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ΠPOΣ:
- Όλες τις Περιφερειακές & Ειδικές
Περιφερειακές Υπηρεσίες και τα Δημόσια
Μουσεία της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων
και Πολιτιστικής Κληρονομιάς του ΥΠΟΠΑΙΘ
- Όλες τις Περιφερειακές Υπηρεσίες της Γενικής
Διεύθυνσης Αναστήλωσης Μουσείων &
Τεχνικών Έργων του ΥΠΟΠΑΙΘ
Κοιν.:
1. ΥΠΟΠΑΙΘ – ΓΔΑΠΚ - Διεύθυνση
Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων
2. ΥΠΟΠΑΙΘ – ΓΔΑΠΚ - Διεύθυνση Βυζαντινών
και Μεταβυζαντινών Αρχαιοτήτων
3. ΥΠΟΠΑΙΘ – ΓΔΑΠΚ - Διεύθυνση Νεώτερου
Πολιτιστικού Αποθέματος και Άυλης
Πολιτιστικής Κληρονομιάς
4. ΥΠΟΠΑΙΘ – ΓΔΑΠΚ – Διεύθυνση Μουσείων
5. ΥΠΟΠΑΙΘ – ΓΔΑΜΤΕ - Διεύθυνση
Αναστήλωσης Αρχαίων Μνημείων
6. ΥΠΟΠΑΙΘ – ΓΔΑΜΤΕ - Διεύθυνση
Αναστήλωσης Βυζαντινών και
Μεταβυζαντινών Μνημείων
7. ΥΠΟΠΑΙΘ – ΓΔΑΜΤΕ - Διεύθυνση
Προστασίας και Αναστήλωσης Νεωτέρων και
Συγχρόνων Μνημείων
8. ΥΠΟΠΑΙΘ – ΓΔΑΜΤΕ - Διεύθυνση Μελετών
και Εκτέλεσης Έργων Μουσείων και
Πολιτιστικών Κτηρίων

ΘΕΜΑ: Οδηγίες για το χειρισμό υποθέσεων χορήγησης αδείας κατοχής κινητών
μνημείων σε φυσικά και νομικά πρόσωπα
Έχοντας υπόψη:
1α) το Ν. 3028/2002, αρ. 20, 23, 24, 27, 28, 29, 49.2, 73.3 & 73.4.
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1β) του Π.Δ 104/ 2014 «Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού» (ΦΕΚ
171/Α/28-8.2014), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τα άρθρα 31 & 39 του Ν.
4305/2014 (ΦΕΚ 237/Α/31.10.2014).
2. Το Π.Δ 24/2015, άρθρο 4 «Σύσταση Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και
Θρησκευμάτων» (ΦΕΚ 20/Α/27-1-2015).
3. Το Π.Δ. 25/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 21/Α/27-1-2015).
4. Την υπ’ αριθ: ΥΠΟΠΑΙΘ/ ΓΔΔΥΗΔ/ ΔΔΑΑΔ/ ΤΔΑΤΠ/ Α1/ 82730/ 10393/ 9346/ 6485
(ΦΕΚ 178/ ΥΟΔΔ/ 27.3.2015) «Διορισμός μετακλητού Αναπληρωτή Γενικού
Γραμματέα στο Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων» Υ.Α.
5. Την υπ’ αριθ. ΥΠΟΠΑΙΘ/ ΓΔΔΥΗΔ/ ΔΔΥΟΝΕ/ ΤΝΕ/ 138643/ 16767/ 357/ 37/
22.5.2015 (ΦΕΚ 944/ Β/ 26.5/2015) Υ.Α «Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής ‘Με
εντολή Υπουργού’ και ‘Με εντολή Αναπληρωτή Υπουργού’ στον Αναπληρωτή Γενικό
Γραμματέα του ΥΠΟΠΑΙΘ για θέματα Πολιτισμού, και στις Γενικές Διευθύνσεις,
Διευθύνσεις, Τμήματα και Γραφεία του πρώην ΥΠΠΟΑ».
5) την υπ’ αριθ. πρωτ.: ΥΠΠΟΤ/ΚΑΣ/Φ 1Α/ 1076/63699/29.6.2010 εγκύκλιο του
Τμήματος Γραμματείας Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου, με θέμα ‘Οδηγίες για
την εύρυθμη λειτουργία του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου και του
Συμβουλίου Μουσείων και περιεχόμενο των φακέλων που υποβάλλονται προς
γνωμοδότηση στα δύο Συμβούλια’.
6) την υπ’ αριθ. πρωτ.: ΥΠΠΟ/ΚΑΣ/Φ1Α/152/9109/19.1.2010 εγκύκλιο του Τμήματος
Γραμματείας Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου, με θέμα ‘Λειτουργία των
Τοπικών Συμβουλίων μνημείων κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 3028/2002 «Για
την Προστασία των Αρχαιοτήτων και της Πολιτιστικής Κληρονομιάς»’.
και προκειμένου να ακολουθείται από όλες τις αρμόδιες Υπηρεσίες του ΥΠΟΠΑΙΘ
κοινή διαδικασία στο χειρισμό των υποθέσεων χορήγησης αδείας κατοχής
αρχαιοτήτων, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Α. ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ
1) Σύμφωνα με το ΠΔ 104/ 2014 (ΦΕΚ 171/Α/28.8.2014), άρ. 14, παρ. 3δ, πεδίο
αα – γγ, και την ΥΠΠΟΑ/ΓΔΔΥ/ΔΟΕΠΥ/275876/40938/377/24.10.2014 (ΦΕΚ
2890/Β/29.10.2014) Υπουργική Απόφαση, άρθ. 5, πεδίο Δ.5, & άρθρ. 4.17 το Τμήμα
Εποπτείας Ιδιωτικών Αρχαιολογικών Συλλογών και Αρχαιοπωλείων (ΤΕΙΑΣΑ) της
Διεύθυνσης Διαχείρισης Εθνικού Αρχείου Μνημείων, Τεκμηρίωσης και Προστασίας
Πολιτιστικών Αγαθών (ΔΔΕΑΜΤΠΠΑ), είναι αρμόδιο για:
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α. Την εποπτεία, τον έλεγχο, την καταγραφή και φωτογράφηση των
αρχαιοτήτων που βρίσκονται νομίμως σε χέρια ιδιωτών, κατόχων και
συλλεκτών ή διακινούνται από τα νόμιμα αρχαιοπωλεία σε όλη τη Χώρα
και την τήρηση σχετικού αρχείου σε συνεργασία και με τη Διεύθυνση
Νεώτερου Πολιτιστικού Αποθέματος και Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς.
β. Τη χορήγηση άδειας συλλεκτών, άδειας λειτουργίας αρχαιοπωλείων,
άδειας κατοχής αρχαιοτήτων σε ιδιώτες ή σε ΝΠΙΔ.
γ. την τήρηση των διαδικασιών μεταβίβασης της κατοχής ή της κυριότητας
κινητών μνημείων που ανήκουν σε φυσικά πρόσωπα (Ν. 3028/2002, άρ. 28)
δ. την έκδοση απόφασης για τα ανωτέρω (β΄ και γ΄), κατόπιν
γνωμοδότησης των Τοπικών Συμβουλίων Μνημείων, εκτός εκείνων για τις
οποίες η σχετική αρμοδιότητα έχει ήδη μεταβιβασθεί στους προϊσταμένους
των Περιφερειακών και Ειδικών Περιφερειακών Υπηρεσιών.
ε. Την τήρηση αρχείου αρχαιοπωλών, συλλεκτών και ιδιωτών κατόχων.
2) Σύμφωνα με το άρθρο 3, παρ. 8, 10, 13 & 14 της υπ’ αριθ. ΥΠΠΟΑ/ ΓΔΔΥ/
ΔΟΕΠΥ/ 275923/ 40952/ 379/ 24.10.2014 (ΦΕΚ 2891/Β/29.10.2014) Υπουργικής
Απόφασης, μεταβιβάζονται στους Προϊσταμένους Τμημάτων των Περιφερειακών και
Ειδικών Περιφερειακών Υπηρεσιών της ΓΔΑΠΚ του ΥΠΟΠΑΙΘ, οι κάτωθι ειδικές
αρμοδιότητες:
α. Η παραλαβή δηλώσεων για την ανακάλυψη, εύρεση ή περιέλευση σε
πρόσωπο κινητού αρχαίου (παρ. 1 και 2 του άρθρου 24 του Ν. 3028/2002).
Ωσαύτως και η παραλαβή δηλώσεων και η χορήγηση αδείας κατά τα
προβλεπόμενα στις παρ. 3 & 4 του άρθρου 73 του Ν. 3028/20021.
β. Η τήρηση των διαδικασιών της κατοχής ή της κυριότητας κινητών
μνημείων, που ανήκουν σε φυσικά πρόσωπα (άρθρο 28 του Ν. 3028/2002)
γ. η έκδοση απόφασης για κινητά αρχαία της παρ. 5 του άρθρου 23 του Ν.
3028/20022.
δ. Όλες οι ενέργειες που είναι απαραίτητες για τη φύλαξη κινητών μνημείων,
που ευρίσκονται στην κατοχή ή την κυριότητα τρίτων (άρθρο 27 του Ν.
3028/2002).

Σύμφωνα με το άρθρο 73.3 του Ν. 3028/2002, αυτός που δηλώνει ότι κατέχει αρχαίο που
χρονολογείται έως το 1453, είναι δυνατόν να υποβάλει, παράλληλα με τη δήλωση, αίτηση για
χορήγηση αδείας κατοχής του αρχαίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου. Η άδεια
χορηγείται εκτός εάν συντρέχει η περίπτωση γ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 23, Κατά τη χορήγηση
της άδειας κατοχής ορίζονται τα αναγκαία μέτρα για τη φύλαξη και τη διατήρηση του μνημείου.
2 Σύμφωνα με το άρθρο 23, παρ. 5 του Ν. 3028/2002, στην περίπτωση που κρίνεται ότι το κινητό
αρχαίο που δηλώνεται σύμφωνα με τη διάταξη της παραγράφου 1 του άρθρου 24 έχει πολύ μικρή
επιστημονική και εμπορική αξία, καταγράφεται από την Υπηρεσία και καταλείπεται στην ελεύθερη
χρήση του αιτούντος με Απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού, ύστερα από γνώμη του Συμβουλίου.
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Από τα παραπάνω συνάγεται ότι όλες οι Περιφερειακές και Ειδικές
Περιφερειακές Υπηρεσίες έχουν την αρμοδιότητα να παραλαμβάνουν αιτήσεις
πολιτών για χορήγηση αδείας κατοχής αρχαίων, να κινούν όλες τις απαραίτητες
διαδικασίες καθώς και να εισηγούνται σχετικά στα αρμόδια Τοπικά Συμβούλια.
Επιπλέον, όλες οι Περιφερειακές Υπηρεσίες έχουν την αρμοδιότητα να συγκροτούν
και να τηρούν ενήμερο αρχείο κατόχων αρχαίων και αρχαιοπωλείων (ΠΔ 104/ 2014,
18.3α, εδάφ. εε, 18.3β, εδάφ. εε), με παράλληλη ενημέρωση της Διεύθυνσης
Διαχείρισης Εθνικού Αρχείου Μνημείων Τεκμηρίωσης και Προστασίας Πολιτιστικών
Αγαθών.
Μετά την κατά νόμο Γνωμοδότηση του Συμβουλίου, η Απόφαση περί έγκρισης
ή μη της αδείας κατοχής κινητών μνημείων εκδίδεται από την ΔΔΕΑΜΤΠΠΑ/
ΤΕΙΑΣΑ, σύμφωνα με το άρθρο 4, παρ. 17 της υπ’ αριθ. ΥΠΠΟΑ/ ΓΔΔΥ/ ΔΟΕΠΥ/
275876/ 40938/ 377/ 24.10.2014 (ΦΕΚ 2890/Β/29.10.2014) Υπουργικής Απόφασης και
με το άρθρο 14, παρ. 3δ του ΠΔ 104/ 2014 (ΦΕΚ 171/Α/28.8.2014).
Ως εκ τούτου, από την έναρξη ισχύος του νέου Οργανισμού (29.10.2014) το
ΤΕΙΑΣΑ της ΔΔΕΑΜΤΠΠΑ δεν προβαίνει πλέον στην τήρηση των διαδικασιών που
περιγράφονται στο άρθρο 23 του Ν. 3028/2002 για τη χορήγηση αδείας κατοχής
κινητών μνημείων (εισήγηση στο ΤΣΜ).

Β. ΠΑΡΟΧΗ ΟΔΗΓΙΩΝ
Οι Περιφερειακές & Ειδικές περιφερειακές Υπηρεσίες της ΓΔΑΠΚ έχουν την
ευθύνη για τη συγκρότηση και πληρότητα των φακέλων που θα εισάγονται στα
αρμόδια Τοπικά Συμβούλια. Για το σκοπό αυτό παρέχονται οι κάτωθι οδηγίες.
Η εισήγηση περί χορήγησης ή μη αδείας κατοχής κινητών μνημείων θα
συνοδεύεται απαραιτήτως από:

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΦΑΚΕΛΟΥ
1

Αίτηση - Δήλωση του ιδιώτη
κατά το συνημμένο πρότυπο
(συν. 1), συνοδευόμενη
απαραιτήτως από ενδεικτικές
φωτογραφίες των δηλωθέντων
αρχαίων.

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ
Εκτός των προσωπικών στοιχείων του αιτούντος (στα οποία
συμπεριλαμβάνεται και το ΑΦΜ), στην αίτηση θα αναγράφονται
σαφώς τα εξής:
 Ακριβής αριθμός δηλωθέντων αρχαίων
 Τρόπος απόκτησης
 Χρόνος απόκτησης
 Τόπος φύλαξης (ολογράφως η διεύθυνση)
Σε περίπτωση που κατά την καταγραφή των δηλωθέντων
αρχαίων εντοπισθούν από την Υπηρεσία περισσότερα κινητά
μνημεία από αυτά της αρχικής αίτησης, τότε ο αιτών προβαίνει σε
4
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Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.
1599/1986 περί ποινικής
δίωξης του αιτούντος ή μη,
κατά τα συνημμένα πρότυπα
(βλ. συν. 2, 3)
Αντίγραφο ποινικού μητρώου
του αιτούντος

Πλήρη περιγραφικό κατάλογο
των αρχαίων αντικειμένων.

συμπληρωματική αίτηση προς την Υπηρεσία.
Σύμφωνα με το άρθρο 23. 2γ του Ν. 3028/2002.
Επισημαίνεται ότι η ισχύς της δηλώσεως είναι εξάμηνη και μετά τη
λήξη της απαιτείται ανανέωση.

Κατόπιν αυτεπάγγελτης αναζήτησης από την αρμόδια Υπηρεσία
(βλ. συν. 4) (Σύμφωνα με την εγκύκλιο υπ’ αριθ. 92607/ 21.9.2005
του Υπ. Δικαιοσύνης).
Επισημαίνεται ότι η ισχύς του ποινικού μητρώου είναι εξάμηνη και
μετά τη λήξη του απαιτείται ανανέωση.
Στον κατάλογο αυτό θα περιλαμβάνονται μόνο τα αντικείμενα
που εμπίπτουν στις προστατευτικές διατάξεις του Ν . 3028/2002
(άρθρο 20, παρ. 1α & άρθρο 23, παρ. 2 ). Τα αντικείμενα που δεν
υπάγονται στις προστατευτικές διατάξεις του Νόμου και έχουν
δηλωθεί, παρά ταύτα, από τον ενδιαφερόμενο και καταγραφεί
από την Υπηρεσία (π.χ. μεταβυζαντινά αγγεία, γουδιά ή
νομίσματα), θα εμφανίζονται προαιρετικά με αρίθμηση στο τέλος
του καταλόγου ή θα αριθμούνται σε ξεχωριστό κατάλογο.
Για κάθε αρχαίο του καταλόγου θα δηλώνεται:
 το είδος,
 οι διαστάσεις,
 το υλικό κατασκευής,
 η κατάσταση διατήρησης και απαραιτήτως
 η χρονολόγησή του, η οποία θα τεκμηριώνεται
βιβλιογραφικά.
Σε περίπτωση που η αρμόδια Υπηρεσία δε διαθέτει αρχαιολόγο
συναφούς ειδικότητος με τα δηλωθέντα αντικείμενα (π.χ.
νομισματολόγο, επιγραφολόγο, αιγυπτιολόγο, αρχαιολόγο
ειδικευμένο στις ασιατικές αρχαιότητες κ.λ.π.) μπορεί να
απευθύνεται στις αρμόδιες Υπηρεσίες και Μουσεία του
ΥΠΟΠΑΙΘ, ζητώντας τη συνδρομή τους για την επιστημονική
τεκμηρίωση των αντικειμένων (π.χ. ΕΑΜ – αιγυπτιακή συλλογή,
Επιγραφικό και Νομισματικό Μουσείο, Μουσείο Ασιατικής
Τέχνης, Εφορεία Εναλίων Αρχαιοτήτων).
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Ευκρινείς ψηφιακές
φωτογραφίες των
αντικειμένων, υπό κλίμακα και
σε καθαρό φόντο, με αρίθμηση
που θα αντιστοιχεί πλήρως με
τον περιγραφικό κατάλογο.
Έγγραφο αρμοδίων
Υπηρεσιών ή Μουσείων, όπου
αυτό απαιτείται, περί
εκδήλωσης ή μη
ενδιαφέροντος για την
απόκτηση των δηλωθέντων
αντικειμένων.
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Έγγραφα που να
αποδεικνύουν την προέλευση
των αντικειμένων, σε
περίπτωση μεταβίβασης
(δωρεά ή κληρονομιά) ή
αγοράς από νόμιμα
αρχαιοπωλεία της Χώρας.
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Τυχόν προγενέστερες
αποφάσεις κατοχής ή
βεβαιώσεις κυριότητος
αρχαίων αντικειμένων του
αιτούντος.

Τονίζεται εμφαντικά ότι κάθε Υπηρεσία ή Μουσείο που συντάσσει
τον περιγραφικό κατάλογο των δηλωθέντων αρχαίων
αντικειμένων, νομισμάτων, εικόνων κ.τ.λ., λόγω αρμοδιότητος ή
ειδικότητος, επιφορτίζεται και με την ψηφιακή φωτογραφική
τεκμηρίωση αυτών.
Παράδειγμα, εάν ανάμεσα στις δηλωθείσες αρχαιότητες,
υπάρχουν και αντικείμενα ενάλιας προέλευσης, απαιτείται
έγγραφο της αρμόδιας Εφορείας Εναλίων Αρχαιοτήτων, με τις
απόψεις της περί του θέματος.
Επισημαίνεται ότι όταν δηλώνεται από τον ιδιώτη συγκεκριμένη
περιοχή προέλευσης των δηλωθέντων αντικειμένων, ερωτάται η
αρμόδια Περιφερειακή Υπηρεσία. Όταν δεν δηλώνεται και δεν
προκύπτει μετά βεβαιότητας κατά την επιστημονική τεκμηρίωση,
ερωτώνται τα αρμόδια Δημόσια Μουσεία, αναλόγως της
χρονολόγησης και του είδους των αντικειμένων.
Επισημαίνεται, τέλος, ότι δεν απαιτείται έγγραφο περί εκδήλωσης
ή μη ενδιαφέροντος, όταν τα δηλωθέντα αντικείμενα προέρχονται
από αγορές από νόμιμα, ελεγχόμενα αρχαιοπωλεία της Χώρας
και συνοδεύονται από παραστατικά αγοράς.
Για κάθε μεταβίβαση (δια δωρεάς ή κληρονομιάς) απαιτείται
Πιστοποιητικό – Βεβαίωση αρμόδιας ΔΟΥ, περί υποβολής
δήλωσης φόρου σύμφωνα με το άρθρο 106, παρ. 1 του Ν.
2961/2001 περί Κυρώσεως του Κώδικα Διατάξεων Φορολογίας
Κληρονομιών, Δωρεών, Γονικών Παροχών Προικών και κερδών
από Λαχεία.
Ειδικότερα, όσον αφορά στα αρχαία εκ κληρονομιάς, πρέπει
πρωτίστως να αποδεικνύεται το δικαίωμα του αιτούντος επί της
κληρονομικής διαδοχής (βλ. συνημ. 5).
Να περιλαμβάνονται:
 Βεβαιώσεις κυριότητος για εισηγμένα κινητά μνημεία,
χρονολογούμενα προ και μετά του 1453.
 Βεβαιώσεις κυριότητος για κινητά μνημεία, όπως
διακρίνονται στο άρθρο 20, παρ. 1β και 6, του Ν. 3028/2002.

Γ. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
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1) Η κάθε εισήγηση περί χορήγησης αδείας κατοχής αρχαίων, θα ολοκληρώνεται
με τον προσδιορισμό των προϋποθέσεων υπό τις οποίες θα χορηγείται η άδεια,
όπως αυτές απορρέουν από τις διατάξεις του Ν. 3028/2002, ήτοι:

α) ο ενδιαφερόμενος θα είναι υπεύθυνος για την ασφάλεια, τη διατήρηση και τη συντήρηση
των αντικειμένων που βρίσκονται στην κατοχή του. Ειδικότερα, όσον αφορά στην
τελευταία, οφείλει να απευθύνεται στην Υπηρεσία ή σε πρόσωπα που είναι εγγεγραμμένα
στα μητρώα συντηρητών αρχαιοτήτων και έργων Τέχνης (Ν. 3028/ 2002, 27.1, 27.2, 43.1),
β) θα ενημερώνει την Yπηρεσία για κάθε αλλαγή στην κατάστασή τους (απώλεια, φθορά,
αλλαγή διεύθυνσης κ.λ.π. Ν. 3028/2002, 27.1),
γ) θα επιτρέπει την περιοδική ή έκτακτη επιθεώρηση τους από την Υπηρεσία, ύστερα από
έγγραφη ειδοποίηση (Ν. 3028/2002, 27.1) και θα διευκολύνει τη μελέτη και τη
φωτογράφηση των αντικειμένων από ειδικούς επιστήμονες, στους οποίους έχει
παραχωρηθεί σχετική άδεια από την Υπηρεσία (Ν. 3028, 29.1, 29.2),
δ) θα γνωστοποιεί στην Υπηρεσία πιθανή πρόθεσή του για μεταβίβαση της κατοχής,
καθώς και τα στοιχεία του προσώπου, στο οποίο πρόκειται να γίνει η μεταβίβαση (Ν.
3028/ 2002, 28.1 & 28.2),
ε) θα ειδοποιείται η Υπηρεσία χωρίς υπαίτια καθυστέρηση από τους κληρονόμους ή
εκτελεστές της διαθήκης ή κηδεμόνες σχολάζουσας κληρονομίας σε περίπτωση θανάτου
του κατόχου κινητών μνημείων, προκειμένου να διασφαλιστούν τα αντικείμενα (Ν.
3028/2002, 27.3).
στ) δε θα μπορεί να τα εξάγει από την ελληνική επικράτεια παρά μόνον υπό τους όρους
και τις προϋποθέσεις των διατάξεων του άρθρου 34 του Ν. 3028/2002, της Κοινής
Υπουργικής Απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Πολιτισμού με
αρ. ΥΠΠΟ/ ΔΟΕΠΥ/ ΤΟΠΥΝΣ/ 11764/ 1.3.2004 (ΦΕΚ 455/Β/ 5.3.2004), καθώς και των
διατάξεων του Ν. 1103/1980 (ΦΕΚ 297/Α/29.2.1980), με τον οποίο κυρώθηκε η Διεθνής
Σύμβαση των Παρισίων (Unesco) του 1970 και συμπληρώθηκε από την Ευρωπαϊκή
Σύμβαση της Βαλέττας του 1992 (Ν.3379, ΦΕΚ 203/Α/19.8.2005).
2) Σε περίπτωση που στη δήλωση – αίτηση του ιδιώτη περιλαμβάνονται και
αντικείμενα που δεν εμπίπτουν στις προστατευτικές διατάξεις του Ν.
3028/2002, εντούτοις χρονολογούνται άνω των τελευταίων εκατό ετών, η
εισήγηση της αρμόδιας Εφορείας προς το αρμόδιο ΤΣΜ θα ολοκληρώνεται ως
εξής:

Επισημαίνεται ότι εις χείρας του κ. ...... βρίσκονται επίσης …. αντικείμενα, με αρ. κατ. ……,
τα οποία δεν χαρακτηρίζονται κινητά μνημεία, σύμφωνα με το άρθρο 20 του Ν. 3028/2002.
Εντούτοις, εφιστούμε την προσοχή του ενδιαφερόμενου και την υποχρέωσή του για την
προστασία αυτών από κίνδυνο υλικής φθοράς, καταστροφής και αλλοιώσεως, δεδομένου ότι
τα εν λόγω αντικείμενα χρονολογούνται άνω των 100 ετών.
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3) Κατά την καταγραφή των δηλωθέντων αντικειμένων, οι αρχαιολόγοι της
αρμόδιας Υπηρεσίας οφείλουν:
 Να αριθμούν με ειδική ανεξίτηλη μελάνη (υαλογράφο) κάθε δηλωθέν
αντικείμενο χωριστά.
 Να ελέγχουν εάν ο αιτών διασφαλίζει την ικανοποιητική φύλαξη και
διατήρηση των δηλωθέντων αντικειμένων (Ν. 3028/2002, άρθρο 23. 2β).
Οι κανόνες φύλαξης και διατήρησης των αρχαίων αντικειμένων, που
πρέπει να ακολουθούν οι νόμιμοι κάτοχοι, προσδιορίζονται επακριβώς σε
σχετικές εγκυκλίους των αρμοδίων Διευθύνσεων του ΥΠΟΠΑΙΘ
(Διεύθυνση Μελετών Εκτέλεσης Έργων Μουσείων και Πολιτιστικών
Κτηρίων & Διεύθυνση Συντήρησης Αρχαίων και Νεοτέρων Μνημείων).
4) Κατά την επιστημονική τεκμηρίωση των δηλωθέντων αντικειμένων μπορεί να
εκφρασθεί αμφιβολία αναφορικά με τη γνησιότητά τους. Στην περίπτωση
αυτή, ζητείται η συνδρομή του αρμοδίου Δημοσίου Μουσείου, για τη
διενέργεια πραγματογνωμοσύνης. Σε περίπτωση που εξακολουθούν να
εκφράζονται αμφιβολίες για τη γνησιότητα, τότε η αρμόδια Υπηρεσία του
ΥΠΟΠΑΙΘ εισηγείται τη χορήγηση αδείας κατοχής στον ιδιώτη για το εν λόγω
αντικείμενο, χαρακτηρίζοντάς το ‘αμφιβόλου γνησιότητος’.
5) Σε περίπτωση εκδήλωσης ενδιαφέροντος απόκτησης αρχαίου από οιαδήποτε
Υπηρεσία του ΥΠΟΠΑΙΘ, είναι απαραίτητη η έγγραφη, τεκμηριωμένη άποψη
για τους λόγους που επιβάλλουν την περιέλευσή του στο Ελληνικό Δημόσιο, με
τη χορήγηση της προβλεπόμενης από το Νόμο αποζημίωσης στον ιδιώτη (Ν.
3028/2002, άρθρο 24.3 & 73.11)
6) Σε περίπτωση αιτήματος χορήγησης αδείας κατοχής αρχαίων αντικειμένων
από Ν.Π.Δ.Δ, Ν.Π.Ι.Δ, ή Ο.Τ.Α, η αίτηση, η οποία θα συνοδεύεται από το
καταστατικό ίδρυσης του Οργανισμού, θα υποβάλλεται στην Υπηρεσία δια
του Προέδρου ή άλλου νομίμου εκπροσώπου, κατόπιν απόφασης Διοικητικού
Συμβουλίου. Κατά τα άλλα ακολουθούνται οι προαναφερθείσες διαδικασίες
(συν. 2, 3, 4).
7) Σε περίπτωση αιτήματος ιδιώτη για χορήγηση αδείας κατοχής αρχαίων
αντικειμένων, κατόπιν μεταβίβασης δια δωρεάς ή κληρονομιάς από νόμιμο
κάτοχο, τότε ενημερώνεται αρμοδίως το ΤΕΙΑΣΑ, ώστε να προβεί:
 Σε παροχή πληροφοριών προς την αρμόδια Υπηρεσία του
ΥΠΟΠΑΙΘ, από το τηρούμενο στο εν λόγω τμήμα (τ. ΕΑΙΑΣ) αρχείο
κατόχων, συλλεκτών και αρχαιοπωλών και
 Κατά περίπτωση σε επανέλεγχο, συμπληρωματική καταγραφή και
φωτογράφιση των μεταβιβαζομένων αρχαιοτήτων.

Συνημμένα: επτά (7) φύλλα σε έντυπη και ψηφιακή μορφή
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Εσωτερική διανομή
ΔΔΕΑΜΤΠΠΑ/ΤΕΙΑΣΑ
ΔΔΕΑΜΤΠΠΑ/ΤΤΠΠΑ

AΚΡΙΒΈΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η Προϊσταμένη της Γραμματείας
Αρχείου και Ενημέρωσης Κοινού
Χ.Μάκα

Η Αν. Γενική Γραμματέας Τομέα Πολιτισμού
Μαρία Ανδρεαδάκη - Βλαζάκη
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