìáóßáò êáé ÏñãÜíùóçò ôçò 14çò
ÃåíéêÞò ÓõíÝëåõóçò ôçò Ðáãêüóìéáò ¸íùóçò ôùí
Åèíéêþí Ïëõìðéáêþí Åðéôñïðþí ðïõ èá äéåîá÷èåß
óôçí ÁèÞíá ôï ÖåâñïõÜñéï ôïõ 2004.....................
Óõãêñüôçóç ÏñãáíùôéêÞò ÅðéôñïðÞò (Í.Ð.É.Ä.) Ðáãêïóìßïõ ÊõðÝëëïõ ÓêïðïâïëÞò - Test Event ôùí
Ïëõìðéáêþí Áãþíùí 2004 óýìöùíá ìå ôï Í.
2725/1999 "Åñáóéôå÷íéêüò êáé Åðáããåëìáôéêüò
Áèëçôéóìüò êáé Üëëåò äéáôÜîåéò", Üñèñï 53 êáé
üðùò óõìðëçñþèçêå êáé ôñïðïðïéÞèçêå ìå ôï Í.
3057/2002 êáé éó÷ýåé óÞìåñá..................................
Ôñïðïðïßçóç ôçò ÖÃ10/14361/27.6.2003 áðïöÜóåùò
ôïõ ÐñïÝäñïõ ôïõ Åëåãêôéêïý Óõíåäñßïõ. ............
Ðåñáßùóç ôçò äéáäéêáóßáò êôçìáôïãñÜöçóçò óôï Äçìïôéêü ÄéáìÝñéóìá Åëåõèåñþí (ðñþçí Êïéíüôçôá
Åëåõèåñþí) ôïõ ÄÞìïõ Åëåõèåñþí ôïõ Íïìïý ÊáâÜëáò. .....................................................................
Êáôá÷þñéóç ðñþôùí åããñáöþí óôï êôçìáôïëïãéêü
âéâëßï êáé Ýíáñîç éó÷ýïò ôïõ Êôçìáôïëïãßïõ óôï
Äçìïôéêü ÄéáìÝñéóìá Åëåõèåñþí (ðñþçí Êïéíüôçôá Åëåõèåñþí) ôïõ ÄÞìïõ Åëåõèåñþí ôïõ Íïìïý
ÊáâÜëáò..................................................................
Ôñïðïðïßçóç ôïõ Ïñãáíéóìïý ÅóùôåñéêÞò Õðçñåóßáò ôïõ ÄÞìïõ Çëéïýðïëçò. .................................
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ÏÉ ÕÐÏÕÑÃÏÉ
ÏÉÊÏÍÏÌÉÁÓ ÊÁÉ ÏÉÊÏÍÏÌÉÊÙÍ ÅÈÍÉÊÇÓ ÐÁÉÄÅÉÁÓ ÊÁÉ ÈÑÇÓÊÅÕÌÁÔÙÍ
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¸÷ïíôáò õðüøç
1. Ôï áðü 22.6.1927 Ð.Ä. "Ðåñß êõñþóåùò ôïõ áðü
2.7.1926 Í.Ä. ðåñß éäñýóåùò ôçò Óéâéôáíéäåßïõ Ó÷ïëÞò",
üðùò áõôü ôñïðïðïéÞèçêå ìå øÞöéóìá ôçò ÂïõëÞò ôçò
15.2.1927 (ÖÅÊ 137/1927, ô.Á´).
2. Ôï Üñèñï 16 ôïõ Í.Ä. 1876/1958, ìå ôï ïðïßï ðñïâëÝðåôáé üôé ôï ðïóüí ôùí áíáãñáöïìÝíùí ðéóôþóåùí
óôïí ðñïûðïëïãéóìü åîüäùí ôïõ ÕÐÅÐÈ ãéá ôçí åðé÷ïñÞãçóç ôùí áíçêüíôùí óôçí åðïðôåßá ôïõ Ó÷ïëþí êáèïñßæåôáé ìå êïéíÞ áðüöáóç ôùí Õðïõñãþí Ïéêïíïìéêþí êáé
ÅèíéêÞò Ðáéäåßáò êáé ÈñçóêåõìÜôùí (ÖÅÊ 180/1958,
ô.Á´).
3. Ôï Í.Ä. 3973/1959 "ðåñß åíïðïéÞóåùò êáé óõíôïíéóìïý ôçò ÄéïéêÞóåùò ÅðáããåëìáôéêÞò Åêðáéäåýóåùò".
4. Ôéò äéáôÜîåéò ôïõ Íüìïõ 2362/1995 "Ðåñß Äçìïóßïõ
Ëïãéóôéêïý, êôë".
5. Ôï ãåãïíüò üôé ìå ôçí áðüöáóç áõôÞ ðñïêáëåßôáé äáðÜíç óå âÜñïò ôïõ Êñáôéêïý Ðñïûðïëïãéóìïý, ïéêïíïìéêïý Ýôïõò 2004, ýøïõò ïêôþ åêáôïììõñßùí ôñéáêïóßùí
÷éëéÜäùí Åõñþ (8.300.000,00), ç ïðïßá èá áíôéìåôùðéóôåß
áðü ôçí ðßóôùóç ôïõ åéäéêïý öïñÝá 19-220 êáé ÊÁÅ 2427
ôïõ ðñïûðïëïãéóìïý åîüäùí ôïõ ÕÐÅÐÈ.
6. Ôçí 1065956/863/Á0006/15.7.2003 áðüöáóç ôïõ
Ðñùèõðïõñãïý êáé ôïõ Õðïõñãïý Ïéêïíïìéêþí "ÁíÜèåóç áñìïäéïôÞôùí óôïõò Õöõðïõñãïýò Ïéêïíïìéêþí",
5. Ôïí øçöéóèÝíôá áðü ôç ÂïõëÞ Íüìï "Êýñùóç ôïõ Ãåíéêïý Ðñïûðïëïãéóìïý ôïõ ÊñÜôïõò ãéá ôï ïéêïíïìéêü
Ýôïò 2004", áðïöáóßæïõìå:
Êáèïñßæïõìå ãéá ôï ïéêïíïìéêü Ýôïò 2004 ôï ýøïò
ôçò ÊñáôéêÞò Åðé÷ïñÞãçóçò "ðñïò ôç Óéâéôáíßäåéï Äçìüóéá Ó÷ïëÞ Ôå÷íþí êáé ÅðáããåëìÜôùí ìÝ÷ñé ôïõ ðïóïý ôùí ïêôþ åêáôïììõñßùí ôñéáêïóßùí ÷éëéÜäùí Åõñþ (8.300.000,00).
Ç äáðÜíç èá âáñýíåé ôïí åéäéêü öïñÝá 19-220 êáé ÊÁÅ
2427 ôïõ ðñïûðïëïãéóìïý åîüäùí ôïõ ÕÐÅÐÈ, ïéêïíïìé-
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ÅÖÇÌÅÑÉÓ ÔÇÓ ÊÕÂÅÑÍÇÓÅÙÓ (ÔÅÕ×ÏÓ ÄÅÕÔÅÑÏ)

êïý Ýôïõò 2004 êáé ç ôìçìáôéêÞ êáôáâïëÞ óôçí áíùôÝñù
Ó÷ïëÞ èá ãßíåé óôá ðëáßóéá ôïõ åêÜóôïôå åãêåêñéìÝíïõ
ðïóïóôïý äéÜèåóçò.
Ç áðüöáóç áõôÞ íá äçìïóéåõèåß óôçí Åöçìåñßäá ôçò
ÊõâåñíÞóåùò.
ÁèÞíá, 15 Éáíïõáñßïõ 2004
ÏÉ ÕÐÏÕÑÃÏÉ
ÕÖÕÐ. ÏÉÊÏÍÏÌÉÁÓ
ÊÁÉ ÏÉÊÏÍÏÌÉÊÙÍ

ÅÈÍÉÊÇÓ ÐÁÉÄÅÉÁÓ
ÊÁÉ ÈÑÇÓÊÅÕÌÁÔÙÍ

ÍÉÊÏÓ ÖÁÑÌÁÊÇÓ

ÐÅÔÑÏÓ ÅÕÈÕÌÉÏÕ

Ö
Áñéè. 274488
(2)
Ôñïðïðïßçóç êáé óõìðëÞñùóç ôçò 272060/02 (ÖÅÊ 1048
Â/9.8.2002)áðüöáóçò üðùò ôñïðïðïéÞèçêå ìå ôçí
304156/4.11.2002 (ÖÅÊ 1424Â/11.11.2002) üìïéá
áðüöáóç ìå èÝìá "Óýóôáóç êáé Óõãêñüôçóç ÅðéôñïðÞò ÊÅÌÁÅ êáé êáèïñéóìüò áñìïäéïôÞôùí áõôÞò óôá
ðëáßóéá åöáñìïãÞò ôùí äéáôÜîåùí êáôÜñôéóçò ôïõ
Áìðåëïõñãéêïý Ìçôñþïõ êáé ôïõ ÓõóôÞìáôïò Ãåùñãéêþí Ðëçñïöïñéþí óôïí Åëáéïêïìéêü ôïìÝá, üðùò
ôñïðïðïéÞèçêå êáé óõìðëçñþèçêå ìå ôéò 334269/
14.5.2001 êáé 389875/3.9.2001 üìïéåò áðïöÜóåéò, êáé
Üëëåò äéáôÜîåéò".
Ï ÕÐÏÕÑÃÏÓ ÃÅÙÑÃÉÁÓ
¸÷ïíôáò õðüøç:
1. Ôéò äéáôÜîåéò:
á) ôïõ Üñèñïõ 22 ðáñ. 3 ôïõ Í. 992/79 "Ðåñß ïñãáíþóåùí ôùí Äéïéêçôéêþí Õðçñåóéþí " (Á´ 280).
â) ôïõ Í. 2470/97 "ðåñß áíáìüñöùóçò ìéóèïëïãßïõ
ðñïóùðéêïý ôçò Äçìüóéáò Äéïßêçóçò êáé Üëëåò óõíáöåßò
äéáôÜîåéò" (Á´ 40).
ã) ôïõ Í.Ä. 131/1974 "ðåñß ðáñï÷Þò ïéêïíïìéêþí åíéó÷ýóåùí óôç ãåùñãéêÞ, êôçíïôñïöéêÞ, äáóéêÞ êáé áëéåõôéêÞ ðáñáãùãÞ, üðùò ôñïðïðïéÞèçêå ìå ôï Í. 1409/83
êáé ôï Í. 2512/97 Üñèñï ÉÉ.
ä) ôïõ Í. 2362/95 "Êþäéêáò Äçìïóßïõ Ëïãéóôéêïý".
2. Ôï Üñèñï 8 ôïõ Êáí. (ÅÏÊ) 729/70 ôïõ Óõìâïõëßïõ
"Ðåñß ÷ñçìáôïäïôÞóåùò ôçò ÊïéíÞò ÁãñïôéêÞò ÐïëéôéêÞò".
3. Ôïí Êáí. (ÅÏÊ) 136/66 ôïõ Óõìâïõëßïõ "ðåñß äçìéïõñãßáò ÊïéíÞò ÏñãÜíùóçò ÁãïñÜò óôïí ôïìÝá ôùí ëéðáñþí ïõóéþí" üðùò ôñïðïðïéÞèçêå êáé éó÷ýåé êÜèå öïñÜ, êáèþò êáé ôïõò óå åöáñìïãÞ áõôïý åêäéäüìåíïõò êáíïíéóìïýò ôçò ÅðéôñïðÞò ôçò Å.Å.
4. Ôïí Êáí. (ÅÏÊ) 154/75 ôïõ Óõìâïõëßïõ "ðåñß êáôÜñôéóçò åëáéïêïìéêïý ìçôñþïõ óôá ÊñÜôç - ÌÝëç ðáñÜãùãá åëáéïëÜäïõ", üðùò ôñïðïðïéåßôáé êáé éó÷ýåé êÜèå öïñÜ êáèþò êáé ôïõò óå åöáñìïãÞ áõôïý åêäéäüìåíïõò êáíïíéóìïýò ôçò åðéôñïðÞò ôçò Å.Å.
5. Ôïí Êáí. (ÅÏÊ) 2159/92 ôïõ Óõìâïõëßïõ "ðåñß ÷ñçìáôïäüôçóçò ôùí äáðáíþí êáé ôçí êáôÜñôéóç êáé åíçìÝñùóç ôïõ åëáéïêïìéêïý ìçôñþïõ", üðùò ôñïðïðïéåßôáé
êáé éó÷ýåé êÜèå öïñÜ.
6. Ôïí Êáí. (ÅÏÊ) 2392/86 ôïõ Óõìâïõëßïõ "ãéá ôçí êáôÜñôéóç ôïõ Êïéíïôéêïý Áìðåëïõñãéêïý Ìçôñþïõ" üðùò
ôñïðïðïéåßôáé êáé éó÷ýåé êÜèå öïñÜ.
7. Ôïí Êáí. (ÅÏÊ) 649/87 ôçò ÅðéôñïðÞò "ãéá ôéò ëåðôïìÝñåéåò åöáñìïãÞò, ó÷åôéêÜ ìå ôçí êáôÜñôéóç ôïõ Êïéíïôéêïý Áìðåëïõñãéêïý Ìçôñþïõ".
8. Ôïí Êáí. (Å.Ê.) 1493/1999 ôïõ Óõìâïõëßïõ ãéá ôçí êïéíÞ ïñãÜíùóç ôçò áìðåëïïéíéêÞò áãïñÜò, üðùò ôñïðï-

ðïéåßôáé êáé éó÷ýåé êÜèå öïñÜ êáé ôïõò óå åöáñìïãÞ áõôïý åêäéäüìåíïõò Êáíïíéóìïýò ôçò ÅðéôñïðÞò.
9. Ôéò 299926/30.1.1998 êáé 329531/11.6.1998 áðïöÜóåéò ôïõ Õðïõñãïý Ãåùñãßáò ìå èÝìá "ÊáôÜñôéóç Åëáéïêïìéêïý Ìçôñþïõ".
10. Ôçí 1182/89 áðüöáóç ôçò ÅðéôñïðÞò Ôéìþí êáé ÅéóïäçìÜôùí ãéá ôçí "ÊáôÜñôéóç Êïéíïôéêïý Áìðåëïõñãéêïý Ìçôñþïõ", üðùò ôñïðïðïéÞèçêå äéáäï÷éêÜ ìå ôéò
156/94 êáé 298/98 áðïöÜóåéò ôùí Õð. Ïéêïíïìéêþí êáé Ãåùñãßáò êáé ôçí 484/2002 áðüöáóç ôùí Õð. Ïéêïíïìßáò &
Ïéêïíïìéêþí êáé Ãåùñãßáò.
11. Ôçí 249763/5.3.1997 ðñüôáóç ðñïãñÜììáôïò ôïõ
Õðïõñãåßïõ Ãåùñãßáò ðñïò ôçí Å.Å. ãéá ôçí äçìéïõñãßá
÷áñôïãñáöéêÞò âÜóçò áíáöïñÜò "ãéá ôçí êáôÜñôéóç ôïõ
Áìðåëïõñãéêïý êáé ôïõ Åëáéïêïìéêïý Ìçôñþïõ" (Á´ ÖÜóç).
12. Ôçí 38585/7.10.1997 Ýãêñéóç ôçò Å.Å. ãéá ôçí êáôÜñôéóç ôçò Á´ öÜóçò ôïõ Åëáéïêïìéêïý êáé Áìðåëïõñãéêïý Ìçôñþïõ.
13. Ôçí 369220/12.1.1998 ðñüôáóç ðñïãñÜììáôïò ôïõ
Õð. Ãåùñãßáò ðñïò ôçí Å.Å. ãéá ôç êáôÜñôéóç ôïõ Áìðåëïõñãéêïý êáé Åëáéïêïìéêïý Ìçôñþïõ (Â´ ÖÜóç).
14. Ôçí 21076/25.5.1998 Ýãêñéóç ôçò Å.Å. ãéá ôçí êáôÜñôéóç ôçò Â´ öÜóçò ôïõ Åëáéïêïìéêïý êáé Áìðåëïõñãéêïý Ìçôñþïõ.
15. Ôçí 367388/5.10.1999 áðüöáóç ôïõ Õðïõñãïý Ãåùñãßáò ãéá ôç óýóôáóç Åðéôñïðþí ÍÅÌÁÅ êáé êáèïñéóìü
áñìïäéïôÞôùí áõôþí óôá ðëáßóéá êáôÜñôéóçò ôïõ Ó.Ã.Ð.
óôïí Åëáéïêïìéêü ôïìÝá êáé ôïõ Áìðåëïõñãéêïý Ìçôñþïõ.
16. Ôçí 367389/5.10.1999 áðüöáóç ôïõ Õðïõñãïý Ãåùñãßáò ãéá ôç óýóôáóç ÅðéôñïðÞò ÊÅÌÁÅ. ê.ëð.", üðùò
áõôÞ ôñïðïðïéÞèçêå ìåôáãåíÝóôåñá ìå ôéò 334269/
14.5.2001 êáé 389875/3.9.2001 üìïéåò áðïöÜóåéò.
17. Ôçí 243295/17.5.2002 áðüöáóç ôïõ Õðïõñãïý Ãåùñãßáò ìåôáâßâáóçò óôïí Åéäéêü ÃñáììáôÝá Äéïéêçôéêïý
ôïìÝá Ðñïãñ/óìïý êáé åöáñìïãþí ôïõ ÑÊÐÓ, ôçò áñìïäéüôçôáò óõíôïíéóìïý, åëÝã÷ïõ êáé ðáñáêïëïýèçóçò ïëïêëÞñùóçò ôïõ Ýñãïõ êáôÜñôéóçò ôïõ ÓÃÐ-ÅÔ êáé ôïõ A.M.
18. Ôçí õðï÷ñÝùóç ôçò ÷þñáò ìáò ãéá ôçí ïëïêëÞñùóç
ôùí åñãáóéþí êáôÜñôéóçò ôïõ ÓÃÐ-ÅÔ êáé ôïõ A.M., ãéá
ôçí Ýãêáéñç êáôáâïëÞ ôùí êïéíïôéêþí åíéó÷ýóåùí êáé
ôïõò ðñïâëåðüìåíïõò åëÝã÷ïõò óôïõò ôïìåßò åëáßáò êáé
áìðÝëïõ.
19. Ôï 2844/18.12.2003 Ýããñáöï ôïõ Åéäéêïý ÃñáììáôÝá.
20. Ôçí 272060/02 áðüöáóç ôïõ Õðïõñãïý Ãåùñãßáò
(ÖÅÊ 1048 Â/9.8.2002) "Ôñïðïðïßçóç, óõìðëÞñùóç êáé
êùäéêïðïßçóç ôçò 267389/99 ê.ëð.", üðùò ôñïðïðïéÞèçêå ìå ôçí 304156/4.11.2002 (ÖÅÊ 1424Â/11.11.2002)
üìïéá.
21. Ôï ãåãïíüò üôé áðü ôéò äéáôÜîåéò ôçò áðüöáóçò áõôÞò äåí äçìéïõñãåßôáé äáðÜíç óå âÜñïò ôïõ Êñáôéêïý
Ðñïûðïëïãéóìïý, áðïöáóßæïõìå:
1. Óôçí ðåñßðôùóç å ôçò ðáñáãñÜöïõ 1 ôïõ Üñèñïõ 1
ôçò 272060/1.8.2002 áðüöáóçò (ÖÅÊ 1048Â´) üðùò ôñïðïðïéÞèçêå ìå ôçí ðáñÜãñáöï 1 ôçò 304156/4.11.2002
áðüöáóçò (ÖÅÊ 1424/02) ïñßæïõìå ùò áíáðëçñùôÞ ôïõ
Óôõëéáíïý ÂáúëÜêç, ôïí ÅììáíïõÞë Êáôóáíôþíç, ôïõ
êëÜäïõ ÐÅÉ Ãåùðïíéêïý, ÐñïúóôÜìåíï ôïõ ÔìÞìáôïò
Åëáßáò, ôçò Ä/íóçò ÐÁÐ ÄåíäñïêçðåõôéêÞò, áíôß ôçò ÅëÝíçò ÓêáñÝíôæïõ - ×ñüíç.
2. Óôçí ðåñßðôùóç æ ôçò ðáñáãñÜöïõ 1 ôïõ Üñèñïõ 1
ôçò 272060/02 áðüöáóçò ïñßæïõìå ùò áíáðëçñùôÞ ôïõ
ÐáíôåëÞ ÂïññÝ ôïí Èåüäùñï Êáôáðüäç, ôïõ êëÜäïõ
ÐÅ10 Ïéêïíïìéêïý, ÐñïúóôÜìåíï ôïõ ÔìÞìáôïò Ôáêôéêïý
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Ðñïûðïëïãéóìïý êáé Ìéóèïäïóßáò, ôçò Ä/íóçò ÏéêïíïìéêÞò, áíôß ôïõ Ìé÷Üëç ÑÜäïõ.
3. Óôçí ðáñÜãñáöï 1 ôïõ Üñèñïõ 1 ôçò 272060/02 áðüöáóçò, ðñïóôßèåôáé ðåñßðôùóç ç ùò åîÞò: "ç. Áéêáôåñßíç
Ìðåëßôóïõ, ôïõ êëÜäïõ ÐÅÉ Ï Ïéêïíïìéêïý, ÐñïúóôáìÝíç
ôçò Ä/íóçò Äéá÷åßñéóçò Ìçôñþùí, ìå áíáðëçñùôÞ ôïí
Ìé÷Üëç ÑÜäï, ôïõ êëÜäïõ ÐÅ10 Ïéêïíïìéêïý, ÐñïúóôÜìåíï ôïõ ÔìÞìáôïò Ðñïãñáììáôéóìïý êáé Ó÷åäéáóìïý
ôçò ßäéáò Ä/íóçò.
4. Áíôéêáèßóôáôáé ç ðáñÜãñáöïò 2 ôïõ Üñèñïõ 1 ôçò
272060/02 áðüöáóçò ùò åîÞò: "2. ÓõóôÞíåôáé êáé óõãêñïôåßôáé ÅðéóôçìïíéêÞ Ãñáììáôåßá ãéá ôå÷íéêÞ õðïóôÞñéîç ôïõ ÓõíôïíéóôÞ ôùí Ìçôñþùí, ç ïðïßá áðïôåëåßôáé
áðü ôïí ËÜæáñï ÊéùêÜêç, ôïõ êëÜäïõ ÐÅ1 Ãåùðïíéêïý,
õðÜëëçëï ôçò Ä/íóçò Äéá÷åßñéóçò Ìçôñþùí, ôçí ÄÞìçôñá Ðáðáóôáìáôßïõ, äéêçãüñï, ÅéäéêÞ Óýìâïõëï ôçò ÅéäéêÞò Ãñáììáôåßáò ôïõ Õðïõñãåßïõ Ãåùñãßáò êáé ôïí
Óðõñßäùíá ÌåóóáñéôÜêç ôïõ êëÜäïõ ÔÅ Äáóïðïíßáò,
Óýìâïõëï ôïõ Ãñáöåßïõ Õðïõñãïý".
5. Áíôéêáèßóôáôáé ç ðáñÜãñáöïò 4 ôïõ Üñèñïõ 1 ôçò
272060/02 áðüöáóçò üðùò ôñïðïðïéÞèçêå ìå ôçí ðáñÜãñáöï 2 ôçò 304156/02 áðüöáóçò ùò åîÞò:
"4. Ç ãñáììáôåéáêÞ åîõðçñÝôçóç ôçò ÊÅÌÁÅ áíáôßèåôáé óå õðÜëëçëï ôïõ Õðïõñãåßïõ Ãåùñãßáò".
6. Áíôéêáèßóôáôáé ç ðáñÜãñáöïò 5 ôïõ Üñèñïõ 1 ôçò
272060/02 áðüöáóçò ùò åîÞò: "ÓõóôÞíïõìå åðßóçò ÅðéôñïðÝò Åìðåéñïãíùìüíùí áðü áñìïäßïõò õðáëëÞëïõò
ôïõ Õðïõñãåßïõ Ãåùñãßáò êáé ôïõ ÏÐÅÊÅÐÅ".
7. Áíôéêáèßóôáôáé ç ðáñÜãñáöïò 4 ôïõ Üñèñïõ 2 ôçò
272060/02 áðüöáóçò ùò åîÞò: "4 Ç óõãêñüôçóç ôùí Åðéôñïðþí Åìðåéñïãíùìüíùí ãßíåôáé ìå áðüöáóç ôïõ Åéäéêïý
ÃñáììáôÝá Äéïéêçôéêïý ÔïìÝá Ðñïãñáììáôéóìïý êáé Åöáñìïãþí ôïõ Ã´ ÊÐÓ, ìåôÜ áðü ðñüôáóç ôùí ðñïúóôáìÝíùí
ôùí áíôßóôïé÷ùí Ãåí. Ä/íóåùí Þ ôùí ÁíåîÜñôçôùí Ä/íóåùí
ôïõ Õð. Ãåùñãßáò êáé ôïõ ÐñïÝäñïõ ôïõ ÏÐÅÊÅÐÅ".
8. Ç ðáñÜãñáöïò 6 ôïõ Üñèñïõ 2 ôçò 272060/02 áðüöáóçò äéáãñÜöåôáé.
9. Ç ðåñßðôùóç 1.5 ôçò ðáñáãñÜöïõ 1 ôïõ Üñèñïõ 3 ôçò
272060/02 áðüöáóçò áíôéêáèßóôáôáé ùò åîÞò: "1.5. Óôá
ìÝëç ôçò ÍÅÌÁÅ êáôáâÜëëåôáé ðñüóèåôç áìïéâÞ ðåíôáêüóéá (500) Åõñþ ìçíéáßùò. Ãéá ôçí åîÝôáóç ôùí åíóôÜóåùí áðü ôéò ÍÅÌÁÅ êáôáâÜëëåôáé óå áõôÞí áìïéâÞ Ýíá (1)
Åõñþ ãéá êÜèå ìéá Ýíóôáóç ðÝñáí ôùí 500 åíóôÜóåùí".
10. ÊáôÜ ôá ëïéðÜ éó÷ýåé ç 272060/1.8.2002 (ÖÅÊ
1048Â/9.8.2002) áðüöáóç üðùò ôñïðïðïéÞèçêå ìå ôçí
304156/4.11.2002 (ÖÅÊ 1424Â/11.11.2002) üìïéá.
Ç áðüöáóç áõôÞ íá äçìïóéåõèåß óôçí Åöçìåñßäá ôçò
ÊõâåñíÞóåùò.
ÁèÞíá, 22 Éáíïõáñßïõ 2004
Ï ÕÐÏÕÑÃÏÓ

Ã. ÄÑÕÓ

Ö
Áñéè. ÕÐÐÏ/ÄÏÅÐÕ/ÔÏÐÕÍÓ/25/4746
(3)
Ðñüóâáóç êáé ÷ñÞóç ìíçìåßùí, áñ÷áéïëïãéêþí ÷þñùí
êáé éóôïñéêþí ôüðùí.
Ï ÕÐÏÕÑÃÏÓ ÐÏËÉÔÉÓÌÏÕ
¸÷ïíôáò õðüøç:
1. Ôéò äéáôÜîåéò:
á) Ôïõ Üñèñïõ 46, ðáñ. 1 ôïõ Í. 3028/2002 "Ãéá ôçí ðñïóôáóßá ôùí Áñ÷áéïôÞôùí êáé åí ãÝíåé ôçò ÐïëéôéóôéêÞò
ÊëçñïíïìéÜò" (ÖÅÊ Á´ 153).
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â) Ôïõ Í. 736/1977 "Ðåñß Ïñãáíéóìïý ôïõ Ô.ÁÐ." (ÖÅÊ
Á´ 316).
ã) Ôïõ Í. 2557/1997 "Èåóìïß, ìÝôñá êáé äñÜóåéò ðïëéôéóôéêÞò áíÜðôõîçò" (ÖÅÊ Á´ 271).
ä) Ôïõ Ð.Ä. 191/2003 "Ïñãáíéóìüò Õðïõñãåßïõ Ðïëéôéóìïý" (ÖÅÊ Á´ 146).
å) Ôïõ Üñèñïõ 29 ôïõ Í. 1558/1985 "ÊõâÝñíçóç êáé ÊõâåñíçôéêÜ ¼ñãáíá" (ÖÅÊ Á´ 137), üðùò ôñïðïðïéÞèçêå
ìå ôçí ðáñÜãñáöï 8 ôïõ Üñèñïõ 7 ôïõ Í. 1943/1991 (ÖÅÊ
Á´ 50) êáé ôïõ Üñèñïõ 29Á ôïõ éäßïõ Íüìïõ ðïõ ðñïóôÝèçêå ìå ôï Üñèñï 27 ôïõ Í. 2081/1992 (ÖÅÊ Á´ 154) êáé
áíôéêáôáóôÜèçêå ìå ôï Üñèñï 1 ðáñ. 2á ôïõ Í. 2469/1997
(ÖÅÊ Á´ 38).
2) Ôçí 2/14.1.2004 Ãíùìïäüôçóç ôïõ Êåíôñéêïý Áñ÷áéïëïãéêïý Óõìâïõëßïõ (ÊÁÓ).
3) Ôçí áíÜãêç ðñïóôáóßáò ôùí ìíçìåßùí êáé éäßùò ôçí
áíÜãêç ðñüóâáóçò êáé åðéêïéíùíßáò ôïõ êïéíïý ìå áõôÜ,
êáèþò êáé ôçí ÝíôáîÞ ôïõò óôç óýã÷ñïíç êïéíùíéêÞ æùÞ.
4) Ôï ãåãïíüò üôé áðü ôéò äéáôÜîåéò ôçò ðáñïýóáò áðüöáóçò äåí ðñïêáëåßôáé äáðÜíç óå âÜñïò ôïõ Êñáôéêïý
Ðñïûðïëïãéóìïý, áðïöáóßæïõìå:
¢ñèñï 1
1. Ç åðßóêåøç óôïõò ïñãáíùìÝíïõò áñ÷áéïëïãéêïýò
÷þñïõò, éóôïñéêïýò ôüðïõò Þ êáé ìíçìåßá, Þ ìåìïíùìÝíïõò óçìáíôéêïýò ÷þñïõò Þ ìíçìåßá, åßíáé äõíáôÞ êáôÜ
ôéò çìÝñåò êáé þñåò ëåéôïõñãßáò ôïõò.
2. Êáô' åîáßñåóç, ìåôÜ áðü Üäåéá ôïõ Õðïõñãïý Ðïëéôéóìïý, åßíáé äõíáôÞ ç åðßóêåøç êáé ðÝñáí ôïõ ùñáñßïõ ëåéôïõñãßáò.
3. Ãéá ôçí åßóïäï óôï óýíïëï Þ êáôçãïñßá ïñãáíùìÝíùí áñ÷áéïëïãéêþí ÷þñùí, éóôïñéêþí ôüðùí Þ áêéíÞôùí
ìíçìåßùí, Þ ìåìïíùìÝíá óå óçìáíôéêïýò ÷þñïõò Þ ìíçìåßá, êáôáâÜëëåôáé áðü ôïõò åðéóêÝðôåò ôï ðñïâëåðüìåíï êáôÜ íüìï åéóéôÞñéï, åêôüò áðü ôéò çìÝñåò åëåõèÝñáò
åéóüäïõ êáé ìå ôçí åðéöýëáîç ôçò ðñïâëåðüìåíçò áðü
ôçí ðáñ. 2 ôïõ Üñèñïõ 46 ôïõ Í. 3028/02 êïéíÞò õðïõñãéêÞò áðüöáóçò.
4. Ïé åðéóêÝðôåò óõíüëïõ Þ êáôçãïñßáò ïñãáíùìÝíùí
áñ÷áéïëïãéêþí ÷þñùí, éóôïñéêþí ôüðùí Þ áêéíÞôùí ìíçìåßùí, Þ ìåìïíùìÝíùí óçìáíôéêþí ÷þñùí Þ ìíçìåßùí,
êáèþò êáé ïé îåíáãïß êáé óõíïäïß áõôþí, ïöåßëïõí íá áêïëïõèïýí ôïõò êáíüíåò ëåéôïõñãßáò ôïõò, íá óõìðåñéöÝñïíôáé ìå êïóìéüôçôá êáé ìå ôïí ïöåéëüìåíï ðñïò ôá ìíçìåßá óåâáóìü êáé íá áðïöåýãïõí åí ãÝíåé êÜèå ðñÜîç
ðïõ äýíáôáé íá äéáôáñÜîåé ôçí çóõ÷ßá, ôçí åõôáîßá êáé íá
ðñïêáëÝóåé öèïñÜ. Äåí åðéôñÝðåôáé éäßùò ç êáôáíÜëùóç
ôñïößìùí êáé ðïôþí, ç ÷ñÞóç ÷ùñßò íüìéìç Üäåéá ôå÷íçôþí ìÝóùí áíáðáñáãùãÞò Þ÷ïõ êáé ìïõóéêþí ïñãÜíùí,
ç ñýðáíóç êáé ôï êÜðíéóìá. Ïé åðéóêÝðôåò ïöåßëïõí íá
ìçí áããßæïõí ôá åêèÝìáôá, ôéò âéôñßíåò êáé ôá êáëëéôå÷íéêÜ äçìéïõñãÞìáôá ðïõ åßíáé åíóùìáôùìÝíá óôï ìíçìåßï,
üðùò ôïé÷ïãñáößåò, øçöéäùôÜ, îýëéíåò äéáêïóìÞóåéò, íá
áêïëïõèïýí ôç óÞìáíóç êáé íá ìçí ðáñáâéÜæïõí ôçí ðåñéó÷ïßíéóç êáé ôïõò äéáäñüìïõò åðßóêåøçò êáé åí ãÝíåé íá
ðåñéïñßæïõí ôçí åðßóêåøÞ ôïõò óôá åðéóêÝøéìá ôìÞìáôá
ôïõ ìíçìåßïõ, ôïõ áñ÷áéïëïãéêïý ÷þñïõ Þ ôïõ éóôïñéêïý
ôüðïõ, áðïöåýãïíôáò ôá óçìåßá, ôá ïðïßá ðáñïõóéÜæïõí
åðéêéíäõíüôçôá, åßôå ëüãù ôçò öõóéêÞò äéáìüñöùóçò ôïõ
åäÜöïõò, åßôå ëüãù ôçò åôïéìïññïðßáò ôïõ ìíçìåßïõ, Þ
ôçò åêôÝëåóçò Ýñãùí. Äåí åðéôñÝðåôáé ç åßóïäïò åíôüò
ôùí áíùôÝñù ÷þñùí áôüìùí ðïõ âñßóêïíôáé óå ìÝèç, Þ
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åßíáé õðü ôçí åðÞñåéá íáñêùôéêþí ïõóéþí, Þ âñßóêïíôáé
ðñüäçëá óå êáôÜóôáóç ðïõ ìðïñåß íá ïäçãÞóåé óå âëÜâç ôùí ìíçìåßùí êáé ôùí åêèåìÜôùí, Þ íá ðñïóâÜëåé ôçí
åí ãÝíåé åõôáîßá. Äåí åðéôñÝðåôáé åðßóçò ç åßóïäïò æþùí,
ìå ôçí åîáßñåóç ôùí óêýëùí ðïõ ïäçãïýí ¢ôïìá ìå Áíáðçñßá.
5. Óôïõò áñ÷áéïëïãéêïýò ÷þñïõò êáé éóôïñéêïýò ôüðïõò äåí åðéôñÝðåôáé ç åßóïäïò ï÷çìÜôùí, ìå ôçí åîáßñåóç ï÷çìÜôùí ðñþôçò áíÜãêçò êáé áõôþí ðïõ åîõðçñåôïýí ôç äéåîáãùãÞ áñ÷áéïëïãéêþí Ýñãùí.
6. Ïé åðéóêÝðôåò óõíüëïõ Þ êáôçãïñßáò ïñãáíùìÝíùí
áñ÷áéïëïãéêþí ÷þñùí, éóôïñéêþí ôüðùí Þ áêéíÞôùí ìíçìåßùí, Þ ìåìïíùìÝíùí óçìáíôéêþí ÷þñùí Þ ìíçìåßùí,
êáèþò êáé ïé îåíáãïß êáé óõíïäïß áõôþí, ïöåßëïõí íá áêïëïõèïýí ôéò ïäçãßåò ôùí áñìïäßùí õðáëëÞëùí ôïõ
ÕÐ.ÐÏ.
7. Ç ìç ôÞñçóç ôùí ðáñáðÜíù üñùí äéêáéïëïãåß ôçí
áðïìÜêñõíóç ôùí ìç óõììïñöïõìÝíùí åðéóêåðôþí áðü
ôïõò ÷þñïõò áõôïýò êáèþò êáé ôçí åðéâïëÞ ôùí ôõ÷üí
ðñïâëåðïìÝíùí Üëëùí êõñþóåùí.
8. Ç êéíçìáôïãñÜöçóç, ç âéíôåïóêüðçóç êáé ç öùôïãñÜöçóç äéÝðïíôáé áðü ôéò ïéêåßåò äéáôÜîåéò ðïõ éó÷ýïõí
êÜèå öïñÜ.
¢ñèñï 2
1. Óôï óýíïëï Þ êáôçãïñßá ïñãáíùìÝíùí áñ÷áéïëïãéêþí ÷þñùí, éóôïñéêþí ôüðùí Þ áêéíÞôùí ìíçìåßùí Þ ìåìïíùìÝíá óå óçìáíôéêïýò ÷þñïõò Þ ìíçìåßá, ìðïñåß íá
åðéôñáðåß ç ðñáãìáôïðïßçóç ðïëéôéóôéêþí êáé êáëëéôå÷íéêþí åêäçëþóåùí, óõìâáôþí ìå ôïí ÷áñáêôÞñá ôïõò ùò
ìíçìåßùí Þ ðñïóôáôåõüìåíùí ÷þñùí. Óôç ó÷åôéêÞ áðüöáóç êáèïñßæïíôáé áíÜëïãá ìå ôïí ÷áñáêôÞñá êáé ôçí êáôÜóôáóç ôïõ êÜèå ìíçìåßïõ êáé ÷þñïõ ïé üñïé ôçò ðáñá÷þñçóçò.
2. Ãéá ôá ìíçìåßá, ïñãáíùìÝíïõò áñ÷áéïëïãéêïýò ÷þñïõò êáé éóôïñéêïýò ôüðïõò ðïõ ìðïñåß íá ðáñá÷ùñçèïýí åêäßäåôáé åôçóßùò õðïõñãéêÞ áðüöáóç óôçí ïðïßá
êáèïñßæåôáé, êáôÜ ðåñßðôùóç, ï áíþôáôïò åðéôñåðüìåíïò áñéèìüò ðáñáóôÜóåùí êáé åêäçëþóåùí åôçóßùò, ï
áñéèìüò çìåñþí äïêéìþí ðñéí áðü êÜèå ðáñÜóôáóç, êáèþò êáé ï áñéèìüò èåáôþí.
3. Ôá ó÷åôéêÜ áéôÞìáôá õðïâÜëëïíôáé óôçí áñìüäéá
Õðçñåóßá êáé ãéá óõãêåêñéìÝíåò çìåñïìçíßåò äéåîáãùãÞò ôùí åêäçëþóåùí ðÝíôå ôïõëÜ÷éóôïí ìÞíåò ðñéí áðü
ôçí ðñïãñáììáôéæüìåíç ðñáãìáôïðïßçóÞ ôïõò. Óõíïäåýïíôáé áðü öÜêåëï, ï ïðïßïò óõìðëçñþíåôáé áðü ôçí
áñìüäéá Õðçñåóßá ìå áíáëõôéêÞ ôå÷íéêÞ ðåñéãñáöÞ êáé
åðáñêÞ óôïé÷åßá áñ÷áéïëïãéêÞò ôåêìçñßùóçò, êáèþò êáé
ôéò áðüøåéò ôçò Õðçñåóßáò ãéá ôçí ðñáãìáôïðïßçóç Þ ìç
ôçò åêäÞëùóçò. Óôïí öÜêåëï ðåñéëáìâÜíïíôáé åðßóçò ëåðôïìåñÞ ó÷Ýäéá ôùí ðñïôåéíüìåíùí óêçíéêþí êáé åí ãÝíåé
ðñü÷åéñùí êáôáóêåõþí, ðïõ åßíáé áíáãêáßåò ãéá ôçí
ðñáãìáôïðïßçóç ôçò åêäÞëùóçò.
4. Ïé äéïñãáíùôÝò ëáìâÜíïõí éäéáßôåñç ìÝñéìíá ãéá ôçí
áõóôçñÞ ôÞñçóç ôùí üñùí ôçò ðáñá÷þñçóçò êáèþò êáé
ôçò êáèáñéüôçôáò êáé ôçò åõôáîßáò êáôÜ ôç äéÜñêåéá êáé
ìåôÜ ôï ðÝñáò ôçò ÷ñÞóçò, óýìöùíá ìå ôéò õðïäåßîåéò
ôçò áñìüäéáò Õðçñåóßáò, þóôå íá ìçí ðñïóâÜëëåôáé åí
ãÝíåé ç åìöÜíéóç ôïõ ìíçìåßïõ.
5. Ïé äéïñãáíùôÝò ëáìâÜíïõí ôá áðáéôïýìåíá ìÝôñá
áóöáëåßáò ôïõ ÷þñïõ êáôÜ ôç äéÜñêåéá ôçò ÷ñÞóçò, óýìöùíá êáé ìå ôéò õðïäåßîåéò ôçò áñìüäéáò Õðçñåóßáò ôïõ

ÕÐ.ÐÏ. Óå ðåñßðôùóç áôõ÷Þìáôïò, ôï Åëëçíéêü Äçìüóéï,
äåí öÝñåé ïõäåìßá åõèýíç.
6. Äåí åðéôñÝðåôáé ôï êÜðíéóìá, êáèþò êáé ç êáôáíÜëùóç ôñïößìùí êáé ðïôþí, êáèüëç ôç äéÜñêåéá ôçò ðáñá÷þñçóçò ãéá ôçí ðñáãìáôïðïßçóç ðáñáóôÜóåùí êáé åêäçëþóåùí, äçëáäÞ êáôÜ ôéò äïêéìÝò, êáôÜ ôç äéÜñêåéá êáé
ìåôÜ ôï ðÝñáò ôçò åêäÞëùóçò.
7. Ç ìåôáöïñÜ ôùí áíáãêáßùí ãéá ôçí ðáñÜóôáóç Þ åêäÞëùóç õëéêþí, ðñáãìáôïðïéåßôáé êáôÜ ôï äõíáôüí ìåôÜ
ôï ðÝñáò ôïõ ùñáñßïõ åðéóêÝøåùò ôïõ ìíçìåßïõ Þ ôïõ
áñ÷áéïëïãéêïý ÷þñïõ, ìå ÷ñÞóç åëáöñþí ìåôáöïñéêþí
ìÝóùí.
8. Óå ðåñßðôùóç ðñüóëçøçò áðü ôïõò äéïñãáíùôÝò
ðñïóùðéêïý ãéá ôçí êÜëõøç ôùí áíáãêþí ôçò ðáñÜóôáóçò Þ åêäÞëùóçò, áõôü èá áíáöÝñåôáé óôçí áñìüäéá
Õðçñåóßá ôïõ ÕÐ.ÐÏ, ç ïðïßá Ý÷åé êáé ôç ãåíéêÞ åðïðôåßá.
9. Ïé äéïñãáíùôÝò ôçò åêäÞëùóçò ïöåßëïõí íá áêïëïõèïýí ôéò ïäçãßåò ôùí åíôåôáëìÝíùí õðáëëÞëùí ôçò áñìüäéáò Õðçñåóßáò ôïõ ÕÐ.ÐÏ. Óå ðåñßðôùóç ðïõ êñéèåß
óêüðéìï, êáôÜ ôç äéÜñêåéá ôùí ðáñáóôÜóåùí Þ ôùí åêäçëþóåùí êáé ôùí äïêéìþí, ðáñßóôáôáé åêðñüóùðïò ôçò
Õðçñåóßáò, ìå ôéò õðïäåßîåéò ôïõ ïðïßïõ ïöåßëïõí íá
óõììïñöþíïíôáé ïé äéïñãáíùôÝò.
10. Ãéá ôç ÷ñÞóç ôùí ìíçìåßùí, áñ÷áéïëïãéêþí ÷þñùí
êáé éóôïñéêþí ôüðùí êáôÜ ôéò ðáñáóôÜóåéò Þ ðïëéôéóôéêÝò
åêäçëþóåéò, êáôáâÜëëåôáé ôï íüìéìï ôÝëïò, åêôüò êáé áí
ç ðáñá÷þñçóç ãßíåôáé áôåëþò ìå åéäéêÞ áðüöáóç ôïõ
Õðïõñãïý Ðïëéôéóìïý.
11. Óå ðåñßðôùóç êéíçìáôïãñÜöçóçò Þ âéíôåïóêüðçóçò ôçò ðáñÜóôáóçò Þ ôçò åêäÞëùóçò êáôáâÜëëåôáé ôï
íüìéìï ôÝëïò, åêôüò êáé áí ðñïâëÝðåôáé äéáöïñåôéêÜ ìå
åéäéêÞ áðüöáóç ôïõ Õðïõñãïý Ðïëéôéóìïý.
12. Ç ìç ôÞñçóç ïéïõäÞðïôå üñïõ åðéöÝñåé ôçí Üñóç
ôçò ðáñá÷þñçóçò.
Ç áðüöáóç áõôÞ íá äçìïóéåõèåß óôçí Åöçìåñßäá ôçò
ÊõâåñíÞóåùò.
ÁèÞíá, 23 Éáíïõáñßïõ 2004
Ï ÕÐÏÕÑÃÏÓ

ÅÕÁÃÃÅËÏÓ ÂÅÍÉÆÅËÏÓ

Ö
Áñéè. 2456
(4)
ÁíôéêáôÜóôáóç ôçò ïéêïíïìéêÞò õðïëüãïõ ôçò ÅðéôñïðÞò Ðñïåôïéìáóßáò êáé ÏñãÜíùóçò ôçò 14çò ÃåíéêÞò
ÓõíÝëåõóçò ôçò Ðáãêüóìéáò ¸íùóçò ôùí Åèíéêþí
Ïëõìðéáêþí Åðéôñïðþí ðïõ èá äéåîá÷èåß óôçí ÁèÞíá
ôï ÖåâñïõÜñéï ôïõ 2004.
Ï ÕÐÏÕÑÃÏÓ ÐÏËÉÔÉÓÌÏÕ
¸÷ïíôáò õðüøç ôéò äéáôÜîåéò:
1. Ôïõ Á.Í. 397/68 "Ðåñß åðáíáóõóôÜóåùò ôçò ÃåíéêÞò
Ãñáììáôåßáò Áèëçôéóìïý êáé ôùí áñìïäéïôÞôùí áõôÞò".
2. Ôïõ Ð.Ä. 77/1985 (ÖÅÊ 28 Á´) "Ïñãáíéóìüò ôçò
Ã.Ã.Á.".
3. Ôïõ Í. 1558/85 "ÊõâÝñíçóç êáé ÊõâåñíçôéêÜ ¼ñãáíá".
4. Ôïõ Í. 3148/1955 (ÖÅÊ 51 Á´) "Ðåñß ôñïðïðïéÞóåùò
êáé óõìðëçñþóåùò ôçò ðåñß ÅðéôñïðÞò Ïëõìðéáêþí
Áãþíùí Íïìïèåóßáò".
5. Ôï Ð.Ä. 130/2000 "Êáôáóôáôéêü ôçò Å.Ï.Å." (ÖÅÊ 113 Á´).
6. Ôï Üñèñï 53, ðáñ. 1 Ýùò 4 ôïõ Í. 2725/1999 (ÖÅÊ 121
Á´) "Åñáóéôå÷íéêüò êáé Åðáããåëìáôéêüò Áèëçôéóìüò êáé
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Üëëåò äéáôÜîåéò" üðùò óõìðëçñþèçêå ìå ôï Üñèñï 77
ðáñ. 1 êáé 8 áíôßóôïé÷á ôïõ Í. 3057/2002 (ÖÅÊ 239/Á/
10.10.2002) üðùò éó÷ýïõí óÞìåñá.
7. Ôçí áíÜãêç óõíôïíéóìïý ôùí åíåñãåéþí ðïõ áðáéôïýíôáé ãéá ôçí ðñïåôïéìáóßá, ôçí ïñãÜíùóç êáé ôç äéåîáãùãÞ ôçò 14çò ÃåíéêÞò ÓõíÝëåõóçò ôçò Ðáãêüóìéáò
¸íùóçò ôùí Åèíéêþí Ïëõìðéáêþí Åðéôñïðþí óôçí ÁèÞíá ôï ÖåâñïõÜñéï ôïõ 2004.
8. Ôçí 25140/4.9.2002 (ÖÅÊ 1156/Â/5.9.2002) áðüöáóç
ôïõ Ðñùèõðïõñãïý êáé ôïõ Õðïõñãïý Ðïëéôéóìïý "ðåñß
áíÜèåóçò áñìïäéïôÞôùí óôïí Õöõðïõñãü Ðïëéôéóìïý
Ãåþñãéï ËéÜíç".
9. Ôçí 50348/27.10.2003 áðüöáóç ôïõ Õðïõñãïý Ðïëéôéóìïý ðïõ áöïñÜ ôçí "Óõãêñüôçóç ÅðéôñïðÞò Ðñïåôïéìáóßáò êáé ÏñãÜíùóçò ôçò 14çò ÃåíéêÞò ÓõíÝëåõóçò ôçò
Ðáãêüóìéáò ¸íùóçò ôùí Åèíéêþí Ïëõìðéáêþí Åðéôñïðþí ðïõ èá äéåîá÷èåß óôçí ÁèÞíá ôï ÖåâñïõÜñéï ôïõ
2004".
10. Ôçí 51560/11.11.2003 áßôçóç ðáñáßôçóçò ôçò ìïíßìïõ õðáëëÞëïõ ôçò ÃåíéêÞò Ãñáììáôåßáò Áèëçôéóìïý,
ÓÊÏÍÄÑÁ Ðáíáãéþôáò, áðïöáóßæïõìå:
Ôñïðïðïéïýìå ôçí 50348/27.10.2003 áðüöáóç ùò áêïëïýèùò:
1. Áíôéêáèéóôïýìå ôçí ïéêïíïìéêÞ õðüëïãï ôçò áíáöåñüìåíçò óôï èÝìá ÅðéôñïðÞò Óêüíäñá Ðáíáãéþôá áðü
ôçí Íéêïëáêïðïýëïõ Ñïæìáñé, ìüíéìï õðÜëëçëï ôçò
Ã.Ã.Á., ôïõ êëÜäïõ ÄÅ Äéïéêçôéêþí ìå âáèìü Â´.
2. Ïñßæïõìå Äéåõèýíôñéá ôçò ÅðéôñïðÞò ôçí Íéêüë
Áâñáìßäïõ, ìüíéìï õðÜëëçëï ôçò Å.Ï.Å.
ÊáôÜ ôá ëïéðÜ éó÷ýåé ç 50348/27.10.2003 áðüöáóç.
Ç áðüöáóç áõôÞ íá äçìïóéåõèåß óôçí Åöçìåñßäá ôçò
ÊõâåñíÞóåùò.
ÁèÞíá, 22 Éáíïõáñßïõ 2004
Ï ÕÖÕÐÏÕÑÃÏÓ

ÃÅÙÑÃÉÏÓ ËÉÁÍÇÓ

Ö
Áñéè. 2601
(5)
Óõãêñüôçóç ÏñãáíùôéêÞò ÅðéôñïðÞò (Í.Ð.É.Ä.) Ðáãêïóìßïõ ÊõðÝëëïõ ÓêïðïâïëÞò - Test Event ôùí Ïëõìðéáêþí Áãþíùí 2004 óýìöùíá ìå ôï Í. 2725/1999
"Åñáóéôå÷íéêüò êáé Åðáããåëìáôéêüò Áèëçôéóìüò êáé
Üëëåò äéáôÜîåéò", Üñèñï 53 êáé üðùò óõìðëçñþèçêå
êáé ôñïðïðïéÞèçêå ìå ôï Í. 3057/2002 êáé éó÷ýåé óÞìåñá.
Ï ÕÐÏÕÑÃÏÓ ÐÏËÉÔÉÓÌÏÕ
1. Ôéò äéáôÜîåéò:
¸÷ïíôáò õðüøç:
á) Ôïõ Á.Í. 397/68 "ðåñß åðáíáóõóôÜóåùò ôçò ÃåíéêÞò
Ãñáììáôåßáò Áèëçôéóìïý êáé ôùí áñìïäéïôÞôùí áõôÞò".
â) Ôïõ Í. 1558/85 "ÊõâÝñíçóç êáé ÊõâåñíçôéêÜ ¼ñãáíá".
ã) Ôïõ Ð.Ä. 77/85 "Ïñãáíéóìüò ôçò Ã.Ã.Á.".
ä) Ôïõ Í. 2725/99 (ÖÅÊ 121/Á´/17.6.1999) "Åñáóéôå÷íéêüò. Êáé Åðáããåëìáôéêüò Áèëçôéóìüò êáé Üëëåò äéáôÜîåéò
Üñèñï 53 ðáñ. 1,2,3,4 êáé Üñèñï 77 ðáñ. 8 Í. 3057/02
"Ôñïðïðïßçóç êáé óõìðëÞñùóç ôïõ Í. 2725/99, ñýèìéóç
èåìÜôùí Õðïõñãåßïõ Ðïëéôéóìïý êáé Üëëåò äéáôÜîåéò"
(ÖÅÊ 239/Á´/10.10.2002).
2 Ôçí 25140/4.9.2002 (ÖÅÊ 1156/Â´/5.9.2002) êïéíÞ
áðüöáóç ôùí Ðñùèõðïõñãïý êáé ôïõ Õðïõñãïý Ðïëéôé-
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óìïý "ðåñß áíÜèåóçò áñìïäéïôÞôùí óôïí Õöõðïõñãü
Ðïëéôéóìïý Ãåþñãéï ËéÜíç".
3. Ôçí 23651/27.8.96 åãêýêëéï ôïõ Ãåíéêïý ÃñáììáôÝá
Áèëçôéóìïý ðåñß "áíÜëçøçò Äéåèíþí Äéïñãáíþóåùí".
4. Ôï 8233/2.12.2003, Ýããñáöï ôçò ÓêïðåõôéêÞò Ïìïóðïíäßáò ÅëëÜäïò.
5. Ôï 17990/23.12.2003 Ýããñáöï ôïõ Õöõðïõñãïý Ðïëéôéóìïý ðåñß "Ýãêñéóçò áíÜëçøçò ôïõ Ðáãêïóìßïõ ÊõðÝëëïõ ÓêïðïâïëÞò".
6. Ôï 9428/16.1.2004 Ýããñáöï ôçò Ï.Å.Ï.Á. "ÁÈÇÍÁ
2004 Á.Å.", áðïöáóßæïõìå:
Óõãêñïôïýìå ÏñãáíùôéêÞ ÅðéôñïðÞ (Í.Ð.É.Ä.) ãéá ôçí
äéåîáãùãÞ ôïõ ÐÁÃÊÏÓÌÉÏÕ ÊÕÐÅËËÏÕ ÓÊÏÐÏÂÏËÇÓ - Test Event ôùí Ïëõìðéáêþí Áãþíùí 2004, ðïõ èá
äéåîá÷èåß áðü 22 Ýùò 30 Áðñéëßïõ 2004 óôï Ïëõìðéáêü
ÓêïðåõôÞñéï Ìáñêïðïýëïõ, ïðïßá áðïôåëåßôáé áðü ôïõò
êÜôùèé:
1. ÊÁÍÅËËÁÊÇ ÐÁÕËÏ, ùò Ðñüåäñï
2. ÐÁÐÁÃÅÙÑÃÉÏÕ ÁÈÁÍÁÓÉÏ, ùò ÌÝëïò
3. ÄÉÁÊÁÊÇ ÍÉÊÏËÁÏ, ùò ÌÝëïò
4. ÑÁ×ÇËÇ ÅÕÁÃÃÅËÏ, ùò ÌÝëïò
5. ÊÁËÏÃÅÑÏÐÏÕËÏ ÄÇÌÇÔÑÉÏ, ùò ÌÝëïò
6. ÍÅÄÅËÊÏÕ ÊÁËËÉÏÐÇ, ùò ÌÝëïò
7. ÍÇÓÉÙÔÏÕ ÁÉÊÁÔÅÑÉÍÇ, ùò ÌÝëïò
8. ÄÁÖÖÁ ÉÙÁÍÍÁ, Åêðñüóùðï ÏÅÏÁ ÁÈÇÍÁ 2004,
ùò ÌÝëïò
9. ÄÇÌÁÊÁÊÏ ÁËÅÎÁÍÄÑÏ, Åêðñüóùðï ÏÅÏÁ ÁÈÇÍÁ 2004, ùò ÌÝëïò
ÃñáììáôÝáò ôçò áíùôÝñù ÏñãáíùôéêÞò ÅðéôñïðÞò
ïñßæåôáé ç Ðïëý÷ñïíç ÂáóéëéêÞ êáé Ïéêïíïìéêüò Õðüëïãïò ïñßæåôáé, ï ìüíéìïò õðÜëëçëïò ôçò Ã.Ã.Á. ÌáñêåôÜêçò ÐáíôåëÞò.
¸ñãï ôçò áíùôÝñù ÏñãáíùôéêÞò ÅðéôñïðÞò åßíáé ç
ðñïåôïéìáóßá, ç ïñãÜíùóç êáé äéåîáãùãÞ ôïõ Ðáãêïóìßïõ ÊõðÝëëïõ ÓêïðïâïëÞò - Test Event ôùí Ïëõìðéáêþí
Áãþíùí 2004 êáèþò êáé ç êáôÜñôéóç êáé õðïâïëÞ ôïõ
ðñïûðïëïãéóìïý ôçò äéïñãÜíùóçò ãéá ôçí Ýêäïóç ôçò
ðñïâëåðüìåíçò áðü ôéò äéáôÜîåéò ôçò ðáñ. 3 ôïõ Üñèñïõ
53 ôïõ Í. 2725/99 õðïõñãéêÞò áðüöáóçò.
Ï Ðñüåäñïò êáé ôá ÌÝëç ôçò ÏÑÃÁÍÙÔÉÊÇÓ ÅÐÉÔÑÏÐÇÓ äåí äéêáéïýíôáé áðïæçìßùóçò.
Áðü ôéò äéáôÜîåéò ôçò áðüöáóçò áõôÞò äåí ðñïêáëåßôáé
äáðÜíç óå âÜñïò ôïõ Êñáôéêïý Ðñïûðïëïãéóìïý.
Ç ðáñïýóá áðüöáóç íá äçìïóéåõèåß óôçí Åöçìåñßäá
ôçò ÊõâåñíÞóåùò.
ÁèÞíá, 23 Éáíïõáñßïõ 2004
Ï ÕÖÕÐÏÕÑÃÏÓ

ÃÅÙÑÃÉÏÓ ËÉÁÍÇÓ

Ö
Áðüöáóç ÖÃ10/1760
(6)
Ôñïðïðïßçóç ôçò ÖÃ10/14361/27.6.2003 áðïöÜóåùò
ôïõ ÐñïÝäñïõ ôïõ Åëåãêôéêïý Óõíåäñßïõ.
Ï ÐÑÏÅÄÑÏÓ ÔÏÕ ÅËÅÃÊÔÉÊÏÕ ÓÕÍÅÄÑÉÏÕ
¸÷ïíôáò õðüøç:
1. Ôéò äéáôÜîåéò ôùí Üñèñùí 7 êáé 76 ôïõ Ïñãáíéóìïý
ôïõ Åëåãêôéêïý Óõíåäñßïõ (Ð.Ä. 774/1980).
2. Ôéò äéáôÜîåéò ôùí Üñèñùí 13 ðáñ. 2 ôïõ Í. 2298/1995
êáé 8 ôïõ Í. 2741/ 1999.
3. Ôéò 48208/1965, 7818/1979, 5152/1982, 18621/1990
êáé 16805/1999 áðïöÜóåéò ôçò Ïëïìåëåßáò "ðåñß óõóôÜóåùò Êëéìáêßùí" êáé
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4. Ôçí áíÜãêç äéáôÞñçóçò õøçëïý âáèìïý åôïéìüôçôáò
ôùí äéêáóôéêþí ëåéôïõñãþí åö' üëùí ôùí áíôéêåéìÝíùí
ôùí Êëéìáêßùí ðïõ óõììåôÝ÷ïõí, áðïöáóßæïõìå:
Ôñïðïðïéïýìå ôç ÖÃ10/14361/27.6.2003 áðüöáóÞ ìáò
"ðåñß óõãêñïôÞóåùò ôùí Êëéìáêßùí ôïõ Åëåãêôéêïý Óõíåäñßïõ ãéá ôï äéêáóôéêü Ýôïò 2003 - 2004" êáé áíáóõãêñïôïýìå ôá ÊëéìÜêéá ôïõ Åëåãêôéêïý Óõíåäñßïõ ãéá ôï õðüëïéðï äéêáóôéêü Ýôïò 2003 - 2004, ùò åîÞò:
Á´ ÊËÉÌÁÊÉÏ
Ðñüåäñïò: ÉùÜííçò Ìðáëáöïýôçò, Óýìâïõëïò, ìå
áíáðëçñùôÞ ôï Óýìâïõëï Áíôþíéï Ðáðáñãõñßïõ.
Â´ ÊËÉÌÁÊÉÏ
Ðñüåäñïò: ×ñÞóôïò ÍôÜêïõñçò, Óýìâïõëïò, ìå áíáðëçñùôÞ ôï Óýìâïõëï Çëßá Áëåîáíäñüðïõëï.
Ã´ ÊËÉÌÁÊÉÏ
Ðñüåäñïò: Íéêüëáïò ÁããåëÜñáò, Óýìâïõëïò, ìå áíáðëçñùôÞ ôç Óýìâïõëï Ìáñßá Æáãêëéâåñéíïý.
Ä´ ÊËÉÌÁÊÉÏ
Ðñüåäñïò: Êùíóôáíôßíïò Êþçò, Óýìâïõëïò, ìå áíáðëçñùôÞ ôç Óýìâïõëï Öëùñåíôßá ÊáëäÞ.
Å´ ÊËÉÌÁÊÉÏ
Ðñüåäñïò: ÅëÝíç Öþôç, Óýìâïõëïò, ìå áíáðëçñùôÞ ôï
Óýìâïõëï Áíôþíéï ÔïìáñÜ.
ÓÔ´ ÊËÉÌÁÊÉÏ
Ðñüåäñïò: Ðáíáãéþôçò Ðáñáóêåõüðïõëïò, Óýìâïõëïò, ìå áíáðëçñùôÞ ôï Óýìâïõëï ÁèáíÜóéï Öñýäá.
Æ´ ÊËÉÌÁÊÉÏ
Ðñüåäñïò: ÉùÜííçò Êùôóüðïõëïò, Óýìâïõëïò, ìå áíáðëçñùôÞ ôï Óýìâïõëï Êùíóôáíôßíï ÊáíäñÞ.
ÊáôÜ ôá ëïéðÜ éó÷ýåé ç áíùôÝñù (ÖÃ10/14361/
27.6.2003) áðüöáóÞ ìáò.
Ç áðüöáóç áõôÞ íá äçìïóéåõèåß óôçí Åöçìåñßäá ôçò
ÊõâåñíÞóåùò.
ÁèÞíá, 21 Éáíïõáñßïõ 2004
Ï Ðñüåäñïò
ÊÙÍÓÔÁÍÔÉÍÏÓ ÑÉÆÏÓ
Ö

Áñéè. 207/4
(7)
Ðåñáßùóç ôçò äéáäéêáóßáò êôçìáôïãñÜöçóçò óôï Äçìïôéêü ÄéáìÝñéóìá Åëåõèåñþí (ðñþçí Êïéíüôçôá Åëåõèåñþí) ôïõ ÄÞìïõ Åëåõèåñþí ôïõ Íïìïý ÊáâÜëáò.
ÔÏ ÄÉÏÉÊÇÔÉÊÏ ÓÕÌÂÏÕËÉÏ TOY ÏÑÃÁÍÉÓÌÏÕ
ÊÔÇÌÁÔÏËÏÃÉÏÕ & ×ÁÑÔÏÃÑÁÖÇÓÅÙÍ ÅËËÁÄÁÓ
(Ï.K.X.E.)
¸÷ïíôáò õðüøç:
1. Ôéò äéáôÜîåéò ôùí Üñèñùí 11, 12 êáé 13á ðáñ. 3 êáé 4
ôïõ Íüìïõ 2308/1995 "ÊôçìáôïãñÜöçóç ãéá ôç äçìéïõñãßá Åèíéêïý Êôçìáôïëïãßïõ. Äéáäéêáóßá Ýùò ôéò ðñþôåò
åããñáöÝò óôá êôçìáôïëïãéêÜ âéâëßá êáé Üëëåò äéáôÜîåéò"
(ÖÅÊ 114/Á´/15.6.1995, ÖÅÊ 275/Á´/3.12.1998 êáé ÖÅÊ
67/Á´/19.3.2003).
2. Ôéò äéáôÜîåéò ôïõ Üñèñïõ 3 ôïõ Íüìïõ 3127/2003
"Ôñïðïðïßçóç êáé óõìðëÞñùóç ôùí Íüìùí 2308/1995
êáé 2664/198 ãéá ôçí êôçìáôïãñÜöçóç êáé ôï Åèíéêü Êôçìáôïëüãéï êáé Üëëåò äéáôÜîåéò (ÖÅÊ 67/Á´/19.3.2003).
3. Ôçí 71155/4394/11.7.1995 áðüöáóç ôïõ Õðïõñãïý
ÐÅ.×Ù.Ä.Å. ìå ôçí ïðïßá êçñý÷èçêå õðü êôçìáôïãñÜöçóç ç Êïéíüôçôá Åëåõèåñþí ôïõ Íïìïý ÊáâÜëáò (ÖÅÊ
635/Â´/18.7.1995).
4. Ôçí 41/20.1.2004 åéóÞãçóç - ðñüôáóç ôçò ÐñïÝäñïõ
ôçò "ÊÔÇÌÁÔÏËÏÃÉÏ Á.Å." ðñïò ôï Ä.Ó. ôïõ Ï.Ê.×.Å., ìå

ôçí ïðïßá ðñïôåßíåé, ýóôåñá áðü åê÷þñçóç óå áõôÞí ó÷åôéêÞò áñìïäéüôçôáò óýìöùíá ìå ôï 143/25.9.2003 ðñáêôéêü Ä.Ó. ôçò "ÊÔÇÌÁÔÏËÏÃÉÏ Á.Å.", ôçí Ýêäïóç äéáðéóôùôéêÞò ðñÜîçò ðåñáßùóçò ôçò êôçìáôïãñÜöçóçò.
5. Ôï ãåãïíüò üôé áðü ôçí áðüöáóç áõôÞ äåí ðñïêáëåßôáé ðñüóèåôç äáðÜíç óå âÜñïò ôïõ ðñïûðïëïãéóìïý ôïõ
Ï.Ê.×.Å., áðïöáóßæåé:
¢ñèñï 1
ÓÞìåñá, 20 Éáíïõáñßïõ 2004, çìÝñá Ôñßôç äéáðéóôþíåôáé ç ðåñáßùóç ôçò äéáäéêáóßáò êôçìáôïãñÜöçóçò ãéá ôá
áêßíçôá ôçò ðåñéï÷Þò ðïõ âñßóêåôáé åíôüò ôùí äéïéêçôéêþí ïñßùí ôïõ Äçìïôéêïý Äéáìåñßóìáôïò Åëåõèåñþí
(ðñþçí Êïéíüôçôá Åëåõèåñþí) ôïõ ÄÞìïõ Åëåõèåñþí
ôïõ Íïìïý ÊáâÜëáò, ôá ïðïßá õðÜãïíôáé óôçí ôïðéêÞ áñìïäéüôçôá ôïõ Õðïèçêïöõëáêåßïõ Ðáããáßïõ.
¢ñèñï 2
Ôï ðåñéå÷üìåíï ôùí áíáìïñöùìÝíùí êôçìáôïëïãéêþí
ðéíÜêùí êáé äéáãñáììÜôùí ôçò Â´ áíÜñôçóçò ìå áñéèìü
åéäéêïý ðñùôïêüëëïõ ðáñáëáâÞò êôçìáôïëïãéêþí óôïé÷åßùí 26/19.1.2004 èá áðïôåëÝóåé ôï ðåñéå÷üìåíï ôùí
ðñþôùí åããñáöþí ðïõ èá êáôá÷ùñéóèïýí óôï êôçìáôïëïãéêü âéâëßï.
Ç áðüöáóç áõôÞ íá äçìïóéåõèåß óôçí Åöçìåñßäá ôçò
ÊõâåñíÞóåùò.
ÁèÞíá, 20 Éáíïõáñßïõ 2004
Ç Ðñüåäñïò ôïõ Ä.Ó.
Ã. ËÁËÇ
Ö
Áñéè. 208/4
(8)
Êáôá÷þñéóç ðñþôùí åããñáöþí óôï êôçìáôïëïãéêü âéâëßï êáé Ýíáñîç éó÷ýïò ôïõ Êôçìáôïëïãßïõ óôï Äçìïôéêü ÄéáìÝñéóìá Åëåõèåñþí (ðñþçí Êïéíüôçôá Åëåõèåñþí) ôïõ ÄÞìïõ Åëåõèåñþí ôïõ Íïìïý ÊáâÜëáò.
ÔÏ ÄÉÏÉÊÇÔÉÊÏ ÓÕÌÂÏÕËÉÏ ÔÏÕ ÏÑÃÁÍÉÓÌÏÕ
ÊÔÇÌÁÔÏËÏÃÉÏÕ & ×ÁÑÔÏÃÑÁÖÇÓÅÙÍ ÅËËÁÄÁÓ
(Ï.Ê.×.Å.)
¸÷ïíôáò õðüøç:
1. Ôéò äéáôÜîåéò ôïõ Üñèñïõ 1 ðáñ. 3 åä. â´ ôïõ Í. 2664/
1998 "Åèíéêü Êôçìáôïëüãéï êáé Üëëåò äéáôÜîåéò" (ÖÅÊ Á´
275/3.12.1998).
2. Ôéò äéáôÜîåéò ôùí Üñèñùí 11, 12 êáé 13á ðáñ. 3 êáé 4
ôïõ íüìïõ 2308/1995 "ÊôçìáôïãñÜöçóç ãéá ôç äçìéïõñãßá Åèíéêïý Êôçìáôïëïãßïõ. Äéáäéêáóßá Ýùò ôéò ðñþôåò
åããñáöÝò óôá êôçìáôïëïãéêÜ âéâëßá êáé Üëëåò äéáôÜîåéò"
(ÖÅÊ 114/Á´/15.6.1995, ÖÅÊ 275/Á´/3.12.1998 êáé ÖÅÊ
67/Á´/19.3.2003).
3. Ôéò äéáôÜîåéò ôïõ Üñèñïõ 3 ôïõ íüìïõ 3127/2003
"Ôñïðïðïßçóç êáé óõìðëÞñùóç ôùí Íüìùí 2308/1995
êáé 2664/198 ãéá ôçí êôçìáôïãñÜöçóç êáé ôï Åèíéêü Êôçìáôïëüãéï êáé Üëëåò äéáôÜîåéò (ÖÅÊ 67/Á´/19.3.2003).
4. Ôçí 71155/4394/11.7.1995 áðüöáóç ôïõ Õðïõñãïý
ÐÅ.×Ù.Ä.Å. ìå ôçí ïðïßá êçñý÷èçêå õðü êôçìáôïãñÜöçóç ç Êïéíüôçôá Åëåõèåñþí ôïõ Íïìïý ÊáâÜëáò (ÖÅÊ
635/Â´/18.7.1995).
5. Ôçí 44/22.1.2004 åéóÞãçóç - ðñüôáóç ôçò ÐñïÝäñïõ
ôçò "ÊÔÇÌÁÔÏËÏÃÉÏ Á.Å." ðñïò ôï Ä.Ó. ôïõ Ï.Ê.×.Å., ìå
ôçí ïðïßá ðñïôåßíåé, ýóôåñá áðü åê÷þñçóç óå áõôÞí ó÷åôéêÞò áñìïäéüôçôáò óýìöùíá ìå ôï 143/25.9.2003 ðñá-
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êôéêü Ä.Ó. ôçò "ÊÔÇÌÁÔÏËÏÃÉÏ Á.Å." ôçí Ýêäïóç ôçò
ðñïâëåðüìåíçò óôï Üñèñï 1 ðáñ. 3 åä. â ôïõ Í. 2664/
1998 áðüöáóçò.
6. Ôçí 207/4/20.1.2004 áðüöáóç ôïõ Ä.Ó. ôïõ Ï.Ê.×.Å.
ìå ôçí ïðïßá äéáðéóôþíåôáé ç ðåñáßùóç ôçò äéáäéêáóßáò
êôçìáôïãñÜöçóçò ãéá ôá áêßíçôá ôçò ðåñéï÷Þò ðïõ âñßóêåôáé åíôüò ôùí äéïéêçôéêþí ïñßùí ôïõ Äçìïôéêïý Äéáìåñßóìáôïò Åëåõèåñþí (ðñþçí Êïéíüôçôá Åëåõèåñþí) ôïõ
ÄÞìïõ Åëåõèåñþí ôïõ Íïìïý ÊáâÜëáò.
7. Ôï ãåãïíüò üôé áðü ôçí áðüöáóç áõôÞ äåí ðñïêáëåßôáé ðñüóèåôç äáðÜíç óå âÜñïò ôïõ ðñïûðïëïãéóìïý ôïõ
Ï.Ê.×.Å., áðïöáóßæåé:
¢ñèñï 1
Äéáðéóôþíåôáé óÞìåñá 22 Éáíïõáñßïõ ç ïëïêëÞñùóç
ôçò äéáäéêáóßáò êáôá÷þñéóçò ôùí ðñþôùí åããñáöþí
óôï êôçìáôïëïãéêü âéâëßï ôïõ Äçìïôéêïý Äéáìåñßóìáôïò Åëåõèåñþí (ðñþçí Êïéíüôçôá Åëåõèåñþí) ôïõ ÄÞìïõ Åëåõèåñþí ôïõ Íïìïý ÊáâÜëáò, êáôÜ ìåôáöïñÜ
áðü ôïõò áíáìïñöùìÝíïõò êôçìáôïëïãéêïýò ðßíáêåò
ôçò Â´ ÁíÜñôçóçò, ïé ïðïßïé Ý÷ïõí áñéèìü åéäéêïý ðñùôïêüëëïõ ðáñÜäïóçò êôçìáôïëïãéêþí óôïé÷åßùí 26/
19.1.2004.
¢ñèñï 2
Ùò çìåñïìçíßá Ýíáñîçò ôïõ êôçìáôïëïãßïõ óôçí ðåñéï÷Þ áõôÞ ïñßæåôáé ç 26ç Éáíïõáñßïõ 2004 çìÝñá ÄåõôÝñá.
Ç áðüöáóç áõôÞ íá äçìïóéåõèåß óôçí Åöçìåñßäá ôçò
ÊõâåñíÞóåùò.
ÁèÞíá, 22 Éáíïõáñßïõ 2004
Ç Ðñüåäñïò ôïõ Ä.Ó.
Ã. ËÁËÇ
Ö
Áñéè. 566
(9)
Ôñïðïðïßçóç ôïõ Ïñãáíéóìïý ÅóùôåñéêÞò Õðçñåóßáò
ôïõ ÄÞìïõ Çëéïýðïëçò.
Ï ÃÅÍÉÊÏÓ ÃÑÁÌÌÁÔÅÁÓ ÐÅÑÉÖÅÑÅÉÁÓ ÁÔÔÉÊÇÓ
¸÷ïíôáò õðüøç:
1. Ôéò äéáôÜîåéò ôïõ Üñèñïõ 12 ôïõ Í. 1188/81, üðùò
ôñïðïðïéÞèçêáí ìå ôéò üìïéåò ôïõ áñè. 8 ðáñ. 5 ôïõ N.
2307/95.
2. Ôéò äéáôÜîåéò ôïõ áñè. 8 ôïõ N. 2503/97.
3. Ôçí 566/2003 áðüöáóç ôïõ Äçìïôéêïý Óõìâïõëßïõ
ôïõ ÄÞìïõ Çëéïýðïëçò ðåñß ôñïðïðïéÞóåùò ôïõ Ïñãáíéóìïý ÅóùôåñéêÞò Õðçñåóßáò áõôïý.
4. Ôç ãíùìïäüôçóç ôïõ áñìïäßïõ Õðçñåóéáêïý Óõìâïõëßïõ ðïõ äéáôõðþèçêå óôï 25/11.12.2003 ðñáêôéêü ôïõ.
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5. Ôçí ïéê. 16978/2003 áðüöáóç Ãåíéêïý ÃñáììáôÝá
ÐåñéöÝñåéáò ÁôôéêÞò ðåñß ìåôáâßâáóçò áñìïäéïôÞôùí.
(Ö.Å.Ê. 1693/18.11.2003), áðïöáóßæïõìå:
Åãêñßíïõìå ôçí 566/2003 áðüöáóç ôïõ Äçìïôéêïý Óõìâïõëßïõ ôïõ ÄÞìïõ Çëéïýðïëçò ðåñß ôñïðïðïéÞóåùò ôïõ
Ïñãáíéóìïý ÅóùôåñéêÞò Õðçñåóßáò áõôïý ùò åîÞò:
ÁÕÔÏÔÅËÅÓ ÔÌÇÌÁ ÄÇÌÏÔÉÊÇÓ ÁÓÔÕÍÏÌÉÁÓ
1. Ãñáöåßï Ðñïóôáóßáò ÐåñéâÜëëïíôïò êáé Äçìüóéáò
ÁóöÜëåéáò
2. Ãñáöåßï áäåéþí ßäñõóçò êáé ëåéôïõñãßáò êáôáóôçìÜôùí êáé åðé÷åéñÞóåùí õãåéïíïìéêïý åíäéáöÝñïíôïò.
3. Ãñáöåßï åëÝã÷ïõ êáôáóôçìÜôùí.
ÈÅÓÅÉÓ ÐÑÏÓÙÐÉÊÏÕ ÅÉÄÉÊÇÓ ÕÐÇÑÅÓÉÁÓ
1. ÊëÜäïò ÐÅ 23, èÝóåéò 2
2. ÊëÜäïò ÔÅ 23, èÝóåéò 3
3. ÊëÜäïò ÄÅ 23, èÝóåéò 17
Óôï áõôïôåëÝò ÔìÞìá ÄçìïôéêÞò Áóôõíïìßáò èá
ðñïÀóôáíôáé ïé õðÜëëçëïé ôïõ êëÜäïõ ÐÅ23 ÐÅ1 ÐÅ11 ÐÅ
Ëïãéóôéêïý - Äéïéêçôéêïý ÐÅ3 ÐÅ4 ÐÅ5 ÐÅ6 ÔÅ23 ÔÅ17
ÔÅ22 TE19 TE11 ÔÅ3 ÔÅ4 ÔÅ5 ÄÅ23 ÄÅ1 ÄÅ38.
Äéåõêñéíßæåôáé üôé ìå ôçí ðëÞñùóç ôùí èÝóåùí êëÜäïõ
ÐÅ23, ÔÅ23, ÄÅ23 (ìåôÜ ôçí áðü ôï Íüìï ðñïâëåðüìåíç
åêðáßäåõóç êáé ôçí ìïíéìïðïßçóç áõôþí), ôï áõôïôåëÝò
ôìÞìá ìåôáôñÝðåôáé óå Ä/íóç ÄçìïôéêÞò Áóôõíïìßáò êáé
èá ðåñéëáìâÜíåé ôá åîÞò ôìÞìáôá:
Á) ÔìÞìá ÄçìïôéêÞò Áóôõíïìßáò
1. Ãñáöåßï ÃñáììáôåéáêÞò ÕðïóôÞñéîçò êáé Ðñïãñáììáôéóìïý.
2. Ãñáöåßï Ðñïóôáóßáò ÐåñéâÜëëïíôïò êáé Äçìüóéáò
ÁóöÜëåéáò.
Â) ÔìÞìá Ôå÷íéêÞò êáé ÕãåéïíïìéêÞò õðïóôÞñéîçò
1. Ãñáöåßï Áäåéþí ßäñõóçò êáé ëåéôïõñãßáò êáôáóôçìÜôùí êáé åðé÷åéñÞóåùí õãåéïíïìéêïý åíäéáöÝñïíôïò.
2. Ãñáöåßï ÅëÝã÷ïõ ÊáôáóôçìÜôùí.
ÊËÁÄÏÓ ÁÔÏÌÁ ÓÕÍ. ÌÉÓÈÏÓ ÅÔÇÓÉÏÓ ÌÉÓÈÏÓ
ÐÅ23
2
1.563,80
43.786,40
ÔÅ23
3
1.467,80
61.647,60
ÄÅ23
17
1.333,00
317.254,00
ÓÕÍÏËÏ:
22
422.688,00
Ìå ôçí áíùôÝñù ôñïðïðïßçóç ðñïêáëåßôáé åðéðëÝïí
äáðÜíç 422.688,00 åéò âÜñïò ôïõ ðñïûðïëïãéóìïý ôïõ
ÄÞìïõ Çëéïýðïëçò.
Ç áðüöáóç áõôÞ íá äçìïóéåõèåß óôçí Åöçìåñßäá ôçò
ÊõâåñíÞóåùò.
ÁèÞíá, 19 Éáíïõáñßïõ 2004
Ìå åíôïëÞ Ãåíéêïý ÃñáììáôÝá ÐåñéöÝñåéáò
Ï Ãåíéêüò ÄéåõèõíôÞò
ÃÑÇÃÏÑÉÏÓ ÄÇÌÁÓ
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ÅÖÇÌÅÑÉÓ ÔÇÓ ÊÕÂÅÑÍÇÓÅÙÓ (ÔÅÕ×ÏÓ ÄÅÕÔÅÑÏ)

ÅÈÍÉÊÏ ÔÕÐÏÃÑÁÖÅÉÏ
ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÔÇÓ ÊÕÂÅÑÍÇÓÅÙÓ
ÊÁÐÏÄÉÓÔÑÉÏÕ 34 * ÁÈÇÍÁ 104 32 * TELEX 223211 YPET GR * FAX 210 52 21 004
ÇËÅÊÔÑÏÍÉÊÇ ÄÉÅÕÈÕÍÓÇ: http: www.et.gr  e-mail: webmaster @ et.gr

Ðëçñïöïñßåò Á.Å. - Å.Ð.Å. êáé ëïéðþí Ö.Å.Ê.: 210 527 9000-4
Öùôïáíôßãñáöá ðáëáéþí ÖÅÊ - ÂÉÂËÉÏÈÇÊÇ - ÌÁÑÍÇ 8 - Ôçë. (210)8220885 - 8222924
ÄùñåÜí äéÜèåóç ôåý÷ïõò Ðñïêçñýîåùí ÁÓÅÐ áðïêëåéóôéêÜ áðü ÌÜñíç 8
ÐÅÑÉÖÅÑÅÉÁÊÁ ÃÑÁÖÅÉÁ ÐÙËÇÓÇÓ Ö.Å.Ê.
ÈÅÓÓÁËÏÍÉÊÇ - Âáó. ¼ëãáò 227
ÐÅÉÑÁÉÁÓ - Åõñéðßäïõ 63
ÐÁÔÑÁ - Êïñßíèïõ 327

(2310) 423 956
(210) 413 5228
(2610) 638 109
(2610) 638 110
(26510) 87215
(25310) 22 858

ÉÙÁÍÍÉÍÁ - ÄéïéêçôÞñéï
ÊÏÌÏÔÇÍÇ - Äçìïêñáôßáò 1

ËÁÑÉÓÁ - ÄéïéêçôÞñéï
ÊÅÑÊÕÑÁ - ÓáìáñÜ 13
ÇÑÁÊËÅÉÏ - Ðë. Åëåõèåñßáò 1
ËÅÓÂÏÓ - Ðë.Êùíóôáíôéíïõðüëåùò

(2410) 597449
(26610) 89 127
(26610) 89 105
(2810) 396 409
(22510) 46 888
(22510) 47 533

ÔÉÌÇ ÐÙËÇÓÇÓ ÖÕËËÙÍ ÅÖÇÌÅÑÉÄÏÓ ÔÇÓ ÊÕÂÅÑÍÇÓÅÙÓ
Óå Ýíôõðç ìïñöÞ:

 Ãéá ôá ÖÅÊ áðü 1 ìÝ÷ñé 16 óåëßäåò óå 1 euro, ðñïóáõîáíüìåíç êáôÜ 0,20 euro ãéá êÜèå åðéðëÝïí ïêôáóÝëéäï Þ ìÝñïò áõôïý.
 Ãéá ôá öùôïáíôßãñáöá ÖÅÊ óå 0,15 euro áíÜ óåëßäá.

Óå ìïñöÞ CD:
Ôåý÷ïò

Ðåñßïäïò

ÅURO

Ôåý÷ïò

Ðåñßïäïò

ÅURO

A~
ÅôÞóéï
150
Áíáðôõîéáêþí ÐñÜîåùí
ÅôÞóéï
50
Á
3ìçíéáßï
40
Í.Ð.Ä.Ä.
ÅôÞóéï
50
Á´
Ìçíéáßï
15
ÐáñÜñôçìá
ÅôÞóéï
50
Â
ÅôÞóéï
300
ÅìðïñéêÞò êáé Béïìç÷áíéêÞò Éäéïêôçóßáò ÅôÞóéï
100
B~
3ìçíéáßï
80
ÁíùôÜôïõ Åéäéêïý Äéêáóôçñßïõ
ÅôÞóéï
5
Â´
Ìçíéáßï
30
Äéáêçñýîåùí Äçìïóßùí ÓõìâÜóåùí
ÅôÞóéï
200
Ã
ÅôÞóéï
50
Äéáêçñýîåùí Äçìïóßùí ÓõìâÜóåùí
Åâäïìáäéáßï
5
Ä´
ÅôÞóéï
220
Á.Å. & Å.Ð.Å
Ìçíéáßï
100
Ä~
3ìçíéáßï
60
 Ç ôéìÞ ðþëçóçò ìåìïíùìÝíùí Ö.Å.Ê. åéäéêïý åíäéáöÝñïíôïò óå ìïñöÞ cd-rom êáé ìÝ÷ñé 100 óåëßäåò óå 5 euro ðñïóáõîáíüìåíç
êáôÜ 1 euro áíÜ 50 óåëßäåò.
 Ç ôéìÞ ðþëçóçò óå ìïñöÞ cd- rom äçìïóéåõìÜôùí ìéáò åôáéñåßáò óôï ôåý÷ïò Á.Å. êáé Å.Ð.Å. óå 5 euro áíÜ Ýôïò.
Ôá ðáñáðÜíù cd-rom äéáôßèïíôáé ýóôåñá áðü ó÷åôéêÞ ðáñáããåëßá êáé áöïñïýí Ö.Å.Ê. ðïõ Ý÷ïõí äçìïóéåõôåß ìåôÜ áðü ôï Ýôïò1994.

ÐÁÑÁÃÃÅËÉÁ ÊÁÉ ÁÐÏÓÔÏËÇ Ö.Å.Ê. :

ôçëåöùíéêÜ : 210- 9472555 ,

fax :210- 9472556

internet : http://www.et.gr .

ÅÔÇÓÉÅÓ ÓÕÍÄÑÏÌÅÓ Ö.Å.Ê.
Óå Ýíôõðç ìïñöÞ
Á~ (Íüìïé, Ð.Ä., ÓõìâÜóåéò êôë.)
Â~ (ÕðïõñãéêÝò áðïöÜóåéò êôë.)
Ã~ (Äéïñéóìïß, áðïëýóåéò êôë. Äçì. ÕðáëëÞëùí)
Ä~ (Áðáëëïôñéþóåéò, ðïëåïäïìßá êôë.)
Áíáðôõîéáêþí ÐñÜîåùí êáé ÓõìâÜóåùí (Ô.Á.Ð.Ó.)
Í.Ð.Ä.Ä. (Äéïñéóìïß êôë. ðñïóùðéêïý Í.Ð.Ä.Ä.)
ÐáñÜñôçìá (Ðñïêçñýîåéò èÝóåùí ÄÅÐ êôë.)
Äåëôßï ÅìðïñéêÞò êáé Âéïì/êÞò Éäéïêôçóßáò (Ä.Å.Â.É.)
ÁíùôÜôïõ Åéäéêïý Äéêáóôçñßïõ (Á.Å.Ä.)
Áíùíýìùí Åôáéñåéþí & Å.Ð.Å.
Äéáêçñýîåùí Äçìïóßùí ÓõìâÜóåùí (Ä.Ä.Ó.)
Ðñþôï (A´), Äåýôåñï (Â´) êáé ÔÝôáñôï (Ä´)

Áðü ôï Internet

225 6
320 6
65 6
320 6
160 6
65 6
33 6
65 6
10 6
2.250 6
225 6
_

190 6
225 6
ÄÙÑÅÁÍ
160 6
95 6
ÄÙÑÅÁÍ
ÄÙÑÅÁÍ
33 6
ÄÙÑÅÁÍ
645 6
95 6
450 6

Ãéá ôçí ðáñï÷Þ äéêáéþìáôïò çëåêôñïíéêÞò ðñüóâáóçò óå Ö.Å.Ê. ðñïçãïýìåíùí åôþí, ç ôéìÞ ðñïóáõîÜíåôáé ðÝñáí ôïõ ðïóïý ôçò
åôÞóéáò óõíäñïìÞò Ýôïõò 2004, êáôÜ 25 euro áíÜ Ýôïò ðáëáéüôçôáò êáé áíÜ ôåý÷ïò.
* Ïé óõíäñïìÝò ôïõ åóùôåñéêïý ðñïðëçñþíïíôáé óôéò ÄÏÕ (ôï ðïóü óõíäñïìÞò êáôáâÜëëåôáé óôïí êùäéêü áñéèìü åóüäùí ÊÁÅ 2531
êáé ôï ðïóü õðÝñ ÔÁÐÅÔ (5% ôïõ ðïóïý ôçò óõíäñïìÞò) óôïí êùäéêü áñéèìü åóüäùí ÊÁÅ 3512).Ôï ðñùôüôõðï áðïäåéêôéêü åßóðñáîçò
(äéðëüôõðï) èá ðñÝðåé íá áðïóôÝëëåôáé Þ íá êáôáôßèåôáé óôçí áñìüäéá Õðçñåóßá ôïõ Åèíéêïý Ôõðïãñáöåßïõ.
* Ç ðëçñùìÞ ôïõ õðÝñ ÔÁÐÅÔ ðïóïóôïý ðïõ áíôéóôïé÷åß óå óõíäñïìÝò, åéóðñÜôôåôáé êáé áðü ôéò ÄÏÕ.
* Ïé óõíäñïìçôÝò ôïõ åîùôåñéêïý Ý÷ïõí ôç äõíáôüôçôá ëÞøçò ôùí äçìïóéåõìÜôùí ìÝóù internet, ìå ôçí êáôáâïëÞ ôùí áíôßóôïé÷ùí
ðïóþí óõíäñïìÞò êáé ÔÁÐÅÔ .
* Ïé Íïìáñ÷éáêÝò ÁõôïäéïéêÞóåéò, ïé ÄÞìïé, ïé Êïéíüôçôåò ùò êáé ïé åðé÷åéñÞóåéò áõôþí ðëçñþíïõí ôï ìéóü ÷ñçìáôéêü ðïóü ôçò
óõíäñïìÞò êáé ïëüêëçñï ôï ðïóü õðÝñ ôïõ ÔÁÐÅÔ.
* Ç óõíäñïìÞ éó÷ýåé ãéá Ýíá çìåñïëïãéáêü Ýôïò. Äåí åããñÜöïíôáé óõíäñïìçôÝò ãéá ìéêñüôåñï ÷ñïíéêü äéÜóôçìá.
* Ç åããñáöÞ Þ áíáíÝùóç ôçò óõíäñïìÞò ðñáãìáôïðïéåßôáé ôï áñãüôåñï ìÝ÷ñé ôçí 31çí Äåêåìâñßïõ êÜèå Ýôïõò.
* Áíôßãñáöá äéðëïôýðùí, ôá÷õäñïìéêÝò åðéôáãÝò êáé ÷ñçìáôéêÜ ãñáììÜôéá äåí ãßíïíôáé äåêôÜ.

Ïé õðçñåóßåò åîõðçñÝôçóçò ôùí ðïëéôþí ëåéôïõñãïýí êáèçìåñéíÜ áðü 08.00~ Ýùò 13.00~

ÁÐÏ ÔÏ ÅÈÍÉÊÏ ÔÕÐÏÃÑÁÖÅÉÏ

