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πvoπηηθόο ηίηιoο
1. Ο Μφκoο απηφο ζα αvαθέξεηαη σο o πεξί Αξραηoηήησv Μφκoο.

Δξκεvεία
2.- Σηo Μφκo απηφ"Απνθιεηζηηθή Οηθνλνκηθή Ζψλε" ζεκαίλεη ηε ζαιάζζηα δψλε, ε νπνία έρεη
θαζνξηζηεί δπλάκεη ηνπ πεξί ηεο Απνθιεηζηηθήο Οηθνλνκηθήο Ζψλεο θαη
Υθαινθξεπίδαο
Μφκνπ,
φπσο
απηφο
εθάζηνηε ηξνπνπνηείηαη
ή
αληηθαζίζηαηαη∙
"αξραίo κvεκείo" ζεκαίvεη(α) oπoηoδήπoηε αvηηθείκεvo, θηίξηo ή ρψξoο πoπ oξίδεηαη ζηov Πξψηo ή
Δεχηεξo Πίvαθα ηoπ Μφκoπ απηoχ∙
(β) oπoηoδήπoηε άιιo αvηηθείκεvo, θηίξηo ή ρψξoο ζε ζρέζε κε ηα oπoία ηo
Υπoπξγηθφ Σπκβoχιηo έρεη εθδψζεη Δηάηαγκα δπvάκεη ηoπ άξζξoπ 6 ηoπ
Μφκoπ απηoχ,
θαη ζα πεξηιακβάvεη oπoηoδήπoηε ηκήκα ηεο παξαθείκεvεο γεο ε oπoία
δχvαηαη vα απαηηείηαη γηα ηo ζθoπφ πεξίθξαμεο, θάιπςεο ή πξoθχιαμεο
ηoπ κvεκείoπ απφ δεκηά, φπσο επίζεο ηα κέζα πξφζβαζεο ζε ηέηoηo
κvεκείo∙
"Αξραηνινγηθφ Λνπζείν" ζεκαίλεη ην κνπζείν πνπ ηδξχεηαη δπλάκεη ηνπ άξζξνπ
20∙
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"Αληρλεπηέο Λεηάιισλ" (εθεμήο “αληρλεπηέο”) ζεκαίλεη ηα φξγαλα εθείλα πνπ
έρνπλ ηε δπλαηφηεηα εληνπηζκνχ ελφο είδνπο ή πεξηζζνηέξσλ εηδψλ
κεηάιισλ ζηε γε, ππέδαθνο, ζην βπζφ ηεο ζάιαζζαο ή ζηνλ ππζκέλα
πνηακψλ, ιηκλψλ, ειψλ, ή ζε νηθνδνκήκαηα·
"αξραηφηεηα" ζεκαίλεη θάζε αληηθείκελν είηε θηλεηφ είηε ηκήκα αθίλεηεο
ηδηνθηεζίαο, ην νπνίν απνηειεί έξγν αξρηηεθηνληθήο, γιππηηθήο, γξαθηθήο,
δσγξαθηθήο ή νπνηαζδήπνηε γεληθά ηέρλεο, ην νπνίν έρεη κε αλζξψπηλε
ελέξγεηα παξαρζεί, ιαμεπζεί, γξαθεί, δσγξαθηζζεί ή γεληθά θαηαζθεπαζζεί
κε νπνηνδήπνηε ηξφπν θαη κε νπνηαδήπνηε χιε πξηλ απφ ηα ηειεπηαία
εθαηφλ ρξφληα θαη ην νπνίν βξέζεθε, αλαθαιχθζεθε ή αλαζθάθεθε ζηελ
Ιχπξν, πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ζαιαζζίσλ δσλψλ ηεο Ιχπξνπ, θαη
πεξηιακβάλεη θάζε ηέηνην αληηθείκελν ή κέξνο ηνπ ην νπνίν έρεη πξνζηεζεί,
αλαθαηαζθεπαζζεί, αλαπξνζαξκνζζεί ή ππνθαηαζηαζεί κεηαγελέζηεξα:
Μνείηαη φηη γηα έξγα εθθιεζηαζηηθήο ή ιατθήο ηέρλεο κεγάιεο
αξραηνινγηθήο ή θαιιηηερληθήο ή ηζηνξηθήο ζεκαζίαο, αληί ηνπ
ρξνλνινγηθνχ νξνζήκνπ ησλ εθαηφλ ρξφλσλ, ζα ινγίδεηαη ην έηνο 1940
κ.Φ., αλεμάξηεηα απφ ηνλ ηφπν θαηαζθεπήο ή πξνέιεπζήο ηνπο∙
"γε" πεξηιακβάvεη γε (κε ηα δηθαηψκαηα βoζθήο, θαη φιo ηo χδσξ θαη δηθαηψκαηα
χδαηoο, πάvσ, απφ πάvσ ή θάησ απφ ηέηoηα γε), θηίξηα, δέvδξα, δoπιείεο
θαη αζπγθφκηζηεο ζoδεηέο θαη πεξηιακβάvεη ηε ρσξηθή ζάιαζζα ηεο
Δεκoθξαηίαο∙
"Δηεπζπvηήο" ζεκαίvεη ηo Δηεπζπvηή Αξραηoηήησv∙
"ελάιηα αξραηφηεηα" ζεκαίλεη αξραηφηεηα ε νπνία βξέζεθε, αλαθαιχθζεθε ή
αλαζθάθεθε εληφο ησλ ζαιαζζίσλ δσλψλ ηεο Ιχπξνπ∙
"Επαξρηαθφ Λoπζείo" [Δηαγξάθεθε]∙
"Ζψλε Πξνζηαζίαο Ελάιησλ Αξραηνηήησλ" ζεκαίλεη ηε δψλε, ε νπνία
αλαθεξχζζεηαη κε Δηάηαγκα ηνπ Υπνπξγηθνχ Σπκβνπιίνπ, δπλάκεη ηνπ
άξζξνπ 18Γ ηνπ παξφληνο Μφκνπ∙
"ζαιάζζηεο δψλεο" ζεκαίλεη ηε ρσξηθή ζάιαζζα, ηε ζπλνξεχνπζα δψλε, ηελ
Απνθιεηζηηθή Οηθνλνκηθή Ζψλε θαη ηελ Υθαινθξεπίδα ηεο Δεκνθξαηίαο∙
"ηδηoθηήηεο" πεξηιακβάvεη(α) ζηεv πεξίπησζε ηδηoθηεζίαο πoπ ηειεί ζηεv θαηoρή oπoηαζδήπoηε
Επηζθoπήο, Λovαζηεξίoπ ή Εθθιεζίαο, ηov Επίζθoπo ηεο Επηζθoπήο, ηo
δηoηθεηηθφ ζπκβoχιηo ηoπ κovαζηεξηoχ ή ηεv εθάζηoηε δεφvησο
ζπζηαζείζα επηηξoπή δηαρείξηζεο ηεο εθθιεζίαο, αvάιoγα κε ηεv
πεξίπησζε∙
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(β) ζηεv πεξίπησζε ηδηoθηεζίαο πoπ ηειεί ππφ ηεv θαηoρή oπoηoπδήπoηε
ηεκέvoπο, ηεθθέ ή άιιoπ Λoπζoπικαvηθoχ ζξεζθεπηηθoχ oξγαvηζκoχ ή
ηδξχκαηoο, ηo Αvψηαηo Σπκβoχιηo ηoπ Εβθάθ ή άιιo πξφζσπo ηo oπoίo
δηαρεηξίδεηαη ηα εθάζηoηε εκπηζηεχκαηα ησv ηδίσv, αvάιoγα κε ηεv
πεξίπησζε.
"Όξγαλα αλίρλεπζεο ή δηαζθφπεζεο πξνο δηεξεχλεζε ηνπ ππεδάθνπο, ηνπ βπζνχ
ή ηνπ ππζκέλα" (εθεμήο “φξγαλα”) ζεκαίλεη ηα φξγαλα ή άιιεο κέζνδνη
ησλ θπζηθψλ επηζηεκψλ θαη ηεο ηερλνινγίαο πνπ επηηξέπνπλ ηε κέηξεζε
ησλ
θπζηθψλ
παξακέηξσλ
(ειεθηξηθή
αληίζηαζε,
ειεθηξηθή
επηδεθηηθφηεηα, ππθλφηεηα, ζεξκνθξαζία θ.ά) θαη/ή ηε δηεξεχλεζε ηεο
γεο, ηνπ ππεδάθνπο, ηνπ βπζνχ ηεο ζάιαζζαο ή ηνπ ππζκέλα πνηακψλ θαη
ιηκλψλ, ηδηαίηεξα γηα ηνλ εληνπηζκφ αξραηνηήησλ, αξραίσλ εξεηπίσλ,
αξραηνινγηθψλ απνζέζεσλ, λαπαγίσλ ή νπνησλδήπνηε άιισλ κεηαβνιψλ
πνπ έρνπλ πξνθιεζεί κε αλζξψπηλε παξέκβαζε·
"ζπλνξεχνπζα δψλε" ζεκαίλεη ηε ζαιάζζηα δψλε, ε νπνία έρεη θεξπρηεί δπλάκεη
ηνπ πεξί ηεο Σπλνξεχνπζαο Ζψλεο Μφκνπ ηνπ 2004, φπσο απηφο εθάζηνηε
ηξνπνπνηείηαη ή αληηθαζίζηαηαη·
"Τνπηθφ Αξραηνινγηθφ θαη Εζλνινγηθφ Λνπζείν" ζεκαίλεη ην κνπζείν πνπ ηδξχεηαη
δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 20·
"Τoπηθφ Λoπζείo" [Δηαγξάθεθε]∙
"Υπoπξγφο" ζεκαίvεη ηov Υπoπξγφ Σπγθoηvσvηψv θαη Έξγσv πoπ εvεξγεί
ζπvήζσο δηά ηoπ Γεvηθoχ Δηεπζπvηή ηoπ Υπoπξγείoπ απηoχ θαη
πεξηιακβάvεη θάζε άιιo δεκφζηo ππάιιειo πoπ ππεξεηεί ζηo Υπoπξγείo
ηoπ o oπoίoο δεφvησο εμoπζηoδoηήζεθε απφ ηov Υπoπξγφ γηα ηo ζθoπφ
απηφ∙
"Υθαινθξεπίδα" ζεκαίλεη ηε ζαιάζζηα δψλε, ε νπνία έρεη θαζνξηζηεί δπλάκεη ηνπ
πεξί ηεο Απνθιεηζηηθήο Οηθνλνκηθήο Ζψλεο θαη Υθαινθξεπίδαο Μφκνπ ηνπ
2004, φπσο απηφο εθάζηνηε ηξνπνπνηείηαη ή αληηθαζίζηαηαη∙
"ρσξηθή ζάιαζζα" ζεκαίλεη ηε ζαιάζζηα δψλε, ε νπνία έρεη θαζνξηζηεί δπλάκεη
ηνπ πεξί ηεο Φσξηθήο Θάιαζζαο Μφκνπ ηνπ 1964, φπσο απηφο εθάζηνηε
ηξνπνπνηείηαη ή αληηθαζίζηαηαη.
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ΚΔΡΟ I ΓΔΛIΘΑ
Θπξηόηεηα ζε αξραηόηεηεο
3. Τεξoπκέvσv ησv δηαηάμεσv ηoπ Μφκoπ απηoχ, φιεο oη αξραηφηεηεο πoπ δεv
αvαθαιχθηεθαv θαηά ηεv εκεξoκεvία έvαξμεο ηζρχoο ηoπ Μφκoπ απηoχ ζε ή
πάvσ απφ oπoηαδήπoηε γε ζα απoηειoχv ηδηoθηεζία ηεο Ιπβέξvεζεο.

Αξραηόηεηεο πoπ αvαθαιύθηεθαv ηπραία από κε αδεηoύρα πξόζσπα vα
παξαδίδovηαη ζηov θoηvoηάξρε ή άιιo εμoπζηoδoηεκέvo πξόζσπo
4.-(1) Οπoηoδήπoηε πξφζσπo ηo oπoίo ηπραία αvαθαιχπηεη αξραηφηεηα είηε κέζα
ή πάvσ απφ δηθή ηoπ γε ή γε ηδηoθηεζίαο άιιoπ πξoζψπoπ ή ηεο Ιπβέξvεζεο ή
νπνηαδήπνηε άιιε γε, ρσξίο vα είvαη θάηoρoο άδεηαο εθζθαθήο ζχκθσvα κε ηo
άξζξo 14 ηoπ Μφκoπ απηoχ ακέζσο ζα δψζεη εηδoπoίεζε ηεο εχξεζεο ηoπ θαη αv
είvαη θoξεηή ζα παξαδψζεη ηεv αξραηφηεηα ζηov θoηvoηάξρε ηoπ πιεζηέζηεξoπ
ρσξηoχ ή ζηov πιεζηέζηεξo Αζηπvoκηθφ ζηαζκφ ή ζηov ππεχζπvo ηoπ Ιππξηαθoχ
Λνπζείνπ ή ηνπ πιεζηέζηεξνπ Αξραηνινγηθνχ Λνπζείνπ θαη θαηά ηov ίδηo ρξφvo
επαξθψο ζα δείμεη ή πεξηγξάςεη ηov ηφπo πoπ βξήθε απηή:
Μoείηαη φηη ε απφζπαζε απφ ηov ηφπo ηεο εχξεζεο ηεο αξραηφηεηαο γηα
κεηαθoξά θαη παξάδoζε ζηηο αξκφδηεο αξρέο δεv ζα ζπvεπάγεηαη oπoηαδήπoηε
παξάvoκε αvαζθαθηθή εvέξγεηα αv ε απφζπαζε έγηvε ρσξίο πεξαηηέξσ εθζθαθή
θαη ρσξίο βιάβε ηεο αξραηφηεηαο θαη απηή παξαδφζεθε ζηηο αξκφδηεο αξρέο
αvέπαθε φπσο βξέζεθε:
Noείηαη πεξαηηέξσ φηη o Υπoπξγφο έρεη εμoπζία, φζεο θoξέο oη πεξηζηάζεηο ζα
δηθαηoιoγoχζαv απηφ, vα ρoξεγήζεη άδεηα ζε απηφv πoπ βξήθε vα θαηέρεη ηεv
αξραηφηεηα κε ηέηoηoπο φξoπο ηoπο oπoίoπο o Υπoπξγφο δχvαηαη vα oξίζεη ζηε
ζρεηηθή άδεηα.
(2) Ο θoηvoηάξρεο ή άιιo πξφζσπo ηo oπoίo εμoπζηoδoηήζεθε vα παξαιάβεη ηεv
αξραηφηεηα ζα δψζεη ζηo πξφζσπo ηo oπoίo ηεv παξαδίδεη απφδεημε πoπ πεξηέρεη
πιήξε πεξηγξαθή θαηά ηo δπvαηφ ηέηoηαο αξραηφηεηαο θαη ζα απoζηείιεη
δηπιφηππo ηεο απφδεημεο ζηo Δηεπζπvηή θαη, εvψ εθθξεκoχv oη oδεγίεο απφ
απηφv, ζα δηαηεξήζεη ηεv αξραηφηεηα ππφ αζθαιή θχιαμε.
(3) Οπoηoδήπoηε πξφζσπo ηo oπoίo παξαιείπεη vα ζπκκoξθσζεί κε
oπoηεζδήπoηε απφ ηηο δηαηάμεηο ηoπ εδαθίoπ (1) ηoπ άξζξoπ απηoχ είvαη έvoρo
αδηθήκαηoο θαη ππφθεηηαη ζε θπιάθηζε πνπ δελ ππεξβαίλεη ηα ηξία (3) έηε ή ζε
ρξεκαηηθή πνηλή πνπ δελ ππεξβαίλεη ηηο ηξηάληα ρηιηάδεο επξψ (€30.000) ή θαη
ζηηο δχν απηέο πνηλέο, θαη oπoηαδήπoηε αξραηφηεηα αvαθoξηθά κε ηεv oπoία ηo
πoηvηθφ αδίθεκα έρεη δηαπξαρηεί ζα παξαδoζεί ζηo Δηεπζπvηή θαη o επξέηεο δεv
ζα δηθαηoχηαη ζε oπoηαδήπoηε ακoηβή γηα απηφ.
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Γηάζεζε αξραηoηήησv πoπ αvαθαιύθηεθαv ηπραία
5. Ο Δηεπζπληήο κε ηε ιήςε εηδoπoίεζεο ηεο αvαθάιπςεο αξραηφηεηαο φπσο ζηo
άξζξo 4 ηoπ Μφκoπ απηoχ αvαθέξεηαη ζα εμεηάζεη θαηά πφζo ηέηoηα αξραηφηεηα
ζα έπξεπε vα απoθηεζεί γηα ηo Ιππξηαθφ Λoπζείo ή γηα νπνηνδήπνηε άιιν
Αξραηνινγηθφ Λνπζείν θαη αv θαvεί ζε απηφv φηη ε αξραηφηεηα έπξεπε vα
απoθηεζεί κε απηφ ηov ηξφπo, ζα πιεξψζεη ζηov επξέηε, αv ε επξεζείζα
αξραηφηεηα είvαη θηvήηε, ηέηoηo πoζφ ππφ ηχπo θηιoδσξήκαηoο ηo oπoίo ζα
έθξηvε φηη ζα ήηαv εχιoγo ππφ ηηο πεξηζηάζεηο.

ΚΔΡΟ II ΑΡΥΑIΑ ΚΛΖΚΔIΑ
Δμoπζία ζηo Τπoπξγηθό πκβoύιηo vα αvαθεξύζζεη αξραία κvεκεία
6.-(1) Τo Υπoπξγηθφ Σπκβoχιηo δχvαηαη, κε ζχζηαζε ηoπ Δηεπζπvηή, απφ θαηξφ
ζε θαηξφ κε Δηάηαγκα ζηεv Επίζεκε Εθεκεξίδα ηεο Δεκoθξαηίαο(α) vα αvαθεξχζζεη oπoηoδήπoηε αvηηθείκεvo, θηίξηo ή ρψξo ζε νπνηαδήπνηε γε
ηov oπoίo απηφ ζεσξεί φηη είvαη δεκφζηoπ ζπκθέξovηoο απφ απφςεσο ηζηoξηθoχ
αξρηηεθηovηθoχ, παηξoπαξάδoηoπ, θαιιηηερvηθoχ ή αξραηoιoγηθoχ εvδηαθέξovηoο
πoπ είvαη ζπvδεδεκέvo κε απηφ φηη απoηειεί αξραίo κvεκείo θαη θαηά ηov ίδηo
ρξφvo ζα αvαθεξχζζεη θαηά πφζo ηέηoηo κvεκείo ζα πξoζηεζεί ζηov Πξψηo ή ηo
Δεχηεξo Πίvαθα ηoπ Μφκoπ απηoχ, αvάιoγα κε ηεv πεξίπησζε
(β) vα oξίδεη φπσο oπoηoδήπoηε αξραίo κvεκείo πoπ oξίδεηαη ή πξoζηίζεηαη ζε
εθάηεξo Πίvαθα vα κεηαθεξζεί ζηov άιιo Πίvαθα ηoπ Μφκoπ απηoχ.
(2) Ιαvέvα αvηηθείκεvo, θηίξηo ή ρψξoο δεv ζα αvαθεξχζζεηαη σο αξραίo
κvεκείo εθηφο αv o Δηεπζπvηήο δψζεη γvσζηoπoίεζε ζηεv Επίζεκε Εθεκεξίδα
ηεο Δεκoθξαηίαο ηεο πξoηηζέκεvεο αvαθήξπμεο φρη ιηγφηεξoπ απφ έvα κήvα πξηv
απφ ηεv έθδoζε ηoπ Δηαηάγκαηoο, θαη oπoηoδήπoηε πξφζσπo ηoπ oπoίoπ ηα
ζπκθέξovηα δχvαvηαη vα επεξεαζηoχv δπζκεvψο απφ ηεv πξoηηζέκεvε
αvαθήξπμε δχvαηαη, εvηφο ηεο πεξηφδoπ ηoπ εvφο κεvφο πoπ αvαθέξζεθε πηo
πάvσ, vα θαηαρσξήζεη έvζηαζε γηα εμέηαζε απφ ηo Υπoπξγηθφ Σπκβoχιηo ηoπ
oπoίoπ ε απφθαζε γηα ηoχηo ζα είvαη ηειηθή θαη αvέθθιεηε.

Αξραία κvεκεία
Θπβέξvεζεο

ζηov

Πξώηo

Πίvαθα

απoηειoύv

ηδηoθηεζία

ηεο

7. Τα αξραία κvεκεία πoπ oξίδovηαη ζηov Πξψηo Πίvαθα ηoπ Μφκoπ απηoχ καδί
κε ηέηoηα άιια αξραία κvεκεία φπσο δπvαηφv απφ θαηξφ ζε θαηξφ vα πξoζηεζoχv
ζε απηφv ζα απoηειoχv ηδηoθηεζία ηεο Ιπβέξvεζεο.
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Iδηoθηήηεο vα κε κεηαβάιιεη ηo ραξαθηήξα αξραίσv κvεκείσv ρσξίο
άδεηα
8.-(1) Ιαvέvα πξφζσπo ηo oπoίo έρεη σθέιηκo ζπκθέξov ζε oπoηoδήπoηε αξραίo
κvεκείo πoπ oξίδεηαη ζηo Δεχηεξo Πίvαθα ηoπ Μφκoπ απηoχ, ή ζε oπoηoδήπoηε
άιιo αξραίo κvεκείo φπσο δχvαηαη απφ θαηξφ ζε θαηξφ vα πξoζηεζεί ζε απηφv ζα
πξoβαίvεη ζε ηέηoηεο κεηαβoιέο, πξoζζήθεο ή επηδηoξζψζεηο πoπ επεξεάδoπv ηov
αξρηηεθηovηθφ ραξαθηήξα ηoπ ηέηoηoπ αξραίoπ κvεκείoπ ή θαηεδάθηζε απηoχ, ή
ζα θφβεη oπoηoδήπoηε δέvδξo πoπ θχεηαη εvηφο ησv oξίσv ηoπ ίδηoπ ή ζα πξoβεί
ζε oπoηαδήπoηε άιιε εvέξγεηα ε oπoία ζα παξέβιαπηε ή ζα θαηέζηξεθε ηεv
αξραηoιoγηθή ζεκαζία θαη ζηξσκαηoγξαθία ηoπ αξραίoπ κvεκείoπ παξά κφvo
ζχκθσvα κε ηoπο φξoπο γξαπηήο άδεηαο απφ ηo Δηεπζπvηή πoπ ιήθζεθε
πξoεγoπκέvσο.
(2) Ο Δηεπζπvηήο δχvαηαη, κε ηεv έγθξηζε ηoπ Υπoπξγoχ, vα ρoξεγήζεη ζε
oπoηoδήπoηε πξφζσπo πoπ έρεη ζπκθέξov ζε oπoηoδήπoηε αξραίo κvεκείo ζηo
oπoίo ηo άξζξo απηφ εθαξκφδεηαη, ηέηoηo πoζφ φπσο o Δηεπζπvηήο δχvαηαη vα
ζεσξήζεη ζθφπηκo γηα ηo ζθoπφ βoήζεηαο ηέηoηoπ πξoζψπoπ ζηε ζπvηήξεζε,
δηαηήξεζε ή απoθαηάζηαζε ηέηoηoπ κvεκείoπ.
(3) Ιάζε πξφζσπo ηo oπoίo έρεη παξάπovo αvαθoξηθά κε oπoηoδήπoηε φξo πoπ
επέβαιε o Δηεπζπvηήο ζε άδεηα πoπ εθδφζεθε δπvάκεη ηoπ παξφvηoο άξζξoπ
δχvαηαη vα ππoβάιεη κέζα ζε έvα κήvα απφ ηεv εκεξoκεvία ηεο θoηvoπoίεζεο ζε
απηφ ηεο απφθαζεο ηoπ Δηεπζπvηή, ηεξαξρηθή πξoζθπγή ζηo Υπoπξγηθφ
Σπκβoχιηo.
(4) Οπνηνδήπνηε πξφζσπν ην νπνίν ελεξγεί θαηά παξάβαζε ηνπ εδαθίνπ (1) ηνπ
άξζξνπ απηνχ είλαη έλνρν αδηθήκαηνο θαη, ζε πεξίπησζε θαηαδίθεο ηνπ,
ππφθεηηαη ζε ρξεκαηηθή πνηλή πνπ δελ ππεξβαίλεη ηα δεθαπέληε ρηιηάδεο επξψ
(€15.000) θαη ν Δηεπζπληήο απνθαζίδεη ηε δηαδηθαζία θαη ηνλ ηξφπν
απνθαηάζηαζεο ζηελ πξφηεξε θαηάζηαζε ηνπ αξραίνπ κλεκείνπ ζην νπνίν έρεη
δηαπξαρζεί ην αδίθεκα θαη ηα έμνδα ηεο απνθαηάζηαζεο ζα θαηαβάιινληαη θαη ζα
βαξχλνπλ ην πξφζσπν ην νπνίν παξαβίαζε ηηο πξφλνηεο ηνπ άξζξνπ απηνχ.

Απoδεκίσζε γηα ηδησηηθή ηδηoθηεζία πoπ αvαθεξύζζεηαη σο αξραίo
κvεκείo
9. Όπoπ oπoηoδήπoηε αvηηθείκεvo, θηίξηo ή ρψξoο o oπoίoο αvήθεη θαηά
θπξηφηεηα ζε ηδηψηε αvαθεξχζζεηαη σο αξραίo κvεκείo θαη πεξηιακβάvεηαη ζηov
Πξψηo Πίvαθα ηoπ Μφκoπ απηoχ, ή φπoπ oπoηoδήπoηε αξραίo κvεκείo πoπ
oξίδεηαη ζηo Δεχηεξo Πίvαθα πξoζηίζεηαη ζηov Πξψηo Πίvαθα απoδεκίσζε ζα
θαηαβάιιεηαη ζηov ηδηoθηήηε θαηά ηov ίδηo ηξφπo θαη ζχκθσvα κε ηηο δηαηάμεηο
ηoπ εθάζηoηε ζε ηζρχ vφκoπ πoπ αθoξά ηεv αvαγθαζηηθή απφθηεζε γεο γηα
δεκφζηoπο ζθoπoχο:
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Μoείηαη φηη θαηά ηov ππoιoγηζκφ oπoηαζδήπoηε απoδεκίσζεο πoπ θαηαβάιιεηαη
γηα ηέηoηo κvεκείo θακηά αvαθoξά δεv ζα γίvεη σο πξoο ηεv ηζηoξηθή ηoπ,
αξρηηεθηovηθή, παξαδoζηαθή, θαιιηηερvηθή ή αξραηoιoγηθή αμία εθηφο αv o
ηδηoθηήηεο κπoξεί vα απoδείμεη φηη απηφο πιήξσζε θαιή ηε πίζηεη ςειφηεξε ηηκή
γηα ηo κvεκείo.

Αδηθήκαηα
10.-(1) Οπoηoδήπoηε πξφζσπo είηε έρεη σθέιηκo ζπκθέξov ζε απηφ είηε φρη ηo
oπoίo(α) θαηαζηξέθεη, πξoθαιεί θζoξά ή αιιoηψvεη αξραίo κvεκείo ή αξραηφηεηα.
(β) γξάθεη, ζρεδηάδεη, ή ζθαιίδεη oπoηαδήπoηε γξαθή, ζρέδηo ή κoξθή ζε αξραίo
κvεκείo ή αξραηφηεηα,
είvαη έvoρo πoηvηθoχ αδηθήκαηoο θαη ππφθεηηαη ζε θπιάθηζε γηα ρξovηθφ δηάζηεκα
πνπ δελ ππεξβαίλεη ηα ηξία (3) ρξφληα ή ζε ρξεκαηηθή πνηλή πνπ δελ ππεξβαίλεη
ηα ζαξάληα πέληε ρηιηάδεο επξψ (€45.000) ή θαη ζηηο δχo ηηο πoηvέο.
(2) Αv oπoηoδήπoηε δψo βξίζθεηαη vα εηζέξρεηαη ζε ή πάvσ απφ oπoηoδήπoηε
αξραίo κvεκείo ηo oπoίo oξίδεηαη ζηov Πξψηo Πίvαθα ηoπ Μφκoπ απηoχ ή
oπoηoδήπoηε άιιo αξραίo κvεκείo φπσο δχvαηαη, απφ θαηξφ ζε θαηξφ vα
πξoζηεζεί ζε απηφv δπvάκεη ησv δηαηάμεσv ηoπ Μφκoπ απηoχ, απφ θoηvoχ o
ηδηoθηήηεο ηoπ δψoπ θαη ηo πξφζσπo, αv ππάξρεη, ππφ ηεv επζχvε ηoπ oπoίoπ
απηφ ηειoχζε θαηά ηo ρξφvo ηεο παξάvoκεο εηζφδoπ είvαη έvoρoη πoηvηθoχ
αδηθήκαηoο θαη ππφθεηvηαη ζε θπιάθηζε γηα ρξovηθφ δηάζηεκα πνπ δελ ππεξβαίλεη
ηνπο ελλέα (9) κήλεο ή ζε ρξεκαηηθή πνηλή πνπ δελ ππεξβαίλεη ηα ηέζζεξηο
ρηιηάδεο πεληαθφζηα επξψ (€4.500) ή θαη ζηηο δχo ηηο πoηvέο θαη ηo Δηθαζηήξηo
πoπ εθδηθάδεη ηo πoηvηθφ αδίθεκα ζα έρεη επηπξφζζεηα ηεv εμoπζία vα επηδηθάζεη
ηέηoηα απoδεκίσζε ππφ κoξθή απoδεκηψζεσv φπσο ηo Δηθαζηήξηo δχvαηαη vα
ζεσξήζεη ζθφπηκo, εvηφο ησv oξίσv ησv εμoπζηψv ηoπ πoπ αθoξoχv ηεv
επηδίθαζε απoδεκίσζεο.
(3) Οπoηoδήπoηε πξφζσπo ηo oπoίo ηoπoζεηεί ή κεξηκvά ψζηε vα ηoπoζεηεζεί ή
ηo oπoίo αθήvεη oπoηαδήπoηε απoξξίκκαηα, ζθχβαια ή αθαζαξζίεο ζε ή πάvσ ζε
oπoηoδήπoηε αξραίo κvεκείo πoπ oξίδεηαη ζηov Πξψηo Πίvαθα ηoπ Μφκoπ απηoχ
ή oπoηoδήπoηε άιιo αξραίo κvεκείo φπσο δχvαηαη απφ θαηξφ ζε θαηξφ vα
πξoζηεζεί ζε απηφv δπvάκεη ησv δηαηάμεσv ηoπ Μφκoπ απηoχ, είvαη έvoρo
πoηvηθoχ αδηθήκαηoο θαη ππφθεηηαη ζε θπιάθηζε γηα ρξovηθφ δηάζηεκα πνπ δελ
ππεξβαίλεη ηνπο ελληά (9) κήλεο ή ζε ρξεκαηηθή πνηλή πνπ δελ ππεξβαίλεη ηα
ηέζζεξηο ρηιηάδεο πεληαθφζηα επξψ (€4.500) ή θαη ζηηο δχo ηηο πoηvέο θαη ηo
Δηθαζηήξηo ηo oπoίo εθδίθαζε ηεv ππφζεζε κπoξεί, επηπξφζζεηα πξoο ηεv πoηvή
πoπ επέβαιε, vα δηαηάμεη ηo εv ιφγσ πξφζσπo vα κεηαθηvήζεη κε δηθά ηoπ έμoδα
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ηα ζθχβαια, ζθoππίδηα ή αθαζαξζίεο αvαθoξηθά κε ηα oπoία δηαπξάρζεθε ηo
αδίθεκα ή vα θαηαβάιεη ζηo Δηεπζπvηή φια ηα έμoδα ηα oπoία ππέζηε ή ζα
ππoζηεί γηα ηε κεηαθίvεζε ηoπο.
(4) Ιάζε πξφζσπν πνπ θαηέρεη αληρλεπηέο ή άιια φξγαλα, ρσξίο ηε γξαπηή
άδεηα ηνπ Δηεπζπληή ηνπ Τκήκαηνο Αξραηνηήησλ ή θαη ρξεζηκνπνηεί ή θαη θέξεη
αληρλεπηέο ή άιια φξγαλα, ζε πεξηνρέο εθηφο απφ απηέο πνπ θαζνξίδνληαη απφ
ηνλ Υπνπξγφ κε γλσζηνπνίεζε ζηελ Επίζεκε Εθεκεξίδα ηεο Δεκνθξαηίαο, είλαη
έλνρν πνηληθνχ αδηθήκαηνο θαη ζε πεξίπησζε θαηαδίθεο ηνπ, ππφθεηηαη ζε
θπιάθηζε πνπ δελ ππεξβαίλεη ηα ηξία (3) έηε ή ζε ρξεκαηηθή πνηλή πνπ δελ
ππεξβαίλεη ηηο ηξηάληα ρηιηάδεο επξψ (€30.000) ή θαη ζηηο δχν απηέο πνηλέο:
Μνείηαη φηη νη δηαηάμεηο ηνπ εδαθίνπ απηνχ δελ ηπγράλνπλ εθαξκνγήο (α) ζε πξφζσπν πνπ ρξεζηκνπνηεί αληρλεπηή ή φξγαλν ππφ ηελ ηδηφηεηά ηνπ σο
κέινπο ηεο Δεκφζηαο Υπεξεζίαο ή λνκηθνχ πξνζψπνπ δεκνζίνπ δηθαίνπ ή ησλ
δπλάκεσλ αζθαιείαο ή ησλ ελφπισλ δπλάκεσλ ηεο Ιππξηαθήο Δεκνθξαηίαο γηα
ηελ άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ∙
(β) ζε πξφζσπν ην νπνίν ρξεζηκνπνηεί αληρλεπηή ή φξγαλν γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ
επαγγέικαηφο ηνπ θαη ζην ρψξν φπνπ εμαζθεί ην επάγγεικα ηνπ. Τν βάξνο
απφδεημεο ην έρεη ην ελ ιφγσ πξφζσπν:
Μνείηαη πεξαηηέξσ φηη, ν Υπνπξγφο θαζνξίδεη κε γλσζηνπνίεζή ηνπ ζηελ
Επίζεκε Εθεκεξίδα ηεο Δεκνθξαηίαο ηηο πεξηνρέο εληφο ησλ νπνίσλ επηηξέπεηαη
ε ρξήζε αληρλεπηψλ ή άιισλ νξγάλσλ, αθνχ πξνεγνπκέλσο ιάβεη ππφςε ηηο
απφςεηο ηνπ Τκήκαηνο Αξραηνηήησλ θαη δηαβνπιεπηεί κε εθπξνζψπνπο ηνπ
Παλεπηζηεκίνπ Ιχπξνπ, ηνπ Τερλνινγηθνχ Παλεπηζηεκίνπ Ιχπξνπ, ηνπ
Σπλδέζκνπ Ιππξίσλ Αξραηνιφγσλ θαη ηεο Ιππξηαθήο Εηαηξείαο Λεηαιιηθήο
Αλίρλεπζεο.

Δμoπζία ζηo Τπoπξγηθό πκβoύιηo vα ειέγρεη ηεv αvέγεξζε, θιπ.,
θηηξίσv ζηε γεηηovηά αξραίσv κvεκείσv
11.-(1) Τo Υπoπξγηθφ Σπκβoχιηo, κε ζθoπφ vα εμαζθαιίζεη φηη ηα θηίξηα ζηε
γεηηovηά ηoπ αξραίoπ κvεκείoπ φζov αθoξά ηo χςoο θαη ηo ξπζκφ ηεο
αξρηηεθηovηθήο ζα πξέπεη vα είvαη ζχκθσvα κε ηo ραξαθηήξα θαη ηχπo ηέηoηoπ
κvεκείoπ θαη φηη oη oκoξθηέο απηoχ δχvαvηαη vα δηαηεξεζoχv, δχvαηαη κε
γvσζηoπoίεζε πoπ δεκoζηεχεηαη ζηεv Επίζεκε Εθεκεξίδα ηεο Δεκoθξαηίαο vα
δηαηάμεη φπσο, εvηφο ηέηoηαο πεξηoρήο φπσο δπvαηφv vα θαζoξηζζεί ζε ηέηoηα
γvσζηoπoίεζε θαvέvα θηίξηo δεv ζα αvεγεξζεί, αvoηθoδoκεζεί, επηδηoξζσζεί ή
θαηεδαθηζζεί θαη θαvέvα δέvδξo δεv ζα θoπεί θαη δεv ζα ηoπoζεηείηαη
oπoηαδήπoηε δηαθεκηζηηθή πηvαθίδα παξά ζχκθσvα κε ηoπο φξoπο γξαπηήο
άδεηαο πoπ απoθηάηαη πξνεγνπκέλσο απφ ηνλ Δηεπζπληή ηνπ Τκήκαηνο
Πνιενδνκίαο θαη Οηθήζεσο, ηηο Πνιενδνκηθέο Αξρέο θαη ηνλ Έπαξρν.
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(2) Πξηv απφ ηεv έθδoζε άδεηαο δπvάκεη ηoπ άξζξoπ απηoχ o Έπαξρoο ζα
δεηήζεη απφ ηov αηηεηή vα ππoβάιεη πξoο εμέηαζε απo ηov Έπαξρo θαη Δηεπζπvηή
ηέηoηα ζρέδηα, ηεκάρηα θαη ζρεδηαγξάκκαηα φπσο ζε απηoχο ζα ζεσξoχvηαη
ζθφπηκo θαη o Έπαξρoο θαηά ηε ρoξήγεζε ή φρη ηέηoηαο άδεηαο ζα εvεξγεί ζε
δηαβoχιεπζε κε ηo Δηεπζπvηή θαη ζε πεξίπησζε δηαθσvίαο απηψv ηo ζέκα ζα
αvαθέξεηαη ζηov Υπoπξγφ θαη Υπoπξγφ Εζσηεξηθψv γηα ιήςε ηειηθήο απφθαζεο.
Σε oπoηαδήπoηε ηέηoηα άδεηα δχvαvηαη vα ηεζoχv ηέηoηoη φξoη πoπ αθoξoχv ηε
δηαηήξεζε ηoπ ραξαθηήξα θαη ηoπ ηχπoπ ηoπ αξραίoπ κvεκείoπ φπσο ήζειε
oξηζηεί ζηεv άδεηα.
(3) Οπoηoδήπoηε πξφζσπo ηo oπoίo δεv είvαη ηθαvoπoηεκέvo κε oπoηoδήπoηε φξo
πoπ ηέζεθε απφ ηov Έπαξρo ζε oπoηαδήπoηε άδεηα πoπ εθδφζεθε δπvάκεη ηoπ
άξζξoπ απηoχ δχvαηαη, εvηφο εvφο κεvφο απφ ηεv εκεξoκεvία ηεο
γvσζηoπoίεζεο ηεο απφθαζεο ηoπ Επάξρoπ, vα αζθήζεη έθεζε ζηo Υπoπξγηθφ
Σπκβoχιηo.
(4) Οπoηoδήπoηε πξφζσπo ηo oπoίo(α) αvεγείξεη, αvoηθoδoκεί, επηδηoξζψvεη ή θαηεδαθίδεη oπoηoδήπoηε θηίξηo θαηά
παξάβαζε ησv δηαηάμεσv ηoπ εδαθίoπ (1) ηoπ άξζξoπ απηoχ
(β) θαηά ηεv αvέγεξζε, αvoηθoδφκεζε, επηδηφξζσζε ή θαηεδάθηζε oπoηoπδήπoηε
θηηξίoπ παξεθθιίvεη, απφ ηo εγθεθξηκέvo ζρέδηo, ηεκάρηo ή ζρεδηάγξακκα,
είvαη έvoρo πoηvηθoχ αδηθήκαηoο θαη ππφθεηηαη ζε ρξεκαηηθή πoηvή πνπ δελ
ππεξβαίλεη ηα δεθαπέληε ρηιηάδεο επξψ (€15.000) θαη επηπξφζζεηα πξoο ηέηoηα
ρξεκαηηθή πoηvή ηo Δηθαζηήξηo ηo oπoίo εθδηθάδεη ηo πoηvηθφ αδίθεκα δχvαηαη vα
δηαηάμεη ηέηoηo πξφζσπo vα θαηεδαθίζεη ή αvoηθoδoκήζεη ζχκθσvα κε ηηο
oδεγίεο ηoπ Επάξρoπ εvηφο ηέηoηoπ ρξovηθoχ δηαζηήκαηoο φπσο δχvαηαη vα
oξηζηεί ζηo δηάηαγκα oπoηoδήπoηε θηίξηo ζε ζρέζε κε ηo oπoίo ηo πoηvηθφ
αδίθεκα έρεη δηαπξαρζεί:
Μoείηαη φηη αv ηo πξφζσπo πoπ θαηαδηθάζηεθε παξαιείπεη ή ακειεί vα
εθηειέζεη ηo δηάηαγκα ηoπ Δηθαζηεξίoπ ππφθεηηαη ζε επηπξφζζεηε ρξεκαηηθή
πoηvή πνπ δελ ππεξβαίλεη ηα εθηαθφζηα πελήληα επξψ (€750) εκεξεζίσο θαηά ηε
δηάξθεηα ηεο oπoίαο ε παξάιεηςε εμαθoιoπζεί θαη o Έπαξρoο δχvαηαη vα
κεξηκvήζεη ψζηε ηo θηίξηo vα θαηεδαθηζηεί ή αvoηθoδoκεζεί θαηά ηέηoηo ηξφπo
φπσο ζε απηφv δπvαηφv vα θαvεί ζθφπηκo θαη oη δαπάvεο ηεο εvέξγεηαο απηήο ζα
αvαθηεζoχv απφ ηov Έπαξρo απφ ηo πξφζσπo πoπ θαηαδηθάζηεθε σο αζηηθφ
ρξέoο.
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Δμoπζία ηoπ Γηθαζηεξίoπ vα δηαηάζζεη αvαζηoιή εξγαζηώv
11Α.-(1) Τo Δηθαζηήξηo εvψπηov ηoπ oπoίoπ εθδηθάδεηαη θαηεγoξία εvαvηίov
πξoζψπoπ γηα αδίθεκα πoπ δηέπξαμε θαηά παξάβαζε ηoπ εδαθίoπ (4) ηoπ
άξζξoπ 8 ή ηoπ εδαθίoπ (4) ηoπ άξζξoπ 11, κπoξεί θαηφπηv ex parte αίηεζεο vα
δηαηάμεη ηεv αvαζηoιή θάζε εξγαζίαο αvαθoξηθά κε ηε κεηαηξoπή, πξoζζήθε,
επηζθεπή, θαηεδάθηζε, αvέγεξζε ή αvoηθoδφκεζε κέρξη ηεv ηειηθή εθδίθαζε ηεο
ππφζεζεο αvαθoξηθά κε ηεv oπoία έρεη πξoζαθζεί ε θαηεγoξία.
(2) Η έθδoζε ηoπ δηαηάγκαηoο ηoπ Δηθαζηεξίoπ ππφθεηηαη ζηηο δηαηάμεηο ηoπ πεξί
Πoιηηηθήο Δηθovoκίαο Μφκoπ, ησv πεξί Δηθαζηεξίσv Μφκσv θαη ησv πεξί
Πoιηηηθήο Δηθovoκίαο Δηαδηθαζηηθψv Ιαvovηζκψv.
(3) Αv oπoηoδήπoηε πξφζσπo θαηά ηoπ oπoίoπ εθδφζεθε δηάηαγκα δπvάκεη ηoπ
εδαθίoπ (1) παξαιείπεη ή ακειεί vα ζπκκoξθσζεί πξoο ηoχηo κέζα ζηo ρξovηθφ
δηάζηεκα πoπ θαζoξίδεη o Δηεπζπvηήο, κπoξεί vα εθηειείηαη ηo δηάηαγκα θαη ηα
έμoδα γηα ηεv εθηέιεζε ζα θαηαβάιιovηαη απφ ηo πξφζσπo θαηά ηoπ oπoίoπ
εθδφζεθε ηo δηάηαγκα θαη ηα εv ιφγσ έμoδα ζεσξoχvηαη σο πoηvή κε ηεv έvvoηα
ηoπ πεξί Πoηvηθήο Δηθovoκίαο Μφκoπ.
(4) Ιάζε πξφζσπo θαηά ηoπ oπoίoπ εθδφζεθε δηάηαγκα δπvάκεη ηoπ εδαθίoπ (1)
ηo oπoίo αξvείηαη ή παξαιείπεη vα ζπκκoξθσζεί κε απηφ, είvαη έvoρo πoηvηθoχ
αδηθήκαηoο θαη ππφθεηηαη ζε θπιάθηζε κέρξη ελληά (9) κήλεο ή ζε ρξεκαηηθή
πνηλή κέρξη ηξηάληα ρηιηάδεο επξψ (€30.000) ή θαη ζηηο δχo πoηvέο.

Αvαγθαζηηθή απαιιoηξίσζε γεο θovηά ζε αξραίo κvεκείo
12. Όηαv ηo Υπoπξγηθφ Σπκβoχιηo ηθαvoπoηεζεί φηη γηα vα δηαηεξεζoχv,
ζπvηεξεζoχv oη oκoξθηέο ηoπ αξραίoπ κvεκείoπ είvαη επηζπκεηφ φπσο θαvέvα
θηίξηo κε αvεγεξζεί πάvσ ζε oπoηαδήπoηε γε θovηά ζε ηέηoηo αξραίo κvεκείo ή
φπσο oπoηoδήπoηε θηίξηo θovηά ζε απηφ ζα έπξεπε vα θαηεδαθηζηεί, ηo
Υπoπξγηθφ Σπκβoχιηo δχvαηαη vα δηαηάμεη φπσο ηέηoηα γε ή θηίξηo πξέπεη vα
απoθηεζεί κε ηεv θαηαβoιή ηέηoηoπ πoζoχ ππφ κoξθή απoδεκίσζεο φπσο
δχvαηαη vα ζπκθσvεζεί γηα απηφ θαη ζε πεξίπησζε παξάβαζεο ηεο ζπκθσvίαο ηo
πoζφ ηεο απoδεκίσζεο ζα εθδηθαζηεί θαηά ηov ίδηo ηξφπo θαη ζχκθσvα κε ηov
εθάζηoηε ζε ηζρχ vφκo πoπ αθoξά ηεv αvαγθαζηηθή θηήζε αθίvεηεο ηδηoθηεζίαο:
Noείηαη φηη θαηά ηov ππoιoγηζκφ oπoηαζδήπoηε απoδεκίσζεο πoπ πξέπεη vα
θαηαβιεζεί γηα ηέηoηα γε ή θηίξηo δεv πξέπεη vα γίvεη θακηά αvαθoξά σο πξoο
oπoηαδήπoηε ηερvεηή χςσζε ζηεv ηηκή απηoχ πoπ oθείιεηαη ζε oπoηεζδήπoηε
θεξδoζθoπηθέο ζπvαιιαγέο oη oπoίεο δπvαηφv vα έρoπv δηεvεξγεζεί ζε ζρέζε κε
ηέηoηα γε ή θηίξηα κεηά ηεv έvαξμε ηεο ηζρχoο ηoπ Μφκoπ απηoχ.
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ΚΔΡΟ III ΑΛΑΘΑΦΔ
Δμoπζία ζηo Γηεπζπvηή γηα αvαζθαθέο
13. Ο Δηεπζπvηήο δχvαηαη vα δηεμάγεη αvαζθαθέο γηα ηo ζθoπφ εχξεζεο
αξραηoηήησv.

Άδεηα γηα αvαζθαθέο
14.-(1) Ιαvέvα πξφζσπo δεv ζα αvαζθάπηεη ή κεξηκvά ψζηε vα δηεvεξγεζoχv
αvαζθαθέο είηε ζηε δηθή ηoπ γε ή ζε άιιε γε γηα ηo ζθoπφ αvαθάιπςεο
αξραηoηήησv ρσξίο έγγξαθε άδεηα πoπ vα απoθηήζεθε γηα ηo ζθoπφ απηφ πξψηα
απφ ηo Δηεπζπvηή ζχκθσvα κε ηηο δηαηάμεηο ηoπ Μφκoπ απηoχ.
(2) Οπoηoδήπoηε πξφζσπo ηo oπoίo(α) αvαζθάπηεη ή απoπεηξάηαη vα αvαζθάςεη ή κεξηκvά ψζηε vα δηεvεξγεζoχv
αvαζθαθέο θαηά παξάβαζε ησv δηαηάμεσv ηoπ εδαθίoπ (1) ηoπ άξζξoπ απηoπ
(β) εv γvψζεη ηoπ ή έρovηαο εχιoγoπο ιφγoπο vα πηζηεχεη φηη oπoηεζδήπoηε
αξραηφηεηεο έρoπv αvαζθαθεί θαηά παξάβαζε ηoπ εδαθίoπ (1) ηoπ άξζξoπ
απηoχ, πσιεί, αθαηξεί ή εκπoξεχεηαη ηηο ίδηεο, είηε γηα δηθφ ηoπ ιoγαξηαζκφ ή γηα
ιoγαξηαζκφ oπoηoπδήπoηε άιιoπ πξoζψπoπ,
είvαη έvoρo πoηvηθoχ αδηθήκαηoο θαη ππφθεηηαη ζε θπιάθηζε γηα ρξovηθφ δηάζηεκα
πνπ δελ ππεξβαίλεη ηα πέληε (5) ρξφληα ή ζε ρξεκαηηθή πνηλή πνπ δελ
ππεξβαίλεη ηα ζαξάληα πέληε ρηιηάδεο επξψ (€45.000) ή θαη ζηηο δχo ηηο πoηvέο
θαη oπoηαδήπoηε αξραηφηεηα ζε ζρέζε κε ηεv oπoία πoηvηθφ αδίθεκα έρεη
δηαπξαρζεί ζα παξαδoζεί ζηo Δηεπζπvηή θαη o επξέηεο δεv ζα δηθαηoχηαη ζε
oπoηαδήπoηε θαηαβoιή γηα απηφ.

Πξoζόvηα αηηεηώv γηα άδεηα
15.-(1) Δεv ζα ρoξεγείηαη άδεηα αvαζθαθήο εθηφο αv o αηηεηήο ηθαvoπoηήζεη ηo
Δηεπζπvηή φηη(α) απηφο, κε εθπαίδεπζε θαη πείξα είvαη ηθαvφο vα δηεvεξγεί αvαζθαθέο
ζχκθσvα κε ηηο πηo πξφζθαηεο επηζηεκovηθέο κεζφδoπο
(β) απηφο ζπζηήζεθε απφ θεκηζκέvo αξραηoιoγηθφ oξγαvηζκφ ή ίδξπκα
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(γ) έρεη γίvεη ηθαvoπoηεηηθή πξφvoηα γηα ηεv επηζηεκovηθή δεκoζίεπζε ησv
απoηειεζκάησv oπoηαζδήπoηε πξoεγoχκεvεο αvαζθαθήο ζηεv oπoία ήηαv
απαζρoιεκέvoο o Αηηεηήο
(δ) απηφο, ή ηo πξφζσπo, oξγαvηζκφο ή ίδξπκα εθ κέξoπο ηoπ oπoίoπ απηφο
εvεξγεί είvαη έηoηκo vα επεvδχζεη ζηηο πξoηηζέκεvεο αvαζθαθέο ρξεκαηηθφ πoζφ
ηo oπoίo θαηά ηε γvψκε ηoπ Δηεπζπvηή είvαη αξθεηφ γηα vα επηθέξεη
ηθαvoπoηεηηθά απoηειέζκαηα.
(ε) oη ζθoπoχκεvεο αvαζθαθέο δεv ζα πξoθαιέζoπv oπoηαδήπoηε δεκηά ή
εvφριεζε ζηoπο θαηoίθoπο ηεο πεξηoρήο φπoπ ζθoπεχεηαη vα δηεvεξγεζoχv
αvαζθαθέο ή ζε oπoηαδήπoηε πεξηoρή πoπ είvαη αθηεξσκέvε ζε ζξεζθεία, ή ζε
oπoηoδήπoηε θoηκεηήξηo, ζρoιείo, απιάθη, αξδεπηηθφ έξγo ή δεκφζηα oδφ, ή φηη
αv ηέηoηα δεκηά εvδέρεηαη vα πξoθιεζεί, επαξθήο πξφvoηα έρεη γίvεη γηα ηεv
θαηαβoιή απoδεκίσζεο γηα απηφ.

Όξoη άδεηαο
16.-(1) Ιάζε άδεηα αvαζθαθήο ζα αvαθέξεη ηo ρξovηθφ δηάζηεκα θαηά ηε
δηάξθεηα ηoπ oπoίoπ απηή ζα παξακέvεη ζε ηζρχ ηo oπoίo ρξovηθφ δηάζηεκα δεv
ζα ππεξβαίvεη ηα δχo έηε, θαη θάζε ηέηoηα άδεηα ζα ζεσξείηαη φηη ππφθεηηαη ζηoπο
αθφιoπζoπο φξoπο:
(α) Αv ε γε εvηφο ηεο oπoίαο ε άδεηα ρoξεγήζεθε είvαη ηδησηηθή ηδηoθηεζία, o
θάηoρoο ηεο άδεηαο ή ηo πξφζσπo, oξγαvηζκφο ή ίδξπκα γηα ιoγαξηαζκφ ηoπ
oπoίoπ απηφο εvεξγεί ζα ζπκθσvήζεη κε ηov ηδηoθηήηε σο πξoο ηoπο φξoπο βάζεη
ησv oπoίσv απηφο δχvαηαη vα εηζέξρεηαη ζηε γε γηα ζθoπoχο αvαζθαθήο:
Μoείηαη φηη αv θαηά ηε γvψκε ηoπ Υπoπξγηθoχ Σπκβoπιίoπ oη
δηαπξαγκαηεχζεηο γηα ζπκθσvία βάζεη εχιoγσv φξσv έρoπv απoηχρεη, ηo
Υπoπξγηθφ Σπκβoχιηo δχvαηαη γηα ιoγαξηαζκφ θαη κε έμoδα ηoπ θαηφρoπ ηεο
άδεηαο ή ηoπ πξoζψπoπ, oξγαvηζκoχ ή ηδξχκαηoο γηα ιoγαξηαζκφ ηoπ oπoίoπ
απηφο εvεξγεί vα απoθηήζεη ηε γε εμ oιoθιήξoπ ή κεξηθψο ζχκθσvα κε ηηο
δηαηάμεηο ηoπ άξζξoπ 17
(β) o θάηoρoο ηεο άδεηαο ζα ιάβεη φια ηα εχιoγα κέηξα γηα ηεv πξoζηαζία ησv
αξραηoηήησv πoπ βξέζεθαv απφ απηφv θαη ζα ηεξεί ιεπηoκεξέο εκεξoιφγηo θαη
ζρέδηα ηεο δηεvεξγoχκεvεο αvαζθαθήο θαη ζα είvαη ππφρξεoο ζε ιήςε
θσηoγξαθηψv.
(γ) Όια ηα αξραηoιoγηθά επξήκαηα ηα oπoία θάηoρoο άδεηαο ή πξφζσπo,
oξγαvηζκφο ή ίδξπκα γηα ιoγαξηαζκφ ηoπ oπoίoπ εvεξγεί, δχvαηαη vα βξεη, θαζ'
φιε ηε δηάξθεηα ησv αvαζθαθψv, ζα πεξηέξρovηαη απηφκαηα ζηεv θαηoρή ηoπ
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Ιππξηαθoχ Λoπζείoπ καδί κε ηα πξσηφηππα ησv εκεξoιoγίσv, ησv ζρεδίσv θαη
ησv αξvεηηθψv ησv θσηoγξαθηψv ρσξίο oπoηαδήπoηε πιεξσκή:
Μoείηαη φηη κεηά απφ πξoεγoχκεvε επηζθφπεζε ησv επηηειoχκεvσv
πξoφδσv ζηηο αvαζθαθέο πoπ δηεvεξγήζεθαv απφ ηov θάηoρo ηεο άδεηαο ή ηo
πξφζσπo, oξγαvηζκφ ή ίδξπκα, γηα ιoγαξηαζκφ ηoπ oπoίoπ εvεξγεί, o Δηεπζπvηήο
δχvαηαη vα απαηηήζεη φπσο oξηζκέvo κέξoο ή κέξε ηoπ γεvηθoχ αξραηoιoγηθoχ
ηφπoπ (oηθηζκoχ, πφιεο, θoηκεηεξίoπ) ζηov oπoίo βξίζθovηαη ηα εδάθε
αvαθoξηθά κε ηα oπoία εθδφζεθε ε άδεηα, δηαθπιαρζoχv γηα κειιovηηθέο
αvαζθαθέο. Ο Δηεπζπvηήο δχvαηαη vα ζπκβoπιεπζεί ηov θάηoρo ηεο άδεηαο ή ηo
πξφζσπo, oξγαvηζκφ ή ίδξπκα γηα ιoγαξηαζκφ ηoπ oπoίoπ εvεξγεί, γηα ηεv
έθηαζε θαη επηζηεκovηθή επάξθεηα ηoπ κέξoπο ή κεξψv πoπ δηαθπιάρζεθαv κε
απηφv ηov ηξφπo
(δ) o θάηoρoο ηεο άδεηαο ζα παξάζρεη ζρέδηα θαη θσηoγξαθίεο ησv αvαζθαθψv
ηoπ ζηo Δηεπζπvηή, θαη φηαv ηoπ δεηεζεί απφ ηo Δηεπζπvηή ζα εθoδηάζεη απηφv
κε θαηαιφγoπο φισv ησv αξραηoηήησv πoπ βξέζεθαv θαη oπoηαδήπoηε
επηπξφζζεηε πιεξoθoξία πoπ αθoξά απηά ηεv oπoία o Δηεπζπvηήο δχvαηαη vα
δεηήζεη
(ε) o θάηoρoο ηεο άδεηαο ή ηo πξφζσπo, oξγαvηζκφο ή ίδξπκα γηα ιoγαξηαζκφ
ηoπ oπoίoπ απηφο εvεξγεί ζα πξoκεζεχζεη ηo Δηεπζπvηή κε δχo αvηίγξαθα
oπoησvδήπoηε πξoθαηαξθηηθψv αvαθoξψv πoπ αθoξoχv ηηο αvαζθαθέο ηoπ
(ζη) o θάηoρoο ηεο άδεηαο ή ηo πξφζσπo, oξγαvηζκφο ή ίδξπκα γηα ιoγαξηαζκφ
ηoπ oπoίoπ απηφο εvεξγεί ζα δεκoζηεχζεη εvηφο ηεο ρξovηθήο πεξηφδoπ ησv δχo
εηψv κεηά ηε ζπκπιήξσζε ησv αvαζθαθψv ηoπ (εθηφο αv ηo ρξovηθφ δηάζηεκα
απηφ παξαηαζεί απφ ηo Δηεπζπvηή) επαξθή επηζηεκovηθή αvαθoξά επί ησv
απoηειεζκάησv ησv αvαζθαθψv ηoπ θαη ζα εθoδηάζεη ηo Δηεπζπvηή κε δχo
αvηίγξαθα ηέηoηαο αvαθoξάο θαη oπoησvδήπoηε άιισv δεκoζηεχζεσv πoπ
αθoξoχv απηά
(δ) ζε πεξίπησζε παξάβαζεο oπoηoπδήπoηε απφ ηoπο φξoπο βάζεη ησv oπoίσv ε
άδεηα εθδφζεθε, o Δηεπζπvηήο, κε ηεv έγθξηζε ηoπ Υπoπξγηθoχ Σπκβoπιίoπ
δχvαηαη vα αvαζηείιεη ή αθπξψζεη ηέηoηα άδεηα, θαη φηαv ε άδεηα αθπξσζεί o
θάηoρoο ηεο άδεηαο ή ηo πξφζσπo, oξγαvηζκφο ή ίδξπκα γηα ιoγαξηαζκφ ηoπ
oπoίoπ απηφο εvεξγεί ζα απσιέζεη ηεv αμίσζε ηoπ ζε oπoηoδήπoηε κέξoο ησv
αξραηoηήησv πoπ αvαζθάθηεθαv απφ απηφ
(ε) ζε πεξίπησζε αθχξσζεο ηεο άδεηαο ή παξάιεηςεο ηoπ θαηφρoπ ηεο άδεηαο ή
ηoπ πξoζψπoπ, oξγαvηζκoχ ή ηδξχκαηoο γηα ιoγαξηαζκφ ηoπ oπoίoπ απηφο
εvεξγεί, vα ζπκκoξθσζεί κε ηηο δηαηάμεηο ηoπ φξoπ (ζη), o Δηεπζπvηήο ζα
δηθαηoχηαη vα δεκoζηεχεη αvαθoξά γηα ηα απoηειέζκαηα ησv αvαζθαθψv θαη γηα
ηo ζθoπφ απηφ δχvαηαη vα ρξεζηκoπoηεί oπoηεζδήπoηε αvαθoξέο πoπ
εθoδηάζηεθαv απφ ηov θάηoρo ηεο άδεηαο
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(ζ) oπoηoπζδήπoηε άιιoπο φξoπο ηoπο oπoίoπο ηo Υπoπξγηθφ Σπκβoχιηo δχvαηαη
κε Ιαvovηζκoχο απφ θαηξφ ζε θαηξφ vα θαζoξίδεη.
(2) Λε ηεv εθπvoή ηoπ ρξovηθoχ δηαζηήκαηoο γηα ηo oπoίo εθδίδεηαη ε άδεηα o
Δηεπζπvηήο δχvαηαη vα αvαvεψζεη ηέηoηα άδεηα γηα επηπξφζζεηε ρξovηθή πεξίoδo
πoπ δεv ππεξβαίvεη ηα δχo έηε, είηε βάζεη ησv ίδησv φξσv ή βάζεη ηέηoησv άιισv
φξσv φπσο απηφο δχvαηαη vα ζεσξήζεη ζθφπηκo.

Αvαγθαζηηθή απαιιoηξίσζε γεο γηα αvαζθαθέο
17. Όηαv o Δηεπζπvηήο απoθαζίδεη ηε δηεvέξγεηα αvαζθαθψv ή ηo Υπoπξγηθφ
Σπκβoχιηo δηαθoξεηηθά πείζεηαη είηε θαηά απηή, ή κεηά απφ απηή, φηη επηβάιιεηαη
ε αvαγθαζηηθή απαιιoηξίσζε oπoηαζδήπoηε γεο γηα ηoπο ζθoπoχο ησv ηέηoησv
αvαζθαθψv, ε ηέηoηα απαιιoηξίσζε δηεvεξγείηαη ζχκθσvα κε ηηο δηαηάμεηο ηoπ
πεξί Αvαγθαζηηθήο Απαιιoηξίσζεο Μφκoπ ηoπ 1962.

Έιεγρoο επί αξραηoηήησv, θιπ. πoπ αvαθαιύθηεθαv θαηά ηε δηάξθεηα
αvαζθαθώv
18.-(1) Τεξoπκέvεο ηεο γξαπηήο άδεηαο ηoπ Δηεπζπvηή, θαvέvα πξφζσπo, θαηά
ηε δηάξθεηα oπoησvδήπoηε αvαζθαθψv, ζα θαηαζηξέθεη, πξoθαιεί δεκηά,
κεηαθηvεί ή απoθξχπηεη oπoηεζδήπoηε αξραηφηεηεο ή oπoηαδήπoηε αvζξψπηvα,
δσηθά ή άιια θαηάιoηπα πoπ βξέζεθαv θαηά ηε δηάξθεηα ηέηoησv αvαζθαθψv.
(2) Οπoηoδήπoηε πξφζσπo ηo oπoίo εvεξγεί θαηά παξάβαζε oπoηαζδήπoηε απφ
ηηο δηαηάμεηο ηoπ εδαθίoπ (1) ηoπ άξζξoπ απηoχ είvαη έvoρo πoηvηθoχ αδηθήκαηoο
θαη ππφθεηηαη ζε θπιάθηζε πνπ δελ ππεξβαίλεη ηα ηξία (3) ρξφληα ή ζε ρξεκαηηθή
πνηλή πνπ δελ ππεξβαίλεη ηα ηξηάληα ρηιηάδεο επξψ (€30.000) ή θαη δχo ηηο
πoηvέο.

ΚΔΡΟ IIIA ΑΡΥΑΗΟΣΖΣΔ ΔΛΣΟ ΣΖ ΑΠΟΘΙΔΗΣΗΘΖ
ΟΗΘΟΛΟΚΗΘΖ ΕΩΛΖ ΘΑΗ/Ζ ΣΖ ΤΦΑΙΟΘΡΖΠΗΓΑ ΣΖ
ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ
Θπξηόηεηα ζε αξραηόηεηεο ζηελ Απνθιεηζηηθή Οηθνλνκηθή Εώλε θαη/ή
ζηελ Τθαινθξεπίδα
18Α.–Τεξνπκέλσλ ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο Μφκνπ, φιεο νη αξραηφηεηεο νη
νπνίεο βξίζθνληαη εληφο ηεο Απνθιεηζηηθήο Οηθνλνκηθήο Ζψλεο θαη/ή ηεο
Υθαινθξεπίδαο ηεο Δεκνθξαηίαο, είηε έρνπλ αλαθαιπθζεί είηε δελ
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αλαθαιχθζεθαλ θαηά ηελ εκεξνκελία έλαξμεο ηεο ηζρχνο ηνπ Μφκνπ απηνχ,
απνηεινχλ ηδηνθηεζία ηεο Ιπβέξλεζεο.

Αξραηόηεηεο πνπ αλαθαιύθζεθαλ εληόο ηεο Απνθιεηζηηθήο Οηθνλνκηθήο
Εώλεο θαη/ή ηεο Τθαινθξεπίδαο
18Β.-(1) Οπνηνδήπνηε πξφζσπν ην νπνίν αλαθαιχπηεη αξραηφηεηεο εληφο ηεο
Απνθιεηζηηθήο Οηθνλνκηθήο Ζψλεο θαη/ή ηεο Υθαινθξεπίδαο ηεο Δεκνθξαηίαο,
ρσξίο λα θαηέρεη άδεηα δπλάκεη ηνπ παξφληνο Λέξνπο, ππνρξενχηαη λα
εηδνπνηήζεη άκεζα ην Δηεπζπληή ζρεηηθά κε ηελ αλεχξεζή ηνπο θαη λα παξέρεη
φιεο ηηο ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ θαηέρεη ζρεηηθά κε ηηο αξραηφηεηεο,
πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ γεσγξαθηθψλ ζπληεηαγκέλσλ ηεο ηνπνζεζίαο φπνπ
επξίζθνληαη νη αξραηφηεηεο:
Μνείηαη φηη απαγνξεχεηαη ε αθαίξεζε ησλ αξραηνηήησλ ή, άιισο πσο,
παξέκβαζε ζηηο αξραηφηεηεο, ρσξίο ηελ πξνεγνχκελε εμαζθάιηζε άδεηαο απφ ην
Δηεπζπληή, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο Λέξνπο.
(2) Παξάβαζε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ εδαθίνπ (1) απφ νπνηνδήπνηε πξφζσπν
απνηειεί αδίθεκα θαη, ζε πεξίπησζε θαηαδίθεο ηνπ, ππφθεηηαη ζε ρξεκαηηθή
πνηλή πνπ δελ ππεξβαίλεη ηηο εθαηφ ρηιηάδεο επξψ (€100.000) ή ζε πνηλή
θπιάθηζεο γηα ρξνληθή πεξίνδν πνπ δελ ππεξβαίλεη ηα ηξία (3) ρξφληα ή θαη ζηηο
δχν απηέο πνηλέο.

Εώλε Πξνζηαζίαο Δλάιησλ Αξραηνηήησλ
18Γ.–(1) Τν Υπνπξγηθφ Σπκβνχιην, κε ζχζηαζε ηνπ Δηεπζπληή, δχλαηαη, κε
απφθαζή ηνπ, πνπ δεκνζηεχεηαη ζηελ Επίζεκε Εθεκεξίδα ηεο Δεκνθξαηίαο, λα
αλαθεξχμεη νπνηαδήπνηε πεξηνρή εληφο ηεο Απνθιεηζηηθήο Οηθνλνκηθήο Ζψλεο
θαη/ή ηεο Υθαινθξεπίδαο ηεο Δεκνθξαηίαο σο Ζψλε Πξνζηαζίαο Ελάιησλ
Αξραηνηήησλ, ζε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ζηελ πεξηνρή απηή βξίζθνληαη ή
πηζαλφλ λα βξίζθνληαη αξραηφηεηεο, νη νπνίεο ιφγσ ηεο ηζηνξηθήο, αξραηνινγηθήο
ή θαιιηηερληθήο ζεκαζίαο ηνπο, ζα πξέπεη λα πξνζηαηεπζνχλ.
(2) Εληφο θαζνξηζκέλεο δπλάκεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ εδαθίνπ (1) Ζψλεο
Πξνζηαζίαο Ελάιησλ Αξραηνηήησλ απαγνξεχεηαη (α) ε θαηαζθεπή νπνηαζδήπνηε εγθαηάζηαζεο, ηερλεηήο λήζνπ ή άιινπ
θαηαζθεπάζκαηνο∙
(β) ε αγθπξνβφιεζε πινίσλ∙
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(γ) ε δηελέξγεηα αιηεπηηθψλ ή θαηαδπηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, νη νπνίεο ελδέρεηαη
λα πξνθαιέζνπλ δεκηά ή άιινπ είδνπο παξέκβαζε ζε αξραηφηεηεο∙
(δ) ε γεψηξεζε, ε ρξήζε εθξεθηηθψλ ή ε εηζαγσγή επηβιαβψλ νπζηψλ ζην
ζαιάζζην πεξηβάιινλ∙
(ε) ε νπνηαδήπνηε ελέξγεηα ε νπνία ελδέρεηαη λα πξνθαιέζεη δεκηά ή άιινπ
είδνπο παξέκβαζε ζε αξραηφηεηεο.
(3) Οπνηνζδήπνηε παξεκβαίλεη ή κε νπνηνδήπνηε ηξφπν πξνθαιεί δεκηά ζε
αξραηφηεηεο εληφο ηεο Ζψλεο Πξνζηαζίαο Ελάιησλ Αξραηνηήησλ είλαη έλνρνο
αδηθήκαηνο θαη, ζε πεξίπησζε θαηαδίθεο ηνπ, ππφθεηηαη ζε ρξεκαηηθή πνηλή ε
νπνία δελ ππεξβαίλεη ην πνζφ ησλ εθαηφ ρηιηάδσλ επξψ (€100.000) ή ζε πνηλή
θπιάθηζεο ε νπνία δελ ππεξβαίλεη ηα ηξία (3) ρξφληα ή θαη ζηηο δχν απηέο
πνηλέο.

Άδεηα γηα επηζθόπεζε ή γηα αλαζθαθή
18Γ.–(1) Οπδείο δχλαηαη λα δηελεξγεί επηζθνπήζεηο γηα εμεχξεζε αξραηνηήησλ ή
λα αλαζθάπηεη ή λα κεξηκλά ψζηε λα δηελεξγεζνχλ επηζθνπήζεηο γηα εμεχξεζε
αξραηνηήησλ ή αλαζθαθέο εληφο ηεο Απνθιεηζηηθήο Οηθνλνκηθήο Ζψλεο θαη/ή ηεο
Υθαινθξεπίδαο ηεο Δεκνθξαηίαο, ρσξίο έγγξαθε άδεηα, πνπ ρνξεγείηαη θαηφπηλ
αηηήζεσο, απφ ην Δηεπζπληή.
(2) Αίηεζε γηα δηελέξγεηα επηζθφπεζεο γηα εμεχξεζε αξραηνηήησλ ή αλαζθαθήο ή
πξνψζεζε δηελέξγεηαο επηζθφπεζεο γηα εμεχξεζε αξραηνηήησλ ή αλαζθαθήο
εληφο ηεο Απνθιεηζηηθήο Οηθνλνκηθήο Ζψλεο θαη/ή ηεο Υθαινθξεπίδαο ηεο
Δεκνθξαηίαο ππνβάιιεηαη ζην Δηεπζπληή, ηνπιάρηζηνλ δχν (2) κήλεο πξηλ απφ
ηελ πξνηεηλφκελε εκεξνκελία έλαξμεο ησλ επηζθνπήζεσλ ή ησλ αλαζθαθψλ.
(3) Ο Δηεπζπληήο εθδίδεη άδεηα γηα δηεμαγσγή επηζθφπεζεο γηα ηελ εμεχξεζε
αξραηνηήησλ ή αλαζθαθή, αθνχ ζπκβνπιεπηεί ηηο εκπιεθφκελεο θξαηηθέο
ππεξεζίεο, νη νπνίεο έρνπλ αξκνδηφηεηα ζηελ Απνθιεηζηηθή Οηθνλνκηθή Ζψλε θαη
ζηελ Υθαινθξεπίδα ηεο Δεκνθξαηίαο, θαη αθνχ ηθαλνπνηεζεί φηη–
(α) ν αηηεηήο θαηέρεη ηελ απαξαίηεηε εθπαίδεπζε θαη πείξα θαη είλαη ηθαλφο λα
δηελεξγεί επηζθνπήζεηο ή αλαζθαθέο ζχκθσλα κε ηηο πην πξφζθαηεο
επηζηεκνληθέο κεζφδνπο∙
(β) ν αηηεηήο ζπζηήζεθε απφ έγθξηην επηζηεκνληθφ αξραηνινγηθφ νξγαληζκφ ή
ίδξπκα∙
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(γ) έρεη ιεθζεί ηθαλνπνηεηηθή πξφλνηα γηα ηελ επηζηεκνληθή δεκνζίεπζε ησλ
απνηειεζκάησλ νπνηαζδήπνηε πξνεγνχκελεο επηζθφπεζεο ή αλαζθαθήο πνπ
δηελεξγήζεθε απφ ηνλ αηηεηή∙
(δ) ν αηηεηήο ή ην πξφζσπν, ν νξγαληζκφο ή ην ίδξπκα εθ κέξνπο ηνπ νπνίνπ
ελεξγεί ν αηηεηήο είλαη έηνηκν λα επελδχζεη ζηηο πξνηηζέκελεο εξγαζίεο
επηζθφπεζεο ή αλαζθαθέο ρξεκαηηθφ πνζφ ην νπνίν, θαηά ηε γλψκε ηνπ
Δηεπζπληή, είλαη αξθεηφ γηα λα επηθέξεη ηθαλνπνηεηηθά απνηειέζκαηα∙
(ε) νη ζθνπνχκελεο εξγαζίεο επηζθφπεζεο ή αλαζθαθέο δελ ζα πξνθαιέζνπλ
νπνηαδήπνηε δεκηά ζην ζαιάζζην πεξηβάιινλ ή δελ ζα επεξεάζνπλ ηελ
εμεξεχλεζε θαη εθκεηάιιεπζε απφ ηε Δεκνθξαηία ησλ θπζηθψλ ηεο πφξσλ,
δψλησλ ή κε.
(4) Ο Δηεπζπληήο, θαηά ηε ρνξήγεζε ηεο ζρεηηθήο άδεηαο, δχλαηαη λα επηβάιεη
φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο γηα ηε δηελέξγεηα επηζθφπεζεο γηα ηελ εμεχξεζε
αξραηνηήησλ θαη/ή αλαζθαθψλ, πνπ δχλαηαη λα αλαθέξνληαη ζηα αθφινπζα:
(α) ζηε δηάξθεηα ηεο άδεηαο∙
(β) ζηα πξφζσπα ηα νπνία εμνπζηνδνηνχληαη λα εθηειέζνπλ ηελ επηζθφπεζε ή ηηο
αλαζθαθέο∙
(γ) ζηα γεσγξαθηθά φξηα εληφο ησλ νπνίσλ ζα εθηεινχληαη ε επηζθφπεζε ή νη
αλαζθαθέο∙
(δ) ζηα κέηξα πνπ ζα ιεθζνχλ γηα ηελ πξνζηαζία ησλ αξραηνηήησλ πνπ ζα
αλεπξεζνχλ θαη ζηελ ηήξεζε ιεπηνκεξνχο εκεξνινγίνπ θαη απνηχπσζεο ησλ
δηελεξγνχκελσλ επηζθνπήζεσλ ή αλαζθαθψλ θαη ε ππνρξεσηηθή ιήςε
θσηνγξαθηψλ ή άιιεο παξφκνηαο απεηθφληζεο∙
(ε) ζηα κέηξα πνπ ζα ιεθζνχλ γηα λα απνθεπρζεί ή λα κεησζεί ε παξέκβαζε
ζηελ εμεξεχλεζε θαη εθκεηάιιεπζε απφ ηε Δεκνθξαηία ησλ θπζηθψλ ηεο πφξσλ,
ζηελ αιηεία ή ζε άιιεο ζαιάζζηεο δξαζηεξηφηεηεο∙
(ζη) ζηα κέηξα γηα απνθπγή, κείσζε θαη έιεγρν ξχπαλζεο ηνπ πεξηβάιινληνο∙
(δ) ζηε δεκνζίεπζε επαξθνχο επηζηεκνληθήο αλαθνξάο επί ησλ απνηειεζκάησλ
ηεο επηζθφπεζεο ή ησλ αλαζθαθψλ∙
(ε) ζηε ιεηηνπξγία ζπζηήκαηνο AIS ή άιινπ ζπζηήκαηνο, ην νπνίν λα εθπέκπεη
πιήξε θαη νξζά ζηνηρεία ηνπ πινίνπ ην νπνίν ζα δηελεξγεί ηηο εξγαζίεο
επηζθφπεζεο ή ησλ αλαζθαθψλ, γηα ζθνπνχο παξαθνινχζεζεο απφ ηηο αξρέο ηεο
Δεκνθξαηίαο.
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(5) Όιεο νη αξραηφηεηεο νη νπνίεο αλεπξίζθνληαη, παξαδίδνληαη ζην Δηεπζπληή
καδί κε ηα πξσηφηππα ησλ εκεξνινγίσλ, ησλ απνηππψζεσλ θαη ησλ
θσηνγξαθηψλ.
(6) Η αλέιθπζε λαπαγίνπ πνπ ζπληζηά αξραηφηεηα απαγνξεχεηαη, εθηφο εάλ
εμαζθαιηζηεί πξνεγνπκέλσο εηδηθή άδεηα γηα ην ζθνπφ απηφ απφ ην Δηεπζπληή.
(7) Τν πξφζσπν πξνο ην νπνίν εθδίδεηαη άδεηα δπλάκεη ησλ εδαθίσλ (1) ή (6)
ππνρξενχηαη λα ζπκκνξθψλεηαη κε νπνηαδήπνηε απαίηεζε ησλ αξρψλ ηεο
Δεκνθξαηίαο γηα επηζεψξεζε ηεο επηζθφπεζεο ή ησλ αλαζθαθψλ αξραηνηήησλ ή
ηεο αλέιθπζεο λαπαγίνπ θαη γηα έιεγρν αλαθνξηθά κε ηελ ηήξεζε ησλ φξσλ θαη
πξνυπνζέζεσλ ηεο εθδνζείζαο άδεηαο.
(8) Τν πξφζσπν πξνο ην νπνίν εθδίδεηαη άδεηα δπλάκεη ησλ εδαθίσλ (1) ή (6)
ππνρξενχηαη λα ελεκεξψλεη θαζεκεξηλψο ηηο αξκφδηεο αξρέο ηεο Δεκνθξαηίαο
ζρεηηθά κε ηε ζέζε ηνπ πινίνπ κέζσ ηνπ νπνίνπ δηελεξγεί επηζθφπεζε ή
αλαζθαθή αξραηνηήησλ ή ηεο αλέιθπζεο λαπαγίνπ θαη ππνρξενχηαη λα
απεπζχλεηαη ζηελ αξκφδηα αξρή, κε ζθνπφ ηελ έθδνζε αγγειίαο πξνο
λαπηηιινκέλνπο θαη λα ζπκκνξθψλεηαη κε φιεο ηηο αγγειίεο πξνο
λαπηηιινκέλνπο πνπ εθδίδεη ε Δεκνθξαηία.
(9) Η δηελέξγεηα επηζθφπεζεο γηα ηελ εμεχξεζε αξραηνηήησλ ή αλαζθαθψλ δελ
πξέπεη λα εκπνδίδεη θαζηεξσκέλεο νδνχο λαπζηπινΐαο.
(10) Παξάβαζε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο άξζξνπ ή ησλ φξσλ θαη
πξνυπνζέζεσλ ηεο εθδνζείζαο άδεηαο απφ νπνηνδήπνηε πξφζσπν απνηειεί
αδίθεκα θαη, ζε πεξίπησζε θαηαδίθεο ηνπ, ππφθεηηαη ζε ρξεκαηηθή πνηλή πνπ δελ
ππεξβαίλεη ηα εθαηφ ρηιηάδεο επξψ (€100.000) ή ζε πνηλή θπιάθηζεο γηα ρξνληθή
πεξίνδν πνπ δελ ππεξβαίλεη ηα ηξία (3) ρξφληα ή θαη ζηηο δχν απηέο πνηλέο.

ΚΔΡΟ IV ΚΟΤΔIΑ ΘΑI ΤΚΒΟΤΙΔΤΣIΘΟI ΟΡΓΑΛIΚΟI
Αξραηόηεηεο θιπ., vα θαηέρovηαη γηα ηo όθειoο ησv θαηoίθσv ηεο
Γεκoθξαηίαο
19. Όιεο oη αξραηφηεηεο θαη αvηηθείκεvα ηέρvεο ηα oπoία ηψξα πεξηιακβάvovηαη
ζηo Ιππξηαθφ Λoπζείo ζηε Κεπθσζία θαη φιεο oη αξραηφηεηεο oη oπoίεο δχvαvηαη
ζηo εμήο vα απoθηεζoχv απφ ηεv Ιπβέξvεζε δπvάκεη ησv δηαηάμεσv ηoπ Μφκoπ
απηoχ, ζα θαηέρovηαη απφ ηεv Ιπβέξvεζε γηα ηo φθειoο ησv θαηoίθσv ηεο
Δεκoθξαηίαο.
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Αξραηνινγηθά Κνπζεία
20. Επηπξφζζεηα απφ ην Ιππξηαθφ Λνπζείν ζηε Κεπθσζία, ην Αξραηνινγηθφ
Λνπζείν ηεο Επαξρίαο Ακκνρψζηνπ, ην Αξραηνινγηθφ Λνπζείν ηεο Επαξρίαο
Κάξλαθαο, ην Αξραηνινγηθφ Λνπζείν ηεο Επαξρίαο Κεκεζνχ θαη ην Αξραηνινγηθφ
Λνπζείν Επαξρίαο Πάθνπ, ην Υπνπξγηθφ Σπκβνχιην δχλαηαη λα εγθαζηδξχζεη
Αξραηνινγηθά Λνπζεία ζε νπνηαδήπνηε επαξρία ζηε Δεκνθξαηία ή άιια Τνπηθά
Αξραηνινγηθά θαη Εζλνινγηθά Λνπζεία ζε νπνηνδήπνηε ηφπν ζηε Δεκνθξαηία.

Έιεγρoο θαη δηεύζπvζε Κoπζείσv
21. Τo Ιππξηαθφ Λoπζείo θαη φια ηα Αξραηνινγηθά Λνπζεία ή Τνπηθά
Αξραηνινγηθά θαη Εζλνινγηθά Λνπζεία πoπ εγθαζηδξχζεθαv δπvάκεη ησv
δηαηάμεσv ηoπ άξζξoπ 20 ηoπ Μφκoπ απηoχ ζα ηειoχv ππφ ηov έιεγρo θαη ηε
δηεχζπvζε ηoπ Δηεπζπvηή.

πκβoπιεπηηθό πκβoύιηo Αξραηoηήησv
22.-(1) Θα εγθαζηδξπζεί Σπκβoχιηo πoπ ζα θαιείηαη "Σπκβoπιεπηηθφ Σπκβoχιηo
Αξραηoηήησv" ηo oπoίo ζα απoηειείηαη απφ ηo Δηεπζπvηή σο Πξφεδξo θαη ηέηoηα
πξφζσπα πoπ δεv ππεξβαίvoπv ηα εvvέα φπσο ηo Υπoπξγηθφ Σπκβoχιηo δχvαηαη
vα oξίζεη επηπξφζζεηα απφ ηov Πξφεδξo.
(2) Ιάζε κέιoο ηoπ Σπκβoπιίoπ άιιo απφ ηov Πξφεδξo ζα ππεξεηεί γηα ρξovηθή
πεξίoδo ηξηψv εηψv απφ ηεv εκεξoκεvία ηoπ δηoξηζκoχ ηoπ.
(3) Τo Σπκβoχιηo ζα ζπvέξρεηαη ζε ηέηoηo ηφπo θαη ρξφvo φπσο o Πξφεδξoο
δχvαηαη vα oξίζεη vooπκέvoπ φηη ε ζπvεδξίαζε ζα ζπγθξoηείηαη ηoπιάρηζηo κηα
θoξά θάζε έμη κήvεο.
(4) Τo Σπκβoχιηo ζα εμεηάδεη, θαη ζπκβoπιεχεη γηα ζέκαηα πoπ αθoξoχv ή πoπ
ζρεηίδovηαη κε αξραία κvεκεία θαη αξραηφηεηεο.

Δπαξρηαθέο Δπηηξoπέο Αξραηoηήησv
23.-(1) Θα εγθαζηδξπζεί ζε θάζε επαξρία Επαξρηαθή Επηηξoπή Αξραηoηήησv πoπ
απoηειείηαη απφ ηov Έπαξρo ηεο Επαξρίαο σο Πξφεδξo θαη απφ ηέηoηα άιια
πξφζσπα πoπ δεv ππεξβαίvoπv ηα επηά φπσο δπvαηφv vα δηoξηζζψζη απφ ηo
Υπoπξγηθφ Σπκβoχιηo :
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Μoείηαη φηη ηo Σπκβoπιεπηηθφ Σπκβoχιηo Αξραηoηήησv ζα είvαη ε Επαξρηαθή
Επηηξoπή Αξραηoηήησv γηα ηεv Επαξρία Κεπθσζίαο.
(2) Ιάζε κέιoο ηέηoηαο Επηηξoπήο άιιo απφ ηov Έπαξρo ζα ππεξεηεί γηα ρξovηθφ
δηάζηεκα ηξηψv εηψv απφ ηεv εκεξoκεvία ηoπ δηoξηζκoχ ηoπ.
(3) Η Επηηξoπή ζα ζπvέξρεηαη ζε ηέηoηo ηφπo θαη ρξφvo φπσο o Πξφεδξoο
δπvαηφv vα oξίζεη vooπκέvoπ φηη ε ζπvέιεπζε ζα ζπγθξoηείηαη ηoπιάρηζηo κηά
θoξά θάζε έμη κήvεο.
(4) Η Επηηξoπή ζα εμεηάδεη, κειεηά θαη ζπκβoπιεχεη γηα ζέκαηα πoπ αθoξoχv ή
πoπ ζρεηίδovηαη κε αξραία κvεκεία θαη αξραηφηεηεο πoπ βξέζεθαv εvηφο ηεο
επαξρίαο θαη δχvαηαη vα πξoβαίvεη ζε ηέηoηα αvαθoξά γηα ηoχηo ζηo Δηεπζπvηή
φπσο θξίvεη ζθφπηκo.

ΚΔΡΟ V ΔΛΟIΘIΟΣΑIΟ
Δμαίξεζε ησv αξραίσv κvεκείσv Γεύηεξoπ Πίvαθα από ηoπο πεξί
Δvoηθηoζηαζίoπ Λόκoπο
23Α. Οη πεξί Εvoηθηoζηαζίoπ Μφκoη, κε εμαίξεζε κφvo ηηο δηαηάμεηο πoπ αθoξoχv
ηεv έμσζε εvoηθηαζηή απφ θαηάζηεκα, δεv εθαξκφδovηαη ζε αξραίo κvεκείo πoπ
αvαγξάθεηαη ζηo Δεχηεξo Πίvαθα αvαθoξηθά κε ηo oπoίo o Δηεπζπvηήο πηζηoπoηεί
φηη εθηειέζηεθαv φια ηα αvαγθαία γηα ηε ζπvηήξεζε ηoπ έξγα ή φηη δε ρξεηάδεηαη
oπoηαδήπoηε ζπvηήξεζε.

Έμσζε από θαη αvάιεςε θαηoρήο αξραίoπ κvεκείoπ Γεύηεξoπ Πίvαθα
23Β.-(1) Αvεμάξηεηα απφ ηηο δηαηάμεηο ησv πεξί Εvoηθηoζηαζίoπ Μφκσv, ηo
Δηθαζηήξηo Ειέγρoπ Εvoηθηάζεσv εθδίδεη απφθαζε ή δηάηαγκα γηα ηεv αvάθηεζε
ηεο θαηoρήο αξραίoπ κvεκείoπ πoπ αvαγξάθεηαη ζηo Δεχηεξo Πίvαθα θαη γηα ηεv
έμσζε απφ απηή ζέζκηoπ εvoηθηαζηή, ζε πεξίπησζε πoπ o Δηεπζπvηήο πηζηoπoηεί
φηη ε αvάθηεζε ηεο θαηoρήο ηoπ απαηηείηαη γηα ηεv εθηέιεζε ησv έξγσv
ζπvηήξεζεο ηoπ.
(2) Οη πξφvoηεο ηoπ άξζξoπ 14 ησv πεξί Εvoηθηoζηαζίoπ Μφκσv, κε εμαίξεζε ηεv
πξφvoηα γηα ηεv πιεξσκή δίθαηoπ εvoηθίoπ, εθαξκφδovηαη ζηηο πεξηπηψζεηο πoπ
εθδίδεηαη απφθαζε ή δηάηαγκα γηα ηεv αvάθηεζε θαηoρήο δπvάκεη ησv πξovoηψv
ηoπ εδαθίoπ (1) αvσηέξσ, ηεξoπκέvσv ησv αvαιoγηψv.
(3) Τo εvoίθηo ηεο vέαο εvoηθηάζεσο ζα θαζoξίδεηαη απφ ηo Δηθαζηήξηo, αv δεv
ππάξμεη oκoθσvία κεηαμχ ησv κεξψv. Τo εvoίθηo ζα είvαη ηo ηξέρov εvoίθηo ηεο
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ειεχζεξεο αγoξάο, ή φπoπ ηo Δηθαζηήξηo θξίvεη ηoχηo απφιπηα αvαγθαίo,
ιακβάvovηαο ππφςε ηεv oηθovoκηθή θαηάζηαζε ηoπ εvoηθηαζηή θαη ηo χςoο ηεο
δηαθoξάο κεηαμχ ηoπ ηξέρovηoο θαη ηoπ πξo ηεο εμψζεσο πιεξσvφκεvoπ
εvoηθίoπ, ζα δχvαηαη vα θαζoξίδεη ρακειφηεξo εvoίθηo ηo oπoίo φκσο ζε θακηά
πεξίπησζε δε ζα είvαη ρακειφηεξo απφ πoζoζηφ εβδoκήvηα πέvηε ηoηο εθαηφv
(75%) ηoπ ηξέρovηoο εvoηθίoπ.

ΚΔΡΟ VI ΦΟΡΟΙΟΓIΘΔ ΑΠΑΙΙΑΓΔ
Έθπησζε από ηo θoξoιoγεηέo εηζόδεκα
23Γ.-(1) Γηα ηεv εμεχξεζε ηoπ θoξoιoγεηέoπ εηζoδήκαηoο ηoπ ηδηoθηήηε
αξραίoπ κvεκείoπ πoπ αvαγξάθεηαη ζηo Δεχηεξo Πίvαθα ζα αθαηξoχvηαη φιεο oη
δαπάvεο ηηο oπoίεο απηφο ππέζηε εμ oιoθιήξoπ θαη απoθιεηζηηθά γηα ηε
ζπvηήξεζε ηoπ κvεκείoπ, αv o Δηεπζπvηήο πηζηoπoηεί φηη oη δαπάvεο έγηvαv γηα
ηε ζπκπιήξσζε ησv έξγσv ζπvηήξεζεο ηoπ κvεκείoπ ή φηη απηφ δε ρξεηάδεηαη
ζπvηήξεζε.
(2) Δε ρoξεγείηαη, δπvάκεη ηoπ εδαθίoπ (1), έθπησζε ζηεv έθηαζε πoπ ηo
πoζφησv δαπαvψv ππεξβαίvεη ηo πoζφ πoπ oξίδεη ηo Υπoπξγηθφ Σπκβoχιηo κε
Δηάηαγκα ηoπ πoπ δεκoζηεχεηαη ζηεv Επίζεκε Εθεκεξίδα ηεο Δεκoθξαηίαο γηα
θάζε ηεηξαγσvηθφ κέηξo εκβαδoχ ηoπ κvεκείoπ.

Απαιιαγή από ηε θoξoιoγία ηoπ εηζoδήκαηoο ησv εηζoδεκάησv από
αξραίo κvεκείo Γεύηεξoπ Πίvαθα
23Γ. Επηπξφζζεηα απφ ηα εηζoδήκαηα πoπ αvαθέξovηαη ζηo άξζξo 8 ησv πεξί
Φoξoιoγίαο ηoπ Εηζoδήκαηoο Μφκσv, απαιιάζζovηαη απφ ηo θφξo ηα εηζoδήκαηα
πoπ πξέξρovηαη απφ ηεv εvoηθίαζε αξραίoπ κvεκείoπ πoπ αvαγξάθεηαη ζηo
Δεχηεξo Πίvαθα αv o Δηεπζπvηήο πηζηoπoηεί φηη έγηvαv φια ηα αvαγθαία έξγα γηα
ηε ζπvηήξεζε ηoπ κvεκείoπ ή φηη απηφ δε ρξεηάδεηαη ζπvηήξεζε.

Απαιιαγή από ηέιε θαη δηθαηώκαηα κεηαβίβαζεο
23Δ. 'Οια ηα ηέιε θαη δηθαηψκαηα πoπ επηβάιιovηαη θαηά ηo ρξφvo ηεο δήισζεο
κεηαβίβαζεο αξραίoπ κvεκείoπ πoπ αvαγξάθεηαη ζηo Δεχηεξo Πίvαθα, κε βάζε
ηov πεξί Ιηεκαηoιoγηθoχ θαη Φσξoκεηξηθoχ Τκήκαηoο (Τέιε θαη Δηθαηψκαηα)
Μφκo, ζα επηζηξέθovηαη ζηo πξφζσπo πξoο ηo oπoίo έγηvε ε κεηαβίβαζε, αv
κέζα ζε ηέζζεξα ρξφvηα απφ ηεv εκεξoκεvία ηεο δήισζεο κεηαβίβαζεο ηo
πξφζσπo απηφ παξoπζηάζεη ζηo Δηεπζπvηή ηoπ Τκήκαηoο Ιηεκαηoιoγίoπ θαη
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Φσξoκεηξίαο πηζηoπoηεηηθφ ηoπ Δηεπζπvηή φηη ζπκπιήξσζε ηα έξγα ζπvηήξεζεο
ηoπ κvεκείoπ ή φηη δε ρξεηάδεηαη ζπvηήξεζε.

Απαιιαγή από ηε θoξoιoγία αθίvεηεο ηδηoθηεζίαο
23Σ. Δεv επηβάιιεηαη ή δεv εηζπξάηηεηαη θφξoο δπvάκεη ησv πεξί Φoξoιoγίαο
Αθίvεηεο Iδηoθηεζίαο Μφκσv ζε αξραίo κvεκείo πoπ αvαγξάθεηαη ζηo Δεχηεξo
Πίvαθα, αv o ηδηoθηήηεο ηεο παξoπζηάδεη ζηo Δηεπζπvηή ηoπ Τκήκαηoο
Εζσηεξηθψv Πξoζφδσv πηζηoπoηεηηθφ ηoπ Δηεπζπvηή φηη ζπκπιεξψζεθαv ηα
έξγα ζπvηήξεζεο ηoπ κvεκείoπ ή φηη δε ρξεηάδεηαη ζπvηήξεζε.

ΚΔΡΟ VII ΓIΑΦΟΡΑ
Απαιιαγή γηα εθθιεζίεο, ηεκέvε, θιπ.
24. Αvεμάξηεηα απφ oπoηαδήπoηε δηάηαμε πoπ πεξηιακβάvεηαη ζηo Μφκo απηφ
θακηά εθθιεζία, ηέκεvoο ή ρψξoο πoπ ρξεζηκoπoηείηαη γηα ζξεζθεπηηθέο
ηεξoηειεζηίεο, πoπ απoηειεί ηεv ηδηoθηεζία ζξεζθεπηηθήο θoηvφηεηαο ή ηoπ
Τκήκαηoο ηoπ Εβθάθ, ζα θαηαρσξίδεηαη ζηov Πξψηo Πίvαθα ή ζα απoθηάηαη
δπvάκεη oπoηαζδήπoηε πξφvoηαο ηoπ Μφκoπ απηoχ.

Θαηαβoιή απoδεκίσζεο κε δόζεηο
25. Οπoηαδήπoηε απoδεκίσζε πoπ πξέπεη vα πιεξσζεί δπvάκεη ησv δηαηάμεσv
ηoπ άξζξoπ 9 ή 12 ηoπ Μφκoπ απηoχ δχvαηαη κε εθιoγή ηoπ Υπoπξγηθoχ
Σπκβoπιίoπ vα πιεξσζεί κε εηήζηεο δφζεηο πoπ δεv ππεξβαίvoπv ηηο πέvηε,
vooπκέvoπ φηη φηαv πιεξσκή θαηαβάιιεηαη κε δφζεηο ηφθoο κε επηηφθηo έμη ηα
εθαηφ εηεζίσο ζα θαηαβάιιεηαη επί ησv oθεηιφκεvσv δφζεσv.

Απαγόξεπζε εκπνξίαο αξραηνηήησλ
26.-(1) Οπδέλ πξφζσπν εκπνξεχεηαη αξραηφηεηεο.
(2) Οπνηνδήπνηε πξφζσπν παξαβαίλεη ηηο δηαηάμεηο ηνπ εδαθίνπ (1) είλαη έλνρν
αδηθήκαηνο θαη, ζε πεξίπησζε θαηαδίθεο ηνπ, ππφθεηηαη ζε πνηλή θπιάθηζεο πνπ
δελ ππεξβαίλεη ηα πέληε (5) ρξφληα ή ζε ρξεκαηηθή πνηλή πνπ δελ ππεξβαίλεη ηα
ζαξάληα πέληε ρηιηάδεο επξψ (€45.000).
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Δμαγσγή αξραηoηήησv
27.-(1) Ιαvέvα πξφζσπo δεv ζα εμάγεη oπoηαδήπoηε αξραηφηεηα απφ ηε
Δεκoθξαηία ρσξίο άδεηα εμαγσγήο πoπ απoθηάηαη πξψηα απφ Επηηξoπή
απoηειoχκεvε απφ ηo Δηεπζπvηή, ηov Έθoξo Αξραηoιoγηθψv Λoπζείσv θαη
Επηζθoπήζεσv θαη ηov Έθoξo Λvεκείσv.
(2) Τεξoπκέvσv ησv δηαηάμεσv ηoπ εδαθίoπ (3) ε πξoβιεπφκεvε απφ ηo εδάθηo
(1) άδεηα κπoξεί vα ρoξεγεζεί κφvo γηα ηεv εμαγσγή αξραηφηεηαο κε ζθoπφ(α) ηεv πξoζσξηvή έθζεζε ηεο ζε κoπζείo ή ίδξπκα ή άιιε έθζεζε
(β) ηov καθξoπξφζεζκo δαvεηζκφ ηεο γηα έθζεζε ζε κoπζείo ή παvεπηζηήκηo ή
άιιo ίδξπκα
(γ) ηε κειέηε θαη επηζηεκovηθή αvάιπζε αvαζθαθηθoχ πιηθoχ, θεξακηθψv
oζηξάθσv θαη δεηγκάησv δηάθoξσv επξεκάησv·
(δ) ηε δσξεά απφ ηνλ Πξφεδξν ηεο Δεκνθξαηίαο ζε αξρεγνχο θξαηψλ ή ζηνπο
επί θεθαιήο δηεζλψλ νξγαληζκψλ ή ζε άιιεο πξνζσπηθφηεηεο.
(3) Δεv επηηξέπεηαη ε ρoξήγεζε άδεηαο γηα εμαγσγή ηδησηηθήο ζπιιoγήο.
(4) Οπoηoδήπoηε πξφζσπo ηo oπoίo ζα εμάγεη ή απoπεηξάηαη vα εμάγεη ή ηo oπoίo
ζα βoεζήζεη, ζπκβoπιεχζεη ή εμσζήζεη oπoηoδήπoηε άιιo πξφζσπo vα εμάμεη ή
απoπεηξαζεί vα εμάμεη oπoηαδήπoηε αξραηφηεηα ρσξίο ηέηoηα άδεηα είvαη έvoρo
πoηvηθoχ αδηθήκαηoο θαη ππφθεηηαη ζε θπιάθηζε πνπ δελ ππεξβαίλεη ηα πέληε (5)
ρξφληα ή ζε ρξεκαηηθή πνηλή πνπ δελ ππεξβαίλεη ηα ζαξάληα πέληε ρηιηάδεο επξψ
(€45.000) ή ζε ακθφηεξεο ηηο πoηvέο απηέο θαη oπoηαδήπoηε αξραηφηεηα
ηδηoθηεζίαο ηέηoηoπ πξoζψπoπ αvαθoξηθά κε ηεv oπoία πoηvηθφ αδίθεκα έρεη
δηαπξαρζεί δχvαηαη vα δεκεπζεί κε δηάηαγκα ηoπ Δηθαζηεξίoπ πoπ εθδηθάδεη ηεv
ππφζεζε.

Δμoπζία ζηo Γηεπζπvηή vα απαγoξεύεη εμαγσγή αξραηoηήησv
28. Η πξoβιεπoκέvε ζηo άξζξo 27 Επηηξoπή δχvαηαη vα απαγoξεχζεη ηεv
εμαγσγή oπoηαζδήπoηε αξραηφηεηαο ηε δηαηήξεζε ηεο oπoίαο απηή ζεσξεί
επηζπκεηή ζηε Δεκoθξαηία γηα ηo δεκφζηo ζπκθέξov:
Μoείηαη φηη απηή δεv ζα απαγoξεχεη ηεv εμαγσγή(α) oπoηαζδήπoηε αξραηφηεηαο πoπ εηζάρζεθε ζηε Δεκoθξαηία επί ηεο oπoίαο
απoδείρζεθε πξoο ηθαvoπoίεζε ηεο φηη έρεη πιεξσζεί εηζαγσγηθφο δαζκφο εθηφο
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αv απoδεηρζεί φηη ε αξρηθή άδεηα εμαγσγήο εμαζθαιίζηεθε κε ςεπδείο
παξαζηάζεηο ή δφιo ή απφθξπςε oπζηψδoπο γεγovφηoο
(β) oπoηαζδήπoηε αξραηφηεηαο πoπ ρξεζηκoπoηήζεθε ή αθηεξψζεθε γηα
ζξεζθεπηηθφ ζθoπφ ε oπoία απoδεηθvχεηαη πξoο ηθαvoπoίεζε ηεο φηη εμάρζεθε
απφ ζξεζθεπηηθφ ή εθθιεζηαζηηθφ ζψκα γηα ζξεζθεπηηθφ ή εθθιεζηαζηηθφ ζθoπφ.

Πώιεζε, θιπ., αξραηoηήησv πoπ δεv ρξεηάδovηαη γηα Κoπζεία
29. Η αvαθεξφκεvε ζηo άξζξo 27 Επηηξoπή δχvαηαη, κε ηεv έγθξηζε ηoπ
Υπoπξγηθoχ Σπκβoπιίoπ, vα δηαζέηεη κε πψιεζε, αvηαιιαγή ή δηαθoξεηηθά
oπoηαδήπoηε αξραηφηεηα ηδηoθηεζίαο ηεο Ιπβέξvεζεο ε oπoία δεv απαηηείηαη γηα
ηo Ιππξηαθφ Λoπζείo ή oπoηoδήπoηε Επαξρηαθφ Λoπζείo ή Τoπηθφ Λoπζείo.

Γαvεηζκόο αξραηoηήησv ζε κoπζεία, θιπ., εθηόο ηεο Γεκoθξαηίαο
30. Τo Υπoπξγηθφ Σπκβoχιηo δχvαηαη vα δαvείδεη αξραηφηεηεο πoπ αvήθoπv ζηεv
Ιπβέξvεζε, ζηα θπβεξvψvηα ζψκαηα ησv κoπζείσv ή oξγαvηζκψv εθηφο ηεο
Δεκoθξαηίαο:
Μoείηαη φηη ηo κέξoο πξoο ηo oπoίo έγηvε ηo δάvεηo κε δηθά ηoπ έμoδα ζα θάvεη
επαξθή πξφvoηα γηα ηε δηαηήξεζε, αζθάιεηα θαη επηζηξoθή ηέηoησv
αξραηoηήησv.

Γηoξηζκόο εηδηθώv, θιπ.
31.-(1) Τo Υπoπξγηθφ Σπκβoχιηo δχvαηαη vα δηoξίζεη Δηεπζπvηή θαη ηέηoηoπο
εηδηθoχο, ππαιιήιoπο, αvηηπξoζψπoπο θαη άιια πξφζσπα φπσο δπvαηφv vα είvαη
απαξαίηεηo γηα ηεv θαηάιιειε εθαξκoγή ησv ζθoπψv ηoπ Μφκoπ απηoχ.
(2) Ο Δηεπζπvηήο δχvαηαη vα εθρσξήζεη ηεv άζθεζε oπoηαζδήπoηε εμoπζίαο πoπ
πεξηέξρεηαη ζε απηφv δπvάκεη ηoπ Μφκoπ απηoχ ζε oπoηoδήπoηε άιιo πξφζσπo.

Δπηζεώξεζε αξραηoηήησv από Γηεπζπvηή
32.-(1)Ιάζε πξφζσπo ηo oπoίo θαηέρεη αξραηφηεηα, θαηά παξάθιεζε ηoπ
Δηεπζπvηή, ζα επηηξέπεη ζε φιoπο ηoπο εχιoγoπο ρξφvoπο, ψζηε απηή vα
επηζεσξεζεί θαη κειεηεζεί απφ ηo Δηεπζπvηή ζηov ηφπo φπoπ ηέηoηα αξραηφηεηα
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θπιάηηεηαη ή ηoπoζεηείηαη θαη ζα δψζεη ζε απηφv φιεο ηηο εχιoγεο δηεπθoιχvζεηο
γηα vα θάvεη ζρεδηαγξάκκαηα, θσηoγξαθίεο ή αvαπαξαζηάζεηο απηήο κε ηo vα
θάvεη εθκαγεία ή κε oπoηαδήπoηε άιια κέζα:
Μoείηαη φηη θαvέvα ζρεδηάγξακκα, θσηoγξαθία ή αvαπαξάζηαζε δεv ζα
πσιείηαη ρσξίο ηε ζπγθαηάζεζε ηoπ πξoζψπoπ πoπ θαηέρεη ηέηoηα αξραηφηεηα.
(2) Ο παξαβάηεο ηoπ εδαθίoπ (1) είvαη έvoρoο αδηθήκαηoο θαη ππφθεηηαη ζε
θπιάθηζε πνπ δελ ππεξβαίλεη ηνλ ελάκηζη ρξφλν (1,5) ή ζε ρξεκαηηθή πνηλή πνπ
δελ ππεξβαίλεη ηα δεθαηξείο ρηιηάδεο πεληαθφζηα επξψ (€13.500) ή ζε
ακθφηεξεο ηηο πoηvέο απηέο.

Θαηάιoγoο αξραηoηήησv vα παξέρεηαη ζηo Γηεπζπvηή
33.-(1) Ιάζε πξφζσπo ηo oπoίo θαηέρεη αξραηφηεηεο θαηά ηεv εκεξoκεvία
έvαξμεο ηζρχoο ηoπ Μφκoπ απηoχ εvηφο πεξηφδoπ έμη κεvψv απφ ηεο 1εο Ioπιίoπ
1973, ζα εθoδηάδεη ηo Δηεπζπvηή κε θαηάιoγo πoπ πεξηγξάθεη ηέηoηεο
αξραηφηεηεο.
(2) Παξά ηo φηη αξραηφηεηα πoπ αvαθέξεηαη ζε θαηάιoγo πoπ ππoβιήζεθε ζηo
Δηεπζπvηή δπvάκεη ησv δηαηάμεσv ηoπ Μφκoπ απηoχ δεv πεξηιακβάvεηαη ζε
θαηάιoγo πoπ ππoβιήζεθε πξoεγoπκέvσο είηε δπvάκεη ησv δηαηάμεσv ησv
Μφκσv πoπ θαηαξγήζεθαv κε ηo Μφκo απηφ είηε δπvάκεη δηαηάμεσv ηoπ Μφκoπ
απηoχ πoπ θαηαξγήζεθαv θαη αvηηθαηαζηάζεθαv κε vέεο δηαηάμεηο ή ιήθζεθαv ή
απoθηήζεθαv θαηά παξάβαζε oπoησvδήπoηε δηαηάμεσv πoπ αvαθέξζεθαv πηo
πάvσ ε Δεκoθξαηία θακηά απαίηεζε επί ηεο ηέηoηαο αξραηφηεηαο ζα έρεη θαη
oπδεκία πoηvηθή δίσμε ή δηαδηθαζία ζε ζρέζε πξoο ηεv αξραηφηεηα απηή ζα
πξoρσξήζεη θαηά oπoηoπδήπoηε πξoζψπoπ ή γεvηθoχ ή εηδηθoχ ηoπ δηαδφρoπ πoπ
θαηέρεη ηεv αξραηφηεηα απηή:
Μoείηαη φηη o Υπoπξγφο έρεη εμoπζία φπσο, φηαv κεηά απφ γvσκάηεπζε ηoπ
Δηεπζπvηή θξίvεη φηη αξραηφηεηα πoπ πεξηιήθζεθε ζε oπoηoδήπoηε ηέηoηo
θαηάιoγo πoπ ππoβιήζεθε δπvάκεη oπoηoπδήπoηε ζε ηζρχ vφκoπ είvαη απoιχησο
αvαγθαία γηα ηoπο ζθoπoχο ηoπ Ιππξηαθoχ Λoπζείoπ, δηαηάζζεη, ηεξoπκέvσv
ησv δηαηάμεσv ηoπ εδαθίoπ (5), ηεv παξάδoζε απηήο ζηo εv ιφγσ Λoπζείo θαη o
θάηoρoο απηήο ππoρξεoχηαη vα παξαδψζεη απηή ζχκθσvα κε ηo δηάηαγκα:
Μoείηαη πεξαηηέξσ φηη ζε πεξίπησζε έξγoπ εθθιεζηαζηηθήο ή ιατθήο ηέρvεο
θαvέvα ηέηoηo δηάηαγκα δεv ζα εθδίδεηαη εθηφο αv ηo έξγo είvαη κεγάιεο
αξραηoιoγηθήο ή θαιιηηερvηθήο ή ηζηoξηθήο ζεκαζίαο.
Ιάζε έvαο o oπoίoο παξαιείπεη vα ζπκκoξθσζεί πξoο oπoηoδήπoηε δηάηαγκα ηo
oπoίo εθδφζεθε δπvάκεη ηoπ εδαθίoπ απηoχ είvαη έvoρoο αδηθήκαηoο θαη
ππφθεηηαη ζε θπιάθηζε πνπ δελ ππεξβαίλεη ηα ηξία (3) ρξφληα ή ζε ρξεκαηηθή
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πνηλή πνπ δελ ππεξβαίλεη ηα ηξηάληα ρηιηάδεο επξψ (€30.000) ή ζε ακθφηεξεο
ηηο πoηvέο απηέο.
(3) Λεηά ηεv πάξoδo ηεο ρξovηθήο πεξηφδoπ ησv έμη κεvψv φπσο αvαθέξζεθε
πηo πάvσ oπoηoδήπoηε πξφζσπo ηo oπoίo έρεη ζηεv θαηoρή ηoπ oπoηαδήπoηε
αξραηφηεηα ε oπoία δεv έρεη πεξηιεθζεί ζε oπoηoδήπoηε θαηάιoγo πoπ
παξαζρέζεθε δπvάκεη ηoπ άξζξoπ απηoχ, εθηφο αv απηφ ηθαvoπoηήζεη ηo
Δηθαζηήξηo φηη έρεη απoθηήζεη απηή vφκηκα δπvάκεη ησv φξσv ηoπ Μφκoπ απηoχ,
είvαη έvoρo πoηvηθoχ αδηθήκαηoο θαη ππφθεηηαη ζε ρξεκαηηθή πoηvή πνπ δελ
ππεξβαίλεη ηα δεθαπέληε ρηιηάδεο επξψ (€15.000) θαη oπoηαδήπoηε αξραηφηεηα
αvαθoξηθά κε ηεv oπoία έρεη δηαπξαρηεί ηo πoηvηθφ αδίθεκα ζα δεκεχεηαη.
(4) Οπoηoδήπoηε πξφζσπo ηo oπoίo δηαζέηεη θαη θάζε πξφζσπo ζηo oπoίo
δηαηίζεηαη oπoηαδήπoηε αξραηφηεηα πoπ πεξηιακβάvεηαη ζε θαηάιoγo πoπ
παξαζρέζεθε απφ απηφ δπvάκεη ησv δηαηάμεσv ηoπ άξζξoπ απηoχ εvηφο
δεθαηεζζάξσv εκεξψv ζα γvσζηoπoηήζεη ζηo Δηεπζπvηή ηεv ηέηoηα δηάζεζε. Η
γvσζηoπoίεζε ζα πεξηιακβάvεη πεξηγξαθή ηεο αξραηφηεηαο θαη ηo φvoκα θαη
δηεχζπvζε ηoπ πξoζψπoπ πξoο ηo oπoίo απηή έρεη δηαηεζεί.
Ιάζε έvαο o oπoίoο παξαιείπεη vα ζπκκoξθσζεί πξoο oπoηαδήπoηε απφ ηηο
δηαηάμεηο ηoπ εδαθίoπ απηoχ ή παξαβαίvεη απηέο, ή φπoηoο εv γvψζεη ηoπ ςεπδψο
πεξηγξάθεη oπoηαδήπoηε αξραηφηεηα ζε oπoηαδήπoηε γvσζηoπoίεζε, είvαη έvoρoο
αδηθήκαηoο θαη ππφθεηηαη ζε θπιάθηζε γηα δηάζηεκα πνπ δελ ππεξβαίλεη ηα ηξία
(3) ρξφληα ή ζε ρξεκαηηθή πνηλή πνπ δελ ππεξβαίλεη ηα ηξηάληα ρηιηάδεο επξψ
(€30.000) ή ζε ακθφηεξεο ηηο πoηvέο ηεο θπιάθηζεο θαη ηεο ρξεκαηηθήο.
(5) Όηαv θξίvεηαη φηη oξηζκέvε αξραηφηεηα, πoπ θαηέρεηαη vφκηκα είvαη
απαξαίηεηε γηα ηoπο ζθoπoχο ηoπ Ιππξηαθoχ Λoπζείoπ ηφηε o Υπoπξγφο έρεη
δηαθξηηηθή εμoπζία ή vα εθδψζεη δηάηαγκα παξάδoζεο ηεο αξραηφηεηαο γηα ηoπο
ζθoπoχο απηoχο, ή vα επηηξέςεη ζε απηφv vα εμαθoιoπζήζεη vα έρεη ηε θχιαμε
απηήο κε ηov φξo φηη δεv ζα απoμεvσζεί απφ απηή θαη κε ηέηoηoπο άιιoπο φξoπο
ηoπο oπoίoπο o Υπoπξγφο δχvαηαη vα oξίζεη, vooπκέvoπ φηη o Υπoπξγφο ζα έρεη
δηθαίσκα ειέγρoπ θαη επίβιεςεο ηεο αξραηφηεηαο.
Σε πεξίπησζε θαηά ηεv oπoία ήζειε δηαηαρζεί απφ ηov Υπoπξγφ ε παξάδoζε ηεο
ηέηoηαο αξραηφηεηαο ηφηε αv απηή απoθηήζεθε πξηv απφ ηε 10ε Σεπηεκβξίoπ
1964 θαηαβάιιεηαη ζηov θάηoρo απηήο εχιoγε θαη δίθαηα απoδεκίσζε, αv δε
κεηά απφ ηε 10ε Σεπηεκβξίoπ 1964 δχvαηαη vα θαηαβιεζεί ζηov θάηoρo απηήο
εχιoγo πoζφ σο θηιoδψξεκα γηα ηε κέρξη ηφηε δηαθχιαμε θαη δηαηήξεζε ηεο
αξραηφηεηαο απφ απηφv.
(6) Ο Δηεπζπvηήο εθδίδεη ζηov θάηoρo vφκηκα θαηερφκεvεο αξραηφηεηαο, άδεηα
εθάπαμ, ζχκθσvα κε ηov θαζoξηζκέvo ηχπo θαη αθoχ θαηαβιεζoχv ηα
θαζoξηζκέvα δηθαηψκαηα.
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Απαιιαγή από πoηvηθή επζύvε
33Α.-(1) Πξφζσπo ηo oπoίo θαηέρεη αξραηφηεηα πoπ δεv πεξηιακβάvεηαη ζε
θαηάιoγo πoπ ππoβιήζεθε ζηo Δηεπζπvηή δπvάκεη ηoπ άξζξoπ 33, δεv ππέρεη
πoηvηθή επζχvε αv εvηφο έμη κεvψv απφ ηεο έvαξμεο ηεο ηζρχoο ηoπ παξφvηoο
Μφκoπ δειψζεη ηεv θαηερφκεvε αξραηφηεηα ζηo Δηεπζπvηή.
(2) Σε πεξίπησζε πoπ δειψvεηαη ζηo Δηεπζπvηή κε βάζε ηo παξφv άξζξo
αξραηφηεηα, o Υπoπξγφο κπoξεί, αv θξίvεη o Δηεπζπvηήο φηη ε αξραηφηεηα είvαη
απαξαίηεηε γηα ηoπο ζθoπoχο ηoπ Ιππξηαθoχ Λoπζείoπ(α) Μα εθδψζεη δηάηαγκα παξάδoζεο ηεο αξραηφηεηαο γηα ηoπο ζθoπoχο απηoχο
(β) vα επηηξέςεη ζηov θάηoρo ηεο vα εμαθoιoπζήζεη vα έρεη ηε θχιαμε ηεο ππφ
ηoπο φξoπο πoπ ζα επηβάιιεη o Υπoπξγφο.
(3) Σε πεξίπησζε πoπ δηαηάζζεηαη απφ ηov Υπoπξγφ ε παξάδoζε ηεο
αξραηφηεηαο θαηφπηv έθζεζεο ηoπ Δηεπζπvηή ηoπ Τκήκαηoο Αξραηoηήησv ζα
θαηαβάιιεηαη ζηov θάηoρo ηεο εχιoγo πoζφ σο ακoηβή γηα ηεv κέρξη ηεv
παξάδoζε ηεο θχιαμε θαη δηαηήξεζε ηεο.

Γηάζεζε θαηαζρέζεσv
34. Όιεο oη θαηαζρέζεηο δπvάκεη ηoπ Μφκoπ απηoχ ζα παξαδίδovηαη ζηo
Δηεπζπvηή o oπoίoο δχvαηαη vα ρξεζηκoπoηήζεη απηέο γηα oπoηoδήπoηε απφ ηoπο
ζθoπoχο ηoπ Μφκoπ απηoχ ή γηα oπoηoδήπoηε άιιo ζθoπφ ράξε ησv
ζπκθεξφvησv ηεο αξραηoιoγίαο.

Δπέθηαζε θαζ' ύιε αξκoδηόηεηαο επαξρηαθoύ δηθαζηεξίoπ
34Α. Παξά ηηο δηαηάμεηο oπoηoπδήπoηε άιιoπ Μφκoπ ηo αξκφδηo επαξρηαθφ
δηθαζηήξηo έρεη εμoπζία vα εθδηθάδεη oπoηoδήπoηε αδίθεκα ηo oπoίo δηαπξάρζεθε
θαηά παξάβαζε ησv δηαηάμεσv ηoπ Μφκoπ απηoχ.

Έθδνζε Θαλνληζκώλ γηα ηε ξύζκηζε ηεο δηάζεζεο ζηελ αγνξά ησλ
αδεηώλ θαηνρήο θαη ρξήζεο αληρλεπηώλ κεηάιισλ ή θαη νξγάλσλ θαη
άιισλ ζπλαθώλ ζεκάησλ
34Β. Η δηάζεζε ζηελ αγνξά αληρλεπηψλ ή νξγάλσλ, ε άδεηα θαηνρήο θαη ρξήζεο
ηνπο απφ ην Τκήκα Αξραηνηήησλ θαη νηηδήπνηε άιιν ζπλαθέο ζέκα ζρεηηθφ κε
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ηελ αλεχξεζε αξραηνηήησλ κε ηε ρξήζε αληρλεπηψλ ή άιισλ νξγάλσλ
ξπζκίδνληαη κε Ιαλνληζκνχο πνπ εθδίδνληαη απφ ην Υπνπξγηθφ Σπκβνχιην θαη
δεκνζηεχνληαη ζηελ Επίζεκε Εθεκεξίδα ηεο Δεκνθξαηίαο.

Θαvovηζκoί
35.Τo Υπoπξγηθφ Σπκβoχιηo δχvαηαη vα εθδίδεη Ιαvovηζκoχο πoπ δεκoζηεχovηαη
ζηεv Επίζεκε Εθεκεξίδα ηεο Δεκoθξαηίαο γηα φιoπο ή oπoηoπζδήπoηε απφ ηoπο
αθφιoπζoπο ζθoπoχο, δειαδή(α) πoπ ξπζκίδoπv ηεv έθδoζε ησv αδεηψv πoπ πξoβιέπovηαη ζηov παξφvηα
Μφκo∙
(β) πoπ θαζoξίδoπv ηoπο φξoπο oη oπoίoη δπvαηφv vα επηβιεζoχv ζε άδεηα πoπ
εθδίδεηαη ή ρoξεγείηαη δπvάκεη ηoπ παξφvηoο Μφκoπ σο θαη ηα ηέιε ή δηθαηψκαηα
γηα ηεv έθδoζε ή ρoξήγεζε άδεηαο∙
(γ) πoπ θαζoξίδoπv ηov ηχπo θαη ηε δηάξθεηα ηεο ηζρχoο ησv αδεηψv πoπ
εθδίδovηαη δπvάκεη ηoπ παξφvηoο Μφκoπ∙
(δ) πoπ θαζoξίδoπv ηα θαζήθovηα θαη ηηο ππoρξεψζεηο ησv θαηφρσv αδεηψv πoπ
εθδίδovηαη δπvάκεη ηoπ παξφvηoο Μφκoπ∙
(ε) πoπ ξπζκίδoπv ηεv έθδoζε άδεηαο γηα ηε ρξήζε αξραίσv κvεκείσv θαη
κoπζείσv γηα δεκφζηεο παξαζηάζεηο, πoιηηηζηηθέο εθδειψζεηο, εθζέζεηο θαη
ηειεηέο, θαη ηεv επηβoιή ηέιoπο ή δηθαηψκαηoο γηα ηε ρξήζε απηή∙
(ζη) πoπ ξπζκίδoπv ηε ιήςε, θαηαζθεπή ή εκπoξία θσηoγξαθηψv, ηαηvηψv,
αvηηγξάθσv, εθκαγείσv ή κηθξoγξαθηψv αξραίσv κvεκείσv θαη αξραηoηήησv θαη
πoπ θαζoξίδoπv ηα ηέιε ή δηθαηψκαηα πoπ ζα θαηαβάιιovηαη γηα ηε ιήςε,
θαηαζθεπή ή εκπoξία∙
(δ) πoπ πξovooχv γηα πoηvηθά αδηθήκαηα θαη γηα επηβoιή ρξεκαηηθήο πoηvήο πνπ
δελ ππεξβαίλεη ηα δεθαπέληε ρηιηάδεο επξψ (€15.000) ή πνηλή θπιάθηζεο πνπ
δελ ππεξβαίλεη ηνπο ελληά (9) κήλεο ή θαη ζηηο δχν απηέο πνηλέο αvαθoξηθά κε ηε
δηάπξαμε ηoπο∙
(ε) πoπ θαζoξίδoπv ηoπο φξoπο πoπ πξέπεη vα πεξηιακβάvovηαη ζε άδεηα
αvαζθαθήο επηπξφζζεηα κε εθείvoπο πoπ θαζoξίδovηαη ζηo άξζξo 16 ηoπ Μφκoπ
απηoχ∙
(ζ) πoπ ξπζκίδoπv ηηο εκέξεο θαη ψξεο βάζεη ησv oπoίσv ηo Ιππξηαθφ Λoπζείo ή
oπoηoδήπoηε Επαξρηαθφ Λoπζείo ή Τoπηθφ Λoπζείo ή oπoηoδήπoηε αξραίo
κvεκείo πoπ θαζoξίδεηαη ζηov Πξψηo Πίvαθα ζα είvαη αvoηθηφ ζηo θoηvφ θαη πoπ
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θαζoξίδoπv θαηά πφζo ε είζoδoο ζα είvαη απαιιαγκέvε ηέιoπο ή γηα ηεv
θαηαβoιή ηέιoπο θαη oξίδovηαο ηέηoηo ηέιoο (αv ππάξρεη)∙
(η) πoπ εγθαζηδξχoπv ηακείo (ηo oπoίo vα θαιείηαη "Τo Τακείo Αξραηoηήησv") ζηo
oπoίo ηα ρξήκαηα ηα oπoία ήηαv ζηεv πίζηε ηoπ Ιππξηαθoχ Τακείoπ Αξραηoηήησv
πoπ ηδξχζε δπvάκεη ησv πεξί Αξραηoηήησv Μφκσv, 1905 έσο 1928 θαη φιεο oη
θιεξoδoζίεο, δσξεέο θαη ζπvδξoκέο ζα θαηαβάιιovηαη θαη πoπ θαζoξίδoπv ηoπο
ζθoπoχο γηα ηoπο oπoίoπο θαη ηov ηξφπo θαηά ηov oπoίo ηα ρξήκαηα ζε ηέηoηo
Τακείo δχvαηαη vα μoδεπηoχv∙
(ηα) γεvηθά γηα ηεv θαιχηεξε εθαξκoγή ησv πξovoηψv ηoπ Μφκoπ απηoχ∙
(ηβ) πνπ ξπζκίδνπλ ζέκαηα ελάιησλ αξραηνηήησλ.

Δπηθύιαμε αδεηώv
36. Ιακηά δηάηαμε ζηo Μφκo απηφ δεv ζα επεξεάδεη ηεv εγθπξφηεηα
oπoηαζδήπoηε άδεηαο αvαζθαθήο πoπ παξαρσξήζεθε δπvάκεη ησv δηαηάμεσv ησv
Μφκσv πoπ θαηαξγήζεθαv δηά ηoπ παξφvηoο θαη θάζε ηέηoηα άδεηα ηεξoπκέvσv
ησv δηαηάμεσv ηoπ Μφκoπ δπvάκεη ηoπ oπoίoπ απηή εθδφζεθε, ζα είvαη έγθπξε
θαη απoηειεζκαηηθή γηα ηε ρξovηθή πεξίoδo απηήο πoπ δεv έιεμε σζάv o Μφκoο
απηφο vα κεv είρε ζεζπηζηεί.

Απαγόξεπζε εκπνξηθήο εθκεηάιιεπζεο νπηηθνύ αξραηνινγηθνύ πιηθνύ ή
αληηθεηκέλνπ
37.-(1) Ιαλέλα πξφζσπν δελ ζα πξνβαίλεη ζε εκπνξηθή εθκεηάιιεπζε ή άιιε
ρξήζε θσηνγξαθηψλ, θηλεκαηνγξαθηθνχ πιηθνχ, άιινπ νπηηθνχ πιηθνχ ή
αληηθεηκέλνπ πνπ έρεη παξαρζεί κε νπνηνδήπνηε ηερληθφ κέζν θαη πνπ εηθνλίδεη
αξραηφηεηεο, αξραία κλεκεία ή αξραηνινγηθνχο ρψξνπο, φπσο απηά νξίδνληαη
ζηνλ παξφληα Μφκν, παξά κφλν κε ηελ έγγξαθε άδεηα ηνπ Δηεπζπληή.
(2) Οπνηνδήπνηε πξφζσπν ελεξγεί θαηά παξάβαζε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ εδαθίνπ
(1) ηνπ παξφληνο άξζξνπ είλαη έλνρν αδηθήκαηνο θαη, ζε πεξίπησζε θαηαδίθεο
ηνπ, ππφθεηηαη ζε πνηλή θπιάθηζεο πνπ δελ ππεξβαίλεη ηνπο έμη (6) κήλεο ή ζε
ρξεκαηηθή πνηλή πνπ δελ ππεξβαίλεη ηα δέθα ρηιηάδεο επξψ (€10.000) ή θαη ζηηο
δχν πνηλέο.
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εκείσζε
11
Παξαηεξήζεηο Υπεξεζίαο Αvαζεσξήζεσο θαη Εvoπoηήζεσο ηεο Ιππξηαθήο
Μoκoζεζίαο
1. Ο βαζηθφο vφκoο ηέζεθε ζε ηζρχ ηεv 31ε Δεθεκβξίoπ, 1935.
2. Ο Πξψηoο Πίvαθαο (άξζξα 2 θαη 7 ηoπ βαζηθoχ vφκoπ) θαη o Δεχηεξoο
Πίvαθαο (άξζξα 2 θαη 8 ηoπ βαζηθoχ vφκoπ) δε κεηαθξάζηεθαv ζηα Ειιεvηθά
δηφηη ε κεηάθξαζε ηoπο ήηαv εμ αvηηθεηκέvoπ αδχvαηε.
3. Οη πεξί Αξραηoηήησv Μφκoη, 1905 έσο 1928 θαηαξγήζεθαv απφ ηo βαζηθφ
vφκo. (Δεο ζεκείσζε ζηo άξζξo 36 ηoπ βαζηθoχ vφκoπ ζηα Αγγιηθά).
Cylaw.org: Απφ ην ΙΘΜOΠ/CyLii θαη ηε ByteCrafts γηα ηνλ Παγθχπξην Δηθεγνξηθφ
Σχιινγν
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