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TO ΘΕςΜΙΚο ΠΛάΙςΙο τΩν άνάςΚάΦΩν ςτΗν ΕΛΛάΔά

άΠο τον 20ο ςτον 21ο άΙΩνά

Πριν από κάποια χρόνια οι ανασκα-
φές στην όαση Siwa της Αιγύπτου από 
ελληνίδα αρχαιολόγο με άδεια του αιγυ-
πτιακού κράτους, και τα γεγονότα που 
επηκολούθησαν στην ανακοίνωσή της 
ότι ανεύρε τον τάφο του Μεγάλου Αλε-
ξάνδρου, ανεκίνησαν και στην Ελλάδα το 
θέμα των αδειών ανασκαφών, των κατά 
νόμον ή δεοντολογίαν υποχρεώσεων και 
δικαιωμάτων των ανασκαφέων, καθώς 
και της υπάρξεως ή μη «ανασκαφικής πο-
λιτικής» στην Ελλάδα (ή το εξωτερικό).

Τα θέματα των αρχαιολογικών ανα-
σκαφών στην Ελλάδα ρυθμίσθηκαν τον 
20ο αι. από το κεφάλαιο «περί ανασκαφών» 
του κωδικοποιημένου νόμου 5351/1932 
(ΦΕΚ Α’ 275) και επικουρικώς από το 
προγενέστερο Π.Δ/μα της 30 Δεκ. 1927 
«Περί του τρόπου εκτελέσεως αρχαιολογι-
κών ανασκαφών» (ΦΕΚ 6/Α’/21.1.1928), 

καθώς και ωρισμένες άλλες διατάξεις ή 
ερμηνευτικές εγκυκλίους. 

Ο νέος νόμος 3028/2002 «Για την 
προστασία των Αρχαιοτήτων και της πο-
λιτιστικής εν γένει κληρονομιάς» (ΦΕΚ 
153/Α΄/28.6.2002) αφιερώνει το τμή-
μα ενός κεφαλαίου (άρθρα 34-39) στο 
θέμα των αρχαιολογικών ερευνών 
πεδίου, στο οποίο αναχωνεύονται πολ-
λές από αυτές τις παλαιές, εν μέρει ανα-
χρονιστικές, αλλά πάντως ισχύουσες 
μέχρι του 2002 διατάξεις, διοικητικές 
πρακτικές που διεμορφώθησαν σε μία 
περίοδο δεκαετιών και επιταγές ηυξη-
μένης τυπικής ισχύος, κατά το άρθρο 
28 του Συντάγματος, κάποιων διεθνών 
συμβάσεων που κυρώθηκαν από την 
Ελλάδα την τελευταία τριακονταετία, 
μεταξύ των οποίων προέχουσα θέση 
κατέχει η αναθεωρημένη ευρωπαϊκή 

* Επίτιμος διευθυντής του Εθνικού Αρχείου Μνημείων, e-mail: pantos_pantos@yahoo.gr
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σύμβαση για την προστασία της αρ-
χαιολογικής κληρονομιάς (Βαλέττα, 
1992) [ήδη ν.3378/2005, ΦΕΚ 203/
Α΄/19.8.2005].

Ι. οΙ άΡΧάΙοΛοΓΙΚΕς ΕΡΕΥνΕς 
ΠΕΔΙοΥ

Ο ν.3028/2002 θεωρεί τις αρχαιολο-
γικές ανασκαφές ως μία, και την κυριώ-
τερη, μορφή των αρχαιολογικών ερευνών 
πεδίου, όρος που υποθέτω ότι αποδίδει 
τον αγγλικό Field Archaeology. Το άρ-
θρο 35 του νόμου αποτελεί τον ορισμό 
της έρευνας αυτής: «νοείται η έρευνα του 
εδάφους, του υπεδάφους, του βυθού της 
θάλασσας ή του πυθμένα λιμνών ή ποτα-
μών που έχει ως σκοπό τον εντοπισμό ή 
την αποκάλυψη αρχαίων μνημείων, είτε 
αυτή συνίσταται σε ανασκαφή, χερσαία 
ή ενάλια, είτε σε επιφανειακή έρευνα 
που διενεργείται με γεωφυσικές ή άλλες 
μεθόδους». Με τον ορισμό αυτό δίνεται 
ολόκληρο το εύρος των αρχαιολογικών 
ερευνών πεδίου, με την ισότιμη προς τις 
ανασκαφές συμπερίληψη των επιφανει-
ακών ερευνών, με τις οποίες δεν ησχολεί-
το η παλαιότερη νομοθεσία. 

ΙΙ. οΙ ςΥςτΗΜάτΙΚΕς, 
οΙ ΔΙΕΡΕΥνΗτΙΚΕς 

ΚάΙ οΙ ςΩςτΙΚΕς άνάςΚάΦΕς

Τα επόμενα άρθρα 36 – 37 ασχολού-
νται συστηματικά με το θέμα των ανασκα-
φών, τις οποίες ο ν.3028/2002 διακρίνει 

σε [α] συστηματικές, [β] ανασκαφές δι-
ερευνητικού χαρακτήρος και περιωρι-
σμένης διάρκειας και [γ] σωστικές. 

ΙΙα. Οι φορείς εκτελέσεως 
αρχαιολογικών ανασκαφών

-Το πρώτο ζήτημα που ρυθμίζουν 
συνήθως οι διατάξεις ενός αρχαιολογι-
κού νόμου στα θέματα των ανασκαφών 
είναι: ποιοί φορείς μπορούν να διε-
νεργήσουν στην Ελλάδα αρχαιολογι-
κές ανασκαφές; 

Ο κ. ν. 5351/1932 ώριζε ότι αυτοί 
είναι:

(α) το Υπουργείο Παιδείας, ήδη 
Πολιτισμού, στο οποίο ανήκει η Αρ-
χαιολογική Υπηρεσία με την κεντρική 
και περιφερειακή διάρθρωσή της [αρθρ. 
35 του κ.ν.5351/1932]

(β) «ελληνικά επιστημονικά καθιδρύ-
ματα, ιδία δε η εν Αθήναις αρ χαιολογική 
εταιρεία» ύστερα από άδεια του Υπουρ-
γείου [αρθρ. 36]

(γ) «αι εν Ελλάδι εδρεύουσαι ξέναι αρ-
χαιολογικαί σχολαί» με άδεια του Υπουρ-
γείου μόνον επί δημοσίων κτημάτων και 
μόνον μέχρι τριών ανασκαφών κατ’ έτος 
[αρθρ. 37]

(δ) ιδιώτες, αλλά μόνον σε δικά τους 
κτήματα, ύστερα από αίτησή τους προς 
το Υπουργείο και υπό την διεύθυνση του 
τοπικού Εφόρου Αρχαιοτήτων [αρθρ. 
39-40]1

Από τις ανωτέρω τέσσερεις περιπτώ-
σεις αντικείμενο αμφισβητή σεως υπήρξε 
μόνον η έννοια του «ελληνικού επιστημο-

1 Η περίπτωση πάντως ιδιωτικών ανασκαφών ήταν σπανιωτάτη, αν όχι ανύπαρκτη, μέχρι του ν.3028/2002 στην 
Ελλάδα, κυρίως λόγω του λίαν υψηλού κόστους που συνεπάγεται η εκτέλεση μιας επιστημονικής ανασκαφής. Ίσως 
δε επειδή το κόστος ήταν ήδη και το 1932 υψηλό, ο κ.ν.5351/1932 ώριζε περαιτέρω ότι «το Υπουργείον δικαιούται 
να συνεχίση ιδία δαπάνη την υπό ιδιώτου επιχειρηθείσαν ... ανασκαφήν, αν ούτος δηλώση ότι επιθυμεί δι’ οιονδήποτε 
λόγον να διακόψη ταύτην, ή δεν δύναται να διαθέση τα απαιτούμενα προς διεξαγωγήν αυτής χρήματα».
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νικού καθιδρύματος». Και βεβαίως δεν ετέ-
θη ποτέ θέμα για τα Τμήματα Ιστορίας και 
Αρχαιολογίας των ελληνικών ΑΕΙ που διεξά-
γουν κατ’ έτος διάφορες πανεπιστημιακές 
ανασκαφές, ή για την Ακαδημία Αθηνών, 
στην οποία μάλιστα με ειδικούς νόμους 
(Α.Ν.809/1937, Α.Ν. 2266/1940 ) είχε α νατ-
εθή η ανασκαφή της Ακαδημίας Πλάτωνος. 
Ανέκυψε όμως θέμα εάν στην έννοια του 
«επιστημονικού καθιδρύματος» μπορεί να 
συμπεριλη φθούν και σωματεία. Το Συμβού-
λιο της Επικρατείας είχε αποφασίσει (ΣτΕ 
1911/1979) ότι νοούνται νομικά πρόσωπα 
εν γένει ( σύλλογοι, εταιρείες, σχολές κλπ.). 
Θέμα επίσης είχε προκύψει ως προς το εάν 
η ανασκαφή της αρχαίας Αγοράς των Αθη-
νών, η οποία είχε ανατεθή με ειδικό νόμο 
του 1929 στην Εν Αθήναις Αμερικανική 
Σχολή Κλασσικών Σπουδών2, περιελαμβά-
νετο στον αριθμό των τριών κατ΄ έτος ανα-
σκαφών που εδικαιούτο η Σχολή αυτή. Με 
γνωμοδότηση του νομικού Συμβούλου στο 
ΥπΠο έγινε δεκτό ότι η ανασκαφή αυτή δεν 
περιλαμβάνεται στον αριθμό των τριών.

Ο ν.3028/2002 (ά.36§1) αφαι-
ρεί ουσιαστικά μόνον την δ΄ περίπτω-
ση των ιδιωτικών ανασκαφών του 
κ.ν.5351/1932. Δηλ. συστηματικές αρ-
χαιολογικές ανασκαφές στην Ελλάδα 
μπορούν να διενεργήσουν, με άδεια του 

Υπουργού Πολιτισμού που εκδίδεται 
ύστερα από γνώμη του Κεντρικού Αρ-
χαιολογικού Συμβουλίου3, 

(α) «η Υπηρεσία», δηλ. η αρμόδια 
κεντρική ή περιφερειακή υπηρεσία 
του Υπουργείου Πολιτισμού 

(β) «επιστημονικοί, ερευνητικοί ή εκ-
παιδευτικοί φορείς της ημεδαπής με εξει-
δίκευση στον τομέα της αρχαιολογικής ή 
παλαιοντολογικής έρευνας», και με τον 
τρόπο αυτό παραμερίζεται μερικώς η 
ασάφεια του «ελληνικού επιστημονι-
κού καθιδρύματος»

(γ) «ξένες αρχαιολογικές αποστολές 
ή σχολές που είναι εγκατεστημένες στην 
Ελλάδα», οι οποίες «μπορούν να διαχει-
ρίζονται κάθε έτος έως τρεις ανασκαφές 
ή άλλες αρχαιολογικές έρευνες και να δι-
ενεργούν άλλες τρεις σε συνεργασία με 
την Υπηρεσία4» (ά.36§2).

Ο ν.3028/2002 (ά.36§3) ερρύθμισε 
λεπτομερώς και τις προϋποθέσεις με 
τις οποίες μπορεί να εκδοθή μία άδεια 
συστηματικής ανασκαφής:

«α) η κατάθεση αναλυτικής έκθεσης, 
από την οποία πιθανολογείται βάσιμα η 
ύπαρξη μνημείων και με την οποία οριο-
θετείται η προς ανασκαφή περιοχή και 
τεκμηριώνεται η προσδοκώμενη συμβο-
λή της συγκεκριμένης έρευνας στην επι-

2  Η οποία είχε καταβάλει τότε και το κόστος απαλλοτριώσεως μιας ολοκλήρου συνοικίας της παλαιάς Αθήνας.
3  Η γνώμη αυτή για την διενέργεια προγραμματισμένων συστηματικών αρχαιολογικών ανασκαφών διατυπώνε-

ται από το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο (Κ.Α.Σ.), το οποίο εισηγείται στον Υπουργό Πολιτισμού «για τα 
ετήσια προγράμματα απαλλοτριώσεων ή απευθείας αγορών, ανασκαφών, αναστηλώσεων, εργασιών συντή-
ρησης, καθώς και άλλων εργασιών επί των μνημείων» (άρθρο 50§5 εδάφ. β΄ του ν.3028/2002). «Οι διατυπώσεις 
που απαιτούνται για την έκδοση της απόφασης της παραγράφου 1 του άρθρου 36» θα ρυθμισθούν με απόφαση 
του Υπουργού Πολιτισμού (ά.38§3), η οποία δεν έχει εκδοθή μέχρι σήμερα.

4  Οι ανασκαφές ξένων αρχαιολόγων σε συνεργασία με Ελληνες αρχαιολόγους της Υπηρεσίας προεβλέποντο από 
το άρθρο 2 παρ.2 του Π.Δ. του 1927/1928 και εθεωρούντο ως ανασκαφές του Ελληνικού Δημοσίου, ίσως δε γι΄ 
αυτό δεν υπήρχε περιωρισμένος αριθμός. Αν και ο κ.ν.5351/1932 παρήλθε εν σιγή αυτό το είδος ανασκαφών, 
ωστόσο άδειες εδόθησαν, τις τελευταίες δεκαετίες με κατ’ αναλογία περιορισμό των ανασκαφών σε τρείς. Η 
διοικητική αυτή πρακτική ρυθμίζεται ήδη νομοθετικώς με τον ν.3028, ο οποίος επίσης ορίζει ότι «Τη διεύθυνση 
ανασκαφής που διενεργείται από την Υπηρεσία σε συνεργασία με ξένες αρχαιολογικές σχολές αναλαμβάνει αρχαι-
ολόγος που ορίζεται από την Υπηρεσία» (ά.36§5). 
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στημονική γνώση, καθώς και η ανάγκη 
προσφυγής στην ανασκαφική μέθοδο, 

β) το κύρος και η αξιοπιστία του φο-
ρέα που αναλαμβάνει τη διενέργεια της 
ανασκαφής5, 

γ) η ανασκαφική εμπειρία και το επι-
στημονικό κύρος του διευθύνοντος, 

δ) η διεπιστημονική σύνθεση της ομά-
δας συνεργατών, 

ε) η εμπειρία των μελών της επιστη-
μονικής ομάδας στη στερέωση, συντή-
ρηση, προστασία και δημοσίευση των 
ευρημάτων ανασκαφών, 

στ) η επάρκεια της τεχνικής υποδο-
μής και 

ζ) η επάρκεια του προϋπολογισμού και 
του προγράμματος ανασκαφής, συντή-
ρησης και δημοσίευσης των ευρημάτων, 
καθώς και οι πηγές χρηματοδότησης της 
ανασκαφής”6».

ΙΙβ. Οι διευθύνοντες αρχαιολογι-
κές ανασκαφές

Το δεύτερο ζήτημα πού ρυθμίζει 
ένας αρχαιολογικός νόμος είναι: ποιός 
μπορεί να διευθύνη μία αρχαιολογι-
κή ανασκαφή;

Στις περιπτώσεις [α] και [β] του 
κ.ν.5351/1932, δηλ. ανασκαφές του 
Δημοσίου ή ελληνικών επιστημο-
νικών καθιδρυμάτων, ο διευθυντής 
της ανασκαφής μπορούσε να είναι είτε 
έφορος αρχαιοτήτων που έχει τριετή 

αρχαιολο γική υπηρεσία είτε άλλος που 
συγκεντρώνει «τα αναγκαία εφόδια, κατ’ 
απόφασιν του αρχαιολογικού συμβουλί-
ου, λαμβανομένην διά πλειοψηφίας των 
3/4 των παρόντων». Ομολογούμε ότι δεν 
γνωρίζομε κάποια περίπτωση κακής 
χρήσεως της δευτέρας δυνατότητος. Η 
αλλοί ωση όμως πού έχει επέλθει στην 
σύνθεση και τις αρμοδιότητες του αρ-
χαιολογικού συμβουλίου, το οποίο ούτε 
ανεξάρτητη αρχή είναι, ούτε κατά πλει-
οψηφίαν από αρχαιολόγους συγκροτεί-
ται, ούτε δεσμευτικές πλέον αποφάσεις 
για τον Υπουργό Πολιτισμού λαμβάνει 
(η σύμφωνη γνώμη του μετετράπη σε 
απλή με τον ν.654/1977, ακόμη και 
γιά τέτοια θέματα), ήταν δυνάμει επι-
κίνδυνη. Με το νομοθετικό δηλ. καθε-
στώς της μη δεσμευτικής, και μάλιστα 
κατά ειρωνία με ηυξημένη πλειοψηφία 
3/4, «αποφάσεως» του αρχαιολογικού 
συμβουλίου, ο Υπουργός (θεωρητικώς) 
μπορούσε να ορίση ως διευθυντή αρχαι-
ολογικής ανασκαφής, όπως ο τέως μο-
νάρχης ως πρωθυπουργό, «τον κηπουρό 
του». Πάντως δεν είχαμε μέχρι του 2002 
τέτοια σημάδια φαυλότητος συνεπεία 
του ν.654/1977 στο θέμα αυτό ... Αίτη-
μα ήταν τότε, ότι σ’ ένα νέο αρχαιολο-
γικό νόμο θα ωρίζοντο με απόλυτη σα-
φήνεια «τα αναγκαία εφόδια» του ανα-
σκαφέως, καθ’ όσον μάλιστα η Ελλάς 
ως συμβαλλόμενο από το 1981 μέρος 

5  Πρβλ. την παρ. 19 της Συστάσεως UNESCO περί των διεθνών αρχών των εφαρμοστέων στις αρχαιολογικές 
ανασκαφές (νέο Δελχί, 1956): «Η εξουσιοδότηση για τη διενέργεια ανασκαφών θα πρέπει να δίνεται μόνο σε 
ιδρύματα που αντιπροσωπεύονται από εξειδικευμένους αρχαιολόγους ή σε πρόσωπα που παρέχουν τόσο άμεμπτα 
επιστημονικά, ηθικά και οικονομικά εχέγγυα ώστε να εξασφαλίζουν ότι κάθε ανασκαφή θα ολοκληρωθεί σύμφωνα 
με τους όρους της πράξης παραχώρησης της άδειας και μέσα στη χρονική περίοδο που καθορίζεται».

6  Η διάταξη της περίπτωσης ζ΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 36 του ν. 3028/2002 τίθεται όπως αντικατεστάθη με 
το εδάφιο στ΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 15 του ν.3658/2008 (ΦΕΚ 70/Α΄/22.4.2008), δηλ. προσετέθη και η 
δήλωση της πηγής χρηματοδοτήσεως της ανασκαφής. Σημειώνεται ότι σύμφωνα με την παρ. 9 του άρθρου 11 
του Α.ν.1947/1939: «Ωσαύτως πειθαρχικόν παράπτωμα θεωρείται η απ΄ ευθείας υπό των αρχαιολογικών υπαλλή-
λων αποδοχή χρηματικών δωρεών, προς αρχαιολογικούς σκοπούς, άνευ γνωστοποιήσεως προς το Υπουργείον».
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στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση γιά την προ-
στασία της αρχαιολογικής κληρονομιάς 
(ν.1127/1981, ΦΕΚ Α’ 32) ανέλαβε την 
υποχρέωση να «λαμβάνη τα απαραίτητα 
μέτρα διά να εξασφαλίζη ότι αι ανασκα-
φαί ανατίθενται κατόπιν ειδικής εξουσι-
οδοτήσεως μόνον εις πρόσωπα έχοντα τα 
κατάλληλα προσόντα» (άρθρ. 3 ), «διά να 
προσδώση καθαρώς επιστημονικόν χα-
ρακτήρα εις τας αρχαιολογικάς ανασκα-
φάς»7. Και εθεωρείτο ότι η ρητή μνεία 
του πτυχίου αρχαιολογίας ως «αναγκαί-
ου εφοδί ου» ήταν το ελάχιστο που έπρε-
πε να αναμένη κανείς. 

Πράγματι ο ν.3028/2002 (ά.36§4) 
ορίζει πλέον ότι «Τη διεύθυνση [sc. συ-
στηματικής] ανασκαφής αναλαμβάνει 
αρχαιολόγος με πενταετή τουλάχι-
στον ανασκαφική εμπειρία και τουλά-
χιστον δύο (2) συνθετικές επιστημο-
νικές δημοσιεύσεις αναφερόμενες σε 
ανασκαφές ή ανασκαφικά ευρήματα. 
Ως ανασκαφική εμπειρία νοείται αυτή που 
αποκτάται μετά τη λήψη του πτυχίου». 

Ορίζει επίσης (ά.36§6) ποια πρόσω-
πα δεν μπορούν να αναλάβουν την δι-
εύθυνση ανασκαφής: όσοι έχουν (α) 
«παραβεί τις προθεσμίες κατάθεσης μιας 
από τις μελέτες του άρθρου 39» ή (β) 
«καταδικαστεί αμετάκλητα για κακούρ-
γημα ή παράβαση της νομοθεσίας για 
την προστασία της πολιτιστικής κληρο-

νομιάς ή για πλαστογραφία, δωροδοκία, 
κλοπή, υπεξαίρεση ή αποδοχή προϊόντων 
εγκλήματος». 

Η (β) περίπτωση είναι νέα και εύλογη. 
Για την (α) όμως περίπτωση (παράβα-
ση προθεσμίας), με διατύπωση μάλιστα 
αυστηροτάτη («μιας από τις μελέτες»), 
και χωρίς να διευκρινίζεται τι γίνεται αν 
η μελέτη κατατεθή έστω εκπροθέσμως, 
διατηρούμε πολλές αμφιβολίες. Σοφώ-
τερη νομίζομε ότι ήταν η διατύπωση του 
κ.ν.5351/1932 (α.38) ότι «Ουδεμία άδεια 
νέας ανασκα φής χορηγείται εις το αυτό 
πρόσωπον ή ίδρυμα πρό της δηλώσεως αυ
τών ότι έληξεν η προηγουμένως δοθείσα 
άδεια πρός εκτέλεσιν άλλης ανασκαφής»8. 

Στην περίπτωση ανασκαφής ξένης 
αρχαιολογικής σχολής ο διευ θυντής 
κατά τον ν.5351/1932 έπρεπε να είναι 
μέλος της σχολής που «εξετέλεσε ήδη 
αλλαχού [δηλ. εκτός Ελλάδος] ανασκα-
φάς ή παρηκολούθησε, επί τι χρονικόν 
διάστη μα, την εκτέλεσιν ανασκαφών». 
Εννοείται ότι τα προσόντα αυτά του δι-
ευθυντού ξένης ανασκαφής συνεξητά-
ζοντο από το αρχαιολογικό συμβούλιο, 
όταν εξήταζε την αίτηση περί διενεργεί-
ας ανασκαφής της ξένης σχολής. 

Ηδη όμως στον ν.3028/2002 τα κρι-
τήρια για την διεύθυνση αρχαιολογικής 
ανασκαφής είναι ενιαία για όλους, ημε-
δαπούς και αλλοδαπούς αρχαιολόγους. 

7  Και η ισχύουσα ήδη αναθεωρημένη ευρωπαϊκή σύμβαση για την προστασία της αρχαιολογικής κληρονομιάς (ν. 
3378/2005) προβλέπει για το θέμα αυτό: «Με σκοπό τη διαφύλαξη της αρχαιολογικής κληρονομιάς καθώς και 
τη διασφάλιση της επιστημονικής σημασίας της αρχαιολογικής έρευνας, κάθε Συμβαλλόμενος αναλαμβάνει την 
υποχρέωση … ii) να διασφαλίσει ότι οι ανασκαφές και οι άλλες εν δυνάμει καταστρεπτικές τεχνικές μέθο-
δοι θα διεξάγονται και θα εφαρμόζονται αποκλειστικά από εξειδικευμένο και ειδικά εξουσιοδοτημένο 
προσωπικό,….» 

8  Αν και προφανώς η διάταξη είχε τεθή για να λειτουργήση ως ασφαλιστική δικλείδα στην τήρηση των υποχρε-
ώσεων των διευθυντών αρχαιολογικών ανασκαφών και των ιδρυμάτων. Η πραγματικότητα ωστόσο είχε υπερ-
κεράσει προ πολλού την διάταξη αυτή του 1932, αν και ουδείς ημπορεί να αρνηθή την λογική της: δεδομένου 
ότι το πλείστον των ανασκαφών της Υπηρεσίας μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο είναι σωστικής φύσεως, διε-
νεργούνται δηλ. προς διάσωση αρχαίων συνεπεία δημοσίων ή ιδιωτικών έργων, θεομηνιών, αρχαιοκαπηλικής 
δραστηριότητος κλπ., η διάταξη αυτή είχε καταστή ανενεργή εξ ανάγκης.
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Αφετέρου το Υπουργείο Πολιτισμού 
επώπτευε κατά τον ν.5351/1932 
(ά.37) τις ανασκαφές των ξένων αρχαι-
ολογικών σχολών με οριζομένους ειδι-
κούς επόπτες (μονίμους ή εκτάκτους 
αρχαιολόγους). Τα καθήκοντά τους τα 
προσδιώριζε λεπτομερέστερα το Π.Δ. 
του 1927/1928 (ά.1§10-11). 

Ο ν.3028/2002 (ά.36§7) διαφέρει 
σε δύο σημεία σε σχέση με τις διατάξεις 
του 1932: πρώτον όλες «οι ανασκαφές 
που διενεργούνται από φορείς εκτός 
της Υπηρεσίας τελούν υπό την εποπτεία 
της», άρα όχι μόνον των ξένων αρχαιολο-
γικών σχολών, και δεύτερον η εποπτεία 
«ασκείται με εκπρόσωπό της [sc. Yπηρε-
σίας] αρχαιολόγο9, που διαθέτει τριετή 
τουλάχιστον ανασκαφική εμπειρία». 

Για τις σωστικές ανασκαφές, τα προ-
σόντα του διευθύνοντος ορίζονται ελα-
φρώς μειωμένα (ν.3028/2002, ά.37§2): 
«αρχαιολόγος που έχει τουλάχιστον 
τριετή ανασκαφική εμπειρία και δεν 
έχει παραβεί τις προθεσμίες κατάθεσης 
των εκθέσεων της παραγράφου 2 του άρ-
θρου 39»10. Το πρόβλημα όμως εδώ είναι 
τι γίνεται όταν οι «εκπρόθεσμοι» αρχαι-
ολόγοι είναι τόσοι, ώστε η Υπηρεσία να 
μη διαθέτη αρκετούς για να καλύψη τις 
επιτακτικές ανάγκες της, όπως η εκτέλε-

ση των σωστικών ανασκαφών11. 
Μία ειδική περίπτωση ήταν η διεξα-

γωγή συστηματικών ανασκαφών σε 
χώρους όπου υπάρχουν και παλαιο-
ντολογικά ευρήματα. 

Στο παρελθόν είχαν δημιουργηθή προ-
στριβές μεταξύ γεωλόγων και παλαιοαν-
θρωπολόγων αφ΄ενός και αρχαιολόγων, 
κυρίως των ειδικευμένων στα παλαιολι-
θικά, αφ΄ετέρου και η παλαιά νομοθεσία 
ήταν ανεπαρκεστάτη12 στο θέμα αυτό. 

Με τον ν.3028/2002 (ά.2§β΄)ββ΄) 
ωρίσθη πρώτον ότι «Στα αρχαία μνημεία 
συμπεριλαμβάνονται σπήλαια και πα-
λαιοντολογικά κατάλοιπα για τα οποία 
υπάρχουν ενδείξεις ότι συνδέονται με την 
ανθρώπινη ύπαρξη». Και με το α.36§5 
ωρίσθη ότι «Τη διεύθυνση ανασκαφής 
που αφορά και σε παλαιοντολογικές 
αποθέσεις, αναλαμβάνουν από κοινού 
αρχαιολόγος που έχει τα προσόντα της 
προηγούμενης παραγράφου και είναι 
ειδικευμένος στις απώτατες περιόδους 
και επιστήμονας ειδικευμένος σε θέματα 
παλαιοντολογίας με τριετή τουλάχιστον 
ανασκαφική εμπειρία. Αν βρεθούν παλαι-
οντολογικές αποθέσεις σε ήδη διενεργού-
μενη αρχαιολογική ανασκαφή, ο διευθύ-
νων οφείλει χωρίς υπαίτια καθυστέρηση 
να το γνωστοποιήσει στην Υπηρεσία. Τη 

9  Πρβλ. την παρ. 16 της Συστάσεως UNESCO περί των διεθνών αρχών των εφαρμοστέων στις αρχαιολογικές 
ανασκαφές (νέο Δελχί, 1956): «Οταν μία άδεια παραχωρείται σε ξένη αποστολή, ο αντιπρόσωπος του Κράτους 
που την παραχωρεί – αν έχει οριστεί τέτοιος – θα πρέπει, κατά το δυνατόν, να είναι επίσης αρχαιολόγος ικανός 
να βοηθήσει την αποστολή και να συνεργαστεί με αυτή». Τα καθήκοντά του θα καθορισθούν πιθανόν από τον 
κανονισμό των ανασκαφών (ν.3028/2002, ά.38§3), ο οποίος δεν έχει εκδοθή ακόμη. 

10  Η παρ. 2 του άρθρου 39 (βλ. κατωτέρω) αναφέρεται στην υποχρέωση των ανασκαφέων «να καταθέτουν στην 
Υπηρεσία ετήσιες επιστημονικές εκθέσεις, το αργότερο ως τον Απρίλιο του επόμενου έτους, για τη δημοσίευσή 
τους σε επιστημονικό έντυπο ή την ηλεκτρονική καταχώρησή τους». 

11  Φοβούμαι ότι η πραγματικότητα ωστόσο θα καταστήση ανενεργή και την διάταξη αυτή, όπως είχε υπερκεράσει 
προ πολλού την διάταξη του άρθρου 38 του κ.ν.5351/1932, αν και ουδείς ηρνείτο την λογική της: δεδομένου ότι 
το πλείστον των ανασκαφών της υπηρεσίας μετά τον πόλεμο είναι σωστικής φύσεως, διενεργούνται δηλ. προς 
διάσωση αρχαίων συνεπεία δημοσίων ή ιδιωτικών έργων, θεομηνιών, αρχαιοκαπηλικής δραστηριότητος κλπ., 
παρόμοιες διατάξεις καθίστανται ανενεργοί εξ ανάγκης. 

12  Βλ. άρθρο 307 του ν.5343/1932 (ΦΕΚ 86/Α΄/23.3.1932)
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διεύθυνση ανασκαφής που διενεργείται 
από την Υπηρεσία σε συνεργασία με ξένες 
αρχαιολογικές σχολές αναλαμβάνει αρχαι-
ολόγος που ορίζεται από την Υπηρεσία».

ΙΙγ. Διάρκεια, διακοπή, ανάκληση των 
αδειών αρχαιολογικών ανασκαφών

To τρίτο ζήτημα που ρυθμίζει ένας 
αρχαιολογικός νόμος είναι τα θέματα 
διαρκείας, διακοπής, ανακλήσεως 
των αδειών ανασκαφής. 

Ο κ.ν.5351/1932 (ά.35) άφηνε ανοι-
κτό το θέμα της διαρκείας της ανα-
σκαφής, μετά την χορήγηση της αρχικής 
αδείας. Μάλιστα ώριζε ότι «Η γνωμάτευ-
σις [sc. του Αρχαιολογικού Συμβουλίου] 
προκειμένου περί συνεχίσεως ανασκαφής 
περιττεύει εκτός εάν δι’ οιονδήποτε λόγον 
ο Υπουργός νομίση ότι πρέπει να ερωτηθή 
εκ νέου το Συμβούλιον». Το αποτέλεσμα 
υπήρξε δυστυχώς η διενέργεια διαιωνιζο-
μένων ανασκαφών, χωρίς ενίοτε σαφείς 
στόχους, και χωρίς να καταλήγωμε σε 
δημοσιεύσεις. Και αυτό δεν αφορά μόνον 
στα μέλη της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας.

Με τον ν.3028/2002 επιχειρείται μία 
στροφή στο θέμα αυτό. Το ά.36§11 ορί-
ζει ότι «η διάρκεια της ανασκαφής, .. δεν 
μπορεί να υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη. 
Για την παράτασή της απαιτείται νέα 
απόφαση, που εκδίδεται με την ίδια διαδι-
κασία, για χρονικό διάστημα μέχρι πέντε 
(5) έτη». Είναι σαφές ότι με την υποβο-
λή του αρχικού αιτήματος ο φορέας της 
ανασκαφής13 και ο διευθύνων οφείλει να 
συνυπολογίζη τα ανωτέρω χρονικά περι-

θώρια. Και μάλιστα να γνωρίζη ότι η νέα 
απόφαση για την παράταση έχει ως προ-
ϋπόθεση την «κατάθεση αναλυτικής 
έκθεσης από την οποία να προκύπτουν:

α) τα αποτελέσματα της πρώτης περι-
όδου της ανασκαφής, καθώς και η σκοπι-
μότητα της συνέχισης της έρευνας,

β) η τήρηση των υποχρεώσεων των 
παραγράφων 8 και 9 του παρόντος άρ-
θρου14 και των παραγράφων 2 και 3 του 
άρθρου 3915,

γ) τυχόν αλλαγές στη σύνθεση της 
επιστημονικής ομάδας και η επιμέλεια 
που επέδειξε στη στερέωση, συντήρηση 
και προστασία των ευρημάτων κατά την 
προηγούμενη ανασκαφική περίοδο,

δ) η επάρκεια της τεχνικής υποδομής,
ε) ο αναλυτικός απολογισμός της προ-

ηγούμενης ανασκαφικής περιόδου και η 
επάρκεια του προϋπολογισμού, καθώς 
και του προγράμματος για τη συνέχιση 
της ανασκαφής, τη συντήρηση και τη δη-
μοσίευση των ευρημάτων».

Λαμβάνεται επίσης πρόνοια για δια-
κοπτόμενες πρό της περατώσεως ανα-
σκαφές (ά.36§13): «Στην περίπτωση που 
ανασκαφή η οποία δεν έχει περατωθεί 
εγκαταλείπεται για χρονικό διάστημα 
μεγαλύτερο από δύο (2) έτη (σχολάζου-
σα ανασκαφή), εκδίδεται νέα απόφαση 
για τη διενέργεια της ανασκαφής σύμφω-
να με τις διατάξεις του παρόντος. Εάν δεν 
συντρέχουν λόγοι ανάκλησης της αρχικής 
απόφασης, η νέα απόφαση εκδίδεται κατά 
προτίμηση υπέρ του ίδιου φορέα». Εννοεί-
ται ότι η νέα απόφαση για την συνέχιση 

13  «Οι ειδικότερες υποχρεώσεις των φορέων που εκτελούν τις ανασκαφές ή άλλες αρχαιολογικές έρευνες» θα ρυθμι-
σθούν με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού (ά.38§3), η οποία δεν έχει εκδοθή μέχρι σήμερα.

14  Δηλ. των υποχρεώσεων που έχει ο διευθύνων την ανασκαφή κατά την διάρκειά της, βλ. κατωτέρω.
15  Δηλ. των προθεσμιών των ετησίων εκθέσεων, των ανά διετία αρχικών παρουσιάσεων και της τελικής δημοσί-

ευσης των αποτελεσμάτων.
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δεν σημαίνει νέα πενταετία, αλλά ολοκλή-
ρωση της διακοπείσης ανασκαφής. Με 
την περάτωση έχουν εφαρμογή όσα ισχύ-
ουν και για τις μη διακοπείσες ανασκα-
φές, όπως ρητώς ορίζει ο νόμος (ά.36§14): 
«Μετά την περάτωση της ανασκαφής για 
τη διενέργεια νέας ανασκαφής στον 
ίδιο χώρο ισχύουν αναλόγως οι διατάξεις 
των προηγούμενων παραγράφων. Η από-
φαση εκδίδεται κατά προτίμηση υπέρ 
του ίδιου διευθύνοντος, εκτός εάν δεν 
έχει τηρήσει τις υποχρεώσεις των παρα-
γράφων 8 και 9 του παρόντος άρθρου και 
της παραγράφου 3 του άρθρου 39». 

Διαφορετική είναι η διάρκεια για τις δι-
ερευνητικού χαρακτήρος ανασκαφές 
περιορισμένης διάρκειας που εκτελού-
νται με πρωτοβουλία της Υπηρεσίας σε 
ακίνητο που δεν έχει απαλλοτριωθεί, 
είτε [α] εν όψει εκτελέσεως έργου προς 
διευκρίνηση της υπάρξεως ή μή διατηρη-
τέων αρχαίων (ά.9) είτε [β] και ανεξαρτή-
τως της εκτελέσεως έργου, αλλά «ύστερα 
από έγγραφη ειδοποίηση του ιδιοκτήτη 
από την Υπηρεσία» (ά.36§15). 

Στην περίπτωση του άρθρου 9 του 
ν.3028/2002 η Υπηρεσία διενεργεί διε-
ρευνητική ανασκαφή, «εάν αυτό είναι 
αναγκαίο», προκειμένου να αποφανθή 
με αιτιολογημένη έκθεση για την δια-
τήρηση ή μη ακινήτου αρχαίου. Σε αυτού 
του είδους τις ανασκαφές η προθεσμία 
εκτελέσεως είναι ετήσια, διότι (ά.9§5) 
«Αν έχει αποφασιστεί η διενέργεια 
διερευνητικής ανασκαφής, ο έχων δι-
καίωμα 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»16. 

Στις ανασκαφές περιορισμένης17 διάρ-
κειας «ύστερα από έγγραφη ειδοποίηση του 
ιδιοκτήτη από την Υπηρεσία» (ά.36§15) 
ναι μεν «Ο ιδιοκτήτης υποχρεούται να επι-
τρέπει τη διενέργεια της ανασκαφής», αλλά 
εξ αρχής «δικαιούται αποζημίωση για την 
προσωρινή στέρηση της χρήσης του ακινή-
του και για κάθε βλάβη18 που θα μπορούσε 
να προκύψει στο ακίνητό του σύμφωνα με 

16  Ειδική ρύθμιση υπάρχει για την ανεύρεση αρχαιοτήτων σε έργα Συμπράξεως Δημοσίου και Ίδιωτικού Τομέα 
(ς.Δ.Ι.τ): «Σε περίπτωση ανεύρεσης αρχαιοτήτων κατά τη διάρκεια της κατασκευής ο Δημόσιος Φορέας, κατό-
πιν ειδοποίησης από την Εταιρεία Ειδικού Σκοπού, γνωστοποιεί αυτό στην αρμόδια Αρχαιολογική Υπηρεσία, 
η οποία υποχρεούται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία εξήντα ημερών να υποδείξει τρόπους συνέχισης 
των εργασιών και να προβεί στις απαιτούμενες ενέργειες για τη διασφάλιση της προστασίας των αρχαιοτήτων. Αν 
παρέλθει άπρακτη η άνω προθεσμία, η Εταιρεία Ειδικού Σκοπού δύναται να ζητήσει και ο Δημόσιος Φορέας υπο-
χρεούται να χορηγήσει χρονική παράταση των προβλεπόμενων συμβατικών προθεσμιών ίση με την καθυστέρηση 
που προκλήθηκε από τη μη συμμόρφωση της αρμόδιας Αρχαιολογικής Υπηρεσίας και την καθυστέρηση που μπορεί 
να προκύψει για την εκτέλεση των εργασιών που τυχόν απαιτούνται για την προστασία των ευρημάτων. Στην 
περίπτωση αυτή, η Εταιρεία Ειδικού Σκοπού δικαιούται να ζητήσει την ανόρθωση της ζημίας που τυχόν υπέστη 
από την καθυστέρηση» (άρθρο 21 του ν.3389/2005, ΦΕΚ Α΄ 232).

17  Ο ν.3028/2002 δεν καθορίζει τι θεωρεί ως περιορισμένη διάρκεια. Αντίθετα στην αντίστοιχη περίπτωση των 
δοκιμαστικών ανασκαφών σε ιδιωτικό κτήμα του κ.ν.5351/1932 (ά.41) ωρίζετο ότι «επ’ ουδενί λόγω δεν δύνα-
νται να παραταθώσι πλέον του μηνός άνευ της συγκαταθέσεως του ιδιοκτήτου».

18  Για την εκτίμηση των ζημιών προβλέπει η παρ. 5 του άρθρου 12 του Π.Δ.99/1992: «H εκτίμηση ζημιών, που 
προκαλούνται σε ιδιοκτησίες τρίτων κατά την εκτέλεση των έργων, συνεπεία αυτής, καθώς και η εκτίμηση 
αποζημίωσης για την προσωρινή χρήση, με την συγκατάθεση των ιδιοκτητών ιδιωτικών διαβάσεων, μικροεκτάσεων, 
πηγών κλπ., εφόσον η χρήση τους είναι συμφέρουσα για την διενέργεια μεταφορών, υδροληψίας, ρευματοληψίας, 
προσωρινών εγκαταστάσεων κλπ. ενεργείται από τριμελή επιτροπή της Yπηρεσίας που εκτελεί το έργο. Στις περι-
πτώσεις αυτές η Yπηρεσία είτε αποκαθιστά την κατάσταση που υπήρχε πριν από την χρησιμοποίηση είτε εγκρίνει 
την καταβολή της αποζημίωσης σε βάρος των πιστώσεων του έργου, εφόσον η αποζημίωση δεν υπερβαίνει το ήμισυ 
του ποσού που ορίζεται κάθε φορά σύμφωνα με το [εδ. θ’ της παρ. 20 του άρθρου 3 του N. 1797/88= ήδη νοείται το 
πρώτο εδάφιο του άρθρου 83 του ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247/Α΄/ 27.11.1995)], κατά περίπτωση έργου».
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τις διατάξεις του άρθρου 1919. Μετά την πε-
ράτωση της ανασκαφής και εφόσον τα ευ-
ρήματα δεν κρίνονται διατηρητέα στη θέση 
εύρεσης, ο φορέας που διενεργεί την ανα-
σκαφή υποχρεούται να επαναφέρει το χώρο 
στην αρχική του κατάσταση». 

Ο γενικός κανών στις ανασκαφές είναι 
ότι «Στην περίπτωση που ο ιδιοκτήτης του 
ακινήτου δικαιούται αποζημίωση, για τη 
διενέργεια ανασκαφής σε ιδιωτικό ακίνητο, 
αυτή καταβάλλεται σύμφωνα με τις διατά-
ξεις των άρθρων 18 και 19 από τον φορέα 
που διενεργεί την ανασκαφή» και ότι 
«Τυχόν απαλλοτρίωση γίνεται υπέρ του 
Ελληνικού Δημοσίου»20 (ά.36§16).

Διαφορετική είναι και η διάρ-
κεια των σωστικών ανασκαφών. Ο 
ν.3028/2002 δίνει κατ’ αρχάς τον ορι-
σμό της σωστικής ανασκαφής: είναι 
εκείνη που εκτελείται «για τη διάσωση 
μνημείου που αποκαλύπτεται κατά την 
εκτέλεση τεχνικού έργου, δημοσίου ή 
ιδιωτικού ή εξαιτίας φυσικού φαινομέ-
νου ή τυχαίου γεγονότος ή παράνομης 
ανασκαφικής ενέργειας» (ά.37§1). Συ-
νεπώς «Στην περίπτωση που η σωστική 
ανασκαφή υπερβαίνει το στόχο της άμε-
σης διάσωσης εφαρμόζονται οι διατάξεις 
του προηγούμενου άρθρου»21 (ά.37§5). 
Το θέμα αυτό αντιμετωπίζεται θα έλεγα 
πιο ολοκληρωμένα, τουλάχιστον για 
τις σωστικές ανασκαφές στα μεγάλα 
έργα, από το άρθρο 5 της αναθεωρημέ-
νης Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την προ-

στασία της αρχαιολογικής κληρονομιάς 
(ν.3378/2005): 

«Κάθε συμβαλλόμενος[ sc. άρα και η 
Ελλάς] αναλαμβάνει την υποχρέωση:

i) να επιδιώξει το συμβιβασμό και το 
συνδυασμό των αντίστοιχων αναγκών 
της αρχαιολογίας και του αναπτυξιακού 
σχεδιασμού εξασφαλίζοντας τη συμμετο-
χή των αρχαιολόγων:

α) στο σχεδιασμό πολιτικών που 
αποσκοπούν στην κατάρτιση ισορροπη-
μένων στρατηγικών για την προστασία, 
συντήρηση και ανάδειξη των χώρων αρ-
χαιολογικού ενδιαφέροντος,

β) στην εξέλιξη των διαφόρων φά-
σεων των προγραμμάτων αναπτυξιακού 
σχεδιασμού,

ii) να εξασφαλίσει μια συστηματι-
κή συνεργασία μεταξύ αρχαιολόγων, 
πολεοδόμων και χωροτακτών ώστε 
να είναι δυνατή:

α) η τροποποίηση των αναπτυξιακών 
σχεδιασμών, που πιθανόν να βλάπτουν 
την αρχαιολογική κληρονομιά,

β) η παροχή χρόνου και μέσων ικα-
νών για την εκπόνηση της αρμόζουσας, 
επιστημονικής μελέτης του χώρου και 
για τη δημοσίευση των ευρημάτων,

iii) να διασφαλίσει ότι οι μελέτες 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων και οι 
αποφάσεις που προκύπτουν από αυτές 
λαμβάνουν υπόψη τους πλήρως τους αρ-
χαιολογικούς χώρους και τόπους και τον 
περιβάλλοντα χώρο τους,». 

19  Το άρθρο 19 του ν.3028/2002 ρυθμίζει τα θέματα αποζημιώσεως των ιδιοκτητών για την προσωρινή ή ορι-
στική στέρηση της χρήσης ακινήτου για αρχαιολογικούς σκοπούς. Αρα οι φορείς που θα εκτελέσουν αυτού του 
είδους τις ανασκαφές, θα πρέπει να έχουν υπ’ όψει τους και αυτή την σημαντική οικονομική υποχρέωση.

20 Πρβλ. κ.ν.5351/1932, ά.44: «Προκειμένου περί ανασκαφής ενεργηθησομένης εν ιδιωτικώ κτήματι υπό της αρ-
χαιολογικής Εταιρείας ή υπό τινός των ξένων αρχαιολογικών Σχολών, η μεν απαλλοτρίωσις ενεργείται κατά τους 
ισχύοντας νόμους υπέρ του Κράτους, το δε τίμημα καταβάλλει το ανασκάπτον ίδρυμα».

21 Δηλ. ισχύουν τα της συστηματικής ανασκαφής. Ο νόμος δεν διευκρινίζει πότε θεωρείται ότι υπερβαίνεται ο 
στόχος της άμεσης διάσωσης.
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Ο ν.3028/2002 (ά.36§13) ρυθμίζει 
και τις περιπτώσεις ανακλήσεως μιάς 
αδείας συστηματικής ανασκαφής, 
κατ’ αρχάς «αυτοδικαίως εάν ο διευθύ-
νων την ανασκαφή καταδικασθεί αμετά-
κλητα για κάποιο από τα αδικήματα της 
διάταξης της παραγράφου 6»22. Και μετά 
σχετική απόφαση «εάν ο διευθύνων 
δεν τηρεί τις υποχρεώσεις που επιβάλλο-
νται από τις διατάξεις των παραγράφων 
8 και 9 του παρόντος άρθρου και της πα-
ραγράφου 3 του άρθρου 39»23.

ΙΙδ. Η χρηματοδότηση της αρχαιολο-
γικής έρευνας

Το τέταρτο ζήτημα που ρυθμίζει η 
αρχαιολογική νομοθεσία είναι η χρημα-
τοδότηση της αρχαιολογικής έρευνας

Με το άρθρο 6 του Π.Δ.99/1992 
ορίζεται ότι «Tα αρχαιολογικά εν γένει 
έργα24 που εκτελεί το Δημόσιο χρηματο-
δοτούνται από τους Προϋπολογισμούς 
Tακτικό, Δημοσίων Eπενδύσεων, από το 
Tαμείο Aρχαιολογικών Πόρων και Aπαλ-
λοτριώσεων25, [από τα έσοδα του αριθμο-
λαχείου ΛOTTOΠPOΠO (άρθρο 13 του N. 
1948/91, ΦEK Α’ 83)]26 και από άλλες δη-
μόσιες ή ιδιωτικές πηγές». Οι πηγές αυτές 
είναι αυτές που ισχύουν και σήμερα. 

Μάλιστα με την παρ. 2 του άρθρου 81 
του ν.1958/1991 (ΦΕΚ 122/Α΄/6.8.1991) 
είχε ρυθμισθή και το θέμα της επείγουσας 
και απρόβλεπτης ανάγκης εκτελέσεως 

κάποιου αρχαιολογικού έργου, άρα και 
ανασκαφής: «Σε περίπτωση που υπάρχει 
επείγουσα και απρόβλεπτη ανάγκη 
εκτέλεσης κάποιου αρχαιολογικού έρ-
γου, που δεν περιλαμβάνεται στο ετήσιο 
εγκεκριμένο πρόγραμμα του K.A.Σ., για την 
αποτροπή κινδύνου που ανέκυψε, μπορεί 
ο προϊστάμενος της αρμόδιας κατά τις κεί-
μενες διατάξεις κεντρικής, περιφερειακής 
ή ειδικής περιφερειακής Yπηρεσίας του 
YΠΠO να προβαίνει αμέσως στην εκτέλεση 
των αναγκαίων εργασιών, συνενοούμενος 
με το Yπουργείο για τη δαπάνη και αιτού-
μενος την έγκριση της αρμόδιας Διεύθυν-
σης. H δαπάνη γι’ αυτά τα επείγοντα και 
απρόβλεπτα έργα μπορεί να καλύπτεται, 
αν δεν επαρκούν οι ειδικές γι’ αυτά προ-
βλέψεις σε κάθε Yπηρεσία, είτε με έκτακτη 
χρηματοδότηση από το Yπουργείο, είτε με 
μεταφορά πιστώσεων από άλλα έργα»27. 

Πρόσφατα προσετέθη παρ. 9 στο άρ-
θρο 81 του ν.1958/1991, η οποία ορίζει 
ότι «9. Οι μελέτες και η εκτέλεση των αρ-
χαιολογικών εν γένει έργων (ανασκαφές, 
αναστηλώσεις, στερεώσεις, συντηρήσεις 
αρχαίων μνημείων, διαμορφώσεις αρχαι-
ολογικών χώρων, μουσειακές εργασίες εν 
γένει, επισκευές, μετασκευές) επιτρέπε-
ται να χρηματοδοτούνται και από δω-
ρεές μη κερδοσκοπικών νομικών προ-
σώπων. Οι κατά το προηγούμενο εδάφιο 
δωρεές γίνονται προς το Υπουργείο Πολι-
τισμού και Τουρισμού και γίνονται απο-

22  Δηλ. εάν «έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για κακούργημα ή παράβαση της νομοθεσίας για την προστασία της πο-
λιτιστικής κληρονομιάς ή για πλαστογραφία, δωροδοκία, κλοπή, υπεξαίρεση ή αποδοχή προϊόντων εγκλήματος».

23 Βλ. υποσημ. 14 και 15, ανωτέρω.
24  Στα οποία ρητώς υπάγονται και οι ανασκαφές (ά.1 του Π.Δ.99/1992)
25  Βλ. άρθρο 10 του ν.736/1977.
26  Η πηγή αυτή δεν υφίσταται πλέον μετά την κατάργηση των Ειδικών Λογαριασμών των Υπουργείων.
27  Συνεπώς η Ελλάς τηρεί, σε επίπεδο νομοθεσίας, την υποχρέωση που ανέλαβε «i) να ρυθμίσει τη δημόσια οικο-

νομική υποστήριξη για την αρχαιολογική έρευνα από τις εθνικές, περιφερειακές ή τοπικές αρχές, στο πλαίσιο των 
αρμοδιοτήτων τους» (άρθρο 6 της αναθεωρημένης Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την προστασία της αρχαιολογι-
κής κληρονομιάς, ν.3378/2005). 
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δεκτές από τον Υπουργό Πολιτισμού και 
Τουρισμού, μετά από γνώμη του καθ’ ύλην 
αρμόδιου σύμφωνα με το ν. 3028/2002 
(Α΄ 153) Συμβουλίου του Υπουργείου Πο-
λιτισμού και Τουρισμού.»28

Σημαντική όμως εξέλιξη στο θέμα της 
χρηματοδοτήσεως ιδίως των σωστικών 
αρχαιολογικών ερευνών, επήλθε με το 
άρθρο 6 της αναθεωρημένης Ευρωπαϊκής 
Σύμβασης για την προστασία της αρχαιο-
λογικής κληρονομιάς (ν.3378/2005): 

«Κάθε Συμβαλλόμενος [ sc. άρα και η 
Ελλάς] αναλαμβάνει την υποχρέωση: 

ii) να αυξήσει τους υλικούς πόρους για 
τη σωστική αρχαιολογική έρευνα:

α) λαμβάνοντας τα κατάλληλα μέτρα 
ώστε, κατά τη διάρκεια των μεγάλων 
δημόσιων ή ιδιωτικών αναπτυξιακών 
έργων, να προβλέπεται η κάλυψη του 
συνολικού κόστους όλων των ανα-
γκαίων αρχαιολογικών εργασιών, 
που συνδέονται με τα έργα αυτά, με 
κεφάλαια του δημοσίου ή του ιδιωτι-
κού τομέα, αναλόγως,

β) περιλαμβάνοντας στον προϋπολογι-
σμό των έργων αυτών τις προκαταρκτι-
κές αρχαιολογικές μελέτες και έρευ-
νες, τις συνοπτικές επιστημονικές 
εκθέσεις καθώς και την ολοκληρωμένη 
δημοσίευση και έκδοση των ευρημά-

των, όπως ακριβώς συμβαίνει και με τις 
μελέτες επιπτώσεων που απαιτεί η μέρι-
μνα για το περιβάλλον και τη χωροταξία».

Η υποχρέωση αυτή υλοποιήθηκε, αν 
και όχι στην απολυτότητά της, με την 
διάταξη της παρ. 6 του άρθρου 37 του 
ν.3028/2002:

«Η σωστική ανασκαφή χρηματοδοτεί-
ται από τον κύριο του έργου εφόσον πρό-
κειται για δημόσιο τεχνικό έργο υπό την έν-
νοια του ν.1418/1984 (ΦΕΚ 55 Α΄), όπως αυ-
τός ισχύει κάθε φορά, ή ιδιωτικό έργο προϋ-
πολογισμού μεγαλύτερου των πεντακοσίων 
ογδόντα επτά χιλιάδων ευρώ (587.000 €)29. 
Το ποσό του προηγούμενου εδαφίου μπο-
ρεί να αναπροσαρμόζεται με απόφαση του 
Υπουργού Πολιτισμού. Η χρηματοδότηση 
καλύπτει και το κόστος συντήρησης, με-
λέτης και δημοσίευσης των ευρημάτων. 
Είναι δυνατή η χρηματοδότηση έργου προ-
ϋπολογισμού μικρότερου των πεντακοσίων 
ογδόντα επτά χιλιάδων ευρώ (587.000 €), 
μετά από αίτηση του κυρίου του έργου, με 
απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού ύστερα 
από γνώμη του Συμβουλίου»30.

Ειδικώς για τα μεγάλα συγχρη-
ματοδοτούμενα δημόσια έργα η 
υποχρέωση αυτή ρυθμίσθηκε πρό-
σφατα με την παρ.9 του άρθρου 24 
του ν.3614/200731, τα άρθρα 43 και 

28 ‘Αρθρο 41 του ν.4049/2012 (ΦΕΚ 35/Α΄/23.2.2012).
29  Το ποσό ξενίζει, αλλά είναι η μετατροπή των 200 εκ. δραχμών που ίσχυαν όταν συνετάσσετο το σχέδιο του νόμου.
30 «Οι προϋποθέσεις και ο τρόπος εφαρμογής της παραγράφου 6 του άρθρου 37» του ν.3028/2002 θα ρυθμισθούν 

με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού (ά.38§3), η οποία δεν έχει εκδοθή μέχρι σήμερα.
31  Η παρ.9 του άρθρου 24 του ν.3614/2007 (ΦΕΚ 267/Α΄/3.12.2007), η οποία προσετέθη με την με την παρ.15 του 

άρθρου 10 του ν.3840/2010 (ΦΕΚ 53/Α΄/31.3.2010), ορίζει ότι «Οι δαπάνες αρχαιολογικών ερευνών και εργασιών 
που προκαλούνται κατά την εκτέλεση συγχρηματοδοτούμενων από την Ευρωπαϊκή Ενωση δημόσιων τεχνι-
κών έργων υπό την έννοια του ν. 1418/1984 (ΦΕΚ 55 Α΄), όπως αυτός ισχύει, χρηματοδοτούνται από τον κύριο 
του έργου και αφορούν: α) την αρχαιολογική παρακολούθηση των εργασιών από την αρμόδια Υπηρεσία Αρχαιοτήτων 
του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού, β) τη διενέργεια σωστικών ανασκαφών, κατά την έννοια του άρθρου 37 του 
ν. 3028/2002 (ΦΕΚ 153 Α΄) και γ) τη λήψη προληπτικών μέτρων προστασίας των μνημείων έναντι κινδύνων κατά τη 
διάρκεια της υλοποίησης του έργου ή και κατά τη φάση της λειτουργίας του. Εφόσον ο προϋπολογισμός των δαπανών 
αυτών υπερβαίνει το 5% επί του συνολικού προϋπολογισμού του έργου, εγκρίνεται με απόφαση του Υπουργού Πολιτι-
σμού και Τουρισμού μετά από αιτιολογημένη γνώμη των αρμόδιων Κεντρικών Συμβουλίων του ίδιου Υπουργείου».
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44 του ν.3905/201032 και την κοινή 
υπουργική απόφαση αριθ. ΥΠΠΟΤ/ΔΟΕ-
ΠΥ/ΤΟΠΥνΣ/ 28534/22.3.2011 «Μνη-
μόνιο Συναντίληψης και Συνεργασίας του 
Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού 
και του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφο-
ρών και Δικτύων για τα Μεγάλα Δημόσια 
΄Εργα» (ΦΕΚ 527/Β΄/5.4.2011)33. Ανά-
λογη ρύθμιση θεσμοθετήθηκε και με το 
κεφάλαιο Γ΄ («Ρυθμίσεις για αρχαιολο-
γικές έρευνες και εργασίες στο πλαί-
σιο μεγάλων ιδιωτικών έργων»)34 του 
ν.4072/2012 (ΦΕΚ 86/Α΄/11.4.2012), 
το οποίο επίσης συνδέεται με Μνημόνιο 
Συναντίληψης και Συνεργασίας (Παράρ-
τημα ΊΊ του νόμου).

΄Ενα ειδικώτερο θέμα στην εκτέλεση 
των αρχαιολογικών ανασκαφών είναι η 
πρόσληψη, από τον προϊστάμενο της υπη-
ρεσίας που εκτελεί το έργο, του αναγκαίου 
και καταλλήλου για την εκτέλεσή του προ-
σωπικού. Το θέμα αυτό ρυθμίσθηκε με το 
άρθρο 81 του ν.1958/1991, την παρ. 3 
του άρθρου 21 του ν.2026/1992 (ΦΕΚ 
43/Α΄/23.3.1992) και το άρθρο 10 του 
ΠΔ99/1992 (ΦΕΚ 46/Α΄/24.3.1993). Οι 
διατάξεις μάλιστα αυτές διετηρήθησαν 
ρητώς σε ισχύ με την περίπτωση α΄)ββ΄ 
του άρθρου 24 του ν.2190/1994 (ΦΕΚ 
28/Α΄/3.3.1994)35. Εν όψει των ολυμπι-
ακών αγώνων του 2004, αλλά και των 
κοινοτικών πλαισίων στήριξης, η αρχική 
διάρκεια των συμβάσεων ορισμένου χρό-

νου του ωρομισθίου αυτού προσωπικού 
(880 ώρες ετησίως) έγινε (1390) ώρες 
και επετράπη επίσης να προσλαμβάνεται 
προσωπικό με ετήσιες συμβάσεις κατ΄ 
εφαρμογή του πρώτου εδαφίου της παρ. 
3 του άρθρου 21 του ν.2190/199436. Η 
δυνατότητα επιλογής του προσλαμβα-
νομένου ωρομισθίου προσωπικού από 
τον προϊστάμενο της υπηρεσίας που 
εκτελούσε το αρχαιολογικό έργο διατα-
ράχθηκε μία φορά37, με το άρθρο 16 του 
ν.3525/2007 (ΦΕΚ16/Α΄/26.1.2007), με 
ρουσφετολογικά μάλλον κίνητρα, αλλά 
επανήλθε στην αρχική της περίπου μορ-
φή με την παρ. 4 του άρθρου 42 του 
ν.3905/2010 (ΦΕΚ 219/Α΄/23.12.2010). 
Αφηρέθη απλώς το ανειδίκευτο προσω-
πικό, το οποίο προσλαμβάνεται επί τη 
βάσει πινάκων διετούς ισχύος, καταρτι-
ζομένων από την αρμόδια Εφορεία Αρχαι-
οτήτων (παρ. 1 - 3 του άρθρου 42 του 
ν.3905/2010). 

Προβλήματα στην απασχόληση του 
ωρομισθίου προσωπικού ανέκυψαν με 
την εφαρμογή του ΠΔ164/2004 (ΦΕΚ 
134/Α΄/19.7.2004), το οποίο περιώρισε 
τις διαδοχικές συμβάσεις ορισμένου χρό-
νου με την ίδια ειδικότητα στον ίδιο φο-
ρέα σε τρείς και σε διάρκεια απασχόλη-
σης είκοσι τέσσερεις μήνες κατ΄ ανώτατο 
όριο. Πάγιο αίτημα των συμβασιούχων 
αρχαιολόγων κλπ., δηλ. ειδικοτήτων που 
δεν έχουν άλλη επαγγελματική διέξοδο 

32 Bλ. Παράρτημα Ί, εν τέλει.
33  Βλ. το πλήρες κείμενο στο Παράρτημα ΊΊ, εν τέλει.
34  Βλ. το πλήρες κείμενο στο Παράρτημα ΊΊΊ, εν τέλει.
35  Βλ. και άρθρο 118 παρ. 6 του Συντάγματος.
36  Βλ. την παράγραφο 1 του άρθρου 6 του ν. 2833/2000 (Φ.Ε.Κ. 150/Α’/30.6.2000), όπως αντικατεστάθη με την 

περ. α΄ της παρ. 27 του άρθρου 19 του ν.2947/2001 (ΦΕΚ228/Α΄/9.10.2001). 
37  Στον τελευταίο ν.4072/2012 «Βελτίωση επιχειρηματικού περιβάλλοντος κλπ.» και στο κεφάλαιο Γ΄ «Ρυθμίσεις για 

αρχαιολογικές έρευνες και εργασίες στο πλαίσιο μεγάλων ιδιωτικών έργων» προβλέπεται (άρθρο 8 «Επιστημονικό και 
εργατοτεχνικό προσωπικό») ότι «Η πρόσληψη του προσωπικού γίνεται από τον Κύριο του ΄Εργου, ύστερα από έγγραφη 
σύμφωνη γνώμη των αρμόδιων Περιφερειακών Υπηρεσιών του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού, και προσλαμβά-
νεται από αυτόν». Σχετικό σχόλιο δημοσίευσε η Μαρία Θερμού στο ΒΗΜΑ (29.1.2012 «Εργολάβοι και Αρχαία»). 
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πλήν εκείνης της Αρχαιολογικής Υπηρεσί-
ας, ήταν η άρση γι΄αυτούς της διατάξεως 
αυτής. Με το άρθρο 40 του ν.4049/2012 
(ΦΕΚ 35/Α΄/23.2.2012) προεβλέφθη ότι 
«Συμβάσεις εργασίας που καταρτίζονται 
διαδοχικώς και εκτελούνται μεταξύ του 
Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού 
ή του εποπτευόμενου από τον Υπουργό 
Πολιτισμού και Τουρισμού Ν.Π.Ι.Δ. με την 
επωνυμία «Ταμείο Διαχείρισης Πιστώ-
σεων για την Εκτέλεση Αρχαιολογικών 
Εργων» (Τ.Δ.Π.Ε.Α.Ε.) και των ίδιων εργα-
ζομένων που απασχολούνται με την ίδια 
ή παρεμφερή ειδικότητα και με τους 
ίδιους ή παρεμφερείς όρους εργασίας 
ως επιστημονικό προσωπικό και εξει-
δικευμένοι τεχνίτες σε έργα έρευνας, 
ανασκαφής, αναστήλωσης, αποκατά-
στασης, συντήρησης και διαμόρφω-
σης αρχαιολογικών χώρων, μνημείων 
και έργων τέχνης, ή είναι απόφοιτοι του 
ΙΕΚ Φυλάκων Μουσείων και Αρχαιολογι-
κών Χώρων, απαγορεύεται, με την επι-
φύλαξη της παραγράφου 2 του άρθρου 
6 του π.δ. 164/2004 (Α΄ 134), να υπερ-
βαίνουν τα πέντε (5) έτη σε συνολικό 
χρόνο διάρκειας της απασχόλησης». 
Το νέο αυτό χρονικό όριο μπορεί να 
υπερβαίνεται «στις περιπτώσεις εκτέλε-
σης προγραμμάτων ή έργων που χρημα-
τοδοτούνται ή επιδοτούνται από διεθνείς 
οργανισμούς». 

ΙΙε. Οι υποχρεώσεις των διευθυνό-
ντων αρχαιολογικές ανασκαφές
To πέμπτο ζήτημα που ρυθμίζει ένας 

αρχαιολογικός νόμος είναι οι υποχρεώ-

σεις των διευθυντών ανασκαφών38. 
Αυτές θα μπορούσαν να χωρισθούν 

σε δύο μεγάλες κατηγορίες.

ΙΙε1. Η συλλογή και η διάδοση των 
πληροφοριών, το υλικό τεκμηρίωσης 

και οι δημοσιεύσεις.
Μέχρι του 2002 τις υποχρεώ-

σεις αυτές δεν τις ώριζε λεπτομερώς 
ο κ.ν.5351/1932, αλλά το Π.Δ. του 
1927/1928 «περί τρόπου εκτελέσεως 
αρχαιολογικών ανασκαφών». Σύμφωνα 
με αυτό ο διευθυντής της ανασκαφής 
ώφειλε «να αναφέρη τηλεγραφικώς εις 
το Υπουργείον παν σπουδαίον εύρημα 
άμα τη ανακαλύψει του, να αποστείλη εις 
το τέλος εκάστης εβδομάδος έκθεσιν περί 
της πορείας της ανασκαφής και κατά δε-
καπενθήμερον περίληψιν του υπ’ αυτού 
τηρουμένου ημερο λογίου της ανασκα-
φής». Τα ανωτέρω, πλήν του πρώτου, 
ήσαν μάλλον εξωπραγματικά και δεν 
νομίζω ότι ετηρήθησαν κατά την μετα-
πολεμική τουλάχιστον περίοδο, γι’ αυτό 
εξ άλλου στο Π.Δ.99/1992 (ΦΕΚ Α’ 46) 
«Μελέτη και εκτέλεση αρχαιολογικών εν 
γένει έργων» φαίνεται ότι αντικατεστά-
θησαν με τριμηνιαία «συνοπτική έκθεση 
γιά την πορεία του έργου» (ά.9§4). 

Και το Π.Δ. του 1927/1928, και το 
Π.Δ.99/1992, προέβλεπαν ότι το ημερο-
λόγιο της ανασκαφής, ή αντίγραφό του, 
κατατίθεται μετά το πέρας της ανασκα-
φής στο αρχείο της υπηρεσίας. Το ότι σή-
μερα αναζητούμε (και ενίοτε ανευρίσκο-
με) ημερολόγια παλαιών ανασκαφών 
στα ιδιωτικά αρχεία χηρών ή συγγενών 

38  «Οι ειδικότερες υποχρεώσεις … των διευθυνόντων συστηματικές ανασκαφές ή άλλης μορφής αρχαιολογικές 
έρευνες ή των διενεργούντων σωστικές ανασκαφές», …« ο κανονισμός ανασκαφών και κάθε σχετική λεπτομέ-
ρεια για την εφαρμογή των άρθρων 3538» του ν.3028/2002 θα ρυθμισθούν με απόφαση του Υπουργού Πολιτι-
σμού (ά.38§3), η οποία δεν έχει εκδοθή μέχρι σήμερα. Ίσχύουν πάντως οι διατάξεις του Π.Δ.99/1992.
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παλαιών αρχαιολόγων, είναι αψευ-
δές τεκμήριο ότι η σχετική διάταξη δεν 
εφαρμόσθηκε με ιδιαίτερη ζέση... Είτε οι 
παλαιοί (και δυστυχώς όχι μόνον) αρχαι-
ολόγοι δεν επείθοντο από τον ορισμό του 
Π.Δ. του 1927/1928, ότι «δεν δύναται να 
γίνη χρήσις αυτών [δηλ. των κατατιθε-
μένων ημερολογίων ανασκαφών] προς 
επιστημονικήν εκμετάλλευσιν υπό άλλου 
πλήν του διευθύνοντος την ανασκαφήν, 
πριν γίνη η δημοσίευσις των αποτελεσμά-
των της ανασκαφής, ή πριν παρέλθη τριε-
τία από της εκτελέσεως της ανασκαφής» 
(ά.1§7), είτε καθιστούσαν έτσι εν μέρει 
ανενεργή την άλλη διάταξη του ιδίου Δ/
τος (ά.1§19): «Ομοίως θεωρείται ότι έχει 
παραιτηθή από παντός δικαιώ ματος προ-
τεραιότητος δημοσιεύσεως ευρημάτων 
οιοσδήποτε διευθυντής ανασκαφής ή ξένη 
αρχαιολογική σχολή, αν η δημοσίευσις 
τούτων δεν έγινε εντός δεκαετίας από της 
ευρέσεως, άνευ σπουδαίας δικαιολογίας».

Με τον ν.3028/2002 (ά.39§8) 
ρυθμίζεται σαφώς το θέμα του υλικού 

τεκμηριώσεως μιάς ανασκαφής. «Ο δι-
ενεργών σωστική ανασκαφή οφείλει 
να καταθέτει στην Υπηρεσία το σύνολο 
του υλικού τεκμηρίωσης που διαθέτει, 
ο δε διευθύνων συστηματική ανασκα-
φή και άλλη αρχαιολογική έρευνα 
αντίγραφο του συνόλου. Η Υπηρεσία υπο-
χρεούται να διευκολύνει την πρόσβαση 
των ενδιαφερόμενων μελετητών στα ευ-
ρήματα και στο υλικό τεκμηρίωσης39 που 
διαθέτει εφόσον δεν υπάρχει κίνδυνος 
να υποστούν φθορά». Οι υποχρεώσεις 
αυτές καθίστανται απαιτητές «μετά την 
παρέλευση άπρακτων των προθεσμιών 
για την κατάθεση της τελικής δημοσίευ-
σης των παραγράφων 3, 4, 5 και 7» (βλ. 
κατωτέρω), οπότε «παύει να υφίσταται 
αποκλειστικό δικαίωμα δημοσίευσης των 
αποτελεσμάτων της ανασκαφής».

Πράγματι με τον ν.3028/2002 
(α.39§1,3,4,5,7,8) ορίζονται λεπτομε-
ρώς τα χρονικά περιθώρια40 του απο-
κλειστικού δικαιώματος του ανασκα-
φέως41, δηλ. «ο διευθύνων συστηματική 

39  Εξαιρετικό παράδειγμα διαθέσεως του υλικού τεκμηριώσεως θεωρώ την κυκλοφόρηση οπτικού δίσκου για 
την σωστική ανασκαφή που έγινε στην οδό Αγίου Δημητρίου της Θεσσαλονίκης για την διέλευση του αγωγού 
υδρεύσεως από την 9η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων υπό την διεύθυνση του Χαρ. Μπακιρτζή. Πρβλ. για το 
θέμα αυτό την παρ. 25 της Συστάσεως UNESCO περί των διεθνών αρχών των εφαρμοστέων στις αρχαιολογικές 
ανασκαφές (νέο Δελχί, 1956): «..οι εθνικές αρχαιολογικές υπηρεσίες θα πρέπει, στο μέτρο του δυνατού, να διευκο-
λύνουν με προθυμία την πρόσβαση στην τεκμηρίωση και τις αποθηκευμένες συλλογές αρχαιολογικού υλικού για 
εξέταση και μελέτη, σε όλους τους ανασκαφείς και αδειούχους ειδικούς, ιδιαίτερα αυτούς στους οποίους έχει δοθεί 
άδεια για ένα συγκεκριμένο χώρο ή επιθυμούν να την αποκτήσουν». 

40 Οι προθεσμίες είναι διπλάσιες στις ενάλιες αρχαιολογικές έρευνες.
41 Στο σημείο αυτό ο ν.3028/2002 ακολουθεί εν πολλοίς την παρ. 24 της Συστάσεως UNESCO περί των διεθνών αρχών 

των εφαρμοστέων στις αρχαιολογικές ανασκαφές (νέο Δελχί, 1956): «24. (α) Το Κράτος που παραχωρεί την άδεια 
θα πρέπει να εγγυάται στον ανασκαφέα τα επιστημονικά δικαιώματα στα ευρήματά του για μια εύλογη περίοδο. (β) ) 
Το Κράτος που παραχωρεί την άδεια θα πρέπει να απαιτεί από τον ανασκαφέα να δημοσιεύσει τα αποτελέσματα της 
εργασίας του μέσα στην προθεσμία που καθορίζεται στο γραπτό κείμενο, ή, εν απουσία τέτοιων καθορισμών, σε μία 
εύλογη χρονική περίοδο. Αυτή η περίοδος δεν πρέπει να υπερβαίνει τα δύο χρόνια για την προκαταρκτική 
έκθεση. Για περίοδο πέντε ετών μετά την ανακάλυψη, οι αρμόδιες αρχαιολογικές αρχές θα πρέπει να αναλάβουν να 
μην αποδεσμεύσουν την πλήρη συλλογή των ευρημάτων, ούτε τη συναφή επιστημονική τεκμηρίωση, για λεπτομερή 
μελέτη, χωρίς την έγγραφη εξουσιοδότηση του ανασκαφέα. Σύμφωνα με τους ίδιους όρους, οι αρχές αυτές θα πρέ-
πει επίσης να εμποδίζουν φωτογραφική ή άλλη αναπαραγωγή αρχαιολογικού υλικού που είναι ακόμη αδημοσίευτο. 
Για να επιτραπεί, εάν αυτό είναι επιθυμητό, η ταυτόχρονη δημοσίευση της προκαταρκτικής αναφοράς και στις δύο 
χώρες, ο ανασκαφέας θα πρέπει, κατόπιν αιτήματος, να υποβάλλει αντίγραφο του κειμένου του στις αρχές αυτές. 
(γ) Επιστημονικές δημοσιεύσεις που πραγματεύονται θέματα αρχαιολογικής έρευνας και εκδίδονται σε γλώσσα που 
δεν χρησιμοποιείται ευρέως θα πρέπει να περιλαμβάνουν περίληψη και, εάν είναι δυνατό, πίνακα περιεχομένων και 
υπομνήματα της εικονογράφησης μεταφρασμένα σε μία ευρύτερα γνωστή γλώσσα».
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ανασκαφή υποχρεούται να καταθέτει»:
[α] «αρχική παρουσίαση42 προς 

δημοσίευση σε διάστημα έως δύο (2) 
ετών από την έναρξη της ανασκαφής, 
στην οποία συμπεριλαμβάνεται κατάλο-
γος των κινητών ευρημάτων και σχέδια 
των ακινήτων»

[β] «τελική δημοσίευση σε διάστημα 
έως πέντε (5) ετών μετά την περάτω-
ση της ανασκαφής»

«Σε ανασκαφές που έχουν μεγάλη 
διάρκεια43 υποχρεούται επιπλέον να κα-
ταθέτει προς δημοσίευση»

[γ] «παρουσίαση της πορείας του ανα-
σκαφικού έργου κάθε δύο (2) χρόνια με 
αφετηρία τη συμπλήρωση της προθεσμί-
ας κατάθεσης της αρχικής παρουσίασης»

[δ] «τελική δημοσίευση με τις επώνυ-
μες συμβολές των μελών της ερευνητικής 
ομάδας εντός πενταετίας από την πε-
ράτωσή τους»44. 

Η Ελλάς είχε αναλάβει «προς τον σκο-
πόν της μελέτης και διαδόσεως των πλη-
ροφοριών επί των αρχαιολογικών ανακα
λύψεων, να λαμβάνη όλα τα πρακτικώς 
αναγκαία μέτρα διά να εξασφαλίζη την 
ταχυτέραν και πληρεστέραν διάδοσιν 
των πληροφοριών δι’ επιστημονικών εκ-
δόσεων σχετικών προς τας ανασκαφάς 
και ανακαλύ ψεις» (άρθρ. 4 της Συμβάσε-

ως, ν.1127/1981 και παράβαλε ήδη τα 
άρθρα 7 και 8 (Συλλογή και διάδοση της 
επιστημονικής πληροφορίας) στην ανα-
θεωρημένη Σύμβαση, ν.3378/2005).

Στην Ελλάδα κατά το παρελθόν ο 
διευθυντής ανασκαφής ώφειλε να δη-
μοσιεύει προκαταρκτική έκθεση κάθε 
έτος στα «Χρονικά» του ΑΡΧΑΊΟΛΟΓΊ-
ΚΟΥ ΔΕΛΤΊΟΥ, περιοδι κού οργάνου της 
αρχαιολογικής υπηρεσίας από το 1915, 
ή στα ΠΡΑΚΤΊΚΑ της εν Αθήναις Αρχαι-
ολογικής Εταιρείας, προκειμένου περί 
ανα σκαφής της45.

Με τον ν.3028/2002 ορίζεται ότι «οι 
διευθύνοντες συστηματικές ανασκαφές 
ή άλλης μορφής αρχαιολογική έρευνα και 
οι διενεργούντες σωστικές ανασκαφές» 
«οφείλουν να καταθέτουν στην Υπηρεσία 
ετήσιες επιστημονικές εκθέσεις, το αργότε-
ρο ως τον Απρίλιο του επόμενου έτους, για 
τη δημοσίευσή τους σε επιστημονικό έντυ-
πο ή την ηλεκτρονική46 καταχώρησή τους» 
(ά.39§2). Επίσης «ο διευθύνων επιφανει-
ακή ή άλλης μορφής αρχαιολογική έρευνα 
υποχρεούται να καταθέτει τελική δημοσί-
ευση εντός δύο (2) ετών από την περάτω-
σή της». Πρωτοποριακή είναι πράγματι 
η νομική δυνατότητα της δημοσιεύσεως 
των Χρονικών του Αρχαιολογικού Δελτίου 
σε ηλεκτρονική μορφή, πράγμα που θα 
έλυνε και το πρόβλημα των καθυστερή-

42  Υποθέτω νοείται η αγγλιστί “preliminary report”.
43  Για τις ανασκαφές που ευρίσκοντο σε εξέλιξη, όταν δημοσιεύθηκε ο ν.3028/2002, υπάρχει ειδική μεταβατική 

διάταξη (ά.73§7) : «Ο διευθύνων συστηματική ανασκαφή που βρίσκεται σε εξέλιξη υποχρεούται να καταθέτει 
προς δημοσίευση αρχική παρουσίαση εντός δύο (2) ετών από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου [δηλ. μέχρι 
28.6.2004]. Εάν η ανασκαφή έχει περατωθεί, ο διευθύνων έχει την υποχρέωση να καταθέσει την τελική δημοσίευ-
ση εντός πενταετίας από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου[δηλ. μέχρι 28.6.2007]». 

44  Μέχρι σήμερα δεν έχει εκδοθή η υπουργική απόφαση κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 39 παρ.9 του ν.3028/2002, 
με την οποία θα ρυθμισθούν «ζητήματα που αφορούν την κατάθεση και τη δημοσίευση των μελετών του παρό-
ντος άρθρου [sc.39] και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του».

45 Βλ. Π.Δ.1927/1928, άρθρο 1 παρ. 10,17. ν.Δ.1521/1942, άρθρο 8 παρ.4.
46 Μέχρι σήμερα δεν έχει εκδοθή η υπουργική απόφαση κατ΄ εξουσιοδότηση του άρθρου 39 παρ.9 του ν.3028/2002, 

με την οποία θα ρυθμισθούν και «τα σχετικά με την ηλεκτρονική καταχώρηση των ετήσιων επιστημονικών εκθέ-
σεων ή άλλων στοιχείων». 
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σεων εκδόσεως των τόμων των Χρονικών 
και το πρόβλημα του κόστους εκτύπωσης 
για τις ετήσιες συνοπτικές εκθέσεις, ώστε 
το βάρος να δίδεται στις ανά διετία ευρύ-
τερες έντυπες παρουσιάσεις (preliminary 
reports). Χαρακτηριστικό επίσης είναι ότι 
υποχρέωση δημοσιεύσεων ρυθμίζεται για 
πρώτη φορά και για τους αναστηλωτές 
μηχανικούς και για τους συντηρητές47.

Ειδικές διατάξεις (ά.39§4) ισχύουν 
για την δημοσίευση των σωστικών 
ανασκαφών, καθόσον «Ο διενεργών σω-
στική ανασκαφή υποχρεούται να καταθέ-
τει τελική έκθεση, κατάλογο ευρημάτων, 
φωτογραφίες και σχέδια εντός εννέα (9) 
μηνών από την περάτωσή της» και «έχει 
την υποχρέωση να καταθέσει εντός έξι (6) 
ετών από την περάτωσή της την τελική δη-
μοσίευση με τις επώνυμες συμβολές των 
μελών της ερευνητικής ομάδας». Ωστό-
σο η τελευταία αυτή υποχρέωση αίρεται, 
διότι ο νόμος ορίζει ότι «Εάν δεν επιθυμεί 
να αναλάβει την τελική δημοσίευση των 
αποτελεσμάτων της ανασκαφής, το δηλώ-
νει εγγράφως, οπότε η Υπηρεσία μεριμνά 
για την ανάθεση της δημοσίευσης».

 Ο κ.ν.5351/1932 (ά.25) ερρύθμιζε 
ευθέως το θέμα της δημοσιεύσεως με-
μονωμένων ευρημάτων εις χείρας κατό-
χου ή συλλέκτου και εμμέσως των προ-
ερχομένων από ανασκαφές48. 

Ο ν.3028/2002 (ά.39§6) ορίζει ότι 
«Ευρήματα που προκύπτουν κατά τη διάρ-
κεια 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 δη-
μοσίευση τμήματος ανασκαφής και εντός 
δύο (2) ετών εάν πρόκειται για δημοσίευ-
ση μεμονωμένου ευρήματος».

ΙΙε2. Οι υποχρεώσεις κατά την διάρ-
κεια της ανασκαφής

Το Π.Δ. του 1927/1928 (ά.1§20-21), 
αλλά και ο κ.ν.5351/1932 (ά.44) ώρι-
ζαν τις υποχρεώσεις των διευθυντών 
ανασκαφής για την λήψη των αναγκαί-
ων μέτρων στηρίξεως και συντηρήσεως 
των ακινήτων αρχαίων, αποχευτέσεως 
των ομβρίων υδάτων, διαμορφώσεως 
του χώρου της ανασκαφής.

Ο ν.3028/2002 (ά.36§8-9) ρυθμίζει 
ευθέως τις υποχρεώσεις του διευθύνο-
ντος την ανασκαφή κατά την διάρκειά 
της. Ο διευθύνων οφείλει

- να εκτελεί την ανασκαφή στο πλαί-
σιο του χρονοδιαγράμματος

 να μεριμνά ώστε να χρησιμοποιού-
νται, κατά το δυνατόν, μη καταστροφι-
κές μέθοδοι49

47  ν.3028/2002, άρθρο 44: «Οι διενεργούντες τις εργασίες που αναφέρονται στις διατάξεις των άρθρων 40 έως 43 έχουν 
υποχρέωση να καταθέτουν ετήσιες εκθέσεις εργασιών της ειδικότητάς τους το αργότερο έως τον Απρίλιο του επόμε-
νου έτους και τελική έκθεση ή δημοσίευση εντός δεκαπέντε (15) μηνών από την περάτωσή τους».

48  Αρθρο 25 του κ.ν.5351/1932 : «…το δικαίωμα της πρώτης δημοσιεύσεως πάσης νεωστί εμφανιζομένης αρχαιότη-
τος έχει επί μίαν τριετίαν από της εισαγωγής της εις την συλλογήν ο ιδιώτης κάτοχος, δυνάμενος να διαθέτη τούτο 
κατά βούλησιν. Τούτο δεν ισχύει ως προς τα αρχαία τα οποία ευρέθησαν εν ανασκαφή ενεργηθείση συμφώ-
νως προς τας διατάξεις του παρόντος νόμου υπό τινός των εν αυταίς οριζομένων αρχαιολόγων, όστις έχει επί μίαν 
τριετίαν τα κατά τα ανωτέρω εις τον κάτοχον του αρχαίου διδόμενα δικαιώματα της πρώτης δημοσιεύσεως».

49  Πράγμα που οφείλει να τηρή η Ελλάς, η οποία ανέλαβε την υποχρέωση «i) να θέσει σε εφαρμογή διαδικασίες εγκρί-
σεως και ελέγχου των ανασκαφικών ερευνών και των άλλων αρχαιολογικών δραστηριοτήτων, ούτως ώστε: β) να 
διασφαλίζει ότι οι ανασκαφές και οι αρχαιολογικές έρευνες διεξάγονται με τρόπο επιστημονικό και με την επιφύλαξη 
ότι:  θα εφαρμόζονται μη καταστρεπτικές ερευνητικές μέθοδοι οπουδήποτε αυτό είναι δυνατό» (άρθρο 3 
της αναθεωρημένης Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την προστασία της αρχαιολογικής κληρονομιάς, ν.3378/2005) 
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 να μεριμνά για 
  τη φύλαξη της περιοχής
 τη διατήρηση των ευρημάτων κατά 

προτίμηση κατά χώρα50

 τη στερέωση και τη συντήρησή 
τους51

  την τήρηση των κανόνων ασφάλει-
ας των εργαζομένων και τρίτων

 να μεριμνά για τη λήψη κατάλληλων 
μέτρων για την αναστήλωση των μνημεί-
ων, εάν αυτή είναι αναγκαία, σε συνεργα-
σία με ειδικούς επιστήμονες, τεχνικούς ή 
συντηρητές

 να μεριμνά για τη διαμόρφωση του χώ-
ρου που έχει ανασκαφεί και εφόσον αυτό 
κρίνεται αναγκαίο, για την ανάδειξή του 

 να περατώνει τις εργασίες σε εύλογο 
χρόνο

- να δηλώνει την περάτωση της ανα-
σκαφής

 να διευκολύνει την πρόσβαση ειδι-
κών επιστημόνων στο χώρο της ανασκα-
φής υπό την επιφύλαξη των διατάξεων 
του άρθρου 3952 

Αντίστοιχες είναι οι υποχρεώσεις 
και των διευθυνόντων σωστικές 
ανασκαφές, αν και εδώ μετατίθενται 

στην Υπηρεσία (ά.37§3-4), η οποία 
«οφείλει να μεριμνά

για τη συντήρηση και τη φύλαξη - 
των ευρημάτων σε συνεργασία με ειδι-
κούς επιστήμονες, τεχνικούς και συντη-
ρητές,

- για τη φύλαξη της περιοχής που έχει 
ανασκαφεί,

- για τη λήψη μέτρων ασφάλειας ερ-
γαζομένων και τρίτων

- για τη διατήρηση των ακινήτων ευ-
ρημάτων» εφαρμόζοντας τις «διατάξεις 
του άρθρου 9».

Επίσης η Υπηρεσία «υποχρεούται να δι-
ευκολύνει την πρόσβαση ειδικών επιστημό-
νων στο χώρο της ανασκαφής υπό την επι-
φύλαξη των διατάξεων του άρθρου 39».

To Π.Δ. του 1927/1928 (ά.1§12-16) 
ερρύθμιζε λεπτομερώς θέματα φυλάξε-
ως των κινητών ευρημάτων, προχείρου 
καταγραφής των, συσκευασίας, με-
ταφοράς και παραδόσεως τους σε δη-
μόσιο μουσείο. 

Ο ν.3028/2002 (ά.36§10) ρυθμίζει 
το θέμα αυτό λακωνικότερα, αφήνοντας 
προφανώς τις λεπτομέρειες σ’ ένα κανο-

50  Πράγμα το οποίο οφείλει να τηρή η Ελλάς, η οποία ανέλαβε την υποχρέωση «να λάβει μέτρα για τη φυσική προστα-
σία της αρχαιολογικής κληρονομιάς προβλέποντας, ανάλογα με τις περιστάσεις: ii) τη συντήρηση και τη διατήρηση 
της αρχαιολογικής κληρονομιάς κατά προτίμηση στη θέση εύρεσης,» (άρθρο 4 της αναθεωρημένης Ευρωπαϊκής 
Σύμβασης για την προστασία της αρχαιολογικής κληρονομιάς, ν.3378/2005). Επίσης «Κάθε συμβαλλόμενος ανα-
λαμβάνει την υποχρέωση: iv) να προβλέπει τη διατήρηση στη θέση εύρεσης, όπου είναι εφικτό, στοιχείων της 
αρχαιολογικής κληρονομιάς, όταν αυτά ανευρίσκονται κατά τη διάρκεια αναπτυξιακών έργων,» (άρθρο 5 της αναθε-
ωρημένης Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την προστασία της αρχαιολογικής κληρονομιάς, ν.3378/2005). 

51 Πράγμα το οποίο οφείλει να τηρεί η Ελλάς, η οποία ανέλαβε την υποχρέωση «i) να θέσει σε εφαρμογή διαδικασί-
ες εγκρίσεως και ελέγχου των ανασκαφικών ερευνών και των άλλων αρχαιολογικών δραστηριοτήτων, ούτως ώστε: 
β) να διασφαλίζει ότι οι ανασκαφές και οι αρχαιολογικές έρευνες διεξάγονται με τρόπο επιστημονικό και με την 
επιφύλαξη ότι:  τα στοιχεία της αρχαιολογικής κληρονομιάς δεν θα αποκαλύπτονται ούτε θα αφήνονται 
εκτεθειμένα, κατά τη διάρκεια ή μετά το πέρας της ανασκαφής, χωρίς να έχουν ληφθεί τα κατάλληλα 
για την προφύλαξη, συντήρηση και διαχείριση τους μέτρα,» (άρθρο 3 της αναθεωρημένης Ευρωπαϊκής 
Σύμβασης για την προστασία της αρχαιολογικής κληρονομιάς, ν.3378/2005).

52  Πρβλ. την παρ. 22 της Συστάσεως UNESCO περί των διεθνών αρχών των εφαρμοστέων στις αρχαιολογικές 
ανασκαφές (νέο Δελχί, 1956): «Ειδικοί κάθε εθνικότητας θα πρέπει να μπορούν να επισκεφθούν ένα χώρο πριν 
να δημοσιευθεί ανακοίνωση σχετικά με το έργο και, με τη συγκατάθεση του διευθυντή των ανασκαφών, ακόμα 
και κατά τη διάρκεια των εργασιών. Το προνόμιο αυτό δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να θέσει σε κίνδυνο τα 
επιστημονικά δικαιώματα του ανασκαφέα στα ευρήματά του».
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νισμό ανασκαφών53: «Τα κινητά ευρήματα 
μεταφέρονται χωρίς υπαίτια καθυστέρηση 
στο πλησιέστερο συναφές δημόσιο μου-
σείο, κατά προτίμηση, ή σε κατάλληλα δι-
αμορφωμένους αποθηκευτικούς χώρους54, 
που τελούν υπό την εποπτεία της Υπηρεσί-
ας, όπου και είναι προσιτά υπό τους όρους 
της παραγράφου 8 του άρθρου 3955».

ΙΙΙ. ΕΠΙΦάνΕΙάΚΕς ΄Η άΛΛΗς 
ΜοΡΦΗς άΡΧάΙοΛοΓΙΚΕς ΕΡΕΥνΕς

΄Ενα άλλο θέμα που ερρύθμισε ο 
ν.3028/2002 ήταν το θέμα των επιφα-
νειακών ή άλλης μορφής, δηλ. πλην 
ανασκαφών, αρχαιολογικών ερευνών 
(ά.38§1). Ουσιαστικώς παραπέμπει για τα 
σχετικά με αυτές σε ανάλογη εφαρμογή 
του άρθρου 36 για τις συστηματικές ανα-
σκαφές: «Οι διατάξεις του άρθρου 36 εφαρ-
μόζονται αναλόγως στις επιφανειακές ή 

άλλης μορφής αρχαιολογικές έρευνες, λαμ-
βανομένου υπόψη του μη καταστροφι-
κού χαρακτήρα τους». Λόγω ακριβώς 
του γεγονότος αυτού δεν γίνεται κατανο-
ητό, γιατί τίθεται και στις άλλες μορφής 
αρχαιολογικές έρευνες, ο περιορισμός των 
τριών αδειών κατ’ έτος: «Τα ιδρύματα της 
παραγράφου 2 του άρθρου 36 μπορούν να 
διενεργούν κάθε έτος τρεις (3) επιφανειακές 
ή άλλης μορφής αρχαιολογικές έρευνες σύμ-
φωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 36». 
Δεδομένου ότι ο χώρος και το τοπίο στην 
Ελλάδα υφίστανται συνεχείς και μεγάλης 
εκτάσεως αλλαγές, οποιεσδήποτε αρχαι-
ολογικές πληροφορίες και παρατηρήσεις 
καταγραφούν το ταχύτερο δυνατόν στην 
μεγαλύτερη δυνατή έκταση είναι καίριας 
σημασίας για μία σειρά από λόγους, που 
δεν είναι μόνον επιστημονικοί56. ΄Οσον 
αφορά τους διευθύνοντες της άλλης μορ-
φής αρχαιολογικές έρευνες ορθώς ο νόμος 

53  Πράγματι με το άρθρο 38 παρ.3 του ν.3028/2002 εξουσιοδοτείται ο Υπουργός Πολιτισμού να εκδώσει απόφα-
ση, με την οποία θα ρυθμίζονται «Οι διατυπώσεις που απαιτούνται για την έκδοση της απόφασης της παραγρά-
φου 1 του άρθρου 36, οι ειδικότερες υποχρεώσεις των φορέων που εκτελούν τις ανασκαφές ή άλλες αρχαιολογικές 
έρευνες, καθώς και των διευθυνόντων συστηματικές ανασκαφές ή άλλης μορφής αρχαιολογικές έρευνες ή των 
διενεργούντων σωστικές ανασκαφές, οι προϋποθέσεις και ο τρόπος εφαρμογής της παραγράφου 6 του άρθρου 37, 
ο κανονισμός ανασκαφών και κάθε σχετική λεπτομέρεια για την εφαρμογή των άρθρων 3538»

54  Πράγμα το οποίο οφείλει να τηρεί η Ελλάς, η οποία ανέλαβε την υποχρέωση «να λάβει μέτρα για τη φυσική προ-
στασία της αρχαιολογικής κληρονομιάς προβλέποντας, ανάλογα με τις περιστάσεις: iii) την οργάνωση κατάλληλων 
αποθηκευτικών χώρων για τα αρχαιολογικά ευρήματα που μετακινούνται από την αρχική τους θέση» (άρθρο 4 της 
αναθεωρημένης Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την προστασία της αρχαιολογικής κληρονομιάς, ν.3378/2005). 

55  Δηλ. «Μετά την παρέλευση άπρακτων των προθεσμιών για την κατάθεση της τελικής δημοσίευσης των παραγράφων 
3, 4, 5 και 7» του άρθρου 39, «Η Υπηρεσία υποχρεούται να διευκολύνει την πρόσβαση των ενδιαφερόμενων μελετη-
τών στα ευρήματα και στο υλικό τεκμηρίωσης που διαθέτει εφόσον δεν υπάρχει κίνδυνος να υποστούν φθορά».

56  Εξ άλλου η Ελλάς ανέλαβε την υποχρέωση «να θεσμοθετήσει, με τα κατάλληλα για κάθε κράτος μέσα, ένα νομικό κα-
θεστώς προστασίας της αρχαιολογικής κληρονομιάς, το οποίο να προβλέπει: i) την οργάνωση ενός ευρετηρίου της 
αρχαιολογικής κληρονομιάς και την καταχώριση των προστατευομένων μνημείων και περιοχών, ii) τη δημι-
ουργία εφεδρικών αρχαιολογικών ζωνών, ακόμη κι όταν δεν υπάρχουν ορατά λείψανα στην επιφάνεια του εδάφους 
ή μέσα στο νερό, για τη διατήρηση των υλικών μαρτυριών, που θα αποτελέσουν αντικείμενο μελέτης για τις μεταγενέ-
στερες γενεές,» (άρθρο 2 της αναθεωρημένης Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την προστασία της αρχαιολογικής κληρο-
νομιάς, ν.3378/2005). Επισης «Κάθε Συμβαλλόμενος αναλαμβάνει την υποχρέωση να λάβει μέτρα για τη φυσική προ-
στασία της αρχαιολογικής κληρονομιάς προβλέποντας, ανάλογα με τις περιστάσεις: i) την απόκτηση ή την προστασία 
με άλλα κατάλληλα μέσα, από τις δημόσιες αρχές, των χώρων που προορίζονται να αποτελέσουν τις εφεδρικές αρχαι-
ολογικές ζώνες,» (άρθρο 4 της αναθεωρημένης Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την προστασία της αρχαιολογικής κληρο-
νομιάς, ν.3378/2005), και «Με στόχο τη διευκόλυνση της μελέτης και της διαδόσεως των πληροφοριών για τις αρχαιο-
λογικές ανακαλύψεις, κάθε Συμβαλλόμενος αναλαμβάνει την υποχρέωση: i) να πραγματοποιήσει ή να εκσυγχρονίσει τις 
έρευνες, τις καταγραφές και τις χαρτογραφήσεις των αρχαιολογικών χώρων στις περιοχές δικαιοδοσίας του,» (άρθρο 
7 της αναθεωρημένης Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την προστασία της αρχαιολογικής κληρονομιάς, ν.3378/2005), 
καθώς και τις υποχρεώσεις για την ολοκληρωμένη προστασία της αρχαιολογικής κληρονομιάς (άρθρο 5 της αναθε-
ωρημένης Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την προστασία της αρχαιολογικής κληρονομιάς, ν.3378/2005).
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δεν τους περιορίζει, λόγω της φύσεώς τους, 
στους αρχαιολόγους: «Ως διευθύνοντες ορί-
ζονται επιστήμονες με ειδίκευση και εμπει-
ρία που διασφαλίζει την ικανοποιητική διε-
νέργειά τους». 

ΙV. AΡΧάΙοΛοΓΙΚΕς άνάςΚάΦΕς 
ςτο ΕΞΩτΕΡΙΚο

Ο ν.3028/2002 στο άρθρο 1 παρ.3 
περιέλαβε για πρώτη φορά διάταξη, 
σύμφωνα με την οποία «Στο πλαίσιο των 
κανόνων του διεθνούς δικαίου, το Ελλη-
νικό Κράτος μεριμνά και για την προστα-
σία των πολιτιστικών αγαθών που προ-
έρχονται 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 βρί-
σκονται». Η διάταξη αυτή είναι γενική, 
δίδει όμως την δυνατότητα γιά την χρη-
ματοδότηση και ανασκαφικής δρα-
στηριότητας στο εξωτερικό. 

Στο παρελθόν με το άρθρο 27 παρ.2 
του ν. 2447/1920 (ΦΕΚ Α’169), όταν η 
Ελλάς των δύο ηπείρων και των πέντε 
θαλασσών ήτο ζώσα πραγματικότης, 
εγκρίθηκε η αναγραφή στον προϋπολο-
γισμό ποσών για την συντήρηση ελληνι-
κών αρχαιολογικών σχολών στην Ρώμη 
και την Κωνσταντινούπολη. Το Π.Δ/

μα οργανώσεώς τους ό μως, το οποίο 
έπρεπε να εκδοθή κατ’ εξουσιοδότηση 
του άρθρου 28 του νόμου αυτού, δεν 
έμελλε να εκδοθή ποτέ μέχρι σήμερα57. 
Από τα «ελληνικά επιστημονικά καθι-
δρύματα» ειδική διάταξη, εξ όσων γνω-
ρίζω, περιλαμβάνει ο οργανισμός της εν 
Αθήναις Αρχαιολογικής Εταιρείας (Β.Δ. 
της 2.5.1959, ΦΕΚ 111/Α’/9.6.1959), 
σύμφωνα με την οποία (άρθρ.25) «ανα-
σκαφάς δύναται να εκτελή η Εταιρεία 
και εκτός της Ελλάδος, κατόπιν σχετικής 
εγκρίσεως των αρμοδίων αλλοδαπών αρ-
χών, κατά την εκάστοτε ειδικήν επί τούτω 
απόφασιν του Δ. Συμβουλίου». Ουδέποτε 
είτε με πρωτοβουλία της Εταιρείας είτε 
με αίτημα του Δημοσίου προς αυτήν, 
έγινε χρήσις της δυνατότητος πού πα-
ρέχει η διάταξη αυτή.

΄Ετσι μία σειρά ανασκαφών, όπως του 
αειμνήστου καθηγητού της αρχαιολο γίας 
(ΑΠΘ) Γεωργίου Μπακαλάκη ή του Εφό-
ρου Βυζαντινών Αρχαιοτήτων Χαρ. Μπα-
κιρτζή στην Κύπρο, κλπ.58, δεν εξεπορεύ-
θησαν από κάποια επίσημη συντεταγμένη 
πρωτοβουλία του ελλαδικού κράτους για 
τα μνημεία του μείζονος ελ ληνισμού στους 
χώρους της ιστορικής παρουσίας του. Το 
1997 επί υπουργίας Ευ. Βενιζέλου εψηφί-
σθη διάταξη (ά.6§5) στον ν.2557/1997 
(ΦΕΚ 271/Α΄/24.12.1997), με την οποία 
εξουσιοδοτούνται οι Υπουργοί Εξωτερι-
κών και Πολιτισμού να ιδρύουν με προε-
δρικά διατάγματα στο εξωτερικό «Αρχαι-

57  Τα περί ιδρύσεως Ελληνικής Αρχαιολογικής Σχολής στην Ρώμη επανήλθαν πολλές φορές στην επικαιρότητα την 
τελευταία τριακονταπενταετία, κατά τρόπο εν τέλει ήκιστα τιμητικό για την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου 
Πολιτισμού και πρέπει να αναφέρονται με εκφράσεις λύπης και ως παράδειγμα προς αποφυγήν. ΄Ενα σχέδιο 
Π.Δ. είχε συντάξει δύο φορές ο υπογραφόμενος, αλλά παρέμεινε στα συρτάρια του ΥπΠο.

58  Κάποιες από αυτές παρουσιάσθηκαν προ ετών σε ημερίδα του Εθνικού Ίδρύματος Ερευνών, βλ. Greek Archaeology 
without Frontiers, Athens 2002 [ΕIE συνέκδοση με το Ίδρυμα Λεβέντη, “Open Science” Lecture Series, ISBN 960-
7998-11-1]. Ίσως υπάρχουν ελάχιστες, μεμονωμένες εξαιρέσεις εμπλοκής του ΥπΠο (π.χ. ανασκαφή νησίδος 
Ίκάρου – Failaka στον Περσικό Κόλπο, 2007-).
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ολογικές Σχολές και Ελληνικά Ινστιτούτα 
έρευνας και μελέτης της πολιτιστικής κλη-
ρονομιάς και του σύγχρονου πολιτισμού». 
Μία επιτροπή υπό τον Αντιπρόεδρο του 
νομικού Συμβουλίου του Κράτους Δ. Α. 
Παπαπετρόπουλο, στην οποία συμμετέ-
σχε ο υπογραφόμενος, συνέταξε σχέδια 
Π.Δ. για Αρχαιολογικές Σχολές στην Αλε-
ξάνδρεια, Κύπρο, Ρώμη… 

Το πρόβλημα όμως είναι ότι, όπως η 
νομοθετική βούληση της μεγάλης Ελλά-

δος της Συνθήκης των Σεβρών το 1920 
(ν.2447/1920, ά.27§2, 28) εβυθίσθη στα 
επακολουθήσαντα το 1922 γεγονότα, 
το υπό συγκεκαλυμμένη (;) χρεωκοπία 
σημερινό ελλαδικό κράτος δεν φαίνεται 
να διαθέτει πλέον (και πάντως το γε νυν 
έχον) τις δυνάμεις εκείνες, οι οποίες θα 
του επέτρεπαν να πραγματοποιήση όσα 
σε διάστημα 77 ετών δύο φορές (1920, 
1997) ενομοθέτησε.-
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ΠάΡάΡτΗΜά I
ν.3905/2010 (ΦΕΚ 219/ά΄/23.12.2010)

΄άρθρο 43. Μνημόνιο ςυναντίληψης και ςυ-
νεργασίας

1. Για την παρακολούθηση και εκτέλεση αρ-
χαιολογικών ερευνών και εργασιών, καθώς και 
εργασιών προστασίας και ανάδειξης των αρχαι-
ολογικών ευρημάτων, τα οποία αποκαλύπτονται 
στο πλαίσιο εργασιών χωροθέτησης και κατα-
σκευής Μεγάλων ΄Εργων, καταρτίζεται Γενικό 
Πρότυπο Μνημονίου Συναντίληψης και Συ-
νεργασίας με κοινή απόφαση των Υπουργών 
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Πολιτι-
σμού και Τουρισμού.

2. Αντικείμενο του Μνημονίου αυτού απο-
τελεί η περιγραφή των προϋποθέσεων, των συν-
θηκών και του τρόπου για:

(α) Τη διεξαγωγή των αρχαιολογικών ερευ-
νών και εργασιών κατά τη φάση χωροθέτησης 
και κατασκευής Μεγάλων Δημόσιων ΄Εργων, 
καθώς και της προστασίας των αρχαιολογικών 
ευρημάτων από την άποψη της φύλαξης, συντή-
ρησης, τεκμηρίωσης και ανάδειξής τους δυνάμει 
των διατάξεων του ν.3028/2002.

(β) Τη διαχείριση και προστασία των αρχαι-
ολογικών ευρημάτων και την ανάδειξη μνημείων 
που βρίσκονται στους χώρους κατασκευής εντός 
της ζώνης απαλλοτρίωσης των βασικών και συ-
νοδών έργων, δυνάμει των διατάξεων του ως 
άνω νόμου.

(γ) Την προστασία μνημείων που ενδέχεται 
να επηρεαστούν από τις εργασίες κατασκευής 
δυνάμει των διατάξεων του ως άνω νόμου.

3. Για κάθε Μεγάλο Συγχρηματοδοτούμενο 
Δημόσιο Εργο συντάσσεται και υπογράφεται 
από τους αρμόδιους Γενικούς Διευθυντές των 
Υπουργείων Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύ-
ων και Πολιτισμού και Τουρισμού ειδικό Μνη-
μόνιο Συναντίληψης και Συνεργασίας σύμφωνα 
με το ως άνω ισχύον Γενικό Πρότυπο. Στο ειδι-
κό Μνημόνιο είναι δυνατόν να περιλαμβάνονται 
και πρόσθετοι όροι οι οποίοι αφορούν στο οικείο 
Εργο, εφόσον οι όροι αυτοί δεν είναι αντίθετοι 
προς τις κείμενες διατάξεις ή τους όρους του Γε-
νικού Προτύπου.
4. Το περιεχόμενο του ειδικού Μνημονίου, το 
οποίο συντάχθηκε σύμφωνα με τις ανωτέρω 
προϋποθέσεις, καθίσταται δεσμευτικό για τα 
μέρη μετά την υπογραφή του.

΄άρθρο 44
Κατά την αρχική φάση των τεχνικών μελε-

τών, κατά την οποία εξετάζεται η χωροθέτηση 
της ζώνης κατάληψης του ΄Εργου, με αίτημα του 
Κυρίου του ́ Εργου προς το «Γραφείο Συντονισμού 
και Παρακολούθησης Αρχαιολογικών Ερευνών και 
Εργασιών στο Πλαίσιο των Μεγάλων ΄Εργων» συ-
ντάσσεται ΄Εκθεση Αναλυτικής Αρχαιολογικής 
Τεκμηρίωσης (Ε.Α.Α.Τ.), εντός προθεσμίας εξή-
ντα ημερών από την ημερομηνία υποβολής του 
αιτήματος. 

ΠάΡάΡτΗΜά II
Κοινή Υπουργική άπόφαση αριθ. ΥΠΠοτ/
ΔοΕΠΥ/τοΠΥνς/28534/22.3.2011 «Μνη-
μόνιο Συναντίληψης και Συνεργασίας του 
Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού και 
του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και 
Δικτύων για τα Μεγάλα Δημόσια ΄Εργα» (ΦΕΚ 
527/Β΄/5.4.2011).
Εχοντας υπόψη:
ζ) Του άρθρου 43 του ν. 3905/2010 «Ενίσχυση 
και ανάπτυξη της κινηματογραφικής τέχνης και 
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 219/Α΄/2010).

2. Με σεβασμό στις αρχές της Αειφόρου Ανάπτυ-
ξης.
3. Το γεγονός ότι το παρόν είναι αποτέλεσμα δια-
βουλεύσεων και σχετικών συνεννοήσεων μεταξύ 
του Γενικού Γραμματέα Συγχρηματοδοτούμενων 
Δημοσίων Εργων και ’Εργων Παραχώρησης, του 
Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων 
Σέργιου Λαμπρόπουλου και της Γενικής Γραμμα-
τέως του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού, 
κας Λίνας Μενδώνη.
Δήλωσαν, συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα 
ακόλουθα:

ΠΡοοΙΜΙο
1. Αντικείμενο του Μνημονίου αυτού αποτελεί 
η περιγραφή των προϋποθέσεων, των συνθηκών 
και του τρόπου για:
α. Τη διεξαγωγή των αρχαιολογικών ερευνών και 
ανασκαφών κατά τη φάση κατασκευής Δημοσί-
ων Συγχρηματοδοτούμενων ΄Εργων, καθώς και 
της προστασίας των αρχαιολογικών ευρημάτων 
από την άποψη της φύλαξης, συντήρησης, τεκμη-
ρίωσης και ανάδειξης τους, δυνάμει των διατάξε-
ων του ν. 3028/02.
β. Τη διαχείριση και προστασία των αρχαιολογι-
κών ευρημάτων και την ανάδειξη μνημείων που 
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βρίσκονται στους χώρους κατασκευής εντός της 
ζώνης απαλλοτρίωσης των βασικών και συνο-
δών έργων, δυνάμει των διατάξεων του ως άνω 
νόμου.
γ. Την προστασία μνημείων που ενδέχεται να 
επηρεαστούν από τις εργασίες κατασκευής, δυ-
νάμει των διατάξεων του ως άνω νόμου.
2. Σκοπός του παρόντος Μνημονίου είναι η διευ-
κόλυνση, η συστηματοποίηση και η επιτάχυνση 
των αρχαιολογικών εργασιών, καθώς και των ερ-
γασιών προστασίας και ανάδειξης των μνημείων, 
στο πλαίσιο κατασκευής Δημοσίων Συγχρηματο-
δοτούμενων ΄Εργων.
3. Ολοι οι όροι του παρόντος Μνημονίου συνο-
μολογούνται ουσιώδεις και κάθε τροποποίηση 
αυτών πρέπει να γίνει εγγράφως. Κατά τα λοιπά 
ισχύουν οι διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας 
και της διοικητικής διαδικασίας που διέπουν την 
προστασία των αρχαιοτήτων, οι οποίες επ’ ουδε-
νί θίγονται από το παρόν.
4. Το παρόν Μνημόνιο δύναται να αναθεωρείται 
με κοινή απόφαση των μερών προκειμένου να γί-
νουν τροποποιήσεις, αν αυτό κριθεί αναγκαίο.

΄άρθρο 1ο. ΄οροι της συνεργασίας
1. Ο βασικός προγραμματισμός του αρχαιολο-
γικού έργου και των έργων προστασίας και 
ανάδειξης μνημείων, αρχαιολογικών χώρων και 
ιστορικών τόπων, καθώς και οι προβλεπόμενοι 
τμηματικοί προγραμματισμοί αποστέλλονται 
στον Κύριο του ΄Εργου από τις αρμόδιες Περιφε-
ρειακές Υπηρεσίες του ΥΠ.ΠΟΤ. μέσω της Διεύ-
θυνσης Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτή-
των (Δ.Π.Κ.Α.), της Διεύθυνσης Βυζαντινών και 
Μεταβυζαντινών Αρχαιοτήτων (Δ.Β.Μ.Α.), της 
Γενικής Διεύθυνσης Αναστήλωσης, Μουσείων 
και Τεχνικών ΄Εργων (Γ.Δ.Α.Μ.Τ.Ε.) και της Διεύ-
θυνσης νεώτερης και Σύγχρονης Αρχιτεκτονικής 
Κληρονομιάς (ΔΊ.νΕ.Σ.Α.Κ.) του ΥΠ.ΠΟ.Τ., οι οποί-
ες τα θέτουν υπόψη της Επιτροπής του ΥΠ.ΠΟΤ 
για το Συντονισμό των Αρχαιολογικών Ερευνών 
που διεξάγονται στο πλαίσιο Μεγάλων Δημοσίων 
΄Εργων.
2. Η δαπάνη του αρχαιολογικού έργου και των 
έργων προστασίας, συντήρησης και ανάδειξης 
μνημείων, αρχαιολογικών χώρων και ιστορικών 
τόπων, τα οποία διενεργούνται κατ’ απόλυτη 
προτεραιότητα εντός της ζώνης κατάληψης του 
τεχνικού έργου και επί απαλλοτριωμένων ακινή-
των για τις ανάγκες του τεχνικού έργου, καθώς 
και η δαπάνη των εργασιών προστασίας, συντή-

ρησης και ανάδειξης αρχαιολογικών ευρημάτων 
ή μνημείων, τα οποία θα είναι δυνατόν να επηρε-
αστούν από την κατασκευή του τεχνικού έργου, 
βαρύνει στο σύνολο της, σύμφωνα και με το άρ-
θρο 37 παρ. 6 του ν. 3028/2002 και την εγκύκλιο 
αρ. 3785/22.06.2010 της Γ.Γ. Πολιτισμού του 
ΥΠ.ΠΟ.Τ., τον γενικό προϋπολογισμό του έργου.
3. Το αρχαιολογικό ανασκαφικό έργο, καθώς και 
τα έργα προστασίας, συντήρησης και ανάδει-
ξης ανήκουν στην αρμοδιότητα και διαχείριση 
των Περιφερειακών Υπηρεσιών του ΥΠ.ΠΟ.Τ., οι 
Προϊστάμενοι των οποίων έχουν υπό την απο-
κλειστική διεύθυνση, εποπτεία και ευθύνη τους 
τις ανασκαφές, την κάθε είδους επιστημονική 
έρευνα, καθώς και τη μέριμνα για την τεκμηρίω-
ση, αξιολόγηση, φύλαξη, συντήρηση, μελέτη και 
δημοσίευση των ευρημάτων, χωρίς καμία ανά-
μειξη του Κύριου του ΄Εργου ή του Αναδόχου στα 
επιστημονικά − αρχαιολογικά στοιχεία ή στην 
αξιοποίηση του ανασκαφικού υλικού, εκτός από 
ειδικές περιπτώσεις, μετά από έγκριση των αρ-
μοδίων κατά περίπτωση Υπηρεσιών και συλλογι-
κών οργάνων του ΥΠ.ΠΟ.Τ.
4. Οι μελέτες που θα απαιτηθούν, κατόπιν γνω-
μοδότησης του αρμόδιου γνωμοδοτικού οργά-
νου, για την προστασία, τη συντήρηση και την 
ανάδειξη μνημείων και αρχαιολογικών χώρων 
στη ζώνη του τεχνικού έργου και του απαλλοτρι-
ωμένου για τις ανάγκες του χώρου και οι οποίες 
θα εκπονηθούν υπό την επίβλεψη του ΥΠ.ΠΟ.Τ., 
είτε με πρόσληψη εξειδικευμένου προσωπικού, 
είτε με ανάθεση σε εξειδικευμένο γραφείο μελε-
τών, το οποίο θα προκύψει μέσω των κατά νόμον 
οριζομένων διαδικασιών, θα βαρύνουν τον Κύριο 
του ΄Εργου.
5. Οι συμπληρωματικές απαλλοτριώσεις που τυ-
χόν θα απαιτηθούν για την προστασία, ανάδειξη 
και προβολή σημαντικών μνημείων και αρχαι-
ολογικών χώρων που ενδεχομένως αποκαλυ-
φθούν, θα αποτελέσουν, με πρόταση του ΥΠΠΟΤ, 
θέμα συζήτησης και κοινής απόφασης με τον Κύ-
ριο του έργου.
6. Η αρχαιολογική έρευνα και η λήψη μέτρων 
προστασίας και συντήρησης των μνημείων, όπου 
κρίνονται αναγκαίες, θα προηγούνται της έναρ-
ξης οποιουδήποτε τεχνικού έργου.

΄άρθρο 2ο. Προγραμματισμός της άρχαιολογι-
κής ΄Ερευνας
1. Ο Κύριος του ΄Εργου υποχρεούται να ενημε-
ρώνει το ΥΠ.ΠΟΤ. δύο μήνες πριν την έναρξη των 
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εργασιών κατασκευής του έργου, καθώς και να 
παράσχει το χρονοδιάγραμμα και τον σχεδιαζό-
μενο προγραμματισμό των τμημάτων που θα κα-
τασκευαστούν κατά προτεραιότητα.
Εντός χρονικού διαστήματος 30 ημερών οι αρμό-
διες Κεντρικές Υπηρεσίες του ΥΠ.ΠΟ.Τ ενημερώ-
νουν τον Κύριο του ΄Εργου για τον «βασικό προ-
γραμματισμό − προϋπολογισμό» των εργασιών 
της αρμοδιότητάς τους, οι οποίες προβλέπεται 
στο άρθρο 1 του παρόντος να χρηματοδοτηθούν 
από τον προϋπολογισμό του έργου.
Αυτός θα περιλαμβάνει:
— Τις περιοχές διέλευσης του έργου, όπου απαι-
τούνται αρχαιολογικές έρευνες με δοκιμαστικές 
τομές, καθώς και τα υφιστάμενα μνημεία τα 
οποία ενδέχεται να επηρεαστούν από τις εργασί-
ες κατασκευής.
— Την αρμόδια Περιφερειακή Υπηρεσία του 
ΥΠ.ΠΟ.Τ. και τον επικεφαλής αρχαιολόγο για 
κάθε τμήμα του έργου.
— Τις τυχόν επιμέρους μελέτες προστασίας και 
συντήρησης μνημείων που θα απαιτηθούν.
— Τις υφιστάμενες υποδομές του ΥΠ.ΠΟ.Τ οι 
οποίες είναι διαθέσιμες για την φύλαξη, συντή-
ρηση κλπ τυχόν ευρημάτων σε κάθε περιοχή.
— Κατά προσέγγιση προϋπολογισμό των δαπα-
νών έρευνας στις γνωστές περιοχές που απαιτεί-
ται αρχαιολογική έρευνα.
Τα παραπάνω θα εντοπίζονται σε γεωγραφικό 
υπόβαθρο με αποτυπωμένη την ζώνη απαλλο-
τρίωσης του έργου, το οποίο θα προμηθεύσει ο 
Κύριος του ΄Εργου.
Ο «βασικός προγραμματισμός−προϋπολογισμός» 
θα τροποποιείται ανάλογα με την πρόοδο των 
εργασιών, τους τμηματικούς προγραμματισμούς, 
καθώς και τα ευρήματα των ερευνών ανά 6μηνο 
με ευθύνη του ΥΠ.ΠΟ.Τ. και σε συνεννόηση με τον 
Κύριο του ΄Εργου.
2. Οι εντεταλμένοι αντιπρόσωποι του ΥΠ.ΠΟ.Τ. 
θα παρακολουθούν όλες τις χωματουργικές ερ-
γασίες, συμπεριλαμβανομένων των αποψιλώ-
σεων, των επιφανειακών εκχωματώσεων, των 
εκσκαφών, των διαμορφώσεων χώρων και των 
επιχωματώσεων, σε όλα τα τμήματα του έργου.
 Τα συνεργεία για την εκτέλεση των παραπάνω 
εργασιών οφείλουν να ακολουθούν τις οδηγίες 
των εντεταλμένων υπαλλήλων του ΥΠ.ΠΟ.Τ., ως 
προς τον τρόπο και τα μέσα των εργασιών, κα-
θώς και, όπου απαιτείται, ως προς το είδος των 
μηχανημάτων.
3. Στην περίπτωση, όπου το τεχνικό έργο διέρχε-

ται από περιοχή, όπου δεν υπάρχουν ορατές αρ-
χαιότητες ή επιφανειακές ενδείξεις (όστρακα ή 
άλλα) και η κατασκευή γίνεται με επίχωμα χωρίς 
κανενός είδους εκσκαφική εργασία στην επιφά-
νεια του εδάφους, εκτός από την απομάκρυνση 
των φυτικών γαιών ή και την κατασκευή εξυγια-
ντικής στρώσης, τότε επ’ ουδενί δεν διενεργείται 
δοκιμαστική ανασκαφική έρευνα. Στην περίπτω-
ση που αποκαλυφθούν κατά την απομάκρυνση 
των φυτικών γαιών αρχαιολογικές ενδείξεις, 
τότε διεξάγεται δοκιμαστική έρευνα.
4. Στην περίπτωση που διαπιστώνεται η ύπαρ-
ξη αρχαιοτήτων, η εκσκαφή με μηχανικά μέσα 
θα διακόπτεται και θα ακολουθεί ανασκαφική 
έρευνα, όπως περιγράφεται παρακάτω στο άρ-
θρο 3. Σε διαφορετική περίπτωση και μετά την 
ολοκλήρωση των εκσκαφικών εργασιών ο χώ-
ρος θα παραδίδεται από την αρμόδια υπηρεσία 
του ΥΠ.ΠΟ.Τ. για την εκτέλεση του έργου.
 Στα πλαίσια αυτά οι αρμόδιες Υπηρεσίες του 
ΥΠ.ΠΟ.Τ. προωθούν κατ’ απόλυτη προτεραιότη-
τα (το πολύ εντός 15ημέρου) τη διαδικασία πα-
ραπομπής των σχετικών θεμάτων στο Κ.Α.Σ. ή το 
Κ.Σ.ν.Μ., ώστε να μην υπάρχουν καθυστερήσεις 
στην απόδοση των χώρων και να τηρούνται τα 
χρονοδιαγράμματα του έργου.
5. Για την αποφυγή καθυστερήσεων, οι χώροι, 
στους οποίους πρόκειται να διεξαχθεί αρχαιο-
λογική έρευνα, πρέπει να παραδίδονται άμεσα 
με ευθύνη του Κυρίου του έργου περιφραγμένοι 
και ελεύθεροι από παντός τύπου δίκτυα, βλά-
στηση ή νεώτερες κατασκευές. Θα πρέπει επίσης 
να υπάρχει πρόβλεψη απορροής των όμβριων 
υδάτων και αντιστήριξης πρανών παρακείμενων 
κτισμάτων και οδών, σε περίπτωση ανασκαφι-
κής έρευνας.
6. Για την επιτάχυνση και αποτελεσματική διε-
νέργεια της έρευνας, απαραίτητο στοιχείο είναι 
η έγκαιρη εξασφάλιση, σε σύντομο χρονικό διά-
στημα, της αναγκαίας υλικοτεχνικής υποδομής 
από τον Κύριο του ΄Εργου.

΄άρθρο 3ο. ΄Εκταση και η διάρκεια της αρχαι-
ολογικής έρευνας
1. Εάν κατά τη διενέργεια των δοκιμαστικών 
ανασκαφών ή κατά την διάρκεια των εργασιών, 
σε οποιοδήποτε τμήμα του έργου, διαπιστωθεί η 
ύπαρξη αρχαιοτήτων, οι εργασίες θα διακοπούν 
αμέσως και θα ακολουθήσει σωστική ανασκαφι-
κή έρευνα.
2. Οι Προϊστάμενοι των αρμοδίων Περιφερει-
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ακών Υπηρεσιών του ΥΠ.ΠΟΤ., πριν από την 
έναρξη κάθε ανασκαφής ή άλλου αρχαιολογικού 
έργου, αποφαίνονται κατά προκαταρκτική εκτί-
μηση για τη χρονική διάρκεια της έρευνας ή της 
επέμβασης, καθώς και για τον αναγκαίο αριθμό 
προσωπικού κατά ειδικότητα, σε συνεργασία με 
τον Κύριο του ΄Εργου, ώστε να τηρούνται, όσο 
είναι δυνατόν, οι τμηματικές προθεσμίες εκτέ-
λεσης του ΄Εργου. Μετά την εμφάνιση αρχαιοτή-
των και, ανάλογα με την έκταση του σκάμματος, 
τα προβλεπόμενα βάθη, το είδος των ευρημάτων 
και τις ενδεχόμενες δυσμενείς καιρικές συνθήκες, 
είναι δυνατός ο επαναπροσδιορισμός του χρόνου 
περάτωσης του ανασκαφικού έργου.
3. Κατά τη διάρκεια των ερευνών θα τηρείται 
ημερολόγιο εργασιών, το οποίο θα υπογράφεται 
από τον επικεφαλής αρχαιολόγο και στο οποίο 
θα καταγράφονται:
α. Οι εργαζόμενοι κατά ειδικότητα και η ανάθεση 
εργασίας.
β. Οι απαραίτητες μεταφορές ή άλλες εργασίες.
γ. Οι διακοπές εργασιών λόγω καιρικών συνθη-
κών ή άλλων προβλημάτων.
4. Σε μηνιαία βάση θα παραδίδεται στον Κύριο 
του Εργου απολογιστική-προγραμματική έκθεση 
που θα περιέχει:
α. Τον αριθμό των εργαζομένων και των ημερο-
μισθίων.
β. Λοιπά έξοδα σύμφωνα με τις υποχρεώσεις του 
Κυρίου του ΄Εργου.
γ. Συνοπτική περιγραφή των ανασκαφικών απο-
τελεσμάτων που θα αποτυπώνονται στο γεω-
γραφικό υπόβαθρο.
δ. Εκτίμηση ως προς την τήρηση του προγραμ-
ματισμού που θα αποτυπώνεται και στο γεωγρα-
φικό υπόβαθρο σε κατάλληλη κλίμακα ώστε να 
εμφαίνονται η μορφή του έργου, τα όρια απαλ-
λοτρίωσης και ο κάνναβος ανασκαφής.
ε. Αιτήματα για επαναπροσδιορισμό του χρόνου 
ή επέκταση των εργασιών, καθώς και θέματα 
που αφορούν στην καταγραφή, συντήρηση, τεκ-
μηρίωση κλπ, συνοδευόμενα πάντα με τον ανα-
γκαίο προϋπολογισμό.
5. Τη διεύθυνση, επιστημονική εποπτεία και ευ-
θύνη κάθε είδους αρχαιολογικού έργου ή εργα-
σίας, όπως της επιφανειακής έρευνας, των δοκι-
μαστικών τομών και της σωστικής ανασκαφής, 
έχει ο αρμόδιος κατά περίπτωση Προϊστάμενος 
Εφορείας Αρχαιοτήτων του ΥΠ.ΠΟ.Τ., ο οποίος 
προγραμματίζει και συντονίζει το αρχαιολογικό 
έργο και συνεργάζεται με τον Κύριο του ΄Εργου 

και τους εκπροσώπους του Αναδόχου για την 
επίλυση όλων των προβλημάτων. Αναθέτει επί-
σης καθήκοντα σε αρχαιολόγους πεδίου, επικε-
φαλής των οποίων ορίζεται, αναλόγως και κατά 
τη δυνατότητα της Περιφερειακής Υπηρεσίας, 
αρχαιολόγος της Υπηρεσίας με μόνιμη ή αορί-
στου χρόνου σχέση εργασίας.
6. Οι Εφορείες Αρχαιοτήτων οφείλουν να συνερ-
γάζονται στενά μεταξύ τους, όπως και με τις αρ-
μόδιες Διευθύνσεις της Κεντρικής Υπηρεσίας του 
ΥΠ.ΠΟ.Τ., ώστε να συντονίζουν τις δράσεις τους, 
προκειμένου να αποφεύγονται χρονοτριβές και 
γραφειοκρατικά κωλύματα.
7. Ο Κύριος ή και ο Ανάδοχος του ́ Εργου οφείλουν 
να λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την 
παρακολούθηση και την αποφυγή πρόκλησης 
βλάβης στα υφιστάμενα μνημεία, τα οποία γειτ-
νιάζουν με τη ζώνη κατάληψης του έργου. Την 
ευθύνη και τη δαπάνη αποκατάστασης των μνη-
μείων και του περιβάλλοντα χώρου αναλαμβάνει 
ο Κύριος του Εργου. ΄Οπου οι αρμόδιες Υπηρεσίες 
του ΥΠ.ΠΟ.Τ. κρίνουν αναγκαίο, θα υπάρχει ενόρ-
γανη παρακολούθηση των παραμορφώσεων, 
(στατικών και δυναμικών), ώστε να αποφευ-
χθούν βλάβες σε μνημεία και κτίρια.

΄άρθρο 4ο. άνασκαφική − αρχαιολογική τεκ-
μηρίωση
Η ανασκαφική και αρχαιολογική τεκμηρίωση 
(τήρηση ημερολογίων ανασκαφής, καθαρισμός 
και συντήρηση ευρημάτων, καταγραφή, φωτο-
γράφηση, αποτύπωση και τεκμηρίωση καθώς 
και η κατάθεση εκτενούς επιστημονικής έκθεσης 
συνοδευόμενης από κατάλογο ευρημάτων) κα-
λύπτεται από δαπάνες του έργου, σύμφωνα με 
το άρθρο 37 του ν. 3028/2002, που αφορά στην 
παρ. 2 του άρθρου 9 του ν. 3028/2002.

΄άρθρο 5ο. άποτύπωση των ευρημάτων
1. Στα τμήματα της επιφανειακής έρευνας, των 
δοκιμαστικών τομών και της ανασκαφής απαι-
τείται απασχόληση συνεργείου αποτύπωσης, 
που θα απαρτίζεται από τοπογράφο και σχεδι-
αστές, για να αποτυπώνονται τα ευρήματα με 
την υπόδειξη του αρχαιολόγου πεδίου εγκαίρως 
και με ακρίβεια (συμβατικά και ψηφιακά) και να 
εξασφαλίζεται η ταχύτητα και η απρόσκοπτη συ-
νέχιση της ανασκαφής.
2. Η ομάδα παρακολούθησης της ανασκαφής, 
με τη συμμετοχή έμπειρου σε αποτυπώσεις αρ-
χιτέκτονα και αρχισχεδιαστή Η/Υ, καταρτίζει 
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τα γενικά σχέδια κάθε τμήματος, τα οποία θα 
πιστοποιούνται από τον Προϊστάμενο της αρμό-
διας Εφορείας και θα κατατίθενται στο αρχείο 
σχεδίων της αρμόδιας Περιφερειακής Υπηρεσί-
ας του ΥΠ.ΠΟΤ. Οι ανάγκες για την αποτύπωση 
των ευρημάτων θα προσδιορίζονται σε σχετικό 
αίτημα του επιβλέποντος αρχαιολόγου προς τον 
Κύριο του ΄Εργου και θα περιλαμβάνονται στη 
συνέχεια στη μηνιαία απολογιστική έκθεση και 
στον προγραμματισμό - προϋπολογισμό (΄Αρθρο 
3). Τη δαπάνη αποτύπωσης των ευρημάτων ανα-
λαμβάνει ο Κύριος του ΄Εργου.

΄άρθρο 6ο. Φωτογράφιση των ευρημάτων
1. Η λήψη φωτογραφιών τεκμηρίωσης γίνεται 
από τους αρχαιολόγους πεδίου. Οι γενικές λή-
ψεις, βιντεοσκοπήσεις, ειδικές φωτογραφίσεις 
ευρημάτων και χώρων (αεροφωτογραφίες), η 
ηλεκτρονική επεξεργασία τους και οι εκτυπώσεις 
ανατίθενται με δαπάνη του Κυρίου του ΄Εργου σε 
εξειδικευμένους φωτογράφους.
2. ΄Ολο το φωτογραφικό υλικό με σχετικούς 
καταλόγους θα παραδίδεται από την ομάδα πα-
ρακολούθησης, αφού συσχετισθεί με την τελική 
έκθεση και τον κατάλογο ευρημάτων στο αρχείο 
φωτογραφιών της αρμόδιας Περιφερειακής Υπη-
ρεσίας του ΥΠ.ΠΟΤ. Τη δαπάνη φωτογράφησης 
των ευρημάτων αναλαμβάνει ο Κύριος του ΄Ερ-
γου. Τα ανωτέρω θα περιλαμβάνονται σε σχετι-
κές υπηρεσιακές εντολές και θα τελούν υπό την 
έγκριση του Κύριου του ΄Εργου με τον σχετικό 
προϋπολογισμό.

΄άρθρο 7ο. άποθήκευση, συντήρηση και τεκ-
μηρίωση κινητών ευρημάτων
1. Τα κινητά ευρήματα της επιφανειακής έρευνας, 
των δοκιμαστικών τομών και της ανασκαφής 
αποθηκεύονται, συντηρούνται και τεκμηριώνο-
νται με ευθύνη των αρμοδίων Περιφερειακών 
Υπηρεσιών του ΥΠ.ΠΟΤ. από κατάλληλο προ-
σωπικό στα εργαστήρια τους ή σε χώρους που 
θα δημιουργηθούν, εάν τα εργαστήρια αυτά δεν 
επαρκούν για την υποδοχή των νέων ευρημάτων. 
Η ανάγκη εξεύρεσης, ενοικίασης ή κατασκευής 
νέων χώρων αποθήκευσης, η πρόσληψη επι-
πλέον προσωπικού συντήρησης, η ανάγκη εξο-
πλισμού επιπλέον εργαστηρίων και το οριστικό 
χρονοδιάγραμμα χρηματοδότησης των σχετικών 
δαπανών από τον Κύριο του ΄Εργου, θα αποτελέ-
σουν θέμα συζήτησης και συναπόφασης των αρ-
μοδίων Υπηρεσιών του ΥΠ.ΠΟΤ. με τον Κύριο του 

Εργου, μετά από σχετικό αίτημα των υπηρεσιών 
του ΥΠ.ΠΟΤ. με δαπάνη του Κυρίου του ΄Εργου.
2. Ο Κύριος του ΄Εργου θα εξασφαλίσει το ειδι-
κευμένο και βοηθητικό προσωπικό συντήρησης, 
καθώς και την αναγκαία υλικοτεχνική υποδομή 
(μηχανήματα, εργαλεία και υλικά) καθ’ όλο το δι-
άστημα που διαρκεί η ανασκαφή και ύστερα από 
συνεννόηση με τους Προϊσταμένους των αρμοδί-
ων Περιφερειακών Υπηρεσιών του ΥΠ.ΠΟ.Τ. και 
έγκριση του Κύριου του ΄Εργου για εύλογο χρονι-
κό διάστημα πέραν αυτής, το οποίο δεν θα υπερ-
βαίνει τους 6 μήνες, προκειμένου να ολοκληρω-
θεί η τελική ανασκαφική έκθεση και ο κατάλογος 
των ευρημάτων.
3. Τα κινητά ευρήματα της επιφανειακής έρευνας, 
των δοκιμαστικών τομών και της ανασκαφής με-
ταφέρονται με μέριμνα των αρμοδίων Εφορειών, 
με ειδικά διατιθέμενο από τον Κύριο του ΄Εργου 
κατάλληλο μεταφορικό μέσο στις αρχαιολογικές 
αποθήκες των Περιφερειακών Υπηρεσιών του 
ΥΠ.ΠΟ.Τ. ή στους χώρους που θα εξασφαλιστούν 
για το σκοπό αυτό από τον Κύριο του ΄Εργου σύμ-
φωνα με την παράγραφο 1, προσωρινά, μέχρι την 
εξεύρεση από το ΥΠ.ΠΟ.Τ. κατάλληλου χώρου. 
Επιπλέον, στην περίπτωση που ενδεχομένως θα 
ανακύψουν ανάγκες μεταφοράς αρχαιοτήτων 
μεγάλου βάρους ή όγκου (αρχιτεκτονικών μελών 
κλπ.) και συνακόλουθα δαπάνες συντήρησης, φύ-
λαξης, αποθήκευσης και ασφάλισής τους, τις δα-
πάνες αναλαμβάνει ο Κύριος του ΄Εργου.
4. Με την ανεύρεση αρχαίων σε κάθε ανασκα-
φικό τομέα και, προκειμένου να εξασφαλισθεί 
η προστασία των κινητών ευρημάτων, ο Κύριος 
του ΄Εργου ή ο Ανάδοχος μεριμνούν, για όσο χρό-
νο διαρκέσει η ανασκαφή, για τη φύλαξη της πε-
ριοχής και οφείλουν για το σκοπό αυτό να προ-
σλαμβάνουν και να διαθέτουν, κατά τις ανάγκες, 
φυλακτικό προσωπικό, που θα απασχολείται όλο 
το 24ωρο με εναλλασσόμενες βάρδιες.
5. Το σύνολο των δαπανών για τις αρχαιολογι-
κές εργασίες, δηλαδή την παρακολούθηση των 
εκσκαφικών εργασιών, τη διενέργεια σωστικών 
ανασκαφών, κατά την έννοια του άρθρου 37 του 
ν. 3028/2002 (ΦΕΚ 153 Α΄) και του άρθρου 10 
(παρ.15) του ν. 3840/2010 (ΦΕΚ 53 Α΄), και τη 
λήψη προληπτικών μέτρων προστασίας των μνη-
μείων έναντι κινδύνων κατά τη διάρκεια της υλο-
ποίησης του έργου ή και κατά τη φάση της λει-
τουργίας του έρευνας, ανασκαφών, διαχείρισης 
και ανάδειξης αρχαιολογικών ευρημάτων χρημα-
τοδοτείται από τον Κύριο του ΄Εργου. Εφόσον ο 
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προϋπολογισμός των δαπανών αυτών υπερβαί-
νει το 5% επί του συνολικού προϋπολογισμού 
της Δημοσίας Δαπάνης, εγκρίνεται με απόφαση 
του Υπουργού Πολιτισμού και Τουρισμού μετά 
από αιτιολογημένη γνώμη των αρμόδιων Κεντρι-
κών Συμβουλίων του ίδιου Υπουργείου.

΄άρθρο 8ο. Προστασία των αρχαιοτήτων
1. Για τη διατήρηση και την προστασία των αρ-
χαιοτήτων που αποκαλύπτονται, εφαρμόζονται 
οι κείμενες διατάξεις της αρχαιολογικής νομοθε-
σίας και οι σχετικές δαπάνες βαρύνουν τον Κύριο 
του ΄Εργου.
2. Εάν για λόγους διατήρησης και προστασίας 
των αρχαιοτήτων, απαιτηθούν τροποποιήσεις 
ως προς την εκτέλεση της πορείας του έργου, 
μετά από Γνωμοδότηση των αρμοδίων οργάνων 
του ΥΠ.ΠΟ.Τ., ενημερώνεται άμεσα ο Κύριος του 
΄Εργου, ώστε να υπάρξουν οι σχετικές συνεννο-
ήσεις και ενέργειες. Δεδομένου ότι οποιαδήποτε 
τυχόν αλλαγή της χάραξης του μεγάλου δημόσιου 
έργου, που θα συναποφασίζεται από τα συναρ-
μόδια Υπουργεία, θα προκαλούσε ανυπέρβλητα 
εμπόδια στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων 
που έχει αναλάβει το Δημόσιο μέσω της Σύμβα-
σης Παραχώρησης, θα ήταν σκόπιμο, όπου αυτό 
είναι δυνατό, να εξετάζεται η δυνατότητα από-
σπασης αρχαίων και επανατοποθέτησης τους σε 
ειδικά διαμορφωμένους χώρους, με δαπάνη του 
Εργου, δυνάμει του άρθρου 42 του ν. 3028/2002 
(ΦΕΚ 153/Α΄/26.06.2002).
3. Στην περίπτωση όπου, για οποιονδήποτε λόγο, 
επέρχεται πρόωρη διακοπή ή λύση της σχετικής 
σύμβασης κατασκευής του έργου, τα ευρήματα 
θα καταχώνονται άμεσα με όρους και διαδικασία 
που ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Πολι-
τισμού και Τουρισμού μετά από γνώμη του Κ.Α.Σ. 
ή του Κ.Σ.ν.Μ. και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα 
στις διατάξεις του ν. 3028/2002.

΄άρθρο 9ο. Προσωπικό
1. Το πάσης φύσεως αναγκαίο προσωπικό στα 
αρχαιολογικά έργα, στη μεταφορά, καταγραφή 
και συντήρηση των ευρημάτων, καθώς και στα 
έργα προστασίας και ανάδειξης μνημείων, αρ-
χαιολογικών χώρων και ιστορικών τόπων, προ-
σλαμβάνεται από τις αρμόδιες Περιφερειακές 
Υπηρεσίες του ΥΠ.ΠΟ.Τ., σύμφωνα με το ισχύον 
θεσμικό πλαίσιο. Ο αριθμός και η ειδικότητα του 
προσωπικού ορίζονται από τις αρμόδιες Περιφε-
ρειακές Υπηρεσίες του ΥΠ.ΠΟ.Τ και κοινοποιού-

νται στον Κύριο του ΄Εργου, όπως προβλέπεται 
στα σχετικά άρθρα του παρόντος.
2. Σε περίπτωση που ένας εκ των συμβαλλομέ-
νων επιθυμεί να επιταχύνει τις εργασίες σε κά-
ποιο συγκεκριμένο τμήμα, ώστε να τηρηθούν οι 
προθεσμίες, δύναται να θέσει θέμα πρόσληψης 
επιπλέον προσωπικού ή υπερωριακής απασχό-
λησης. Το ΥΠΠΟΤ είναι υπεύθυνο για την οργά-
νωση και την επίβλεψη των εργασιών κατά την 
διάρκεια και της υπερωριακής απασχόλησης.
3. Οι εργαζόμενοι στα αρχαιολογικά έργα, καθώς 
και στα έργα προστασίας και ανάδειξης μνημείων, 
αρχαιολογικών χώρων και ιστορικών τόπων, υπο-
χρεούνται να εκτελούν την εργασία που τους ανα-
τίθεται, λαμβάνοντας εντολές και οδηγίες μόνον 
από τον Προϊστάμενο της αρμόδιας Περιφερεια-
κής Υπηρεσίας του ΥΠ.ΠΟ.Τ., ο οποίος και ασκεί 
τον πάσης φύσεως έλεγχο στην εργασία τους.
4. Οι εργαζόμενοι στα αρχαιολογικά έργα, σε θέ-
ματα υγείας και ασφάλειας, εξομοιώνονται με το 
προσωπικό του Κυρίου του ΄Εργου.
5. Ο Κύριος του ΄Εργου και ο Ανάδοχος μεριμνούν 
για την τήρηση των κανόνων ασφαλείας των ερ-
γαζομένων και τρίτων.
6. Το ωράριο εργασίας που θα ακολουθείται είναι 
αυτό των Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα, δηλα-
δή σε πενθήμερη βάση (Δευτέρα έως Παρασκευή) 
και ημερήσια απασχόληση, που θα ανέρχεται σε 
επτάμισι ώρες (7.30 π.μ. − 3.00 μ.μ.). Τα παραπά-
νω ισχύουν με την επιφύλαξη των αναφερομέ-
νων στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου.
7. Θα υπάρξει μέριμνα από τον Κύριο του ΄Εργου 
ή τον Ανάδοχο για τη μετακίνηση επί καθημερι-
νής βάσης του προσωπικού από την έδρα της 
Εφορείας Αρχαιοτήτων προς τα σημεία των ερ-
γασιών, με την εξασφάλιση μεταφορικού μέσου, 
εκτός εάν άλλως συμφωνηθεί.

΄άρθρο 10ο. Υλικοτεχνική υποδομή
1. Η υλικοτεχνική υποδομή περιλαμβάνει τις 
ακόλουθες κατηγορίες:
α. Γενική υποδομή, που περιλαμβάνει την δημι-
ουργία χώρου γραφείου και προσωρινού απο-
θηκευτικού χώρου σε χωριστό οίκημα ή στις ερ-
γοταξιακές εγκαταστάσεις του Αναδόχου με τα 
απαραίτητα δίκτυα.
β. Υποδομή επιφανειακής έρευνας, δοκιμαστι-
κών τομών και ανασκαφής και τα απαραίτητα 
αναλώσιμα υλικά.
2. Η κάλυψη των ανωτέρω θα εξασφαλίζεται από 
τον Κύριο του ΄Εργου ύστερα από αίτημα του αρ-
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μόδιου Προϊστάμενου της Περιφερειακής Υπηρε-
σίας του ΥΠ.ΠΟ.Τ.

΄άρθρο 11ο. Καταβολή και εκδόσεις του αρ-
χαιολογικού έργου
Κατ’ εφαρμογή των οριζομένων στην παράγραφο 
6 του άρθρου 37 του ν. 3028/2002, οι απαιτού-
μενες δαπάνες για τη συντήρηση, τη φωτογρά-
φηση, την καταγραφή και τη μελέτη του αρχαι-
ολογικού υλικού θα καλυφθούν από τον Κύριο 
του ΄Εργου, κατόπιν συμφωνίας με την αρμόδια 
Περιφερειακή Υπηρεσία του ΥΠ.ΠΟ.Τ.
Τα μέρη θα συνεργαστούν για την ανάδειξη και 
δημοσίευση των αρχαιοτήτων που θα έλθουν 
στο φως με τις αρχαιολογικές ανασκαφές σύμ-
φωνα με την κείμενη νομοθεσία (άρθρο 39 του ν. 
3028/2002), καθώς και για τη διατήρηση και προ-
βολή των αρχαιολογικών μνημείων, με κάθε μέτρο 
που θα κριθεί πρόσφορο (π.χ. εκδόσεις, ημερίδες, 
εκδηλώσεις, μόνιμες ή περιοδικές εκθέσεις, δημι-
ουργία προσβάσεων στους αρχαιολογικούς χώ-
ρους και σήμανση τους, μεταφορά και διατήρηση 
μνημείων σε παρακείμενους χώρους κλπ.).

΄άρθρο 12ο. Επι μέρους Μνημόνια ςυναντίλη-
ψης και ςυνεργασίας
Για τα εκάστοτε Μεγάλα Δημόσια Συγχρηματο-
δοτούμενα ΄Εργα θα συντάσσονται τα αντίστοι-
χα Μνημόνια Συναντίληψης και Συνεργασίας, 
τα οποία θα λαμβάνουν υπ’ όψιν όλα τα άρθρα 
του παρόντος Μνημονίου και θα περιέχουν τους 
επί πλέον όρους, που θα αφορούν στο εκάστοτε 
Μεγάλο Δημόσιο ΄Εργο. Θα συνυπογράφονται 
από τους αρμόδιους Γενικούς Διευθυντές του 
ΥΠ.ΠΟ.Τ. και του ΥΠ.ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΊ.

΄άρθρο 13ο. Εγγυήσεις
Την αρμοδιότητα και την εποπτεία τήρησης των 
όρων του παρόντος Μνημονίου θα έχουν:
— οι αρμόδιες Διευθύνσεις της Κεντρική Υπηρε-
σίας του ΥΠ.ΠΟ.Τ. συνεπικουρούμενες από την 
Επιτροπή του ΥΠ.ΠΟ.Τ. για το Συντονισμό των 
Αρχαιολογικών Ερευνών που διεξάγονται στο 
πλαίσιο Μεγάλων Δημοσίων ΄Εργων, τις αρμόδι-
ες Περιφερειακές Υπηρεσίες του και
— ο Κύριος του ΄Εργου με τις αρμόδιες Υπηρεσίες 
του.

΄άρθρο 14ο. 
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερί-
δα της Κυβερνήσεως. 

ΠάΡάΡτΗΜά IIΙ
N.4072/2012 «Βελτίωση επιχειρηματικού 
περιβάλλοντος - νέα εταιρική μορφή -ςήμα-
τα - Μεσίτες άκινήτων - Ρύθμιση θεμάτων 
ναυτιλίας, λιμένων και αλιείας και άλλες δι-
ατάξεις» (ΦΕΚ 86/A/11.4.2012)

ΚΕΦάΛάΙο Γ΄
ΡΥΘΜΙςΕΙς ΓΙά άΡΧάΙοΛοΓΙΚΕς ΕΡΕΥνΕς 
ΚάΙ ΕΡΓάςΙΕς ςτο ΠΛάΙςΙο ΜΕΓάΛΩν ΙΔΙΩτΙ-
ΚΩν ΕΡΓΩν

΄άρθρο 5
Πεδίο εφαρμογής - άρμοδιότητες του «Γρα-
φείου ςυντονισμού και Παρακολούθησης 
άρχαιολογικών Εργασιών στο Πλαίσιο Μεγά-
λων Εργων»
1. Ως «Μεγάλα Ιδιωτικά Εργα» για την εφαρμογή 
των διατάξεων των άρθρων 5 έως και 11 νοούνται 
όσα πληρούν τις προϋποθέσεις της παρ. 1 του άρ-
θρου 1 του ν. 3894/2010 (Α΄204), όπως αντικαθί-
σταται με το άρθρο 2 του παρόντος νόμου.
2. Το «Γραφείο Συντονισμού και Παρακολού-
θησης Αρχαιολογικών Εργασιών στο Πλαίσιο 
Μεγάλων ΄Εργων» του Υπουργείου Πολιτισμού 
και Τουρισμού (Β΄1354/2010) είναι αρμόδιο, από 
πλευράς της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου 
Πολιτισμού και Τουρισμού, για τον χειρισμό των 
θεμάτων που αφορούν σε Μεγάλα Ίδιωτικά Εργα. 
Ο Κύριος του ΄Εργου υποχρεούται να ορίσει εκπρό-
σωπο, ο οποίος οφείλει να βρίσκεται σε άμεση και 
συνεχή συνεννόηση με το «Γραφείο Συντονισμού 
και Παρακολούθησης Αρχαιολογικών Εργασιών 
στο Πλαίσιο Μεγάλων ́ Εργων» του Υπουργείου Πο-
λιτισμού και Τουρισμού για την αντιμετώπιση των 
πάσης φύσεως ζητημάτων που προκύπτουν σχετι-
κά με την προστασία των αρχαιοτήτων και τις αρ-
χαιολογικές έρευνες και εργασίες που απαιτούνται 
στο πλαίσιο εκτέλεσης Μεγάλων Ίδιωτικών ́ Εργων 
σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο.

΄άρθρο 6
Μνημόνιο ςυναντίληψης και ςυνεργασίας
1. Για την παρακολούθηση και εκτέλεση αρχαιο-
λογικών ερευνών και εργασιών, καθώς και εργα-
σιών προστασίας και ανάδειξης αρχαιολογικών 
ευρημάτων, τα οποία αποκαλύπτονται στο πλαί-
σιο εργασιών χωροθέτησης και κατασκευής Με-
γάλων Ιδιωτικών ΄Εργων (Μ.Ι.Ε.), υπό την επι-
φύλαξη ότι η εγκατάσταση ή η λειτουργία τους 
δεν απαγορεύεται από τις ισχύουσες διατάξεις, 
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καταρτίζεται Πρότυπο Μνημονίου Συναντίλη-
ψης και Συνεργασίας με απόφαση του Υπουρ-
γού Πολιτισμού και Τουρισμού, ύστερα από γνώ-
μη του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου 
(Κ.Α.Σ.) ή του Κεντρικού Συμβουλίου νεωτέρων 
Μνημείων (Κ.Σ.ν.Μ.). Το κείμενο του Πρότυπου 
Μνημονίου Συναντίληψης και Συνεργασίας πα-
ρατίθεται ως ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙI και αποτελεί ανα-
πόσπαστο μέρος του παρόντος κεφαλαίου.
2. Αντικείμενο του Μνημονίου της παραγράφου 
1 αποτελεί η περιγραφή των προϋποθέσεων, των 
συνθηκών και του τρόπου για:
(α) Τη διεξαγωγή των αρχαιολογικών ερευνών 
και εργασιών κατά τη φάση κατασκευής Μ.Ί.Ε., 
καθώς και της προστασίας των αρχαιολογικών 
ευρημάτων από την άποψη της φύλαξης, συντή-
ρησης, τεκμηρίωσης και ανάδειξής τους δυνάμει 
των διατάξεων του ν. 3028/2002 (Α΄153).
(β) Τη διαχείριση και προστασία των αρχαιολογικών 
ευρημάτων και την ανάδειξη μνημείων, σύμφωνα με 
τις διατάξεις του ν. 3028/2002, τα οποία βρίσκονται 
στους χώρους κατασκευής εντός της ζώνης κατάλη-
ψης των βασικών και συνοδών έργων.
(γ) Την προστασία μνημείων που ενδέχεται να 
επηρεαστούν από τις εργασίες κατασκευής, σύμ-
φωνα με τις διατάξεις του ν. 3028/2002.
3. Για κάθε Μ.Ί.Ε. συντάσσεται, μετά την έγκρι-
ση της χωροθέτησης του έργου κατ’ άρθρα 10 
έως 17 του ν. 3028/2002 και σε συνεννόηση με 
το «Γραφείο Συντονισμού και Παρακολούθησης 
Αρχαιολογικών Εργασιών στο πλαίσιο Μεγάλων 
Εργων» (Γραφείο), Ειδικό Μνημόνιο Συναντί-
ληψης και Συνεργασίας, κατά το Πρότυπο του 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΊΊ, που υπογράφεται από τους 
αρμόδιους Προϊσταμένους των Περιφερειακών 
Υπηρεσιών του Υπουργείου Πολιτισμού και Του-
ρισμού και τον Κύριο του ́ Εργου. Στο Ειδικό Μνη-
μόνιο είναι δυνατόν να περιλαμβάνονται και πρό-
σθετοι όροι οι οποίοι αφορούν στο οικείο ΄Εργο, 
εφόσον οι όροι αυτοί δεν είναι αντίθετοι προς τις 
κείμενες διατάξεις ή τους όρους του Προτύπου.
4. Το περιεχόμενο του εκάστοτε Μνημονίου καθί-
σταται δεσμευτικό για τα μέρη μετά την υπογρα-
φή του. Παράβαση των όρων επισύρει τις κυρώ-
σεις του άρθρου 10 του παρόντος.

΄άρθρο 7
΄Εκθεση άναλυτικής άρχαιολογικής τεκμηρί-
ωσης
1. Κατά την αρχική φάση των τεχνικών μελετών, 
κατά την οποία εξετάζεται η κατά την παρ. 3 του 

άρθρου 6 χωροθέτηση της ζώνης κατάληψης 
του ΄Εργου, συντάσσεται, με αίτημα του Κυρίου 
του ΄Εργου προς το Γραφείο του Υπουργείου Πο-
λιτισμού και Τουρισμού, ΄Εκθεση Αναλυτικής 
Αρχαιολογικής Τεκμηρίωσης (Ε.Α.Α.Τ.) εντός 
προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την ημε-
ρομηνία εξασφάλισης από πλευράς του Κυρίου 
του ΄Εργου του απαραίτητου εξοπλισμού για την 
εκπόνηση της Ε.Α.Α.Τ.
2. Ο Κύριος του ΄Εργου διαθέτει στις αρμόδιες 
Εφορείες Αρχαιοτήτων την απαραίτητη υλικο-
τεχνική υποδομή, όπως αναλώσιμα είδη, εξοπλι-
σμός αρχαιολογικής έρευνας, και το αναγκαίο 
προσωπικό, όπως τοπογράφο – μηχανικό, σχεδι-
αστή μέσω συστημάτων Η/Υ κ.λπ. για την εκπό-
νηση της Ε.Α.Α.Τ.
3. Μετά τη σύνταξη της Ε.Α.Α.Τ. και εφόσον 
εγκριθεί η χωροθέτηση του Μ.Ί.Ε. κατά την παρ. 
3 του άρθρου 6, το Υπουργείου Πολιτισμού και 
Τουρισμού συμμετέχει σε όλα τα στάδια περι-
βαλλοντικής αδειοδότησης από το Υπουργείο 
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλα-
γής, σύμφωνα με το ισχύον σχετικό νομοθετικό 
πλαίσιο.

άρθρο 8
Επιστημονικό και Εργατοτεχνικό Προσωπικό
1. Ο αριθμός και η ειδικότητα του αναγκαίου 
επιστημονικού και εργατοτεχνικού προσωπικού 
για την εκτέλεση των αρχαιολογικών ερευνών 
και εργασιών στο πλαίσιο Μ.Ί.Ε. καθορίζεται με 
διοικητική πράξη της αρμόδιας Διεύθυνσης της 
Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστι-
κής Κληρονομιάς ή της Γενικής Διεύθυνσης Ανα-
στήλωσης, Μουσείων και Τεχνικών ΄Εργων, που 
εκδίδεται ύστερα από εισήγηση των αρμόδιων 
Περιφερειακών Υπηρεσιών και κοινοποιείται 
στον Κύριο του ΄Εργου μαζί με το χρονοδιάγραμ-
μα των εργασιών, που μπορεί να τροποποιείται 
ανάλογα με την πορεία και το είδος των εργασι-
ών που απαιτούνται σε κάθε στάδιο της αρχαιο-
λογικής έρευνας. Με την ίδια διαδικασία αυξάνε-
ται ή μειώνεται ο αριθμός και επανακαθορίζεται 
η ειδικότητα του επιστημονικού και εργατοτε-
χνικού προσωπικού, ανάλογα με την πορεία των 
αρχαιολογικών ερευνών και εργασιών, το είδος 
και τον αριθμό των ευρημάτων.
2. Από το ανωτέρω προσωπικό, το εξήντα τοις 
εκατό (60) % κάθε επί μέρους κατηγορίας προ-
σλαμβάνεται εφόσον διαθέτει εξειδικευμένη και 
συναφή εμπειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών 
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για τους αρχαιολόγους και έξι (6) μηνών για το 
υπόλοιπο προσωπικό. Για το υπόλοιπο σαρά-
ντα τοις εκατό (40) % κάθε επί μέρους κατηγο-
ρίας δεν απαιτείται εμπειρία. Η πρόσληψη του 
προσωπικού γίνεται από τον Κύριο του ΄Εργου, 
ύστερα από έγγραφη σύμφωνη γνώμη των αρμό-
διων Περιφερειακών Υπηρεσιών του Υπουργείου 
Πολιτισμού και Τουρισμού, και προσλαμβάνεται 
από αυτόν.
3. Αν για λόγους που παρεμποδίζουν την πορεία 
των αρχαιολογικών ερευνών και εργασιών επι-
βάλλεται η αντικατάσταση μέλους ή μελών του 
επιστημονικού και εργατοτεχνικού προσωπικού, 
εφαρμόζεται η προηγούμενη παράγραφος.
4. Οι αρχαιολογικές έρευνες και εργασίες στο 
πλαίσιο Μ.Ί.Ε. διενεργούνται από τις αρμόδιες 
Εφορείες Αρχαιοτήτων, οι οποίες θα αναφέρο-
νται τακτικά στο Γραφείο σχετικά με την πορεία 
αυτών σε κάθε στάδιο εκτέλεσής τους. Οι εργαζό-
μενοι στα αρχαιολογικά έργα, καθώς και σε ενδε-
χόμενα έργα προστασίας και ανάδειξης μνημεί-
ων, αρχαιολογικών χώρων και ιστορικών τόπων 
στο πλαίσιο εκτέλεσης Μ.Ί.Ε., υποχρεούνται να 
εκτελούν την εργασία που τους ανατίθεται λαμ-
βάνοντας εντολές και οδηγίες από τους Προϊστα-
μένους των αρμοδίων Περιφερειακών Υπηρεσι-
ών του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού, 
οι οποίοι ελέγχουν την πρόοδο και την καλή, εν 
γένει, εκτέλεση της εργασίας τους.
5. Ο Κύριος του ΄Εργου υποχρεούται να αναφέρε-
ται αναλυτικά και ανά τακτά χρονικά διαστήμα-
τα στο Γραφείο σχετικά με τα πάσης φύσεως ζη-
τήματα που προκύπτουν στο πλαίσιο εκτέλεσης 
αρχαιολογικών ερευνών και εργασιών για την 
έγκαιρη αντιμετώπισή τους από τις Υπηρεσίες 
του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού.

΄άρθρο 9
΄Εκθεση αποτελεσμάτων αρχαιολογικής έρευ-
νας
1. Με την ολοκλήρωση τυχόν σωστικής ανασκα-
φικής έρευνας στο σύνολο ή σε τμήματα του 
χώρου κατάληψης του βασικού και των συνο-
δών έργων, οι αρμόδιες Εφορείες Αρχαιοτήτων 
οφείλουν να ενημερώσουν αυθημερόν το Γρα-
φείο ώστε αυτό να προβεί στον προγραμματισμό 
των απαιτούμενων ενεργειών. Εν συνεχεία και 
εντός δεκαπέντε (15) ημερών, μέσα στην οποία 
ολοκληρώνεται η προκαταρκτική τεκμηρίωση 
και έκθεση των αποτελεσμάτων της αρχαιολο-
γικής έρευνας, οι οικείες Εφορείες Αρχαιοτήτων 

καταθέτουν τεκμηριωμένο το σχετικό φάκελο 
στο Γραφείο ώστε το θέμα να εισαχθεί εκτάκτως 
ή κατ’ απόλυτη προτεραιότητα στην επόμενη 
προγραμματισμένη Συνεδρία του αρμόδιου κε-
ντρικού γνωμοδοτικού οργάνου του Υπουργεί-
ου Πολιτισμού και Τουρισμού, Κ.Α.Σ. ή Κ.Σ.ν.Μ., 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 50 του ν. 
3028/2002. Η γνωμοδότηση συντάσσεται την 
επομένη της Συνεδρίας του αρμόδιου γνωμοδο-
τικού οργάνου του Υπουργείου Πολιτισμού και 
Τουρισμού και προωθείται προς έκδοση η σχετι-
κή απόφαση, κατ’ απόλυτη προτεραιότητα.
2. Μετά την έκδοση της σχετικής απόφασης και 
εφόσον με αυτή επιτραπεί η συνέχιση των ερ-
γασιών εκτέλεσης του Μ.Ί.Ε., κατά τις διατάξεις 
των άρθρων 10 έως 17 του ν. 3028/2002, το 
Γραφείο, σε συνεννόηση με τις αρμόδιες Εφο-
ρείες Αρχαιοτήτων, ενημερώνει τον Κύριο του 
΄Εργου για το χρονοδιάγραμμα των περαιτέρω 
αρχαιολογικών εργασιών, που τυχόν προβλέ-
πονται σε αυτή, και για τον αριθμό και την ειδι-
κότητα του επιστημονικού και εργατοτεχνικού 
προσωπικού που θα απαιτηθεί ώστε να τηρηθεί 
το οικείο χρονοδιάγραμμα. Μετά την ολοκλήρω-
ση των ως άνω εργασιών οι αρμόδιες Εφορείες 
Αρχαιοτήτων αποδίδουν εγγράφως, αμέσως και 
χωρίς καμμία καθυστέρηση ελεύθερο τον χώρο 
στον Κύριο του ΄Εργου για τη συνέχιση των ερ-
γασιών σύμφωνα με τους όρους της προαναφε-
ρόμενης απόφασης και ενημερώνουν σχετικά το 
Γραφείο.

΄άρθρο 10
Κυρώσεις
1. Σε περίπτωση αποδεδειγμένης παράβασης 
των άρθρων του Μνημονίου Συναντίληψης και 
Συνεργασίας, εκτός από τις κυρώσεις της κείμε-
νης νομοθεσίας, και ιδίως του ν. 3028/2002, επι-
βάλλονται για τις παρακάτω παραβάσεις α΄ έως 
ζ΄ οι εξής κυρώσεις:
α) Σε περίπτωση καταστροφής αρχαιοτήτων με 
υπαιτιότητα του επιβλέποντος αρχαιολόγου πε-
δίου ή του Κυρίου του ΄Εργου επιβάλλονται οι 
ποινικές κυρώσεις οι οποίες προβλέπονται από 
τη διάταξη του άρθρου 56 του ν.3028/2002, μη 
αποκλειομένης αποζημίωσης κατά τις διατάξεις 
του Α.Κ.
β) Αν δεν δηλωθούν αμέσως οι αρχαιότητες που 
εντοπίζονται στο πλαίσιο εκτέλεσης του έργου, 
με υπαιτιότητα του Κυρίου του ΄Εργου ή των ερ-
γαζομένων στο έργο εφαρμόζεται η διάταξη του 
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άρθρου 58 του ν. 3028/2002, μη αποκλειόμενης 
αποζημίωσης κατά τις διατάξεις του Α.Κ.
γ) Αν δεν τηρηθεί το χρονοδιάγραμμα με υπαιτιό-
τητα του Κυρίου του ΄Εργου, το χρονοδιάγραμμα 
των αρχαιολογικών ερευνών και εργασιών παύει 
να είναι δεσμευτικό και αναστέλλονται, με από-
φαση της αρμόδιας Διεύθυνσης του Υπουργείου 
Πολιτισμού και Τουρισμού, όλες οι σχετικές προ-
θεσμίες, που ορίζονται στο Μνημόνιο Συναντίλη-
ψης και Συνεργασίας, για ισόχρονο διάστημα με 
εκείνο που περιλαμβάνεται στο αρχικά συμφω-
νηθέν χρονοδιάγραμμα, από τα συμβαλλόμενα 
μέρη.
δ) Αν παρακωλύεται το έργο της Εφορείας 
Αρχαιοτήτων, για την εκτέλεση των αρχαιολο-
γικών ερευνών και εργασιών, με ευθύνη του 
Κυρίου του ΄Εργου, και υπό την επιφύλαξη των 
προβλεπόμενων ποινικών κυρώσεων, θα παρα-
τείνεται ο χρόνος διακοπής των εργασιών του 
΄Εργου για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η πα-
ρακώλυση του έργου της Εφορείας Αρχαιοτή-
των μη αποκλειόμενης αποζημίωσης κατά τις 
διατάξεις του Α.Κ.
ε) Αν ο Κύριος του ΄Έργου αρνηθεί να χρημα-
τοδοτήσει τις εργασίες συντήρησης, ταξινό-
μησης, αποθήκευσης και καταγραφής του υλι-
κού με σκοπό τη δημοσίευση, μετά το πέρας 
της σωστικής ανασκαφικής έρευνας, σύμφω-
να με το Μνημόνιο, τότε αναστέλλονται οι ερ-
γασίες του ΄Έργου μέχρι την εκπλήρωση των 
υποχρεώσεων του Κυρίου του ΄Έργου για τη 
χρηματοδότηση των συγκεκριμένων εργασι-
ών, μη αποκλειόμενης κάθε άλλης αποζημίω-
σης σύμφωνα με τις διατάξεις του Α.Κ., αλλά 
και εφαρμογής των σχετικών διατάξεων του 
ν. 3028/2002.
στ) Αν δεν υποβάλλονται από τον Κύριο του ΄Ερ-
γου στις αρμόδιες Εφορείες Αρχαιοτήτων, εντός 
των οριζομένων στο Μνημόνιο Συναντίληψης και 
Συνεργασίας προθεσμιών, οι εκθέσεις σχετικά με 
την πορεία των ερευνών και εργασιών, ο χρόνος 
διακοπής των εργασιών του ΄Εργου θα παρατεί-
νεται για όσο χρονικό διάστημα συντρέχει καθυ-
στέρηση υποβολής των σχετικών εκθέσεων, μη 
αποκλειόμενης κάθε άλλης απαίτησης προς απο-
ζημίωσης με βάση τις διατάξεις του Α.Κ., ενώ πα-
ράλληλα θα αντικαθίσταται άμεσα ο επιβλέπων 
αρχαιολόγος πεδίου.
2. Αν διαπιστωθεί από πλευράς της οικείας Εφο-
ρείας Αρχαιοτήτων ότι ο υπεύθυνος αρχαιολόγος 
προκαλεί αποδεδειγμένα και υπαίτια προσκόμ-

ματα στην εκτέλεση των εργασιών του ΄Εργου, 
αντικαθίσταται με τη σύμφωνη γνώμη της αρμό-
διας Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων.

΄άρθρο 11
Εφαρμογή ισχυουσών διατάξεων
Με τις διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου 
δεν θίγεται η εφαρμογή των διατάξεων του ν. 
3028/2002, καθώς και των λοιπών διατάξεων 
για την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει 
της Πολιτιστικής Κληρονομιάς.

ΠάΡάΡτΗΜά II
ΜνΗΜονΙο ςΥνάντΙΛΗΨΗς ΚάΙ ςΥνΕΡΓά-
ςΙάς ΥΠοΥΡΓΕΙο ΠοΛΙτΙςΜοΥ ΚάΙ τοΥΡΙς-
ΜοΥ
ΕτάΙΡΕΙά .....................
ΓΙά τά ΜΕΓάΛά ΙΔΙΩτΙΚά ΕΡΓά

ΠΕΡΙΕΧοΜΕνά

ΠΡΟΟΊΜΊΟ 
ΑΡΘΡΟ 1: Οροι της συνεργασίας - Προγραμματι-
σμός 
ΑΡΘΡΟ 2: Προγραμματισμός της Αρχαιολογικής 
έρευνας 
ΑΡΘΡΟ 3: Εκταση και διάρκεια της αρχαιολογι-
κής έρευνας 
ΑΡΘΡΟ 4: Ανασκαφική - αρχαιολογική τεκμηρί-
ωση 
ΑΡΘΡΟ 5: Αποτύπωση των ευρημάτων 
ΑΡΘΡΟ 6: Φωτογράφηση των ευρημάτων 
ΑΡΘΡΟ 7:Αποθήκευση, συντήρηση και τεκμηρίω-
ση κινητών ευρημάτων 
ΑΡΘΡΟ 8: Προστασία των αρχαιοτήτων 
ΑΡΘΡΟ 9: Προσωπικό 
ΑΡΘΡΟ 10: Υλικοτεχνική υποδομή
ΑΡΘΡΟ 11: Προβολή και εκδόσεις του αρχαιολο-
γικού έργου
ΑΡΘΡΟ 12: Επί μέρους Μνημόνια Συναντϊληψης 
και Συνεργασίας 
ΑΡΘΡΟ 13: Εγγυήσεις 
ΑΡΘΡΟ 14: Τελική διάταξη 

ΜνΗΜονΙο ςΥνάντΙΛΗΨΗς ΚάΙ ςΥνΕΡΓά-
ςΙάς ΓΙά τά ΜΕΓάΛά ΙΔΙΩτΙΚά ΕΡΓά

Στην Αθήνα, σήμερα την ............................., οι ακό-
λουθοι συμβαλλόμενοι:
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1. Το Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού (εφε-
ξής ΥΠ.ΠΟ.Τ.), που εδρεύει στην Αθήνα, οδός 
Μπουμπουλίνας 20-22 και εκπροσωπείται στο 
παρόν νόμιμα από τον/την Προϊστάμενο/η της 
Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστι-
κής Κληρονομιάς, κ./κα .................. και τον/την 
Προϊστάμενο/η της Γενικής Διεύθυνσης Αναστή-
λωσης, Μουσείων και Τεχνικών ΄Εργων, κ./κα 
..................
2. Εταιρεία ....................... οι οποίοι θα καλούνται 
εφεξής «τα μέρη»,

ά. ΄Εχοντας υπόψη:
ά) Τις διατάξεις του ν. 3028/2002 (ΦΕΚ 153/
Α/26.06.2002) «Για την προστασία των Αρχαι-
οτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονο-
μιάς».
Β) Το Π.Δ. 191/2003 (ΦΕΚ 146/Α/13.06.2003) 
περί «Οργανισμού του ΥΠΠΟ».
Γ) Το άρθρο 81 «Τρόπος εκτέλεσης αρχαιολογι-
κών έργων» του ν. 1958/1991 (ΦΕΚ 122/Α’) 
«Αθλητικές ΑΕ και άλλες διατάξεις».
Δ) Το Π.Δ. 99/1992 (ΦΕΚ 46/Α/23.03.1992) περί 
«Μελέτης και εκτέλεσης αρχαιολογικών εν1 γέ-
νει έργων».
Ε) Το Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/22.04.2005) περί 
«Κωδικοποίησης της νομοθεσίας για την Κυβέρ-
νηση και τα κυβερνητικά όργανα».
ςτ) Το Π.Δ. 191/2003 (ΦΕΚ 146/Α/13-06-2003) 
«Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού».
Ζ) Το Π.Δ. 186/2009 (ΦΕΚ 213/Α/07.10.2009) 
«Συγχώνευση των Υπουργείων Πολιτισμού και 
Τουριστικής Ανάπτυξης».
Η) Την Υ.Α ΥΠΠΟΤ/ΔΟΕΠΥ/TΟΠΥνΣ/77040/6-
8-2010 (ΦΕΚ 1354/Β/01-09-2010) «Σύσταση 
του μη αυτοτελούς “Γραφείου Συντονισμού και 
Παρακολούθησης Αρχαιολογικών Ερευνών και 
Εργασιών στο Πλαίσιο των Μεγάλων ΄Εργων” 
στο Τμήμα Αρχαιολογικών Χώρων, Μνημείων 
και Αρχαιογνωστικής ΄Ερευνας, της Διεύθυνσης 
Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων της 
Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστι-
κής Κληρονομιάς του Υπουργείου Πολιτισμού και 
Τουρισμού».
Θ) Τον ν. 3812/2009 (ΦΕΚ 234/Α/2009) «Ανα-
μόρφωση Συστήματος προσλήψεων στο Δημό-
σιο Τομέα και άλλες διατάξεις».
Β. Με σεβασμό στις αρχές της Αειφόρου Ανάπτυ-
ξης.
 δήλωσαν, συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα 
ακόλουθα:

ΠΡοοΙΜΙο
1. Αντικείμενο του Μνημονίου αυτού αποτελεί η 
περιγραφή των προϋποθέσεων, των συνθηκών 
και του τρόπου για:
α. τη διεξαγωγή των αρχαιολογικών ερευνών και 
ανασκαφών κατά τη φάση εφαρμογής του «με-
γάλου επενδυτικού σχεδίου», δηλαδή του Ίδιωτι-
κού Εργου - επένδυσης με ενισχυόμενες δαπάνες 
άνω των .............. εκατομμυρίων ευρώ (......... €), 
καθώς και της προστασίας των αρχαιολογικών 
ευρημάτων από την άποψη της φύλαξης, συντή-
ρησης, τεκμηρίωσης και ανάδειξης τους, δυνάμει 
των διατάξεων του ν. 3028/02.
β. τη διαχείριση και προστασία των αρχαιολογι-
κών ευρημάτων και την ανάδειξη μνημείων που 
βρίσκονται στους χώρους κατασκευής, εντός της 
ζώνης δραστηριοποίησης του Κυρίου του ΄Εργου, 
των βασικών και συνοδών έργων, δυνάμει των 
διατάξεων του ως άνω νόμου.
γ. την προστασία μνημείων που ενδέχεται να 
επηρεαστούν από τις εργασίες κατασκευής, δυ-
νάμει των διατάξεων του ως άνω νόμου.
 Σκοπός του παρόντος Μνημονίου είναι η διευ-
κόλυνση, η συστηματοποίηση και η επιτάχυνση 
των αρχαιολογικών εργασιών, καθώς και των ερ-
γασιών προστασίας και ανάδειξης των μνημείων, 
στο πλαίσιο κατασκευής του Ίδιωτικού ΄Εργου.
2. Ολοι οι όροι του παρόντος Μνημονίου συνο-
μολογούνται ουσιώδεις και κάθε τροποποίηση 
αυτών πρέπει να γίνει εγγράφως. Κατά τα λοιπά 
ισχύουν οι διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας 
και της διοικητικής διαδικασίας που διέπουν την 
προστασία των αρχαιοτήτων, οι οποίες επ’ ουδε-
νί θίγονται από το παρόν.
3. Το παρόν Μνημόνιο δύναται να αναθεωρείται 
με κοινή απόφαση των μερών προκειμένου να γί-
νουν τροποποιήσεις, αν αυτό κριθεί αναγκαίο.

΄άρθρο 1. οροι της συνεργασίας
1. Η επικοινωνία και κάθε είδους αναγκαία συ-
νεννόηση για οποιοδήποτε ζήτημα προκύπτει 
σχετικά με την εκτέλεση αρχαιολογικών εργασι-
ών στο πλαίσιο του Ίδιωτικού ΄Εργου, θα γίνεται 
μεταξύ της Κεντρικής Υπηρεσίας του ΥΠ.ΠΟ.Τ. 
(«Γραφείο Συντονισμού και Παρακολούθησης 
Αρχαιολογικών Εργασιών στο πλαίσιο Μεγάλων 
Εργων») ή των αρμοδίων Περιφερειακών Υπη-
ρεσιών του ΥΠ.ΠΟ.Τ. και του ορισμένου από τον 
Κύριο του ΄Εργου εκπροσώπου του.
 2. Ο βασικός προγραμματισμός του αρχαιολογι-
κού έργου και των έργων προστασίας και ανά-
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δειξης μνημείων, αρχαιολογικών χώρων και ιστο-
ρικών τόπων, καθώς και οι προβλεπόμενοι τμη-
ματικοί προγραμματισμοί αποστέλλονται στον 
Κύριο του Εργου εντός τριάντα (30) ημερών από 
την υποβολή του σχετικού αιτήματος του συ-
νοδευόμενου από πλήρη φακέλο στο Γραφείο 
Συντονισμού και Παρακολούθησης Αρχαιολογι-
κών Εργασιών στο πλαίσιο Μεγάλων Εργων της 
ΔΊ.Π.Κ.Α. (εφεξής : Γραφείο), από τις αρμόδιες 
Περιφερειακές Υπηρεσίες του ΥΠ.ΠΟ.Τ. μέσω της 
Διεύθυνσης Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαι-
οτήτων (Δ.Π.Κ.Α.), της Διεύθυνσης Βυζαντινών 
και Μεταβυζαντινών Αρχαιοτήτων (Δ.Β.Μ.Α.), 
της Γενικής Διεύθυνσης Αναστήλωσης, Μουσείων 
και Τεχνικών Εργων (Γ.Δ.Α.Μ.Τ.Ε.) και της Διεύ-
θυνσης νεώτερης και Σύγχρονης Αρχιτεκτονικής 
Κληρονομιάς (ΔΊ.νΕ.Σ.Α.Κ.) του ΥΠ.ΠΟ.Τ.
3. Η δαπάνη του αρχαιολογικού έργου και των 
έργων προστασίας, συντήρησης και ανάδειξης 
μνημείων, αρχαιολογικών χώρων και ιστορικών 
τόπων, τα οποία διενεργούνται εντός της ζώνης 
δραστηριοποίησης του έργου για τις ανάγκες 
του τεχνικού έργου, καθώς και η δαπάνη των ερ-
γασιών προστασίας, συντήρησης και ανάδειξης 
αρχαιολογικών ευρημάτων ή μνημείων, τα οποία 
θα είναι δυνατόν να επηρεαστούν από την κατα-
σκευή του τεχνικού έργου, βαρύνει στο σύνολο 
της τον Κύριο του ΄Εργου, σύμφωνα και με το άρ-
θρο 37 παρ. 6 του ν. 3028/2002.
4. Το αρχαιολογικό ανασκαφικό έργο, καθώς και 
τα έργα προστασίας, συντήρησης και ανάδει-
ξης ανήκουν στην αρμοδιότητα και διαχείριση 
των Περιφερειακών Υπηρεσιών του ΥΠ.ΠΟ.Τ., οι 
Προϊστάμενοι των οποίων έχουν υπό την απο-
κλειστική διεύθυνση, εποπτεία και ευθύνη τους 
τις ανασκαφές, την κάθε είδους επιστημονική 
έρευνα, καθώς και τη μέριμνα για την τεκμηρίω-
ση, αξιολόγηση, φύλαξη, συντήρηση, μελέτη και 
δημοσίευση των ευρημάτων, χωρίς καμία ανά-
μειξη του Κύριου του ΄Εργου στα επιστημονικά 
- αρχαιολογικά στοιχεία ή στην αξιοποίηση του 
ανασκαφικού υλικού, εκτός από ειδικές περι-
πτώσεις, μετά από έγκριση των αρμοδίων κατά 
περίπτωση Υπηρεσιών και συλλογικών οργάνων 
του ΥΠ.ΠΟ.Τ.
5. Οι μελέτες που θα απαιτηθούν, κατόπιν γνω-
μοδότησης του αρμόδιου γνωμοδοτικού οργά-
νου, για την προστασία, τη συντήρηση και την 
ανάδειξη μνημείων και αρχαιολογικών χώρων 
στη ζώνη του τεχνικού έργου και του εξασφαλι-
σμένου για τις ανάγκες του χώρου και οι οποίες 

θα εκπονηθούν υπό την επίβλεψη του ΥΠ.ΠΟ.Τ., 
είτε με πρόσληψη εξειδικευμένου προσωπικού, 
είτε με ανάθεση σε εξειδικευμένο γραφείο μελε-
τών, θα βαρύνουν τον Κύριο του ΄Εργου.
6. Η αρχαιολογική έρευνα και η λήψη μέτρων 
προστασίας και συντήρησης των μνημείων, όπου 
κρίνονται αναγκαίες, θα προηγούνται της έναρ-
ξης οποιουδήποτε τεχνικού έργου.

΄άρθρο 2. Προγραμματισμός της αρχαιολογι-
κής έρευνας
1. Ο Κύριος του ΄Εργου υποχρεούται να ενημερώ-
νει το ΥΠ.ΠΟ.Τ. δύο μήνες πριν την έναρξη των 
εργασιών κατασκευής του έργου, καθώς και να 
παράσχει το χρονοδιάγραμμα και τον σχεδιαζό-
μενο προγραμματισμό των τμημάτων που θα κα-
τασκευαστούν κατά προτεραιότητα. Εντός χρο-
νικού διαστήματος 30 ημερών από την ανωτέρω 
ενημέρωση οι αρμόδιες Κεντρικές Υπηρεσίες του 
ΥΠ.ΠΟ.Τ ενημερώνουν τον Κύριο του ΄Εργου, δια 
του Γραφείου για τον «βασικό προγραμματισμό 
 προϋπολογισμό» των εργασιών της αρμοδιότη-
τας τους, οι οποίες προβλέπεται στο άρθρο 1 του 
παρόντος να χρηματοδοτηθούν από τον προϋπο-
λογισμό του έργου. Αυτός θα περιλαμβάνει:
- Τις περιοχές διέλευσης του έργου, όπου απαι-
τούνται αρχαιολογικές έρευνες με δοκιμαστικές 
τομές, καθώς και τα υφιστάμενα μνημεία τα 
οποία ενδέχεται να επηρεαστούν από τις εργασί-
ες κατασκευής.
- Τις αρμόδιες Περιφερειακές Υπηρεσίες του 
ΥΠ.ΠΟ.Τ. και τον επικεφαλής αρχαιολόγο για 
κάθε τμήμα του έργου.
- Τις τυχόν επιμέρους μελέτες προστασίας και 
συντήρησης μνημείων που θα απαιτηθούν.
- Τις υφιστάμενες υποδομές του ΥΠ.ΠΟ.Τ οι οποί-
ες είναι διαθέσιμες για την φύλαξη, συντήρηση 
κλπ τυχόν ευρημάτων σε κάθε περιοχή.
- Κατά προσέγγιση προϋπολογισμό των δαπα-
νών έρευνας στις γνωστές περιοχές που απαιτεί-
ται αρχαιολογική έρευνα.
 Τα παραπάνω θα εντοπίζονται σε γεωγραφικό 
υπόβαθρο με αποτυπωμένη την ζώνη εκτέλεσης 
του έργου, το οποίο θα προμηθεύσει ο Κύριος του 
΄Εργου. Ο «βασικός προγραμματισμός  προϋπολο-
γισμός» θα τροποποιείται ανάλογα με την πρόοδο 
των εργασιών, τους τμηματικούς προγραμματι-
σμούς, καθώς και τα ευρήματα των ερευνών ανά 
6μηνο με ευθύνη του ΥΠ.ΠΟ.Τ. και σε συνεννόηση 
με τον Κύριο του ΄Εργου, δια του Γραφείου.
2. Οι αρμόδιες Εφορείες Αρχαιοτήτων θα παρα-
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κολουθούν όλες τις χωματουργικές εργασίες, συ-
μπεριλαμβανομένων των αποψιλώσεων, των επι-
φανειακών εκχωματώσεων, των εκσκαφών, των 
διαμορφώσεων χώρων και των επιχωματώσεων, 
σε όλα τα τμήματα του έργου. Εφόσον από τα 
στοιχεία της Ε.Α.Α.Τ. προκύπτει ανάγκη άμεσης 
και συνεχούς παρακολούθησης των εκσκαφικών 
εργασιών θα προσληφθούν για τις ανάγκες του 
έργου αρχαιολόγοι πεδίου, οι οποίοι θα οριστούν 
ως επιβλέποντες και θα παρακολουθούν όλες τις 
ως άνω εργασίες, σε όλα τα τμήματα του έργου. 
Αυτοί θα καταθέτουν σε εβδομαδιαία βάση στις 
αρμόδιες Εφορείες Αρχαιοτήτων έκθεση σχετικά 
με την πορεία των εργασιών, τον αριθμό των ερ-
γαζομένων που απασχολούνται στο αρχαιολογι-
κό έργο, τα τυχόν αρχαιολογικά ευρήματα και το 
χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης που αφορά στο 
κάθε αρχαιολογικό έργο. Τα συνεργεία για την 
εκτέλεση των παραπάνω εργασιών οφείλουν 
να ακολουθούν τις οδηγίες των εντεταλμένων 
υπαλλήλων του ΥΠ.ΠΟ.Τ., ως προς τον τρόπο και 
τα μέσα των εργασιών, καθώς και, όπου απαιτεί-
ται, ως προς το είδος,των μηχανημάτων.
3. Στην περίπτωση, όπου το τεχνικό έργο διέρχε-
ται από περιοχή, όπου δεν υπάρχουν ορατές αρ-
χαιότητες ή επιφανειακές ενδείξεις (όστρακα ή 
άλλα) και η κατασκευή γίνεται με επίχωμα χωρίς 
κανενός είδους εκσκαφική εργασία στην επιφά-
νεια του εδάφους, εκτός από την απομάκρυνση 
των φυτικών γαιών ή και την κατασκευή εξυγια-
ντικής στρώσης, τότε επ΄ ουδενί δεν διενεργείται 
δοκιμαστική ανασκαφική έρευνα. Στην περίπτω-
ση που αποκαλυφθούν κατά την απομάκρυνση 
των φυτικών γαιών αρχαιολογικές ενδείξεις, 
τότε διεξάγεται δοκιμαστική έρευνα.
4. Στην περίπτωση που διαπιστώνεται η ύπαρ-
ξη αρχαιοτήτων, η εκσκαφή με μηχανικά μέσα 
θα διακόπτεται και θα ακολουθεί ανασκαφική 
έρευνα, όπως περιγράφεται παρακάτω στο άρ-
θρο 3. Σε διαφορετική περίπτωση και μετά την 
ολοκλήρωση των εκσκαφικών εργασιών ο χώ-
ρος θα παραδίδεται από την αρμόδια υπηρεσία 
του ΥΠ.ΠΟ.Τ. για την εκτέλεση του έργου. Στο 
πλαίσιο της περίπτωσης του πρώτου εδαφίου 
της παρούσας παραγράφου και μετά την ολο-
κλήρωση των ανασκαφικών ερευνών, δηλαδή 
των ανασκαφικών εργασιών και της τεκμηρί-
ωσης (προκαταρκτική έκθεση αποτελεσμάτων, 
φωτογραφική και σχεδιαστική αποτύπωση με 
σκοπό τη χρονολόγηση και ερμηνεία των ευρη-
μάτων), οι αρμόδιες Περιφερειακές Υπηρεσίες 

του ΥΠ.ΠΟ.Τ. αποστέλλουν (το πολύ εντός 15ημέ-
ρου) τον σχετικό φάκελο της υπόθεσης, κατ’ αρ-
μοδιότητα, (α) στη Γραμματεία του αρμόδιου 
Τοπικού Συμβουλίου Μνημείων, προκειμένου το 
θέμα να εισαχθεί κατ΄ απόλυτη προτεραιότη-
τα στην επόμενη προγραμματισμένη Συνεδρία 
του, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 49 του ν. 
3028/2002, ή (β) στο Γραφείο, προκειμένου το 
θέμα να εισαχθεί κατ’ απόλυτη προτεραιότητα 
στην επόμενη προγραμματισμένη Συνεδρία του 
αρμόδιου κεντρικού γνωμοδοτικού οργάνου του 
ΥΠ.ΠΟ.Τ., Κ.Α.Σ. ή Κ.Σ.ν.Μ. αντίστοιχα και κατ’ 
αρμοδιότητα, σύμφωνα με τις διατάξεις 50 του ν. 
3028/2002, ώστε να μην υπάρχουν καθυστερή-
σεις στην απόδοση των χώρων και να τηρούνται 
τα χρονοδιαγράμματα του έργου.
 5. Για την αποφυγή καθυστερήσεων, οι χώροι, 
στους οποίους πρόκειται να διεξαχθεί αρχαιολο-
γική έρευνα, πρέπει να παραδίδονται άμεσα με 
ευθύνη του Κυρίου του Ε΄ργου περιφραγμένοι 
και ελεύθεροι από παντός τύπου δίκτυα, βλάστη-
ση ή νεώτερες κατασκευές μετά την τήρηση των 
οικείων διατάξεων. Θα πρέπει επίσης να υπάρχει 
πρόβλεψη απορροής των όμβριων υδάτων και 
αντιστήριξης πρανών παρακείμενων κτισμάτων 
και οδών, σε περίπτωση ανασκαφικής έρευνας.
6. Για την επιτάχυνση και αποτελεσματική διε-
νέργεια της έρευνας, απαραίτητο στοιχείο είναι 
η έγκαιρη εξασφάλιση, σε σύντομο χρονικό διά-
στημα, της αναγκαίας υλικοτεχνικής υποδομής 
από τον Κύριο του ΄Εργου.

΄άρθρο 3. ́ Εκταση και διάρκεια της αρχαιολο-
γικής έρευνας
1. Εάν κατά τη διενέργεια των δοκιμαστικών 
ανασκαφών ή κατά την διάρκεια των εργασιών, 
σε οποιοδήποτε τμήμα του έργου, διαπιστωθεί η 
ύπαρξη αρχαιοτήτων, οι εργασίες θα διακοπούν 
αμέσως και θα ακολουθήσει σωστική ανασκαφι-
κή έρευνα.
2. Οι Προϊστάμενοι των αρμοδίων Περιφερει-
ακών Υπηρεσιών του ΥΠ.ΠΟ.Τ., πριν από την 
έναρξη κάθε ανασκαφής ή άλλου αρχαιολογικού 
έργου, αποφαίνονται κατά προκαταρκτική εκτί-
μηση για τη χρονική διάρκεια της έρευνας ή της 
επέμβασης, καθώς και για τον αναγκαίο αριθμό 
προσωπικού κατά ειδικότητα, σε συνεργασία με 
τον Κύριο του ΄Εργου, ώστε να τηρούνται, όσο 
είναι δυνατόν, οι τμηματικές προθεσμίες εκτέ-
λεσης του ΄Εργου. Μετά την εμφάνιση αρχαιοτή-
των και, ανάλογα με την έκταση του σκάμματος, 
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τα προβλεπόμενα βάθη, το είδος των ευρημάτων 
και τις ενδεχόμενες δυσμενείς καιρικές συνθήκες, 
είναι δυνατός ο επαναπροσδιορισμός του χρόνου 
περάτωσης του ανασκαφικού έργου.
3. Κατά τη διάρκεια των ερευνών θα τηρείται 
ημερολόγιο εργασιών, το οποίο θα υπογράφεται 
από τον επικεφαλής αρχαιολόγο και στο οποίο 
θα καταγράφονται:
α. Οι εργαζόμενοι κατά ειδικότητα και η ανάθεση 
εργασίας.
β. Οι απαραίτητες μεταφορές ή άλλες εργασίες.
γ. Οι διακοπές εργασιών λόγω καιρικών συνθη-
κών ή άλλων προβλημάτων.
4. Σε μηνιαία βάση θα παραδίδεται στον Κύριο 
του Εργου απολογιστική - προγραμματική έκθε-
ση που θα περιέχει:
α. Τον αριθμό των εργαζομένων.
β. Λοιπά έξοδα σύμφωνα με τις υποχρεώσεις του 
Κυρίου του ΄Εργου.
γ. Συνοπτική περιγραφή των ανασκαφικών απο-
τελεσμάτων που θα αποτυπώνονται στο γεω-
γραφικό υπόβαθρο.
δ. Εκτίμηση ως προς την τήρηση του προγραμ-
ματισμού που θα αποτυπώνεται και στο γεω-
γραφικό υπόβαθρο σε κατάλληλη κλίμακα ώστε 
να εμφαίνονται η μορφή του έργου, τα όρια της 
ζώνης κατάληψης του έργου και ο κάνναβος ανα-
σκαφής.
ε. Αιτήματα για επαναπροσδιορισμό του χρόνου 
ή επέκταση των εργασιών, καθώς και θέματα 
που αφορούν στη μετά την περάτωση της ανα-
σκαφής προκαταρκτική έκθεση των αποτελε-
σμάτων με σκοπό τη χρονολόγηση και ερμηνεία 
τους (καταγραφή, συντήρηση, τεκμηρίωση κλπ), 
συνοδευόμενα πάντα με τον αναγκαίο προϋπο-
λογισμό.
5. Τη διεύθυνση, επιστημονική εποπτεία και ευ-
θύνη κάθε είδους αρχαιολογικού έργου ή εργα-
σίας, όπως της επιφανειακής έρευνας, των δοκι-
μαστικών τομών και της σωστικής ανασκαφής, 
έχει ο αρμόδιος κατά περίπτωση Προϊστάμενος 
Εφορείας Αρχαιοτήτων του ΥΠ.ΠΟΤ., ο οποίος 
προγραμματίζει και συντονίζει το αρχαιολογικό 
έργο και συνεργάζεται με τον Κύριο του ΄Εργου 
για την επίλυση όλων των προβλημάτων. Αναθέ-
τει επίσης καθήκοντα σε αρχαιολόγους πεδίου, 
επικεφαλής των οποίων ορίζεται, αναλόγως και 
κατά τη δυνατότητα της Περιφερειακής Υπηρε-
σίας, αρχαιολόγος της Υπηρεσίας με μόνιμη ή αο-
ρίστου χρόνου σχέση εργασίας.
6. Οι Εφορείες Αρχαιοτήτων οφείλουν να συ-

νεργάζονται στενά μεταξύ τους, όπως και με το 
Γραφείο, ώστε να συντονίζουν τις δράσεις τους, 
προκειμένου να αποφεύγονται χρονοτριβές και 
γραφειοκρατικά κωλύματα.
7. Ο Κύριος του ΄Εργου οφείλει να λαμβάνει όλα 
τα απαραίτητα μέτρα για την παρακολούθηση 
και την αποφυγή πρόκλησης βλάβης στα υφιστά-
μενα μνημεία, τα οποία γειτνιάζουν με τη ζώνη 
κατάληψης του έργου. Την ευθύνη και τη δαπάνη 
αποκατάστασης των μνημείων και του περιβάλ-
λοντα χώρου αναλαμβάνει ο Κύριος του ΄Εργου. 
΄Οπου οι αρμόδιες Υπηρεσίες του ΥΠ.ΠΟ.Τ. κρί-
νουν αναγκαίο, θα υπάρχει ενόργανη παρακο-
λούθηση των παραμορφώσεων (στατικών και 
δυναμικών), ώστε να αποφευχθούν βλάβες σε 
μνημεία και κτίρια.

΄άρθρο 4. άνασκαφική - αρχαιολογική τεκμη-
ρίωση
Η ανασκαφική και αρχαιολογική τεκμηρίωση 
(τήρηση ημερολογίων ανασκαφής, καθαρισμός 
και συντήρηση ευρημάτων, καταγραφή, φωτο-
γράφηση, αποτύπωση και τεκμηρίωση, καθώς 
και η κατάθεση εκτενούς επιστημονικής έκθεσης 
συνοδευόμενης από κατάλογο ευρημάτων) κα-
λύπτεται από δαπάνες του έργου, σύμφωνα με 
το άρθρο 37 του ν. 3028/2002, που αφορά στην 
παρ. 2 του άρθρου 9 του ν. 3028/2002.

΄άρθρο 5. άποτύπωση ευρημάτων
1. Στα τμήματα της επιφανειακής έρευνας, των 
δοκιμαστικών τομών και της ανασκαφής απαι-
τείται απασχόληση συνεργείου αποτύπωσης, 
που θα απαρτίζεται από τοπογράφο και σχεδι-
αστές, για να αποτυπώνονται τα ευρήματα με 
την υπόδειξη του αρχαιολόγου πεδίου εγκαίρως 
και με ακρίβεια (συμβατικά και ψηφιακά) και να 
εξασφαλίζεται η ταχύτητα και η απρόσκοπτη συ-
νέχιση της ανασκαφής.
2. Η ομάδα παρακολούθησης της ανασκαφής, με 
τη συμμετοχή αρχιτέκτονα και σχεδιαστή μέσω 
συστημάτων των Η/Υ, καταρτίζει τα γενικά σχέ-
δια κάθε τμήματος, τα οποία θα πιστοποιούνται 
από τον Προϊστάμενο της αρμόδιας Εφορείας και 
θα κατατίθενται στο αρχείο σχεδίων της αρμό-
διας Περιφερειακής Υπηρεσίας του ΥΠ. ΠΟΤ. Οι 
ανάγκες για την αποτύπωση των ευρημάτων θα 
προσδιορίζονται σε σχετικό αίτημα του επιβλέ-
ποντος αρχαιολόγου προς τον Κύριο του ΄Εργου 
και θα περιλαμβάνονται στη συνέχεια στη μηνι-
αία απολογιστική έκθεση και στον προγραμματι-
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σμό - προϋπολογισμό (Αρθρο 3). Τη δαπάνη απο-
τύπωσης των ευρημάτων αναλαμβάνει ο Κύριος 
του ΄Εργου.

‘άρθρο 6. Φωτογράφηση ευρημάτων
1. Η λήψη φωτογραφιών τεκμηρίωσης γίνεται 
από τους αρχαιολόγους πεδίου. Οι γενικές λή-
ψεις, βιντεοσκοπήσεις, ειδικές φωτογραφήσεις 
ευρημάτων και χώρων (αεροφωτογραφίες), η 
ηλεκτρονική επεξεργασία τους και οι εκτυπώ-
σεις, όπου και εάν αυτές κριθούν αναγκαίες, 
ανατίθενται με δαπάνη του Κυρίου του ΄Εργου σε 
επαγγελματίες φωτογράφους.
2. Ολο το φωτογραφικό υλικό με σχετικούς κα-
ταλόγους θα παραδίδεται από την ομάδα παρα-
κολούθησης, αφού συσχετισθεί με την τελική 
έκθεση και τον κατάλογο ευρημάτων στο αρχείο 
φωτογραφιών της αρμόδιας Περιφερειακής Υπη-
ρεσίας του ΥΠ.ΠΟ.Τ. Τη δαπάνη φωτογράφησης 
των ευρημάτων αναλαμβάνει ο Κύριος του ΄Ερ-
γου.

΄άρθρο 7. άποθήκευση, συντήρηση και τεκ-
μηρίωση κινητών ευρημάτων
1. Τα κινητά ευρήματα της επιφανειακής έρευ-
νας, των δοκιμαστικών τομών και της ανασκα-
φής αποθηκεύονται, συντηρούνται και τεκμη-
ριώνονται με ευθύνη των αρμοδίων Περιφερει-
ακών Υπηρεσιών του ΥΠ.ΠΟ.Τ. από κατάλληλο 
προσωπικό στα εργαστήρια τους ή σε χώρους 
που θα δημιουργηθούν, εάν τα εργαστήρια αυτά 
δεν επαρκούν για την υποδοχή των νέων ευρη-
μάτων.
Η ανάγκη εξεύρεσης νέων χώρων αποθήκευσης, 
η πρόσληψη επιπλέον προσωπικού συντήρησης, 
η ανάγκη επιπλέον εξοπλισμού των υπαρχόντων 
εργαστηρίων και το οριστικό χρονοδιάγραμμα 
χρηματοδότησης των σχετικών δαπανών από 
τον Κύριο του ΄Εργου, θα αποτελέσουν θέμα συ-
ζήτησης των αρμοδίων Υπηρεσιών του ΥΠ.ΠΟ.Τ. 
με τον Κύριο του ΄Εργου, μετά από σχετικό αίτη-
μα των Υπηρεσιών του ΥΠ.ΠΟ.Τ. Η όλη διαδικα-
σία θα συντονίζεται από το Γραφείο.
 2. Ο Κύριος του ΄Εργου θα εξασφαλίσει το ειδι-
κευμένο και βοηθητικό προσωπικό συντήρησης, 
καθώς και την αναγκαία υλικοτεχνική υποδομή 
(μηχανήματα, εργαλεία και υλικά) καθ’ όλο το 
διάστημα που διαρκεί η ανασκαφή και ύστε-
ρα από αίτημα των αρμοδίων Περιφερειακών 
Υπηρεσιών του ΥΠ.ΠΟ.Τ., σε συνεννόηση με το 
Γραφείο Συντονισμού και Παρακολούθησης Αρ-

χαιολογικών Εργασιών στο πλαίσιο Μεγάλων 
Εργων, και έγκριση του Κύριου του ΄Εργου, για 
εύλογο χρονικό διάστημα πέραν αυτής, το οποίο 
δεν θα υπερβαίνει τους 6 μήνες, προκειμένου να 
ολοκληρωθεί η τελική ανασκαφική έκθεση και ο 
κατάλογος των-ευρημάτων.
3. Τα κινητά ευρήματα της επιφανειακής έρευνας, 
των δοκιμαστικών τομών και της ανασκαφής με-
ταφέρονται με μέριμνα των αρμοδίων Εφορειών, 
με ειδικά διατιθέμενο από τον Κύριο του ΄Εργου 
κατάλληλο μεταφορικό μέσο στις αρχαιολογικές 
αποθήκες των Περιφερειακών Υπηρεσιών του 
ΥΠ.ΠΟ.Τ. ή στους χώρους που θα εξασφαλιστούν 
για το σκοπό αυτό από τον Κύριο του ΄Εργου 
σύμφωνα με την παράγραφο 1, για εύλογο χρονι-
κό διάστημα, μέχρι την εξεύρεση από το ΥΠ.ΠΟ.Τ. 
κατάλληλου χώρου. Επιπλέον, στην περίπτωση 
που ενδεχομένως θα ανακύψουν ανάγκες μετα-
φοράς αρχαιοτήτων μεγάλου βάρους ή όγκου 
(αρχιτεκτονικών μελών κλπ.) και συνακόλουθα 
δαπάνες συντήρησης, φύλαξης, αποθήκευσης και 
ασφάλισης τους, αυτές θα αντιμετωπιστούν κα-
τόπιν συζήτησης των αρμοδίων Υπηρεσιών του 
ΥΠ.ΠΟ.Τ. με τον Κύριο του ΄Εργου, μετά από σχε-
τικό αίτημα των Υπηρεσιών του ΥΠ.ΠΟ.Τ.
4. Με την ανεύρεση αρχαίων σε κάθε ανασκα-
φικό τομέα και προκειμένου να εξασφαλισθεί η 
προστασία των κινητών ευρημάτων για το εύλο-
γο χρονικό διάστημα που απαιτείται μέχρι την 
αποθήκευση τους, ο Κύριος του ΄Εργου μεριμνά, 
για όσο χρόνο διαρκέσει η ανασκαφή, για τη φύ-
λαξη της περιοχής και οφείλει για το σκοπό αυτό 
να προσλαμβάνει και να διαθέτει, κατά τις ανά-
γκες, φυλακτικό προσωπικό, που θα απασχολεί-
ται όλο το 24ωρο με εναλλασσόμενες βάρδιες.
5. Το σύνολο των δαπανών για τις αρχαιολογι-
κές εργασίες, δηλαδή την παρακολούθηση των 
εκσκαφικών εργασιών, τη διενέργεια σωστικών 
ανασκαφών, κατά την έννοια του άρθρου 37 του 
ν. 3028/2002, και τη λήψη προληπτικών μέτρων 
προστασίας των μνημείων έναντι κινδύνων κατά 
τη διάρκεια της υλοποίησης του έργου ή και κατά 
τη φάση της λειτουργίας του έρευνας, ανασκα-
φών, διαχείρισης και ανάδειξης αρχαιολογικών 
ευρημάτων χρηματοδοτείται από τον Κύριο του 
΄Εργου. Εφόσον ο προϋπολογισμός των δαπανών 
αυτών υπερβαίνει το 5% επί του συνολικού προ-
ϋπολογισμού της δαπάνης, εγκρίνεται με από-
φαση του Υπουργού Πολιτισμού και Τουρισμού 
μετά από αιτιολογημένη γνώμη των αρμόδιων 
Κεντρικών Συμβουλίων του ίδιου Υπουργείου.
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΄άρθρο 8. Προστασία των αρχαιοτήτων
1. Για τη διατήρηση και την προστασία των αρ-
χαιοτήτων που αποκαλύπτονται, εφαρμόζονται 
οι κείμενες διατάξεις της αρχαιολογικής νομοθε-
σίας και οι σχετικές δαπάνες βαρύνουν τον Κύριο 
του ΄Εργου.
2. Εάν για λόγους διατήρησης και προστασίας 
των αρχαιοτήτων, απαιτηθούν τροποποιήσεις 
ως προς την εκτέλεση της χωροθέτησης του έρ-
γου, μετά από Γνωμοδόπιση των αρμοδίων οργά-
νων του ΥΠ.ΠΟ.Τ., ενημερώνεται άμεσα ο Κύριος 
του ΄Εργου, ώστε να υπάρξουν οι σχετικές συνεν-
νοήσεις και ενέργειες.
3. Στην περίπτωση όπου, για οποιονδήποτε λόγο, 
επέρχεται πρόωρη διακοπή ή λύση της σχετικής 
σύμβασης κατασκευής του έργου, τα ευρήματα 
θα καταχώνονται άμεσα με όρους και διαδικασία 
που ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Πολι-
τισμού και Τουρισμού μετά από γνώμη του Κ.Α.Σ. 
ή του Κ.Σ.ν.Μ. και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα 
στις διατάξεις του ν. 3028/2002.

΄άρθρο 9. Προσωπικό
1. Ο καθορισμός και η ειδικότητα του αναγκαίου 
επιστημονικού και εργατοτεχνικού προσωπικού 
για την εκτέλεση των αρχαιολογικών ερευνών 
και εργασιών στο πλαίσιο Μ. I.E. γίνεται από την 
αρμόδια Διεύθυνση της Γενικής Διεύθυνσης Αρ-
χαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς ή της 
Γενικής Διεύθυνσης Αναστήλωσης, Μουσείων και 
Τεχνικών ́ Εργων ύστερα από εισήγηση των αρμό-
διων Περιφερειακών Υπηρεσιών και κοινοποιείται 
στον Κύριο του ́ Εργου μαζί με το χρονοδιάγραμμα 
των εργασιών, που μπορεί να τροποποιείται ανά-
λογα με την πορεία και το είδος των εργασιών που 
απαιτούνται σε κάθε στάδιο της αρχαιολογικής 
έρευνας. Το ανωτέρω προσωπικό επιλέγεται από 
τον Κύριο του ΄Εργου ύστερα από σύμφωνη γνώ-
μη των αρμόδιων Περιφερειακών Υπηρεσιών του 
ΥΠ.ΠΟ.Τ, οπότε και προσλαμβάνεται από αυτόν.
2. Εφόσον επιβάλλεται η αντικατάσταση μέλους 
ή μελών του επιστημονικού και εργατοτεχνικού 
προσωπικού για λόγους που επηρεάζουν την πο-
ρεία των αρχαιολογικών ερευνών και εργασιών, 
η αρμόδια Διεύθυνση της παρ. 1 του παρόντος 
άρθρου προβαίνει στις απαιτούμενες ενέργειες, 
ύστερα από εισήγηση των αρμόδιων Περιφερει-
ακών Υπηρεσιών του ΥΠ.ΠΟ.Τ. και αφού ο Κύριος 
του ΄Εργου πληροφορηθεί σχετικώς, εκθέσει τις 
απόψεις του και προτείνει τον ή τους αντικατα-
στάτες. Η πρόσληψη του ή των αντικαταστατών 

είναι υποχρεωτική για τον Κύριο του ΄Εργου.
3. Με τη διαδικασία της προηγούμενης παραγρά-
φου αυξάνεται ή μειώνεται ο αριθμός ή/και η ει-
δικότητα του επιστημονικού και εργατοτεχνικού 
προσωπικού, ανάλογα με την πορεία των αρχαι-
ολογικών ερευνών και εργασιών και το είδος και 
τον αριθμό των ευρημάτων. Η πληροφόρηση του 
Κυρίου του ΄Εργου συνίσταται στην αποστολή σε 
αυτόν τεκμηριωμένης έκθεσης σχετικά με την πο-
ρεία των αρχαιολογικών ερευνών και εργασιών 
και την ανάγκη επαναπροσδιορισμού .του. αριθ-
μού του προσωπικού με βάση το χρονοδιάγραμ-
μα που τίθεται για την ολοκλήρωση των σωστι-
κών αρχαιολογικών ερευνών και εργασιών.
4. Σε περίπτωση που ένας εκ των συμβαλλομέ-
νων επιθυμεί να επιταχύνει τις εργασίες σε κά-
ποιο συγκεκριμένο τμήμα, ώστε να τηρηθούν οι 
προθεσμίες, δύναται να θέσει θέμα πρόσληψης 
επιπλέον προσωπικού ή υπερωριακής απασχό-
λησης. Το ΥΠ.ΠΟ.Τ. είναι υπεύθυνο για την οργά-
νωση και την επίβλεψη των εργασιών κατά την 
διάρκεια και της υπερωριακής απασχόλησης.
5. Οι εργαζόμενοι στα αρχαιολογικά έργα, καθώς 
και στα έργα προστασίας και ανάδειξης μνημεί-
ων, αρχαιολογικών χώρων και ιστορικών τόπων, 
υποχρεούνται να εκτελούν την εργασία που τους 
ανατίθεται, λαμβάνοντας εντολές και οδηγίες 
μόνον από τον Προϊστάμενο της αρμόδιας Περι-
φερειακής Υπηρεσίας του ΥΠ.ΠΟ.Τ., ο οποίος και 
ασκεί έλεγχο στην εργασία τους.
6. Ο Κύριος του ΄Εργου και ο Ανάδοχος μεριμνούν 
για την τήρηση των κανόνων ασφαλείας των ερ-
γαζομένων και τρίτων.
7. Το ωράριο εργασίας που θα ακολουθείται είναι 
αυτό του εργοταξίου του ΄Εργου, ενώ είναι δυνα-
τή η υπερωριακή απασχόληση των εργαζομένων 
σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 9. Επιπλέον, 
οποιαδήποτε αλλαγή ωραρίου μπορεί να γίνει 
κατόπιν αιτήματος των συναρμοδίων Περιφερει-
ακών Υπηρεσιών του ΥΠ.ΠΟ.Τ., εφ’ όσον πρόκει-
ται για ζήτημα προστασίας και ασφάλειας απο-
καλυφθεισών αρχαιοτήτων.

΄άρθρο 10. Υλικοτεχνική υποδομή
1. Η υλικοτεχνική υποδομή περιλαμβάνει τις 
ακόλουθες κατηγορίες:
α. Γενική υποδομή, που περιλαμβάνει την δημι-
ουργία χώρου γραφείου και προσωρινού απο-
θηκευτικού χώρου σε χωριστό οίκημα ή στις 
εργοταξιακές εγκαταστάσεις με τα απαραίτητα 
δίκτυα,
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β. Υποδομή επιφανειακής έρευνας, δοκιμαστι-
κών τομών και ανασκαφής και τα απαραίτητα 
αναλώσιμα υλικά.
2. Η κάλυψη των ανωτέρω θα εξασφαλίζεται από 
τον Κύριο του ΄Εργου ύστερα από αίτημα του αρ-
μόδιου Προϊστάμενου της Περιφερειακής Υπηρε-
σίας του ΥΠ.ΠΟ.Τ.

΄άρθρο 11. Προβολή και εκδόσεις του αρχαιο-
λογικού έργου
Κατ’ εφαρμογή των οριζομένων στην παράγραφο 
6 του άρθρου 37 του ν. 3028/2002, οι απαιτού-
μενες δαπάνες για τη συντήρηση, τη φωτογρά-
φηση, την καταγραφή και τη μελέτη του αρχαι-
ολογικού υλικού θα καλυφθούν από τον Κύριο 
του ΄Εργου, κατόπιν συμφωνίας με την αρμόδια 
Περιφερειακή Υπηρεσία του ΥΠ.ΠΟ.Τ. Τα μέρη θα 
συνεργαστούν για την ανάδειξη και δημοσίευση 
των αρχαιοτήτων που θα έλθουν στο φως με τις 
αρχαιολογικές ανασκαφές σύμφωνα με την κεί-
μενη νομοθεσία {άρθρο 39 του ν. 3028/2002), 
καθώς και για τη διατήρηση και προβολή των 
αρχαιολογικών μνημείων, με κάθε μέτρο που θα 
κριθεί πρόσφορο (π.χ. εκδόσεις, ημερίδες, εκδη-
λώσεις, μόνιμες ή περιοδικές εκθέσεις, δημιουρ-
γία προσβάσεων στους αρχαιολογικούς χώρους 
και σήμανση τους, μεταφορά και διατήρηση 
μνημείων σε παρακείμενους χώρους κλπ,). Με 
πρωτοβουλία και κατόπιν αιτήματος του Κυρίου 
του ΄Εργου είναι δυνατή η ανάδειξη και προβολή 
του αρχαιολογικού έργου, μέσα από την έκθεση 
εκμαγείων και φωτογραφικού υλικού στις εγκα-
ταστάσεις του τεχνικού έργου. Η σχετική πρό-
ταση -μελέτη θα διαμορφώνεται σε συνεννόηση 
με τις αρμόδιες Περιφερειακές Υπηρεσίες του 
ΥΠ.ΠΟ.Τ. και θα υποβάλλεται, δια του Γραφείου 
Συντονισμού και Παρακολούθησης Αρχαιολο-
γικών Εργασιών στο πλαίσιο Μεγάλων ΄Εργων, 
στις συναρμόδιες Διευθύνσεις του ΥΠ.ΠΟ.Τ., προς 
έγκριση από την Κεντρική Υπηρεσία, κατόπιν 
γνωμοδότησης του Κ.Α.Σ. ή του Κ.Σ.ν.Μ.

΄άρθρο 12. Επί μέρους Μνημόνια ςυναντίλη-
ψης και ςυνεργασίας
Για τα εκάστοτε Ίδιωτικά ΄Εργα, τα οποία εντάσ-
σονται στην ευρύτερη κατηγορία των «μεγάλων 
επενδυτικών σχεδίων», θα συντάσσονται αντί-
στοιχα Μνημόνια Συναντίληψης και Συνεργασί-
ας, τα οποία θα λαμβάνουν υπ’ όψιν όλα τα άρ-
θρα του παρόντος Μνημονίου και θα περιέχουν 
τους επί πλέον όρους, που θα αφορούν στο εκά-
στοτε Μεγάλο Ίδιωτικό ΄Εργο. Θα συνυπογρά-
φονται από τους αρμόδιους Προϊσταμένους των 
Περιφερειακών Υπηρεσιών του ΥΠ.ΠΟ.Τ. και τον 
Κύριο του ΄Εργου.

΄άρθρο 13. Εγγυήσεις
Την αρμοδιότητα και την εποπτεία τήρησης των 
όρων του παρόντος Μνημονίου θα έχουν:
- οι αρμόδιες Διευθύνσεις της Κεντρική Υπηρεσίας 
του ΥΠ.ΠΟ.Τ. συνεπικουρούμενες από το Γραφείο 
Συντονισμού και Παρακολούθησης Αρχαιολογι-
κών Εργασιών στο πλαίσιο Μεγάλων ΄Εργων, τις 
αρμόδιες Περιφερειακές Υπηρεσίες του και
- ο Κύριος του ΄Εργου.

΄άρθρο 14. τελική διάταξη
Το Μνημόνιο αυτό τίθεται σε ισχύ με την υπογρα-
φή του από τους εκπροσώπους των δύο μερών. 
Σε πίστωση της συμφωνίας των μερών κατά τα 
ανωτέρω συνετάχθη και υπογράφεται το παρόν 
εις τριπλούν.

ΟΊ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕνΟΊ

Για το Υπουργείο Πολιτισμού και Για την εται-
ρεία Τουρισμού

Ο Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιο-
τήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς

 Ο Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Ανα-
στήλωσης, Μουσείων και Τεχνικών ΄Εργων
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The legal framework for the archaeological excavations in Greece:

From the 20th to the 21th century 

Pantos A. Pantos

The conduction of archaeological ex-
cavations in Greece till 2002 were regu-
lated by the codified Law 5351/1932 ‘On 
Antiquities’ and a Presidential Decree of 
1927. The new Law 3028/2002 ‘On the 
Protection of Antiquities and the Cultural 
Heritage in general’, together with the 
ratified European Convention for the Pro-
tection of Archaeological Heritage (Law 
3378/2005) and some other provisions 
concerning salvage archaeology, have cre-
ated a new framework for this important 
part of any archaeological policy.

The Law 3028/2002 gives a definition 
of Field Archaeology and distinguishes 
the archaeological excavations into 1) 
systematic (planned) excavations, 2) test 
trenches of limited duration and 3) res-
cue excavations. Only the Archaeological 
Service, other scientific, research or ed-
ucational Greek institutions specialized 
in archaeological or palaeontological 
researches and foreign archaeological 
schools or missions residing in Greece 
have the right to apply for an excava-
tion permission, foreign schools for up 
to three excavations each year. The Law 
describes the criteria of a permission.

As Director of a systematic excavation 
can be appointed an archaeologist having 
a five years excavation experience after the 
graduation and two synthetic publications 
concerning excavations or finds. Three 
years experience are enough for the res-
cue excavations, and the same is valid for 
the supervision of the foreign excavations.

The duration of the systematic excava-
tions is five years, with the possibility for 

an extension for five additional years. If an 
excavation is interrupted for more than 
two years, a continuation is possible, pref-
erably under the same director. The du-
ration of the rescue excavations has a de-
scriptive limit: if it exceeds the aim of im-
mediate rescue, the provisions concerning 
systematic excavations shall apply.

The financement of the archaeological 
research comes normally from the state 
budget. But there are many other resourc-
es in the last years. Rescue excavations 
caused by public works, and by major 
private works, are financed by the budget 
of the work, including the conservation, 
study and publication of the finds. A spe-
cial memorandum is foreseen to be signed 
between the Archaeological Service and 
the owner of the work or developer in the 
case of  great, co-financed (by EU), public 
works, or great private works.

The Law 3028/2002 also defines the 
obligations of the directors of excavations. 
They can be divided into two main groups: 
those concerning the collection and distri-
bution of information, the preservation of 
the documentation and the publications, 
and those concerning their duties during 
the excavation. The rules governing the ar-
chaeological excavations are applied, muta-
tis mutandis, in surface field archaeology.

The Greek parliament has passed a bill 
for the established of Greek Archaeologi-
cal Institutes abroad twice in the past 
(1920, 1997); the establishment has not 
been realized up to now. But on the oth-
er hand, there was a Greek presence in  
excavations abroad in the last years.


