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'Έχοντες ύπ' όψει τό άρθρο 55 τού )'όμοι! 5351 προτάσει τσί'; r Ημετέρου

Ιπί της Παιδείας και Θρησκευμάτ(ι)ι' 'Υπουργοϋ άπ,ε"..ασίσαμεν και διατάσσο

μ"':

.~ ρ/στάξεις τoί~ νόμοιι 5351 ιυς και αί f:ι, lιιχύ, διατάξεις TιtJ}' ,ιάμωι'

Βλ'ΛJfi/491, 2447,4823 καί τού Ν.Δ. 12/16 Ίοι'l'ίοι' 19::6 κωδΙΚΟ:ΤΟΙΟ'"l'ται

εις b' έl'laίο'J' κείμε-J'01' )'όμου φέροι' τόι' άριθμόl' 5351 και τόl' riri.O)' Η:τερι άρ

xatonjrWJ'JJ έχω' ώς έπεται:

Περί άρχαΙΟΤ1}τω1' καθόλοι!,

",4eOeol' 1.

Πάντα τά EI,:-EίJ.άδι καΙ~δl}:ΤOτε Έθνικοίς κτιίμαιιι)', b' :tοταμοίς,

λίμναις και fv τιμ πυθμέη τι)ς θαλάσσης, πρός bl Π1 δημΟΤικοίς, μΟ1'αστηρια

κοίς και ίδιωτικοίς κηίμασιν E'ύρισκόμεJ'Ω άρχαία, κινητά τε και άκίι'ητα, ά:τό

τώ1' άρχαιοτάΤα/J' χρό1'ων και έφεζ1jς, εΙναι ιδιοκτησία τοι; Κράτοιις. ]{ατ~ άκο·

λουθίαν το δικαίωμα και 1j φΡO'J'τις περί άναζηηjσεως κα; διασώσεως τούτω}!

b' δημοσίοις ΛΙ0υσείοις άvl}κει ε;ς το Λ·ράτος.

Πάσα :ΤΡΟ; ΤΟ1' σκοπό1' τουΤΟ1' ένέργε,α ύπάγεται εις τ7}1' δικαιοδοσίαν

τού 'Υπουργείου Παιδείας "αί Θρησ"ευμάτων (ίiQθρ. 1 ". ΒΧ:IΙζ';.

---=-
"Αρθρο,' 2.

'Αρχαία "ατά τό αρθρον 1 λογίζονται πάιτα άl'εξαιρlτως τά Ιργα τι}ς

'Αρχιτεκτονικης, Γλvπτικijς, Γραφικης καί οίασδl}ποτε καθόλου Τέχνης οίον

πα1ιτοία οΙκοδομ1}ματα και άρχιτεκτονικά μνημεία, λίθοι μετά γλυφής ΤΟ/0ς

έκ τώ1/ μ1'ημείων τούτων προερχόμενοι και βάθρα, ύδραγωγεία, όδοί, τείχη,

τάφοι, λαξεύματα, άγάλματα, άνάγλυφα, εΙδώλια, mrygarai, ζωγραφίαι, ψη.

φοθετιίματα, άγγεία, δ:ιλα, "οσμιίματα "αl άJJ.a Ιξ οίασδ'ί:ιοτε υλης Ιργα καΙ

σκεύη, δακτυλιό).ιθοι, νομίσματα. Ι<αl τά άντικείμε}/α τά :rροερχόμέ1lα έκ η]ς

άρχαιοτάτης έΠΟΧ1]ς rov Χριστιανισμου και του μεσαιω1'ικοϋ έ)J.ηνισμοV δέJ'

lξαιρο;n'ται τών δρισμών τού παρόντος νόμου (αρθρ. 3 ν. BXΛfζ").

'---
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Εί, του, ιδιοκηίτας τώ1Ι κτημάτω'J' Εν 01ς εύρίσκovται άρχαία παρέχεται

ή κατά τά έπόμΕ1'α άρθρα ά.τοζημίωσις ή άμσιβιί· Είς δ,ίμοιl;, κοινότητας και

Μονάς σύδεμία παρέχεται ά:τοζημίωσις ή άμο/β-ιί (αρθρ. 2 ν. ΒΧ.l!ς').

"Αρθροl' 4.

Τά έν το;ς σκευοφυλακείσις ίερώιι Λ/ονών rrιl).αττόμε1'α καί μη χρησιμο

πoιo~μεvα εΙς τ7ιν λατρεiαν dρχαία tκκ).ησιαστικιi κειμ,μια κα; πολύτιμα άρ

χαία χειρ6γραφα, περί τής μεγάλης άξίας καΙ τής άνάγκης τής καλλιτέρας φυ

λάξεως και συντηρήσειuς τώ'J' όποίων ήθελε γνωματεύση L'τΙΤΡΟπ-ή καταρτιζο

μένη ώto τού ~Υπουeγού της Παιδείας έκ τού οικείου Λ1ητροπολίτοιιι μελών

τού άρχαιολογικου Συμβουλίοιι και άλλων ειδικών, xarariBE'J'rat προς φύλαξιν

και συvτήρησιν είς τό Βυ;αντινόν .Ηουσείον ή είς τά τοπικά .ιιΙουσεϊα.

~Η κυρι6της τών ΛΙ0νιίι1.' έ:εί τών άρχαίων τούτων δfατηρείται και μετά

τήν κατάθεσll' αυτών εΙς τό Μο"σείον (αρθρ. η ν. 53.Η).

Ό4ρθρο.' 5.

ro γινόμει'ο; καθ~ οίονδl]ποΤΕ τρό:εοι' κάτοχος άρχαίοιιι όrrείλει έι'τός δε

ΚQ.ι'τενθημέρoυ, άφ' οτου περο,λθεν τό άρχαίον Είς τη1Ι κατοχψ' του, νά δηλιύσ!}

τούτο είς τήν πλησιεστέρα1' άρχαιολογικ1)1' ή άστιΨομικ,]ι' άρχψ', ή εις τό άρ

χαιολογικόν Τμ)}μα του ~}':τoΙtργείoυ Παιδει'ας καί ΘρησΚΙΙ1μάTΙU1', καθιστιίιν

συνάμα γνωστό1' τόν τρόπον της ά.rτoκηίσεως τοί' αρχαίοι l καί, i.rr· δσον είι'αι

δυνατόν, τόν τό:rο1' έ" ι,υ ευρέθη τούτο .•\lετά η]1' διίλωσο' τoίi αρχαίου ό κά

τοχος δύναται νά φυλάξ!l ό ίδιος τό άρχαίοι' ή να το :τωί.'ίση εις άυ.ον έ~'τoς

τού Κράτους κατά τάς δfατάξεις τοί' παρόΗος νόμοι'.

~o άρχαιολογικός lφορος η/ς :εεQιφερείας ή όρι;όμει'ος υ:τό τoίi "Υ:r:ουψ

γείου άλλος ά1'(ίπερος άρχαιολογικός ί·;τάλΙ.ηλο; ο(μί},οιισο' εντός κατά τό

δV'J'ατον βραχέος χρονικοίϊ διαστιίματοςι να έξετάσωσο'καί ;τεριγράψωσΙ1' άκρι

βώς τό άρχαίΟ1'. Έάν τά δηλoι~μενα άρχαία έχoι,σrι' μικρά1' ε;τιστημονΙΚ)71'

σπουδαιότητα και :τολι'· μικράι' ή οΝJεμίαJ' Eμ:ΤOΡΙΚ1)~' αξίαν κατά τήι' κρ/σο'

του άρχαιολογικοί' συμβοvλίοl.-'. G.ριθμOίηται ταί'Τa ά.τλιί.ις κα, :rεριγράq:ΟJται.

καταλείπονται δε εις njI' έί.Ε11θέρα1' χρησιν τοί':: κατόχοιι. Τό rΥποιlργείΟ1' δύ

ναται νά ζηnίση δ:τως κατατrθιυσι και φωτογραcrίαι τιϋιι άρχαι'ων τούτωι',

'Εάι' ό κάτοχος τοι' άρχαίοι' είναι lμ:ωρος άρχαιοn]των, τό rΥποvργεϊΟ1'

δύναται,oι:j!Eoκειμέvoυπερ! άρχαίοι' άξίοι' λόγοι', κατά τή1' κρίσιν το!! αρχαιο·

λΟΥικου~ψβoυλιΌυ, νά :rgOfJai1'!J εις άναγκαστικην αγορά1' τοι' άρχαίου, της

τιμης αύτοίί όριζομένηςι αν δέν l:rEλBn συμφω1'ία μεταξιΊ τού Ιι·ράτους καί τού

κατόχοιl του άρχαίοιι, κατα τόι' ΠΙ τfί 2~ :rαραγράιτψ άρθρον 11 του ;ταρόντος

Νόμου, όρι~όμE1'OΙ' διαιτητικό1' ΤQό;rΟ1:. Είς rol' >::άΤΟΧΟ1' καταΡά).λεται μόνον
το 1Ίμισιl ηϊς OΙ':Τ<ιJ όρι;ομέι'η; τιμης (άρθρ, 11'. ,5J-jJ).
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Λ'άτυχος άgχαι'ιιι1' πο!,αί.Είψας J'U n'EfJYIian n)l' κατά το ίiρθΡOI' J διμωσl11

εΙ'η"ς ηίς t~:riι το("; (ϊρΟροι' TOΙ~Τ011 ό,]ι:ομι'-ι'1/ς προθεσμίας, οί'χί δμω; καί πέρα)'

η'l1' 61:0 μφ'ι7π llq· 'ίς lγI1'[10 10101"'τος, τιμωρείται διά :τραστ/μαι' 500 Ιως

2.000 όραχμι7η'. 'Εύ.ι' όι~ 'ί δ/jί.ιuσ/ς /γέΙ'Ε10 μετu δl~O μιίl'ας τιμωρείται διά

:τuοστιμσι' 1.000 j"J; .J.OOO δ(!οχμι'JI'. 'Εά1' μετύ το δίμφ'Ο1' κα; :r.gCJ τιϊς όηί.ιυ

σΕιιις (ίΙ'Οκαί.ι.qθ!ί κοτ' ίiϊ.λo)' τρό:τοl' ό κατIΧΙU1 1 το άρχαίοι', σι'')' ηϊ :ΤΟI1'!ί l:τι

Ρι1υ.rται καί διίμεΙ'σις τοι"; u.ι·ακαί.lψθΕι'τος ύ:riρ n;jJ' Λ10ΙlσEίΙU1' ΤΟ,''; Λ·ράτοι'ς.

'Ό i:ri σκο:τι:ι :ΤΟ!!ΟΙ'όμοι' διαθΙσΕιος τo~ άρχαίΟl 1 :raeaioEi1J10f; :τέραι' τoίi

διμιίι'υι' ι'ά ό,lί.(~σ!ί n)l' κατσχψ' 101'10" τιμωΡΕίται δια. ({ι'ί.ακίσεως 1 μiΧf)Ι

(j 1''1'";''' κοί διά ΧΡljμοτικιίς :ΤΟΙ1'1ίς 1,000 - if.OOO δραχμ,7JJ' (άρθρ. 21',5351),

"A~)θ!!ol' ί.

~o 1'(})"μι'ι; Εfjγα;όμnο; ΕI'τό; tJJJfIOair')I'. δημοτικιίπ, ΚΟΙΙ'ΟΤΙΚΙ;:'Ι': μοl'α

ιrτψ.!ιoκ,7π Ι) fίαi.ιjσιοστικr";n' κτημάτωι' κο; άl'ακαi.ιίψα; Ει' α{'τοί; άgχαίa.

iiJl· tι"ί.ι;ισ!1 τιίι' άΙ'oκιiλ,'ψ/Ι' ΠΙ!' ται:τφ' Εττό; 15 ,ίμΕt.!ΙUI' (ί; η)ι' :rί.JίσΙfσTl~~αl'

ιϊ~1.0lOί,oγικ'ίι' ιίρχlί1'~ λαμβάl'ΕΙ ιuς άμοιβl)l' τό 112 τι]ς άξία; ΤΙ;)I' {ίς Tιj δημό

σΙΟ1' :Tff)If'.!lOflETt'J1' ά!!χαι'ωι', Έα.1' 01~τoς :ragii.El1.μE ι.ά κάμ!ι η}ι' διμιιισ/l'ι 01~Χ;

oμrιις ;r/'.!01· TOI"; διμι,ι'οι', oι~δEμία1' ί.αμβάl'ΕΙ άμαιβ-ιί}" Έάl' όμως :rOf}fi.fIYΙf 1'α.

κάμ.ιl ΤΙ)1' διίί.ωσl1' :TfgOI' τοί' διμιίl'Ο". τψωρrίται ;Ι,ή ({τί.ακίσεω; ]/j l)jlffji~)I'

iω; (j μηl'Ι";)I' ((igfJ'.!. ;3 Ι'. 53δl).

".-Ιυθ!?αl· 8.

'Εά1' ί·;rάΡ1.ι.)σι '1 fl~ρεθ(ϊ;σl τι'χα/ως έI' ίδιωτικιμ κηίματι αρχαία κτ/ρια

i, αλλα d.gxaia /11} δΙ'1'άμnα 1'(! μεταΚΙJ'ηθι'iJσο', έάι' Είl'ΟΙ άξια λόγαι' κα; :cρέ:Τ:ζΙ

1'α. bIaTljglie,ijao'. ό κιίριο; το,"; κηίματος αμείβΕται μόl'Οl' δια. η)ι' α.ξ'/α1' Toίi

χιύροι', 01' τό α~Ι1.αίOI· καταλαμβάl'ει, έκΤιμωμι ....·οll τοίτοι' κατά ΤΙ)I' άl'ιιπάτψ'

ΤΡΙΧΟΙ'σα1' άξ,αJ' όμοιω)' κηίμάτωl' fJ' η] περιq-ερεΙq. ηΙ"ξημέl'ψ' κατά 10010' Είς

ΤΟΙ' αl'ακαί.ι~ψα1'Tα η)ν αρχαιότητα. ΕίΤΕ οίιτος εΙJ1αι ό ίδΙΟΚΤιJτη:;, Είτε άλλος

ης l'ομιμω:; Ιργα:όμΕι'ος Ει' τι!") κτιίματι, δύι'αται ίάl' ούτος δηί,ιύοη ηjl' EVgE{1lJ'

Ει'τός τιίjι' 1'ομ/μωl' :Τ~OθEσμιιίj1' να δοθΠ άμοιβ1ί τις άJlά}.ογος ηίς σπουδαιότητος

τοιϊ άρχα/οι'.

λάτοχος κτιίματος Πι τιμ όποίψ 1'jlJελοι' εύρεθή άρχαία μή διΨάμει'α l'α.

μεταΚI1'ηθιϋσι κα; ;ταραλείψας l'ά δη),ιtlση ταί'Τ"α nτός της υ:τό τού άρθρο!! 5
όρι~oμII'ης :τροθεσμίας, τιμωρείται διά ΤΙΟ1' tι, ιIgθρψ 6 καί κατα τας έl' αύτι!,

διακρ/σεις :rOlJIIUI' (άρθρ. 7 Ι'. 5351).

"Αρθροι' 9,

ΠΕρί τοv διατηρητέοι' άΚ/l'ΙΙΤΟΙI αρχαίο" ιlτroφαί,'εται το βραδύτεροι' έι'τός

μΨ'ύς u.ϊU τι,ς {~ηλιύσEως αι',τοι"; ό ιluχαιo).oγικυ; έφορος. ΈJ· lί δε περι:rτιύσΕΙ
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εύρ/σκεται οί'τος Ε" άμφιβο;./ιι., ε:ΤΙΤQο:nj Εκ τριιϋι' έrrύ!!{ι}ν όρι~oμIι'ωι' Ι,-ό Τοl'

rΥποuργει'οιl, Εντός δι'ο τό πολι" μφ,ιίjι' α.-τό ηΊς όηλώσεως..~Jετά .:τάροόον

όιμ,ίι'οι' ά.~ό της δηλιυσεως εύρέσεως τοί'; ι1eχα/oυ, ίά), δn' έi.'ίφθη α.-τόφασ/ς τις

:rEgi αι~τoίϊ, ό iδιoκτιίτης δικαιοι'ται εις ά.,-ο:'ημ/ω(JΟ' διά n}l' :ragaxtui.LIao'
ηΊς χριίσεως ηΊς ίδιοκτησ/ας αι~τoίi. ΠαρελθόΗος έτους ά..-τό η]ς 'ίμΕρας nj;
δηλώσεως ηΊς εύρέσεως rov άρχα/ου, άι' δέι' έί.ιίφθη εισέτι ιL-τόφασι'ς τις :τερί

αίιτοί:,' ό ίδιοκη/τη; όΙ;I'αται }'ά OeWQ,jan roVTO ιυς μ'l) διατηρητέοι', ro άρμόόιος

άρχαιολογικός ειτορος εΙι'αι ύ:τει;Οιψος διά η}ι' :τροσ,jΚΟlJσαι' ενέργειαι' πρός

έγκαιρσν έκτέλΕσιν τιίjι. διατυ;τιυσεων προς a.ι:όφασο' :τερί τού διατηρητέου

άΚΙνΙ}του άρχα/οι'.

Έάν εΙναι άιιάγκη δοκιμασΤΙΚ1Ίς axaq:rjc; :τρός έξακρίβωσιν της σ.:τΟΙlδαιό

τητος άκο"ίτου άρχαίου, δύραται ό άρχαιολΟΥικός έφορο; η ό επιμελητής νά

:τροβαι'l'Π άμέσως είς ται7ηJ.' γι'ωρίζων rofro rιp •Υ:τουργείψ, καί σΙΨHΙ'OOΙ~

μενας "ΕΡΙ τιίς δα:τάΙ''lς (ίiρθρ, 8 ν, 5351).

Ό·Ιρθραι· 10.

Είς :τάντα ίόιιύτl}1' rj δημόσιοΙ' ύ.'τάυ.ηλοι'. it:rObElXI'L~OVTG n)ι' .ι:αράβασο'

τωι, όιατάξεωι' τιυι' :τρoηγoι·μίNι.JΙ' άρθρων :τερί δηλώσΕως κατοΧιΊς άρχαι'ιιn',

:ragilfTal ιυ; άμοιβι) τό όλοι' ιί μέρο; του r:r.O τοί' παραβάτου τίίς διατάξεως

πληρωι·oμnιoι· ~ρoστι'μoιl. η αμοιβι) ίση :r.ρό; τό 1/2 η 1/4 nϊς άξι'ας του άρ

χαίοι' κατά τ1}ι' κρ/σιι' rof υρχαιολογικοί' σΙ'μβοι'λι'οι' (αρθρ. 4 J'. 5351).

".-ΙρθρOl· 11.

Ή χρημαTlκιί (1.ξΙα ΤΙ;:'Ι' άgχαιοτιjΤlιJJ' όρ/:'εταr r:ro το/' αρχαιολογικοι'" σΙ'μ

βοιιλι'οι' ιί ι~.,-ό Ε:τιτgο:r.ιj; δι~o lq-όρωl' άρχαιοτιjnΙI1', οίΤΙ1'ις διl}ΙQ1'ταl J'U: μι}

είναι μέλη τοι'" {Ί.gχαιο;'ογικοι'" σιιμβΟI'λι'οι' κα; fJ'ό; μι/λοι l; ΤΟΙ' ugxaIoi.oYl%::JI'"
σιιμβοl'λι'οl', καταgτι:ομil'η; ίο.ίΟ rof .. }Όιοι'!!)'οl"'.

Tl)J' Εκτ/μησlJ' άρχαlOτιίη:Η' μικguς σ:rοι'δαιότητος δΙ~I'ΠTαι ι'ά uI'aOt:T!J ό

·}";ΤΟl·ργό;. κατά ΤΙ}I' γι'(Ι)μφ' τοι'" ά!?χαroλoγl%oι"; σl'μβΟII)';ΟΙ Ι και εί; τοι'.; άρμο

δίΟΙ I ; αρχαιολογικο!'; Εq-ό~ιοι';. ΠgοκειμΙ:!J'ΟΙ' l'U ΙLϊο:'ιιμΗ'JθΠ ιδιιuτη; ι~.ϊό τοί'

δημοσι'οι' δι' rLyoguJ' 'ί διά :rρόσκτ"σΙ1' καθ' nίΟJ'διί:ΤΟTf τgό.'ΤΟJ' άgχαι'οι', άι' ιί

κατα nΙ1Ι :rgοηγοι'μπ''J1' :τaράγQαrοι' όgι:'ομiJ'1f τιμ1] το Ι'" άρχαιΌι! δέι' γι'ν!ι

iLι:οδεκτιj, aI'J'laTUTat έ:τ.ιτρο:nj Εξ ά1τσροσιύ.,-οι' τοί' ίόιιύτοll , ένάς ίφόροι'

άρχαlοτιjΤΙΟ1' ή -1ιεΙ'θιψτοι"; .1/01'σrι'Οll. όgι:ομil,οι' ύ:rύ τοί' ·γ:τοι,!.ψοί', κα; [ι'ος

τρίτοι' όριζομίι'οι'ι~:τό τοι'" ΠροΙόρου τοι' '.-ιρει'οι' Π{ιγοl', 'ϊτις όρί:ΕΙ κατά :rλΕΙΟ

ψψτίαι' αΙ'Εκκλιίτω; ηίι' ά;ι'αι' τοί' άρχαι'οι'.

Έάι' δέι' l:τ.ιτει'χθ!ί :r).ΕΙΟΨ1ir/α κατά τιίι' όρισμάιι τι]; τιμJίς αρχαιΌυ -υ.ϊό

της κατά τά :rραηγαι:μενΟJ' tlgOgOJ' Έ:τ.ιτρo:τιΊς, ΤΙ)I' τιμιίν τοι. ά!!χαι'ου ό!!ί:'ει

ό Πρόεδ']ος τοί' '.-lgEfOI 1 /Τάγοι! Il('JJ' ύπ' δΨfϊ T1]J' vrr' έκάσΤ()I ' n;jJ' rglI;o)1' μr

λιίJl' ύ!!ισΟf'ίσU1' τιμιίl' ((ϊ~θ!!. (} J' .•j3:j1).
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"AeOeOJ' 12.

Πάς κάτοχος άρχαίω1' άξΙOλόγΙUI' κατά n)1' γl'ιύμη1' τοιϊ dgxatD).OYIxor
έφόΡΟ1' οφείλει ~'ά Gt'μμσρq·οrται πρός τάς όδηγίας τού αρχαιολογικού ΕψόΡΟl1

n7ς :tEgIqrgria; ιίις πρός n)1' έκθΕσl1' καί σιψηίρηση' αύτιίη' :rροκειμένοι\ :tEQi
d."TOTQoJr,j; προφα1'οί'ς ΚH'δΙ~1'oυ. "Αι' ό κάτοχος διαφιuνει :τρός τιη' dexatoi.o
γικό1' lrrOQOJ' ιυς :rρός τή1Ι σ:τοιιδαιότητα τιίΗ' αρχαι'ιι.nι 17 ι&ς πρός τα :rgOTEI
1'όμενα ύ:τό rofi εφόροιl μΙτρα σιψτηριισεως, δύ1'αται 1°α άl'αφίρηται είς τό "Υ·

:roVQyEiOl" o:rcg κρίνει TF.i.ElttITlXCU; (άQθρ. 22 1'. 535)).

"A,eOeol' 13,

ΤιμωΡΕίται δια προστιμοι ι δραχμιϋ1' 500 . 6.000 ό δι' ο;αςδιί:ΤΟΤΕ Ε1'}'όμσυ

:τράξεως lJ· ζιυπ μετaβιβά;ω1' τό :rag' αι~τo[> κατεχόμnΟ1' αρχαίοι', ιϊ1'ευ :rgOJJ
γοι'μΑ'η; δηλιύσεως :τερι ηϊς τoιαι~της μfταβιβάσεως ιίς τό}, άρμόδισν άρχαιο

λογικό1' ΙφΟΡΟ1'. Είς τψ' αι~nl}' :rΟlJ Ι 1]}' v;τόκειται καί ό .:τρό; δ}· 1} μιταβ/βασις,

ίάι' :r.αρiί.ειψη αI~τός η]ι' τoιαι~τφ' δljί.ωσl1'.

~Η αl'ει' προηγΟ1'μέ1'llς δηί.{υσιι';; γηομι:)'ι, μεταΡιρασις (1)'αι ακι,ρο;

(αρθ~. 5 Ι'. 53,;1).

"A,eOeOJ' 11.

~o ι~:r.οόε/ξας οίι;ιδιj:rοrε άΡΧ!7 ά:τοκαί.Ιlflθέι'τα :το!! αγ1'ιυστα αρχαία, 1}
έπιδι/ξας τό:τΟ1' ΠΙ ι,ίJ ύπάΡΧΟ1Ψ αρχαία κα; συι·τιί.έσας οϊ-τω είς η})' άιlακάί.1'

ψο' ά(!χα/ιυι', δύναται ,'ά λαμβάη] άμοιβψ' ιΙ,'αι.όγως ηίς σπουδαιότητος ΤΙι.l1'

άρχαίω)' και ηίς σΙ l1'δρομ1jς 1])' .:ταρέσχιι' κατ' Εκτίμησο' τοί' αρχαιολογικού σι'μ

Pov},,'ov. ~Η τοιαύτη αμοιβ11 δΈJ' δύναται νά εί,'αι κατωτέρα τοι:; 1/4, οί,δ' άνω

τέρα τοι"; 1ίμ,'σεος τής άξι'ας τώ)' άρχα,'ωι' (l1ρθρ. 9 ')'.5351).

Περί είσαγωγιjς καί έξαγωγης άρχα/ω)'.

"AeOqol' 15.

~Αρχαία είσάγο..-ιαι άΙ'εμποδίστως εΙς το Λ"ρότος, dίJ.ά αμα Tfj είσαΥωγn

αύτιίιν D' τιρ Τελωνείψ ύποχρεοίΊται ό ένδιαψερόμE"J'ος νά τά δηλώση, ιi)J.ltl;

θεωρουnοι ούτα ώς εύρεθέντο έν Έυ.άδι.

Π. Δ. θέλει καιιον/σει τάς διατυ;τώσεις τjΊς είσαγωγής και τον τρό;τοι'

ηΊς ίξακριβώσεως και άναΥνωρΙσεως τών έκ τού έςωτερικοίί είσαγομένων αρ

χοίωl' κοί τα της δηλιόσεως ουτών (αρθρ, 251'.5351).

"Αρθρον 16,

~o είσάγων αρχαιότητας έκ ΤΟΙ"; lξωτερικοv όφείλει μετά τής δηλώσεως

elaaJflUY1j; να δηλώσπ και η)l' χρηματικηι, άξία}', i/l' ~ϊoδίδει είς ταύτας, καί
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'Αρθρον 17.

άν προτίθεται νά κρατιίσ!J ταύτας ό ίδιος ή νά τάς :Τα/λιίση '1 μεταβιβύ.ση είς

άΗον (όρθρ. 261'. 53.51).

---,Η πώλησις βραδύτερον τών κατά τό προηγοvμfνΟJ' άρθροι! εt:ρισκομένων

έ" τψ j(ράτει άρχαίων, όφείλει πρό της πράξεως 1·ά δηλούται είς τό ')':τοορ

γείοι'.

'0 παραβάτηςτίίς διατάξεωςταύτης τιμωρείται διά :τροστίμου 200-5.000
δραχμών.

Τό Δημόσιο)) προτιμάται Επί ian τιμfj. ..Α." δέ τά οϊτω πωλoυμεvα άρχαία

δεν άγορασθώσιν ύπό τού ΔημοσΙου καταβάJλεται φόρος 10·1. l:ri τού τιμ'ίμα

τος της πωλ'ίσεως (~θρ. 27 ν. 5351).

"Αρθρον 18.

'Η έξαγωγή έκτός τού /(ράτους τώ)) κατά τό προηγοι:μενον αρθροι' έκ

τοί' έξωτερικοϋ εισαχθέντω1' άρχαίωι' είναι έλευθέρα (α.ρθρ, 28 v. 5351).

"ΑρθΡΟ1' 19.

Έκτός του Ιίράτους δύναται ιιά έξάγΙύ1'Ται άρχαία άδείςΖ τοί' '}':τοιιργείοιι

της Παιδείας μετ' ά.J-τόφασl1' του άρχaιoλoyικoίi ~ι'μβoι.λίoι'.

Πατά τήν έξαγωγήν καταβά)J.εται v:rό του έξάΥοι'τος Είς τό Δημόσιο.·

ύπέρ τoίi Ταμείο1.' άρχαιoλσγικιUI' ά;:τα)).οτριώσεων τό 'Ίμισι' ηίς όρι;ομένης

υπ' αύτοϋ τιμης της άρχαιότητος Εν τπ αίτιίσει περί :ταροχης άδείας lξαγωΥ1ί;.

Οί έξάγοι'τες άρχαία πωληθέντα ύπό τού Δημοσίου ώς :τεριττά διά τά :1/0ι'σεία

του Πράτους :τληρώ)'ουσι κατά τήν έξαγωγΨ' .50/0 έ.'τ; τι]; τιμ7];, είς ην l:rιo

lIjOr] υ:τό τοί' Δημοσίου τό άρχαίΟ1'.

Τό δημόσιον δί-ι'αται νά ιL-r;ayogrvan τήν εςαγωΥή)' oίoι'δ,ίπorε άρχαίοι'ι

όφείλει δμως έ), τοιαι:τη ΠEρι:rτιύσει, άι' ~ητηθΠ :ταρά τοΙ:: αίτοι'ντο; ΤΙ})' έξα

γωγι})' ),ά άγοράση τό ά!?χαίΟ1' :rJ.ηριUνο)' τό ήμισι' rij; δηί.ωθείσης ύ:τό τοί'

εξαγωγέως τιμι];.

Λ/ετ' ά.-r;όιrασο.' τοί' άρχαιοί.ογικοι' σι'μβοιιλίο!' δι~)'αTαι ι,α μεταβιβά;παι

το έ), ηί προηγουμένη :τ.αραγράφιμ δικαίωμα ΤΟI' δημοσ/οl' εί; ιδιωτικό)' al1ίo

λογέα (αρθρ. 49 1'. 5351).

'Αρθρον 20.

'0 ;ταρά τάς διατάξΕιςτού παρόντος νόμου έξάΥων ή ε:τιχειριίιν ),α έξαγάγ!1

άρχαία τιμωρείται διά φΙ'λακίσΕως 1 μηνός μέχρι 5 lnuv κα; μέ χρηματικ,]ν

ποινήν 2 χιλιάδων δραχμιϊΗ'. '0 επί rfj πράξει ταίττ!} καταδικασθείςείς φυλάκι

σιν :rλέον τιϋ), 2 μΨ'ΙUJ' έκ:τίΠΤΕΙ αι!τοδικαίω; καί πά)'τωιι τιίj)' EJ' άρθρψ 21 Π.Λ'.

άιιαγραφoμέ-J'ωI' δικαιωμάτων καί :τ.λεονΕκτημάτωι· έ:τί :ΤΕ1'ταετίαι', εαι· μι] /
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β!!υχι~π!!o; χ!..',ίl,ο; ύ!!ί:ι·τuι IΤ τ!ί «ί..ϊΟΙΙύ.σι-·ι ι ϋστις ύμιης IJfl' δι~l'υτUl I'U ,ί κα

Ttι'JTfrlO; ΤΟΙ' ΗΟ1 1;.

Τά κοτασΧΕΟI!,το κα; ης lξαγ"'ΥΙ)l' :T(!O(ιJ'.!ισμέl'α ΙΙ!,!χαία nημεΙ;ΟJ'τω blU
τιί; καταδικυστικιίς uποrιιισεως {αΙ'.! τo~ Jημοσι'οΙJ. Έάι' 1) έςαγωγι) σΙ'I'ΕΤΕ

ί.ΙσΟ" κα; σΙ'}'Ε':τιυς lί όιίμrιIσις ,ίναι (J.J'fqικτος, καταδικά~CΤαι σιιγχρόι ιω; ό

%Ι/ΡΙ'ΧΟΕίς FI'OlO; ΚΟ; είς n)l' :τί.ψ}ΙUIO)I' όί.οκλιίΡΟI' Τι}; αξία; τοl-; lξαχθΙι'τος

ίξΕιψισκομΝ'ης κατά τά EJ' τιμ )'όμι,ο τoι~τψ όρι;όμΗΩ :τε!!; καθο!!ισμΟf τιμης

Ψ!χαΙι'.))'. J'lμόσΙΟI .• _Ιημοτικυί Ι] Λ"ΟΟ'ΟTlκοί lί:τάλλι lί.οι r;Jς καί ο; ΤΟΙΟ''";ΤΟ'

οίοι·διί.ϊΟτΕ ίδ(!ι~ματoς διιμοσ/οl' δικαι'οl' Jj ar"ΤΟJ,όμοι' ogyαl'taflOl\ οίαl'διί:τοπ

θlσΙ1' κο; άι' ,",orrxruall' Λ· το;; αξιιύμασι κα; το;, ό!!γα1'ισμοίς τούτοις, κατα

δικα:όμnοι Ι=τl :ταρω,ήμι!) Ιξαγωγ!ί άρχα/Ι'J1' Εκ:τί:ΤΤΟΙ'σl1' αί'τοδικαίω; nj, J/1'
καπ:χοι'σι θlοηυς, καθιστάμΗΟΙ άΙ'ΙΚΟ1'ΟΙ lσοβ/(η; :τρό; (J.J'άκτησl1' :τάσης Toιαι~

τι,; (li!!B~ . .j] 1'••j3.j]).

Ι'

".-ιΡΟ!'Ο1· 2].

Είς ίδΙΙ'Jτα; 1] διl!ωΟ/ΟΙ1ς {~.ϊα).λιίί.oι'; aI'J'τci.oI"';l'Ta; είς τψ' uι'ακάλ"ΨΙJ'

ά!!χαιοτιίτωι' :τα~αl'όμι'); lξαχθt:I'ΤΙύJ' 11 :τρnΟf.!ι:ομi1·ω1' καταq αι·ι7ις :τρό; :τα!.iι1

1'ομΟJ' iξαγωγJJΙ' κα; ιΊ:ΤCJΜΙΚ1'I~ΟJ'Tα; ΤΟΙ"; Ε1'όχοι'; τιjς :τράξηυ;. :ταρIχrται

ιΙμοιβ·tJ ot'oχi YoaH'JH:!!a τοl"; J/.J ol"'δ~ ά1'l~πIρα ΤΟΙ"'; 7ίμι'σΕΟ; τη; ι1:;/α; nj; iί.fJ1.αιύ

τ Ι/ΤΟ;. ιl1'αί.ιί},ιΙJ; τ ιί; :ΤU~I(JσΧfθfιΌι/; σιΨδuομιί:; (t'ifjf)'l. 52 1'.•53·5]).

".-1fJ(j~JUJ' 2:2.

Tψω~Eίται ι;ις σtΨf!!"Δς διά qΨί.ακίσΕΙιJ; E"J'O; μφ'ός ΙΗ:ΧΡΙ δι~o έΤΙ~1' ό fJ'
Yl'ftJOff :ταρασΧΙUJ' OίαJ'δι/:τOΠ allJ'bfjOflI]1' ι', βοιίθΕ'ιω' Είς [ξαγω)'lίι' d!!laιoTIjTI'JJ'

(,ίgθg . .;3 Ι' . .j3.jj) ,

,',.''M~'

FΙF!!; ιΙ!!χαιοί.ογΙΚΙ';)J' σ!'ί.i.ογΙ~J'.

"AgO!!Ol' 23.

Οί ε:τιθι'μΟΙ"';1ΤΕς ι·α καταρτι'σωση' lδιωτικάς σΙ'λλογάς άρχα/ω1' δι~ αγορu;

ιl!!1.αίιιJ1' ;1' Έ)λάδι ή l-~1' τιμ Έξωτερικιμ όι:rε/).οιισι 1,ά ~ηηίσωσΙ1' άδΕιαι' πguς

TOVTO :raed το;: 'γ:rΟΙΙΡΥfι'οι' Παιδε/ας, διψαμίl'Ο1 1 1·ά χορηγιίση τα,'Τψ' μΕτα

:rρuτασΙ1' το;: αρχαιολογικοι"'; σ1ψβΟ1'ί./οι' λαμβαΤ'ομπ'1JI' κατ' ά.-:τόλ1IΤΟ1· αΙ~'TOΙ;

r-fJ/al1' (ugOfl' 29 1'. ;]·3,) 1).

"ΑρθΡΟ1' 2J.

Οί (ΧΟ17ες ίδιωτικάς σl')J.ογάς όιιε/λουσι 1'ά Εχωσl1' ακριβί, :rερΊΥραrικόJ'

κατάί.ογΟ1' U1ψοδε1 IόμεVΟ1' μέ φιuτoyραιrίας τώl' ύπ." αίοτώl' κατεχομn'ωl' άρ

χα/ι'))'. 'AI'riygaq ΟΙ' ΤQΙ;ΤΟΙ' α:τοστΙλλωσΙ1' Είς το 'Υ:ι:01IργείΟ1' αμα τι~ κατα!!-
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τισμιρ της συλλoγJjι;, ή καθ' ίξαμΨ'ίω' ι~,ς :τgός τά ι'ι:α :r'!()σκτιίμaτα ηί; σΙ'ί.

λογής των. Άδικαιaί.άΥητος κατά n)J' κρίσΗ' rof άρχαιολΟΥΙΚΟΙ' συμβοι·ί.ίοι·

παράλειψις nΊς ύ:rΟβΟί.ljς τσί' dvτιγράrοι' τιμωρείται μΕ :r!!όστιμΟI' JOO-l.OOO
δραχμών, i:rιβα)).όμΕ1'ΟJ I ύπό ΤΟΙ"; ~}":Iσυρ}'είOIΙ κατ' ΙLτόψaσl1' ΤΟ1"'; ιΙρχαιολο·

γικοϊι σιψβουλίου. "AJ' 'Λaναληφ()!ί 'ί ιός αι'ω :ταράλcιψις τό :τρόστιμοι' δι:ri.α

σιάζεται. Tfj σίη/σε! ΤΟΙ": ίδιώτοιι τό δημόσιοι' ύΑοχψοι":τaι νά κaταρτ;ση αι~τό

τό. κατάJ.oγo,' (αρθρ. ·30 "..;351) .

•Αρθροl' 25.

Οί έχοντες ίδιωτικάς o'Vλλογας όφει'λουσι να :rafJixιoat πάσα)' ει'κολιOJ'

είς τους έχοντας παρά τοί' rΥπavργείΟΙ1 είόΙΚΙ1ν άδειαι' Λρός μελέτην και qωτσ

'Υράφησιν τώl' άρχαίων, ι]τις παρέχεται μόνον είς ΕΛιστιίμονας είδικους άρχαιο

λόγους άλλά τό δικαι'ωμα της πρώτης δημοσιεύσεως :τάσης nωστί έμφανι~o·

μΈVΗς άρχαιότητος lχει Επί μίαν Τ(!ΙΕτίαν ά:τό Τ1ϊς είσαγωγ1ϊς της είς η)}' σΙ'λ

λογήν ό ίδιώτης κάτοχος, διινάμε}'ος να διαθέΤΝ τοίτο κατά βoι~λlJσO'. ΤΟΙ-'ΤΟ

δέν iaxvEl ώς :τρός τά άρχαία τά ό:τοία εύρέθησα}' Εν άνασκαιr!ί Ενεργηθείση

συμqώνως πρός τάς διατάξεις τοι; :ταρό1IΤΟ; Ι'άμο!' Ι::τό ΤΙ1'ος n;jJ' ει, αι~ταί;

όρι~oμένων άρχαιολόγωι" όστις Ιχει Ε:τί μιαν τριετία}' τά κατά τά ανωτέρω ΕΙ;

τόι' κάτοχοι' τοι; dρχαίOI' Ι>ιδόμηα δικαιrόματα :tEgi nj; :r(!t,',rIJ; δημοσ/ΕI:σΕΙ";

(ίiρθρ. 31 )'. 5351).

Ό·lρθροl' 26.

Οί έΧΟ}'τες ίδιωτικάς ιiξιoλόγoι'; σι1i.ί.oyά; όrCfl.οιlσι καθ" ύ:τόδειξο' τοι-'

~Υποvργείοtl, γιl'ομέι'Ψ' μετά Υ1'ωμάπι lσιι' τοί' αρχαιολογικοί' σι'μβΟΙ'λίοι' Ι'ιί

παρέχωσο' εύκολι'αιι έ:τισκέψεως nj; σι,υ.ΟΥης, ..1ι~)'α}'ται δμως ΟΙ70Ι 1rd. ~ητιί

σωσΙ1' ί1'α ή είσοδος Εις ΤΙ)Ι' συλλογ7)ι' ε:τ.ιτρi:rnαι Ε.ι.ί ΤΠ καταβολΠ δικαιιΔματο;

είσόδοι ' , τό ;τοσόl' τοι-' ό:τ-ο/οι' όΡΙ:Εται μετ" lyxgfao' τοι-. 'γ:τοι'ργιίοιl (i'irlO,]. ·3:J

". 53·;1).

...·lgOgOJ, :!ί.

Οί έχο}'τες ίδΗ.)Τικά; σι'ι.ιογύ.; cigxailU1' ι~; κα; :τυς κάτοχος άρχα/ω1'

έχοι'σι μόJ'ΟΙ τύ δικαιι._ηια ι·α κατασκει,ά:ωσι 9 (IJroygaq-ia; ,j ύ.υ.α; ;τρύ; έμ.ϊΟ·

ρίαJ' ιύρισμΕι'ας είκόΙ'α; n;jJ' v:r' αΙ~Tι~H' κατεχομiJ'('J1' UρχαίΙUJ' καί 1·ά :Τ('Jί.ιUσι

ταύτα;. ΤιίΗ' qιuτογραφι;j1' ΤOιtτΙU1' δι:ο ιi1'Τίτιl:τα άoLoariiJ.ovraI είς τό t Y"."'tOl·Q·

γείΟ1' nϊς ΠαιδΕίας, '}':roXρEouruι ό σΙ'ί.λΟ)'Ει··ς ι'ά έ:τιτρi:tn }·ά καTασΚEι'ά~"Taι

φωτογραφία άρχαιόΤlJτος τιίς O'υί.ί.oγιjς ΤΟΙ' :rΡΟΚΕιμf1'Οll 1ιά Χ,]lJσιμείιση Fi;
έ:J;ιστ'lμOI'ΙΚ1jι' έργασ,αl' (ι1QθQ . .3-3 Ι'. ·;3.;1).

Ό4.ρθροl' 28.

Οί t')O)'rcr; ίδιιr,τικα; σι,υ.ογα; ι~; καί οί κάτοχοι αΥχαι'ωι' ίδιι;jται. δι:·
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)'UJOΤUI μό1'ΟΙ νύ καΤOσY..Eι,ύ.;ιuσo.' αδειι: rof ~Y;ΤOΙJιψείoιι καί v:τό τή1' ΕπιβλεψlJ'

άρχαιοί.ογικοιϊ ίιrόρOl1 γύV'Ι1'U εκμαγεία ηίΙ)' νπ~ αύηίιν κυ.τεχομέ)'ω1' αρχαίω1'

κα; 1·ά ;τιuλώσι αl"τά. ' Εκύ.στΟ1' ΕχμαγεΙΟ11 διδεται εις τό δημόσιο)' (" α1'τι'ΤΙlπον

δωΡΕά" (άρθρ, ' "~ο 53(1),

"Αρθροι' 29.

'A:ταγoρrι;εται εις πάl'Τα ιi)).OI' 'Ι επανάληψις τιϋl' V;ΤQ κατόχω1' ΙδιωΤΙΚΙVJ'

σl!/.},ογιίι)· η αΙ,Ι.ωγ κατόχωJ' αρχαίω1' κατασκεvασθέnωJ' έκμαγειω1' tv; καί

'{ωτογρα'{ιιο,', καί 'ί πιο},ησις έπί ποο'!ί 500-2,000 δραχμιο,' (άρθρ, 35 ".535]),

",4ρθρο,' 30.

ΠρoκειμΙ~1'OΙ' "ό :τωί.ηθώσΗ' [1' Έλλάδι καθ' οίΟ1'δι;:τοτε τρόΠΟ1' αρχαία

;ΤΡΟTfμΙUJ'Ται E:ti ίση τιμ!ί μετά τό δημόσΙΟ1' οί κάτοχοι ίδιωτικιΖn' συ}J.ογΙU1',

•E:r/alj; lJI\,'OJ'Tat οί lX01'n; ίδιωτικάς σΙ'ί.λογά; 1'ά κρατώσι τάς κατά τό 1 ί

a(jOg01' το,"; ;ταρό,'τος 1'όμοι l ;τρός έξαγωγΙ)11 ιύρισμrJ'ος άρχαιότητας :τί.ηρώ·

1'Οl'πς ηιι' (~:riJ τι;:n' έξαγωγΙω1' όρι;ομiJ'J]1' τιμιί1', σΤ01' όi" θι~λη τό δημόσιοι'

1'U χρατιίσ!ί ται~τας.

Έ;τιτρε:τ.ετar (:τισης 'ί μΕτά τιίη' ξt'Π'JJ' μοι'σείωJ' ά1'ταί.i.αγ1) ;τοί.i.α:τί.i;j1·

άρχαιοτιίτωl' μΙ ά1'τιστοίχοι' άξία; άρχαιότητας Εκ τιίη' μΟΙ1σΕίωl' τo!~τω1'~

ά.ϊοqαο'ομΠ'η; ;τε!', τιί; άξίας τοvτω1' η,ς 11' τιΥ αρθρψ 11 Tor ;ταρόΗος Ι'όμοι'

<πιτ~oπιϊ; (άρθρ. 36 ", .535]),

, .
",4ρθροι' 31.

Πάσα ;τωι.ησις άρχαίΟI! εύρισκομπ'οι' έ-ι. ίδιωτικΠ συυ.Οί'!l γί1ιεται μετ

άδΕια)' τοl"; '}';το,ιργε!οl' Παιδείας είδΙΚUJς rκάστοτf. δι~ ΕκασΤΟ1' άρχαίο)' :raQE

χομΑ'η. ~!,jj.OYE1"r; πωί.ιίσας άρχαΙΟ1' UJ'El' άδείας τοϊϊ ~Γ:τoιιργείoι' τιμωΡΕίταl

διά χρηματικη; :τοαι}; 5.000 έως 50.00υ δραχμώ1' ij διό ηΊς :ΤΟI1'l}ς ταιΊτης κα;

qι'},ακι'σfω; h·O; μηνός μΕχρι διίο Ετώ1'. Τό :rιolIjBi1' άρχαίCιJ' κατάσΧΕται ν:τό

ror Δημοσιοι' κα; Υ-ατατι'θΕται είς τό ΛJουσείΟJ', Τό .:JημόσΙ011 διh'αται νά άγο

ρά;1} :τάσα)' πρός :r<ύλησο' ί'πό συλλογlως παρεχoμΠ'ηJ' άρχαιότητα :τληρ<ίι1'Ο)'

τα 'ϊμισι' τιϊς "ρσσ'{Ερομπ'ης ΕΙς το"τοι' τψ'ίς (άρθρ. 37 ". -535]).

"ΑρθρOl' 32.

~o άγοράζω1' άρχαία :ταρ~ άνεγνωρισμπιουσυλλογέως όφε/λει νό δηλιύση

τοί'το είς τό ~YπoυΡYEίOI' αμα ηΊ άγoρ~, παραλεΙ-ιω1' δέ νά πράξη τοϊιτο τιμω

ΡΕίται δια προστίμο., 500-2,000 δραχμιϋ,' (άρθρ, 48 ν. 535]).

"Άρθροι' 33.

Οί κάτοχοι ίδιωτικώ1' συλλΟΥιυν ώς κο; οί κάτοχοι άρχαιωιι όφείλουσι νά
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ζηηίσωσιν αδειαν τού IΥποιιργείΟ11 b fι :lερι:πιύσει θέλοιlσι νά μΕτακινΙJσωσιν

άι!χαίόν τι τών Vπ' αύτών κατεχομένων ά.-τό :rόλεως είς πόλιν της ιΕ)).άδος. Τό

IΥπουΡΥείσν δύναται νά άι-ταΥορεύσπ τήν μετακί1?ισΟ'ή νά ύ:τοδείξπ τόν τρόπο)',

καθ' δν όφείλει νά yivn αϋrη α" διά της μετακιν,ίσεως δύ)'αται νά κινδιψεύση

ή ΙΙσφάλε,α ή ή συιrr'ίρησις της αρχαιότητος (άρθρ. 39 Ι'. 5351).

Ό-!ρθροl' 34.

Τό IΥπουργείΟ1' της Παιδε/ας δύναται μΗ' ά.ϊ:όφασΟ' τού ιΙρχαιολογικοίϊ

συμβου}Jοv, λαμβανομένη. διά πλειοψηφίας τώl' τριιϋl' τετάΡΤα/I' (314) τώ.

παeΌVΤων ν' άκυροί δοθείσαν άδειαν πρός καταρτισμό)' ίδιωτικης ιtυλλoγης.

Έν rotaύTn περιπτώσει ό σιιλλογευς δύναται μέν νά κατέχπ τά άρχαία

της συ)).ογής του, άλλά δέν έχει τά παρεχόμενα ύπο τoιJ :ταρόντος νόμου πλεο

..κτήματα εΙς τους συυ.ογείς (άρθρ. 40 ν. 5351).

Ό-!ρθρω' 35.

Άνασκαφάς πρό; εϋρεσιν αρχαίων ή έξερεύ)'ησΟ' dexaιoloYLXt;jv τό:τω)'

έ.εργεί το Ύπουργείον της Παιδείας 1) διά πα",-ος έχω'τος τριεnϊ αρχαιολο

γΙΚ7)1' ύπηρεσίαν έφόροιl άρχαιοτιjτων, 2) διά :ται'Τ"ός άλλοιl συγκεντρoίiντoς τά

αναγκαία έφόδια κατά ιL-τόψαdιJ' τoίi άρχαιολογικοι"':σvμβοιl;'fΟJ.I, λαμβανoμπtηl'

διά πλειοψηφίας τώι' 314 τιίll' :ταρόντω)',

Τψι άδειαι' προ; lxτiJoral'J· ά)'ασκαφι{:nl :rαρέχει το ry."totIgYEiov Παιδείας

μετ έγκρισιν του άρχαιολογικal' σιιμβουλίοιl. 'Η )ιι·ωμύ.τευσις :rροκειμt:(J'ΟΙΙ

περί συνεχίι:ιεως dJ'aaxaq'1}' :.τεΡΙΤΤΕύει έκτός έάι' δι' οίΟΙ'διί:τοτε λόγοι' ό 'Υ:τουρ·

γός νομι'ση δτι πρέ:τει ι·ά έρωτηθη ΙΚ Ν:σι' τό ~ι'μβoί-i.ΙOI' (αρθρ. 10 ν. 5351).

"AgOeol' 31i.

r Ελλφ'ικά έ~ιστημOI'ικά καθιδρι~ματα. ίδι'q. δέ 1} έι' ' .-1θΨ'αις άρχαιοί.ογΙΚ1)

r Εταιρεία, δύναι'Τ"αι μΕΤ' άδεια)' τοι"': •γ:ΤΟΙ'ργει'οιl νά ixrEl'l;jao' άι'ασκαψιί.ς τι;:'ι'

διευθυιιτιίιι' αύτών λαμβανομΕΙ'ωι' κατά τιι l:~J' η~ :τροηγοι'μ{ι'ψ αρθρψ καθορι·

ζόμε1'α (άρθρ. 11 Ι'••j.].51).

"ΑρθΡΟI' 3ί.

Αί έν 'Ελλάδι έδρεvοι1σαι ξt!J,'αι αρχαιολογικαί σχολαί έ;τιτρέ:τεται να εκ

τελώσιν άΙ'ασκαφάς έ:τι δημoσίιu)' κτημάτιιJI' dδεfι;ι τoίi IY:rOllgYEiOll διά τι;:'ν

μελώ), αί'Τ"ώΙΊ άι' rafra εξΕτέλεσα)' 1ίδη ά)).αχοι"': ανασκαφάς ij πα!l1]κο).σVθησαν
έπί χρονικόι' τι διάστημα n)J' ΙκτΕί.Εσιι' άI'ασκαιrιϋI·. Ό U!lιθμός τιί.ιι' κατ' έτος

ύπό τώι' σχολι'ϋν έκτελοιιμέ'J'(()J' ι1:νασκαφι'ϋJ' δεν δίtναται ι'ά εΙναι ανώτερος τι;:'ν

16Ι
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τριιίη'. Τό ~YπσllργιίOl' Ε:ιοππι.ΕΙ τας άι'ασκaη-ας ταl~ας δι' Ει'ό; lq-n(!fJI1 ,j Ε:τ.ι

μελητoίi άρχαιστιίΤΗn', 1j ίυ.ει'ΨΕΙ τσΙΟΙ:ΤιΙΗ' δι' α.υ.οι' ί'.ϊό ΤΟI' ~}":τoιlργoί; η}ς

ΠαιδΕίας όριζομn·οι· άρχαιοi.όγοι' ή Ι.!πaιδf(!τικοι'ΥποίJ.ιίλοι' Jj ί':τ.ό έκτάκτως

πού; τοl;το κατά η]ι' διάρκεια1' της άνασκοrrης πρoτ~ά~ι ΤΟΙ' αρχαιολογικσ!'

$;ψβΟΙ'λίοι' προσλαμβω·ομι ....·οι. Εκτάκτοι' ύ:ταί.λι}λΟI'.
Είς ix:r.atbfL'rtX01"; λειτοι'ργοί'ς πρoσλαμβαJ'OμΠ'OI'ί; κατά τ1}ι' :rgOJjY01'

μη'η}! :raράγραrΟJ' πρός ;:rO:rrcj~l' dJ'aaxaq-tVJ' ί':τό ςf"J'ιUJ' άρχαιολογικιί.ιι' ~χo

λιίΗ' fκτε},οl'μΠ"'JΙ' :ταρΙχεται αμοιβι} ίση :rρός τό 'Ίμιαι' τοίϊ μισθοϊ: ai·TίUJ'.

ΤΨ' άμαιβ?},· τιίιΙ' Εκτάκτως προσλαμβαΙ'ομι....'ωι' χάρι)' nj; ώς Ul'W Ε:ω

πτείας V:ταίJ.ιji.ω1' όρί~EΙ ό ~Yπoι'ργό; κατά :τρότασο' τοι""; άρχαισλΟΥικοιϊ σιψ

βσυλίσΙ I , ;r).ηριύ1'εται δ' αίτη Εκ τι;,,' κατά Τ01' IVdIloJ' 4823 άρχαιολσγικιίι1'

'σόδιu,' (υ.ρθρ. 12 ". 53·j1).

"AgOgol' .38.

Oι~δEμία αδεια ,'Ιας άJ'ασκαq"ιjς χορηγΕίται εις τύ αι"τό :τρόσω:rοl' Ij ίδρl1μα

πρύ η7ς δηλιύσεως αι"τιίι1' ΟΤΙ έληξη 1/ :1ροηΥοιtμt!l'fιJ; δοθείσα αδι'ια :7!!ιί;

ΕκτέλΕσl1' ίiίJ.η; ά,'ασκαq" ιjς (αρθgΟ1' 13 1'. 53.j1).

"ΑδΕια προς ά1'ασκαq"ιίς EJ' ιδίοις ΚΤιίμασι :rαρέΧΕται καί εις ίδιιύτας d:jj.rl

τψ' διει~θllJ'ση' τιί", άJ'ασκαq-ιίιJ' ΤOΙ~ΤΙιIJ' Εχει μόιιος ό αρχαιολογικός έιroρo;

της περιφΕρείας ή έυ.Είψει τουτοι· ιiiJ.o; lq"OgO; όρι;όμει'ος 1-:το Tor ~ Υποl'Ρ

γου. Είς ίδιιύΤηJ' ύ:rοβάί.i.Ο1Τα αίτησα περί άJιασκαq-1jς FJ' ίό/ψ κτιjματι όφΕίί.ει

να δοθ!7 άδεια έ:ΤΙΧΕιροl'μΙι'ης σl'yχρόI'ΙUς της ιIJ'aaxaQ"lj; π'Τός διετίας. Είς

οιιδό'α ίδιώτψ' παρέΧΕται άδεια ιIJ'aaxa,,1j; ΠΙ άλλοτρίψ κτιίματι.

Τά εύρισκόμενα n' rolavrar; ίδιωτικαίς άι'ασκαψαίς αρχαία :lΕριέΡΧΟJ'ται

είς τψ' xarOlJj1' Τοι""; έχτελCσα1'Τος τήι' άνασκαqoψ' ίσχι~ol'σι δi :πρί αιΊΤΙVJ' αί

διατάξεις του li.gθροll 5 τοl""; :ιαρό1'Τος Λ"όμοιl,

~Ως προς τά άκί1'ητα άρχαία ΙσΧΙ~OI.σιι' αί διατάξει; ΤΟΙ""; 801' αρθροι' τοί'

παρό"τος (άρθρ. 1.J 1'0 5351).

".4ρθροl' 40.

Jiard τή1Ι διάρκεια1' Τι]ς ανασκαιr'ίς όι ίδιωτικιμ κnjματι ό ίδιοκηίτης

όφείλει να παρέχπ είς ΤΟ1' διευθιΠιοι'τα κατ" Evτoλψ, τοl""; ~Yπoυργoϋ τψ' άνα

σκαφψ' άπόλυτον έλΕVθερίαI', ιια διαθΙτπ το κη]μα κατά βούλησο' συμφώνως

πρός τας άνάγκας rij; ά1'ασκαφής χωρις να δύναται να παρακωλύη ένέργειά1'

τινα TOtlrOt. έπί τψ λόγψ δτι έπέρχεται βλάβη εις τό κηΊμα τΌι', δύναται δ"

δμως ό ίδιοκτ-ιίτης 1,ά ζητιίση ΤΙ}Ι' έπέμβασο' τού Ύποι'ργείΟ1', G1' "νομίσπ δτι

δb· εl1ιαι άπόλιιτος άνάγκη χάρο' ηΊς ά,'ασκαφ'ίς να γί1'η ή tl:to τού Εφόρου

ΤI1ΧΟ1' Π·εργΟ1.μΙνη βλαβΕρό εις το κnΊμα τοι' έργασία.
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~Επιτροπή Εκ δύο Εφόρωι' άρχαιοηίη'Η' ή με).ι;ι' τοί' άρχαιoλoyικoί'i σιιμ

P01Jλίotl όρι~oμΈVΗ υπό τού ~Yπoυργoίί κρίJ'ει τελειωτικώς :τερί τοί' ζηηίματος

τούτου, διακοπτομένης n' ηρ μεταξύ της έργασίας, 'ίς διαμφισβητείται 1} σκο

πιμότης. Δά'· δύι'αται δμως έπ~ ούδενί ί.όγιμ νά γίι'π καταστροφή κηρίο!' Jj
τεχνικώς άξιολόγου έγκαταστάσεως ι1ι'ευ η}ς σΙ'γκαταΟέσεως τού ίδιοκτιίτοι'.

Το ~Yπoυρyείo}' δικαιούται νά συνεχίση ίδίq. δα:rά'l-'!J την ύ:rό ίδιώτοι' έπι

χεΙΡ7]θείσαι' κατά το προηγούμενο}' αρθρο}' άι'ασκαqn)1' άν ουτος δηλιίJση, δη

έπιθυμεί δι' οίονδή:roτι λόγΟ1' νά διακόΨΩ ταιΊτη1Ί ή δπι διJ}'αται νά διαθέση τα

ιL.-ταιτoύμενα προς διεξαγωγήν αι/της χρ'ίματα .
•Εν τοιαύτπ περιιττώσει ό ίδιώΤ7]ς οί:δεμίαι' ά..:το;ημίωσιν διά την γΕ1ιομέ

"'7" τυχόν διό της όνασκαφης βλάβην είς τό κτημα του δίψαται νό ζ'1τιίσ!l. Τό

ημισυ τών b· τοιαύτΥ άνασκαψ.η εύρισΚOμfνιι.H'άρχαίων Υ..ατατίθεται ανευ οίασ

δήποτε άποζημιώσεως είς δημόσιον ΛΙουσείον το δέ έτερον 'Ίμισυ παραμbιει

είς την κατοχην του ibΙOXTlJrov. ~o τρόπος καθ' δ}, θέλει γίνει 1} διανομ1] τιίιν

ιiι!χαιonίτων θό όρισθιί διό Π. Διατάγματος (αρθρ. 151'. 5351).

"ΑρθΡΟ1Ι 41.

'Ανασκαφάς :reor; άνακάλ1,ψα αρχαΙΟTljτιιl)' δικαιοίται τό •Y:r:o υργε ίο}'

Παιδείας νά ','εργ!Ί or μόνο}' tv ΈΟ}ιικοίς, Jημοηκοίς. Κοο'οτικοί;. :1Ιονα

στηριαΥ..οίς, ά)J.ά κα; έν ίδιωτικοίς κηjμασι.

Δικαιοι-ιται δέ νά :r:QoPaίJ'n ιίς δoκιμαCΙΤΙΚ1}1' QJ'ασκαφJ}J' καί αJ'ειl ηίς

ιLϊαυ.oτριώσεως του κτιίματος είδο:τοιοίίι' :rCQi τoιJτoι' τό1' ίδΙΟΚΤιjΤηJ' καί

πάντα άλλοι' ένδιαψερόμενο}' διά :rροκηριΊξΕως δημοσιειlομέηις Ε}· ηί 'Εφημε

ρίδι της ΚvβεΡJ'ιjσεω; καί ά.ι-τo~ημιoίiι' αι~τόl' διά τε n)J' στέρησιν τι}ς :τροσωρι

νής ΧΡΙJσεως και διά .:τάσαJ' βλάβην :rροσγοιομέ1Ιηι' εί; τό κτι}μ,α του. Jm'aral
δέ νά EπιληιrθlΊ τι'ίη' άνασκαφΙUJ' η~θι\ς μετά τήl' δημοσίΕυσl1' τι}ς :τροκηρύ;εως.

Τοιαύται όμως δοκιμαστικαί ιlJ'aaxaral δΕ)· Ε:rιτρi:τεται )'U ε:rεκταθιuσlJ' μέχρι

κατεδαφίσεως η βλάβη; οίκίας ή άί.λοι' TlJ'O; κτιρίοι' καί E:r:' oι~δHί λόγψ δΕι·

δύνα}'Ται νά :raearaOr;jat :rί.έΟJ' τοίϊ μηι'ό; (lJ'tl' τιί; σΙ'γκαταθέσεως τοίϊ ίδιο

κτιίτοι' (iieOg. 10 ι'. .j.J.j]).

οι.-ΙρθΨΗ' 12.

'Όταν τό Ί"ποι'ργείοι' fJ'EgYIjan UJιασκαιτας Ει' ίδιωτικιμ μι) ά.-ταί.i.οτριω

θέΡη ά1ιαγκαστικι;j;, κrιίματι, α:το;ημιώι'ε( τόJ' ίδιοκτιίτΨ' μετά n}J' διακο:n)ν

της άνασκαφι}ς Ιπό; δέκα πέντε 1}μεΡCUJ' Ι:τι ηΊ στεριίσει τι]ς προσωρο'ης χριί

σεως και τπ βλάβη, ij1' n'Exa njς άνασκαιr'ίς ύ.-ιέστη Ο[70ς lJ' τιρ ΚTljματί του,

κατ~ εκτίμησιν γινομένψ' ύ:rό ΤΟ1'"; παρά τψ' :rεριφέρειαι', iJ· !} το κη}μα, οίκο

110μικοϋ ε"όροι', ή άντι:rροσιu:rοl' αι"τοί\ l~:rύ τοίϊ Eir!1}J'ObiXOII και ύ:r:ό του

,Αστυνόμου.

Ώς πρός τά Ι1' ταίς άνασκaq-αίς ravraI; d.-τοκαλι'φθb'ταdxiJ'JJTa αρχαία

έφαρμόζονται αί διατα;εις τοίί αρθQ. 8τοί: :ταρόιτος νόμοι! (ii!!OQ.14 1Ι • ΒΧ.1/ζ').
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Ό'luθU01' 43.

Τύ 'ϊμισιι τιϋ}' ευρισκoμέl'lιJΙ' ;1' α,'ασκοιπϊ ΥΗομΙη, σι'μqιύι'tιJ; :τρύ:; τύ

προηΥοιίμεΙ'Ο1' άρθρο)' κο'ητι'Ζιι' άρχαιoτιίτιvι' κατατίθrται είς Δημόσιο)' .\I0t l 

GEiOl', το Μ fτN]Ol' 1ϊμισl1 :ταραμn'ΕΙ εις njv καΤΟΧ1}Ι' rof ίδιοκη}τοιl , κατα njJ'
κρίσΙI' τοί' αρχαιοί.ογικοι-; σΙ'μβοιlλίοι' 1j lκ:τροσιύ:rιι))' aΙ~TOί' (αρθρ. Ιϊ 1', .j3δΙ).

"ΑρθΡ01' n.
ΠΡΟΥ.ΕιμΕι'οι' :rE!}i άl 1ασκαψιjς έ1'fργη(Jησομn'ης (1' ίδΙιιJτικιμ κτι;ματι υπσ

η]ς u!,>latoi.oYIYoil; 'Εταιρείας ή ύ:rό τινσς τιLιI' ξit'{ιΗ' άρχαιοί.ογικιί.ιI' ':χολώι',

'Ι) μi:ι. iL,αiJ.OTfJI'tIJat; πιργείτοι κατά ΤΟΙ'ς ίσΧΙ~OI'Tα;; }'όμΟI'ς t~:r;l} τοίϊ Κράτο!'; .
τό bt: τίμημα καταβάί.J.ει τά ά,'ασκά.,.,.ΤΟI' ίδρΙ lμα.

Λ·αθ' δί-φ' η}ι' διάΡΚΕΙαι' ΗΊς άιιασΚU'l"ικιjς έρει!η}; μέχρι ί1Ίς τεi.ικi'ίς δη

μoσ,ε~σεως. όqείί.ει 1/ ά,'ασκά.ττοιισα άρχαιολογικl) rEratQcia i'j αρχαιολογΙΚlί

Σχοί.1) l'ά καταβάί.ί.π τι)ι' δα.ιά1'ηJ' τιΊς κατά τάς όδηγια; τιjς άρμοδίας v:rηΡfσι'α;

τοl"": r)":rΟI'ργείοl' Παιι,εία; σΙ'1τηριίσε(ιJς Tι("J1' ά:rοκαί,t':rτομrl'('JJ' iΡFι:riω1' bIU:
στηρίξεως ΤΙ;:'1' ΤΟ/ΧΙ')), κα; r:rιχιύuεως τι;:'ι' ί,άΚΚΙUJ' ι} διοχεΤΕι;σΗυ; τιϋι' l~διίΤ(f)I',

Παράλειψις ntJ1' ά)'{ΙJTCf/l!J σιll'ε:rάγrται μετά γJ'ωμοδόη,σΙI' rof αρχαιολογΙΚΌ!"":

σιψβΟI'λίοι' διακο:n)1' τι]ς άJ'ασκαq'IΊς.

'Εά" Μι' Ι,.άΡΧΕΙ μουσείΟl'ή ά.i.ί.ο διαθέσιμοι'YoarUi.i,lji.ol' δημόσιοι' κτι'ΡΙΟΙ'

πί.,ισι'οι' Tof τό."Τοι' τίίς ά1'uσκαΙ{1jς, (χει ό ά,'αακά-πωJ' τψ' ί':WΧΡfωσΙJ' τιί;

δα.ιάl'η; :rρος :τροσωΡI1'Ι)I' ασιι αλιj το:τοθέτησ/)' ΤΙ'(},' εί:ρημάτωι',

Εί·θιίς μετα τψ' a:τοχάi.ι'ψl1' at~niJ1'~ τα Εvριίματα και τώl' άl'ασκαιτώ1' τα;

όποίας δπ' έΧΤΕλεί αl''10 το δημόσιοι', τίθενται ύ:τό ΤΙ)I' ε:ΤΟ:rTει'αl' του παρακο

λοvθοf1'τος ηίJ' ά1'ασκαΨ')I' δημοσιΌι' ύ;ταi.i.Jίλοι', δστις n'.BVJ'ETat όμοί.' μετά

τώ1' έκτεί.ού1τωl' τας άl'ασκαιrύ.; είς n)I' άσιrαλη qιl}.αξl1· αύτιϋι' κα; τψ, καλψ'

συlτιίρησl1'.•~lETaqoQd τώJ' ευρημάΤΙUI' γί'1'Εται μό'1'ΟJ' κατό;τι'1' αδείας τοί' ry.
πουργείοι', Έ1' έ:τειγοvuη άι'άγκη είδο:τοιείται μόl'Οl' ΤΟ rΥποι'ργείΟl' :τρο nj,
μποrορύ.; (αρθρ. 3 καί έ:τ. Ν.Δ. 12j16 '10,.,.{Ο,· ]92U).

"ΑρθΡ01' 45.

Έπ' oι~δE'1'ί λόγψ έ:τιτρέ:τεται '7 έξαγωγJ] έκτός τοί' }\ράται'ς ηί.ιl' εύρημα

Τα/Ι' τώl' ανασκαφώl', ΛΙόνο)' μετα τήJ' τελείαν έξiτασα και δημοσίευσΙ1' της

άνασκαψιΊς έπιτρέ:tεται να χωρισθ(ϋσι τα νoμι~όμE'1'α ώς άχρηστα δια τά ΛΙ0Ι'·

σεία του Κράτους. Ταύτα δύναlΤaι και J.ld έξαχθώσα είς Το Ιξωτερικό1', συμ

φώ1'ως προς τούς lσχύ01~oς νόμους (αρθρ. 3 καΙ έ:r. ΝΔ. ]2/16 Ίου1'{ου ]926).

Περί :ταρανόμΙU1' άνασκαq-ι'ίn'.

Άρθρο>' 46.

ro α'1'Ε'lI πρoηyoυμΈJ'ης άδείας του rΥπα1ψγείαι' 11Ίς Παιδείας και εΙδο:τοιιί-
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σεως της άt!μoδίας άρχαιολογικης άΡΧ'Ίς ένεργιϋJ' άνασκαφάς εν ιδΕψ ij άλλοτρΙφ
κτήματι προς άνεύρεσιν ι1eχαιonIτ(ιJ)' τιμωρείται διά ψυλακΕσεως 1 μηJ'ος έως

2 έτών .καί χρηματικής πο,,'ής 1.000-10.000 δραχμών.

ro έπί "τπ πράξει ταύτη καταδικασθε'.ς είς φtιλάκισιJ' πλέον των δύο μηJ'ιϋJ'

έΚJτί:rτει αύτοδικαίως καί πάJ'τιtH· τωJ' έν αρθρ. 21 :τοα. Νομ. αναγραφομένων

δικαιωμάτων καί πλεονεκτημάΤιιJJ' έπι παταετι'αν, iriJ' μ1) βραχύτερος χρόνος

όρίζεται εν rfi ά.ι-ι:οφάσει, δστις δμως δέν bVJ'araI νά είJ'αι κατώτερος των εξ

μηνών.

Τά οι':τω άποκαλυφθέι'τα δημεύονται διό της καταδικαστικής α..-ι:οφάσεω;

ύπέρ τού δημΟrJΙΟV (ι'i.ρθρ. 18 ν. 5351).

Άρθρον 47.

'Άν ή αJ'Et' άδείας του .:Jημοσ[οv αJιασκαrμ) Y/J'ETaI ύπό τινος έν άλλοτρ/ιΡ

κτιίματι, ό ίδΙOΚτJ}της του κηιματος θεωρείται ώς γενόμεJ'ος κάτοχος τού άρ·

χαίου καΙ διατηρεί τά ύπο τοί'; :Ζ:αρόντος 'J,όμΟl' :rαρεχόμEJΙα δικαιώματα εΙς τον

εύρίσκοντα τυχαίως Ε1' Ιδίψ κηίματι αρχαία, ά1' ά.-ι:οδειχθΠ δτι ή α1'ασκαφη έγι

νεv έ" άγνοίι;ι. τού ίδιοκnιτου και δτι δέ1' ,jμέληση ό:τωσδιι:τοτε ούτος νά παρεμ

ποδίση και 1·ά καταγγείλη raVT1]1' Εγκαίf]ως είς τά; αρχάς (αρθρ. 19, ν. 5351).

"Αρθροl' 48.

Είς οwνδιί:rοτε ίδιώτψ' 1j δημόσιον ύ;τάί.ληί.ΟJ' r:r.οδεΙΚ1'ύΟJ'τα τη" έκτέ~

λεσο' ύπό τινος παρα1'όμων άνασκαφιϋ1' καί αιψτελΟVJ'τα είς η}ν σύλληψιν καΙ

τιμωρΕαν τούτου, άν μέν κατά τψ, ανασκαrΨ' ταύΤ1]1' εύρέθησαν άρχαία περιερ

χόμενα είς τψ' καΤΟχ1]ν τοίϊ δημοσ!οι': δΙδεται rrJ; άμοιβι) τό 1/4 μέχρι τοίϊ 112
Τ1Ίς άξίας τώ1' άρχαιοτιίτω1' κατ' α.ϊόqασο' τοιϊ ~ Y:rOllgyeIOII Παιδείας μετά

γνώμψ' τοιϊ άρχαιο).ογικοi'i σι'μβΟΙ'λΙοι' α,'αλόγως :rρός η)ι' σ:r.ουδαιότητα η];

παρασχεθεΙσης σιΨδρομι]ς :rρός ά1'ακάί.ι'ψl1' και σι:ί.i.ηψιl' TιiJJ' έι'όχων.

Έαν τα ειΊρεθέΙ'τα αρχαία :r.α[!αμ{1'ΟlΨ ΕΙ; ΤΙ)Ι' xaTOX')J' ίδιιύτοιι, ουτο;

ύ:rοχρεοί'ται είς TI]J' :rί.ηfjωμΙ)J' τοίϊ 'ίμΙσεος τι]; κατά n)J' :rρσηγΟltμέ1'1]1' :rαρά

γραφΟ1' όρl;ομέ1'ης αμοιβιϊ;, τοι""; έτέροι' ιίμίσεος :ri.ιlρωJ·ομt~1'ΟΙI ύ:τό τού Δημo~

σΙου (ι'i.ρθρ. 20 Ι'. ·5.)·51).

Πε!!; :Tljoaraaia; ΤΙ;:'1' άρχαιΊω'.

"Α~θροl' 49.

ro έκ προθέσεως κατασΤQέι:rωJ' η βλά;ττωι' αρχαία τιμωρείται δια φυλακί

σεως μέχρι δίιο έηίJ1' και χρηματικι]ς :rotJJ1j; 500 έως 10.000 δραχμώ1'. Ες

ίδιαιτέρας bt\ βαρείας :rεgιστάσεις διό q"ι·ί.ακfσεως μ{χρι .j ετrT.ι1' καί χρηματικι]ς

ποινής 2.000 μέχρι 20.000 δgαχμώl·.

ro aJIEI' ιlδεEας καί γνιύμη; το[. άρχαιολογικοι'" f?'όf]ΟΙ' ιί το!; 'Y:r.Ol1gytiOl'
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η/ς Παιδείας, Ει'ι(ηιοί;1'τος μπα γJ'ιvμljJ' τοι; '.-ιρχαιολογιr.οι' ~1.'μβol')'EOI\, (:τι

χειριtιl' τήι' :rαραμόρq tuaIJ.' 11 μfταβOX']I' καθ' οίΟJ.'διί:τοΤΕ τρόποJ.' nΊς όν'εως

άρχαίι,,,' ΚΗ'l/τι7)ι' 1) αΚ/J'l{rΙ'JI', TIμtIJ!JEirar δια π[!οστι'μοι' 2.000 έως 5.000 δρα

χμιί))'.

ΤιμωΡΕίΤαι δια ;'lfjοστiμΟI' 200 έως :2.000 δραχμ(~J' ό lfJ1Jσιμο:τοlιϋ1' ΙJ.ρχαία

:τρος οίαι'διί:ΤΟΤΕ r:rικόίJ.ησΙJ' 1/ C:ΤΙ/,Qαr1]J' διαφημι'σEΙU; ιό; κα; ό I/,χαράΤΤtιJI'

i:r' αί,τι<Ι,' γράμματα ή σχιίματα (όρθρ. 2] Ι'. 5351).

Ό4ρθροl' 50.

'Α:ταγορει;ιται α"Ει' άδείας τo~ r}':τοι'ργει'οι\ ηίς Παιδείας 1) 1/ λατομία

κα; σκαq1] :τρός πορισμόl' ίίλικού οίκοδομrοJ' και άρχαίων έΡΕI:τίωι' πόλειιιι', σι'ι'

οικισμώl', "'Εκρο:πόλεωl' και είς ά.-τόστασl1' 500 μfΤΡΙUI' :τω'τός όρaτo~ άρχα/οι'

μι'ημείο/', ι:)ς και 1/ κατασΚΗ'l) άσβεστοκαμίνο,' είς :rερι"έρειαl' 500 μΠ(!IύI'

ά.ϊΟ τιίj)' άρχα/ω)', 2) 'ί :ιλησίΟI' άρχαίοι' Ε:τιχείφισις έργοΙ' όΙlJ'αμέιιοι' 1'0. βί.άψ!}
α/:τά άμι/σως 1} έμμι~σιιις, 3) οίαδιί:'r.oτε έργασ/α Ε:τ; κτιρίlύI' κα; ί.ειψάI'lύI' 1}
(ΡΕι.τ/ω)' άρχαίωι', και U1' έτι δέ" ε:τιq:Ερει ~ημEα)' Τl1'ά.

Οί παραβάται ΤιJ'O; ΤΙ~I' Ει' άρθριμ TOl'.rιp διατάξΕΙΙ))' rIμt'.JfJoI')'rat διά qr'
λακίσεως :Τ.Ι:ΙΤΕ l]μεριοι' μΕχρι iJ'O; Ετοιις και χρημαΤΙΚ1}ς ΠΟΗ')}ς 200 Εως

10.000 δραχμιίι)'. rH έ:ΤaJlόρθωσις ηϊς γEJ'ομfl'llς βλάβη; Υ/ι'ετοι 11:rό το!' JIj.
μοσιοl' δα..-τ:άJ'!i τοi' ίΠΗεΥκόι'τος τIj)' βλάβljJ'.

'E:rlaIj; τιμωροί'1ται δ,ά q'ψί.ακίσεως 2 [ως 15 1)μεριϋι' καί χριιματικιί;

:τοινης 100 Ιως 2.000 δραχμ<ίJI' οί Εργάται ο; λaμβάl'ο)'τες μι}ρος είς τά; clNU

άξιο:τοίl'ου; :rράξεις κα; οί οϊκοδόμΟI Ε), Υπ'εl οί μεταχειρισθέηε;λίθοιl;, :r.λί.,,

θο/!; και άυ.α ύλικά ;r.ροερχόμΕJ'α έκ ηϊς καταστροφη; άρχα/ω)'.

·.4ρθρω' 51.

~ΙδιιΔτης δστις :ταρακωλυεται ι'ά Εηργιίσ,'Ι r)' τιμ κηίματ/ ΤΟ!' οίαJ'διj:ΤΟTf

πραξΙ1' ιl-r;αγορειιομn'1]1' δ,ο. τοi' :τροηΥΟΙ'μι:νο/' άρθρο/', δί.."αται 1·ά ζηηίση η]ι'

d:ταi.λοτρι'ιιισlJ' τοί' κnίματός ΤΟΙ', έά), δέ δ#1' γΕI'η αί'τη μετά πάροδΟ1' διετι'ας

ά.ϊό TJj; ύποβολ1ίς ηϊς aίηίσεως ι ό ίόιιότης δι~)'αται )'ά διαθέσπ τό κηίμα τοιl

κατα βούλησο'. Ες άJ.'αΥκαστική1' άoϊaiJ.orfJ/ιoan' τώl' ΤOΙOΙ~ΤΙΙH' κτημάτωl' δι;

ναται τό Δημόσιοι' "ιο. προβαΕι'!} και μετά τήl' π.άροδΟI' ηίς διετίας (αρθρ, 23 1'.

5351).

Ό4ρθροl' 52,

Έ:rισκEt'l) ή καθ' οίωιδιίποτε τρό:τοι' μετασκευι] έκκi.ησιιοv ij άλλωl' καλ ω

λιτεχνικώl' και ίσroρΙΚΙϋI' μνημείωl' και οίκοδομημάτων ;τα).αιoτέ~ω)' τοϊ> 1830,
yil'ETaI μό)ιο)' μετ' fyxgrarv του r}'ποι1ργείοι' ηjς Παιδείας, :raρεχομfJ''l'' μετά

γι'ωμοδότησl1' του άιιχαιολΟΥικοίϊ ~υμβoυλίoι'.

'Όστις aJ'fl' njς lγκρίσεως ταύτης ήθελα :r,!oP1} είς επισκειιι])' ή ιV.ί.ιυς
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ήθελε μι'ταβάλη δι' oίασδιί;τorε Εργασίας τήι' όψιν τοιοιιτοι' μι'ημείου η οικο

δομ1ίματος, τιμωρείται διά :rροστίμου 500-10.000 δραχμίύι' και φιιλακίσεως

μέχρι rQlfίjJ' μψ'ιίΗ·.

Εις n)J' αι~τηI' ~OlJ'1jJ' υ;τόκειται καί ό άρχιn!χτωι' ij έργολάβος, οστις ήθε

λει' ύ.ι'αί.άβη η)ι' έκτέλεση' τοιαύτης έργασίας. ~f/ ποινή αι'Ίτη έπιβάλί.εται πρός

τούτοις εις τοί'ς ύ~ευθιΊνOΙlζ :rρσίσταμΕJ'ΟΙ1ς ύ;τ.ηρεσιιϋν Δ'I]μωι' ή Κοινοnίτων,

εις τα ήγουμΗοσυμβούλιατώι' .\!οι,ών ij εις τα έκκλησιαστικά !:1ψβούλια, οί

&τοίοι ήθελον διατάξει Ι] ήθελον έπιτρέψει να γίνωση' εις τα ύπό τήν δικαlOδo~

σίαν αυτιηι, ίστορικα καί καλλιτεχνικα μνημεία 1] και έκκλησίας έπισκευαι 1}
αλλαι έργασίαι μεταβάλλουσαι όπωσδ1]ποτε τήJ' οψο' τούτων.

Δια πράξεως τοϋ ~}'πoυργείoυ Παιδείας δημοσιευομένης εις τήν έφημερίδα

της l\ιιβεΡΙ'1ίσεως χαρακτηρίζω'τσι τα μι'ημεία και olxobOpljpara δσα ύπάγον

ται εις τήν διάταξΗ' ται~την.

~Η lσΧΙ'ζ n]ς :rgoJJyoLIJliVIj; :raeayeciq-'Ol1 :τερι η/ς έπιβαλλομέι'ης εΙς τοι'ς

παραβάτας rov :rαρόντος αρθροιl itOlV1j; αρχεται μετά n)J' δημοσίευσα nj; πρά

ξεως ταύτης, Iσχι~εl δέ 'ί διάταξις αι':τη μόι'οι' πρός τα b· τιμ καταλόγψ ij ταίς

βραδι~τεΡOI' δημοσιεΙ10μΕι'αις :reoaO}Jxat; είς τούτοι'ς :rεριλαμΡαJ'όμεJ'α μνημεία.

Τάς έ:τισκευά; δσαι διά γνιuμoδoτιίσεως ΤΟΙ' άρχαιολογικοί' συμβουλΙου

ε;τ;ιβάλλεται ι,ά γίνωσΗ! είς αρχαία ij ίστορικα κτΙρια, άΙ'ΙΙΚΟΙ'τα εΙς Ιδιώτα; 1j
άλλα ι'ομικά πρόσω:τα, όφείλουσl1' orrol α;τροq:ασΙστως και αι'ει' αναβολής να

EκτελιίJσι iMq. δα.τάι'Ιί'

Έι' πεgΙ:Γτιύσει άδιψαμίας ή αφ'ι/σεως τιίJI' ενδιαq-"ερομέν(ιJJ' να :τgοβ<ίjσΗ!

Ι::'ίς n)J' έκτΕλεσΗ' τr;:ΙI' V.ί-οδεΙΚ1'l'ομΕI'fύJ' έργωι', το δημόσιον εκτελεί τα; έ:τι

σκευας καταβάλί.ον αι~τό η)ι' δα:rάν1]J" Έν roIal~T!J δμως :τερι:ττώσει δι~'αται.

ι'ά καταλαμβάι,!ι τά εΙς .ΙΙΟI'άς, Λ·ΟΗ'ότητας ij άλλα νομικά :τρόσω:τα αΙ'lικωτα

μνημεία Τι κα; J'(l α:rαλλοτριοί ί.όγψ δημοσίας ανάγκης τι! είς Ιδιώτα; aι'ι/κοντα

(iiρθρ. 15 ).. 2J.Jί).

Περί :'C(ιJί.lίσεως αΧ[!ιίσΠΌΙ' ιΙρχαι'ωι'.

"..IcDCOJ· .jJ.

Τιι)}' ι~:τό το!! δημυσιΌι' κατεΧOμέI'ΙU1' αρχαίωι', δσα κρι'ι'ονται άχρηστα

δια τα Λlουσεία και τά; μικροτέρας συλλογάς το!! Λ·ράτοι'ς, δίψαιται να ανταλ

λάσσωνται :rgo; ϋ.ί.ί.a ΧΡιίσιμα :τρός τα ;υΟΙ1σεία 'ίμι"ί.Jν αρχαία ε11 ~Εί.ί.άδι 1] ει,

τ!7 dίJ.οδα:τ!7 1j κα; l,α :rωί.6jνται, καθ' ον τρό:τοι' θΈλει όρίσει Β. (sic) Διάταγμα.

Περί τη; άχρηστίας τιίιι' αρχαίων κρίνει όριστικώς το αρχαιολογικόν συμ

Ροί-λιον :ταμψηqεί. ...·IJ· ι~:τάρξ!l διαφωνία EJ' ΤΙΡ αρχαιολογικψ συμβουλίψ, άν

μι}ν 1} πλειοψη/{ία είναι κατά τι]ς αχρηστίας, τότε rj ά.'τόφασις τοί' σι'μβοιl).ίου

είναι τεi.ειωτιr.ιί, άι' δΕ Ι} :rί.εIΟΨI}f[ία είι'αι ύΠE~Ρ τι}ς αχρηστίας, τότε ό "Υ:τοι'ρ

γό; ύ:τυΧΡΕοι;ταl J'ti καί.ι~σf'ι εί; t·iblXJ1J' σιψιδρΙαι' τυίϊ συμβουλίου τρείς ειrόρou;
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άρχαιοηίτ(tΙ11, λαμβάνΕται δέ έ), ταιίΤ!1 ά.ϊ-όq'aσις ύ:τέρ Τ;I' άχρηστίαςι ά" ψηq-ι'.

σωσιν v:rig ταύτης τουί.άχιστΟ'ι' Ιη·έα ΤΙΟΙ' παρόJ'Τ(ιJ" EIJ ηΊ σVJ'εδρι'q.. ~Aρχαία

περι ιίι1' τό άρχαιοi.ογικόJ' σl'μβoι~λΙ01' ά.ιϊ-fqάΙ'θ,/ στι δπ' θεωροr'1'Τaι άχρηστα

είς τά .Ησιισεία κα; τάς ί.οι:τ.άς σι,υ.ογάς, μόιιο)' μετά :τάροδΟI' ;f.nταετίας δι:·

I'Ο1'ΤΟI l'ά riaaxBf7)GfJ' έκ 1'ίοι! El; κρίσα εις τό συμβοιίί.ΙΟ1'. Τό τίμημα τιίιl' :rω

λΟΙΨI."(tΙ1' άρχα/ω)' όρί;εται ύ:τό το!; άρχαιοί.ΟΥΙΚΟΙ: σΙ'μβΟI'λίοι', αί δέ Εξ αι"τιίΗ'

είσ:τράξεις είσέρχοιται είς το άρχαισί.ογικόι' ΤαμΕίο}', πρooρl~όμη'αι είς η)ι'

άoϊai.i.orgiιoan' άρχαισl.Ογικιu" χώρrω'.

Ό τρό:rος η}ς πω).'ίσεω; τι';")}, άΧΡιίστω1' άρχαιι!)}' κα11Ο1,ίζεται διά Διατά·

γματο; Iκδ,δOμl:νOl' ά.ϊό ΚΟl1'οιί t"πό τιίjI' 'γ:τοιιργώι' Παιδε/ας κa; Θρησκfι'·

μάτωl' κο; ΟΙΚΟl'ομΙΚ'iJι' (αρθρ, μόl'ΟI' 1', 491, αρθρ, 6 Ι'. 4823).

"Αρθροl' 54.

"'Αδεια :τρό; έμ:τορίαι' άρχαίωι' [,'τό; τοί' Λ'ράτοι'ς :ταρΙχεται lγκρίσει το!"":

"ΥΠΟ1ψγε/οι' TJj; Παιδε/aς μετά :tρότασΙJ' τοί' αρχαιολογικοι! σΙ'μβουί.ίΟI' μόι'οι'

είς lμ:τόροι'ς lγκατεστημΙ1'ΟI'ς Ει' "Aθιί}'αι;~ Θι'σσαλΟ1'/Κ!ί καί ΉρακλεΙιρ }\fjιί·

της.

ΤΟ ')':τουΡΥείοι' τι]ς Πα/δε/ας δι~ι'ατaι 1'" dg"1jTOΙ n]ι' :τ.αροχι]ι' άδε/α; 1".
πορ/aς άρχα/ωι' είς τοί'ς κaταδικασθΙι-τας διά παράβασιν τώι' διατάξεωl' ΤΟΙ'

άρχαιολογικοί' Λ·άμαι., ή ι;ς lμ:rάροιl:;~ :τερί (UI' ύ.:τάρχαΙ1σι βάσιμοι έI'δε/ξn;:

δη αιιεμ/χθησΟ1' είς άρχαιοκα:τηλικάς :τράξεις,

l\α/ οί μέχρι ται'δε r:r.αγγεί.λόμf1'ΟΙ κατό:tο' αδείας το έμ.-r:όριοι' τώι' άψ

χα/ωι' όrrει'ί.ΟΙJσι '),α ~ηTljσωσι νέαι' αδΕιαι' πρός lξακο),οι;θησ'l1' τοι; έ:ταγγέί.·

ματός τω)'.

Οί,δπ' αρχαίοι' δΙ:ναται l'ά διατεθΠ :τρό; ιμ:τορ/αl' Έl'Τός τοί' ΙΙ-!!άτοι'ς, ιάι'

δει, ί':τάρχπ ειδΙΚJ] :τρός TOI'TO άδεια το,"": ')"ποι'ργείοι' TJj; Παιδε/ας ΧΟC!1]γοι'μi·

1'η μετ" ά--r:όφασl1' Tor άρχαιολογικοί' σιlμβΟΙ1),ίοι',

Είδικ(ϋς έ:τιτρέ.τεται καί άνει' είδΙΚ1ις έκάστοτε άδε/ας το," 'Υπουργει'οι'

1} έμπορ/α άρχαι'ωl Ι 1) τώι' θεωρηθέντωl' (ίις ειΊτελ(ίιl' κατα τά εν τι!) αρθρψ 5
και έπόμηα τού παρόντος ')lόμΟ1' διαλαμβανόμπια, 2) τώι' είσαχθέντωιι εκ ταίό

έξωrερικoίi άρχαίων περί τι'ϋν όποι'ωlΙ έηΙΡ1ίθησαν αί διατάξεις του άρθρο!' 15
τοί' παρόι'Τος ,'όμοtl ώς καί 3) τιί'Jl' ύπό του δημοσίου (ίις περιττώ11 διό τά ΛΙ0Ι'·

σεία τοί' Λ'ράτοι'ς ύ:τ.~ αVτoϊι σιψφώι'ως τψ παρόντι νόμcp 'Πωλοιψέ1'ωI1 άρχα/ω)'.

"Ο τρό:τος καθ' 51' θά δη},αϋται 1] ται''τότης τιίn ι άρχα/ιιn' ΤΟ11τω1 1 καί θά

πιστο;τοοιται ι} άΥορά κα; :τ(ύ),ησις αι~τιίjI' ου. ΚaJ'ονισθΠ διά Π. Διατάγματο;

(αeθρ. 42 "~ο 5351).
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"'ΑρΟρσν ·j5.

Ώς έμ.τοροι ιleχαισηjΤΙUJ' χαρακτηρίζΟJΙΤaι κατά τι]ν κρίσα τοι"; <ίρχaιoλo

γικοί' σιιμβοιιλίου Εκτός rUJJ' εχόJ'τω1 Ι ίδια κατασnιματα :τωί.ιίσεω; άρχαίωι'

κα; οί σΙ1χνάκις άγoρά~σιτες και μετα.ϊωλοϋνΤΕς αρχαία κα; άι' δΕι' έχωσο' ίδια

καταστ ιιματα πωλ1}σεως.

Οί lXOJ'TEr. αδΕΙΟ1' σχηματισμοv !διωτικιϋι' σιlυ.ογιίη· δέι' δύι'α1'Ται νά έχω

σΟ' 'άδεια1' έμπόρου άρχaιοn}τωJ' (άρθρ. 43 v. 53.jJ).

'..ιρθροl' 56.

Οί εμ:τορσι ό.f!xaiWJ' ύ:r.οβάJ.λουσι κατά μηι,ο πίνακα τιίιι' άγoρα~oμIΙ'ω1'

έκάστοτε ύπ
9

αύτιίιν και πρός πώλησι'J' ώρισμέι'ωι' άρχαίων (άρθρ. 44 'J'. ,;35]).

"'Αρθρον 5ϊ.

Οί εμ:r.οροι άρχαίωl' διατελοϋσιν ύ:τό την διαρκη ε:rίβί.εψο' ηΊς άστι'

'Ι'ομίας Υ.αί τιί})' άρχαιολο)'ικιϋν ύπα)J.1ίί.ων, δικαΙOΙ'μέΊ'(ιJΙ' ό:rοτεδιί:ΤΟΤf νά Iί.έγ

χωσι τόl' τρό:ΤΟ1' ηΊς εργασίας τιϋι' lμ.ϊόρω1Ι δι' f:rιθΕωρ,jσει'J1' (αρθΡΟ1' .J.:j ι'.

53.Π).

Ό4ρθρOl' 58.

Ό Εμ:ΤΟΡΗόμενος d!'llaia ανΕΙ' άδει'ας TιIlfIJgE'frat διή χρηματικιϊς :τoo'ιj;

2.000 έως 25.000 δραχμιϊη καί ψιιλακiσεως 15 ήμεΡΙ;"1' μέχρις 6 μ1]1'ιϋ1' ή διιi

ηίς έτέρας μό'J'Ο1Ι τών ΠΟI1,ώ,' τοίΤΤΙΙΗ' (άρθρ . .J.6 1'. 535]).

Ό4ρθ~οl' ·59.

'Εάι' EfL:rogor. άρχαι'ιΙΗ' τιμωρηθ!ί διή :rαράβασο' άρχαιοi.ογι%οf ι'όμοι' ι
(~ι;ναται μετ' d..iDraao' rof 'γ;τοιlργΕίοι' nΊς ΠαιδΕίας 'J" ΙΨΟΙΡ1}ται cLL' ai'rof

ιί αόεια ΤΙ); Εμ:rορiας (αI]Bg. .Ji 1'.•j.3·jl).

".-1 ΙJθgο ι' (jO .

..Eμ~oρoι άρχαιωι' lJt:I'OI'Tat 1'U ζητιίσωσο'. ό~ως κ,ιρι~σσωI'TOΙ Ε;αγώγιμα

οίαδιί:rΟΤf TI:jJ' Ε1' τοίς καταστιίμασο' αί-ηϋl' α!!χαίΙ')1', xaTaPUi.i.OJ'T"ε; Εις τύ δη

μόσΙΟ1' ύ:τΕρ rof Ταμειοιl αρχαιολογι%ιί:ι1' ά:-ταί.λοτριιύσεω1' μετά τψ· :rιύλησιι'

τοί' Ο:l]χαίοιl τό ι;μισIl nϊς ι\-τ' αι~τιϋ1' διιλοιιμπ'ης αξίας τιίJ.1' άρχαίιι))'. Λ·αί ει, τιί

περιπτώσΕΙ ταιτη ίσχιjal'σο' αί διατάξεις τοι"; (ϊ!!θ!!ΟI' ,9 ι"; :ταρόι'τος νόμοι'

(αρθρ. [,0 ". ['3·51).

Ό-ΙρΟροl' (j1.

Ίδιr~ται κατασκει·ά;οπες Εκμαγεία ΤΙ;}), ι~:rύ τοl' J",ιιοσiΟ!'J J 'ίμοl l , 'ί

169

.Γ

DISCLAIMER: As Member States provide national legislations, hyperlinks and explanatory notes (if any), UNESCO does not guarantee their accuracy, nor their up-dating on 
this web site, and is not liable for any incorrect information. COPYRIGHT: All rights reserved.This information may be used only for research, educational, legal and non-

commercial purposes, with acknowledgement of UNESCO Cultural Heritage Laws Database as the source (© UNESCO). 

 



ΛΌl1'ύτητος κατrχoμ{ΙΨH' αρχαιοτιίτωι' τιμιιι(}οι-')'τοι διό χ(!ηματικιjς :ΤΟΙΙ'Ι];

,jOO· 20.000 δραχμι7}I' κα; φΙ'λακίσΕως 5 'ίμΕριϋι' μlχρις 6 μηνιϋι. ή κα; διά τι];

έτΙρας μόνοι' τι7}ι' :τοαι;))' rot:TιI.ll' (α!!θυ. 54 1', 5351),

".-1 ρΟ!!ιιι' 62,

ΠροκcιμΠ'ΟΙ' 1,α xaraalCOliJGl :ταρ~ ίδιιύτ!l αρχαία "} Εκτέλεσις γί1'εται :τα

ρόnος ύ.ρμοΜσι l άρχαιολσγικοι-' υ.ϊαυ,ιίλοι· ηί; :r.ΙΡΙf/ερείας )1 Q}.i,Ot· όρι;oμfι·oι·

{':τό τοι-' ~Y:τoι'ργoι": τJ}ς Παιδεία;, Πρός 101'10 όΥ-cίλΟΙlσο' ο; lκnλοιϊΙΤΕς η)ι'

κατάσχεσο' ί':τάί.i,lli.οι l'ά γνιη(!ίσωσι τοϊιτο έγκαίfJως είς Τ01' άρχαιολογικοι'

{ι:τάλληλον )1 είς το r}':τοl'ργείο)' η}ς Παιδείας ..Ηεσεγί'!10ι'χος όΡΙ;Εται πάl'τοτε

το ~Eλί.ψ'ικO}' Δημόσιον τα όi κατασχεθfι'Τo :ra(JoJlrI,01'Gf πά}'ΤΟΤΕ Ει' Ι!) τό:τ.ψ

ει}!!ι'σκοι'ται, έκτό; άι' ίiλί.ι", l)θεί.ΕΙ' όQι'σFΙ ό κατά τα QJ'ωn:Qω μεσεγγΙIΟ1'χος.

nfJOxrEμl-~I'Ot' ι'ά γιι'ι; :τλειστηριασμός η'ίj)' κατασχεθέ1'τω1' άρχαίωι' το

:ruόγρομμα τοl": :τλειστηgιασμοί' ΚΟΙΙ'Ο,ϊοιείται είς το ~Y:τol'ργείoν Παιδει'ας ;1'α

μηι'α τοιν.άχιστοι· :τρο τι/; ιjμf!!ας rof πi.rιστηριοσμοι'.

ΤΟ δημύσιοι' όικαΙΟI-ϊαι l'ά αγοράσ!ι το σl~I'oί.OI' Jj μ/ρο; τιίιJ' iκ:tλfιστηQια

:'ιιμΙΙ'ΙΙΙ}' άρχα/ι'π :τί.rιρι'ίjΙ'OΙ' το ιjμισl l Tl}; όρισθει'σης κατά τά), :rί.ειστηριασμόl'

τιμlΊς~ ίάι' ΚΡ/I'!i ότι είι'αι ά)'άγκιι 1'ά κατατεθιυσι τά :τί,rιστψ!ια~όμf1Jααρχαία

είς το J1ιμόσΙΟJ' .υοι'σείο)'. Πρό; τσίτο όqείί,εl ό έ:τί τοι": :τί.fιστηριασμοfύ:r.άί,

ληί.ο; 1'ά ul'aqfQ!I άμέσιιι; μΕτά τύ ;τ.Ερας τοι": :τί,ειστηριασμ01-' ΤΟΙ' :τίl'ακ,α τοι":

:rί,Εισηlριασμοι' τόl' dr{ogI;J'Ta είς η)ι' έκ:rί,εlσTlιρίασl1' τιϋ1' άρχα/ωι' κο; ),'
α)'αμείΙ'!ί έ:τ; 15 'ιμ/ρας μετά njI' e:r.ίδοσιι' τοl": :r.ι'ι'ακ,ος η)l' ά;τόrασl1' rof r}'_

:τοιιργείοι'.

:1Ιετά η}ι' :rάροδΟI' nϊς ;τροθεσμι'α; ταύτης τό ·Υ;τ.οιψγείο}' χάι'ει τύ δι

καίωμα 11ϊς Ε;αγορύ.ς, έκτός ιΪι' δι' έγγράι,-{)ι' του :τρός ΤΟ)' άρμόδΙΟI' l:r:i το!'

πλειστηριασμοί' {·:τάίJ.ηλal' ;ηηjση :ταράταα/)' ηΊς προθεσμίας μ/χρι έι·ός μη

νός. Είς πάσας τά; έ1' ηΥΊ :ταρό)'τι άρθριμ δικαιοπραξιΌς το ΔημόσΙΟ1' dJ1Tf:Tgo
σω:τεύεται 1~:Τ0 το,": ~}':ra1'gyor η]ς Παιδείας ή v:to άl'Τι:τροσιύποιl το!ι {..:Τ' avroI'
ό!μ;ομι::νοι' εκ τι'ίjl' άρχαlO},ογικώl' ι~:r.αjj.ιίi.ftlι' (αρθρ. 48 ι', 5351),

Είς τοι' αl"τύι' έπ; Τι}ς Παιδείας κα; Θρησκnψάτω1' ~ }':τoυργCιI' άιlατίθεμΕ1'

η)l' όημοσίιι.σΙ1' κα; έκτiί.fσl1' ΤΟ/' :r.αρόιϊος,

Έ,· 'Αθ,ί,'α,ς τ!ί 9 .-!ί7'oι~στoυ 193:2.
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8

ΛΌ.\IO~ ύ:ι' ά~ιθ. 1469/19.jO

({Περί :rfjoσTaaI'a; είδΙΚ1Jς κατηγορίας oίκoδOμημάτιιJJΙ καί έργωι' η~χl'ης

flnaytJ'cσrff!ΙUI' του 1830Η.

Π..ΙY.ΙO~

B..ιΠΙEY~ ΤΩΝ Ε.1.ΙΗΝΩΛ'

Ψηφσάμενο/ όμoφώΙ'ιuς μετά της Βουλ1ϊς, ά;τοφασι';ομει' καί διατάσσομα.

·..ιρθ~oν 1.

1. α) rΗ ά'1'έγερσις οίκοδομημάτων Επί τό:τωl' χαρακτηρι:ομέΝύΙ' ι~) ς

ί δ ι α ι τ έ Ρ Ο 11 φ ι' σ ι κ Ο V κ ά λ λ ο t1 ς (έξαιροιιμέIΙΙΙΗ' τιϋl' ίσroρικιίη' και

άρχαιολογικιί.ιι') ώς καί 'ί έ:τισκευl}, κατασκειιιί κα; οίαδιί:τοτε διαρρίιθμισις

τιϋl/ l:r' αιΌτιίΗ' κειμεηύ)Ι οίκσδομημάτιω' ή μl'ημείωι' καί [Ι' γένΕΙ κτισμάΤ<ύI',

μcταγv'εuτέρωι' rof έτσιις 1830 καί β) ιί επισγ~ιlιί, μετασκευή καί oίαδιj:τoτε.

έσωτεριΚ7) ή έξωτεΡfΚ1) διαρρύθμισις, ώς καί 1} εκτέλεσις έργω)' σιΨΤ1]!!ιίσεως

oίκoδoμημάτιιJl! fj μl'ημείων μεταγΗεστέρωι' τα ι"; ι:':τιπ'ς 1830 χαρακτηρι;αμf

νιιΗ' ιtι; έργω,' τέΧΙ'η; χρη;όιιτων ειδική; Jrf)OσTaaia:;, διά τά ό:τοία ήθελε Xf)tOI]
Ε:τιβΕβί.ημένη lί θέσ:τισις ειδικη; :ιροστασία;ι v:τάΥΟJ'ται εις τά; διατάξει; ται'

αρθροι' 52 Tor l\f'.JlJIX, Λ:όμοι' 5.351/1932 ιι:τερί άρχαΙOrιίτωl'H rι;; κατά τό

ϋ.ρθροl' τοιϊτα d:r.αιτοι·μΕ1Iης έγκρίσεως το!"': ΓΥ:ταΙΨΥαι"': Θρησκει'μάτωl'καί Έθι'ι

κιj; Παιδείας :ταρεχομΕνης μετά σύμφωι'οι' γι'ιύμφ' Τι}; διυ. τι]; i:rομέ,'ψ; :τα

ρaΥράq-οι' όρι;ομένη; έ:tιτρο:τιjς.

2. ~o χαρακτηρισμός τό:tοι' ΤΟ'ό; ιύ; :ταΡΟllσιι.ί;οντο:; ;διαίτεραι' q"ι·σικήι,

κάί.ί.ο; (~ς και ό καθορισμό; Εργοι' τι"ό;, εκ τι;:',· v:τό στοιχείοι' β' τιί; :τροηγαι'

μέ"η; :ταραγράφοt', rv:; χριί;οnος ειδικ'ίς κρατικιj; :rgoaraaia;. Ει'εργείται διά

:τ!!ά';εω; τοι"': ~l';τoι'ργoΙ; τιίη' Θρησκει'μάΤΙIΗ' και ηϊ; Έθι·ικη; ΠαιδΕία:;. δι/μο"

σΙΕι'ομέ"η; εις τι),, Έr{ημερίόα ηΊ; A"'Pf!!I'IJafl'J; κα; έκδιδομΕι'η; μrτά σι;μ

q-r'.JJ'OI· γνιύμηl' •Ε:τιτρο:η;ς fδr!εl,οιΊση; ()' τι;Ί '} ':τοι'!!γείψ ΘρησΚΕΙ'μάτ(ι),' καί

Έθ,'ικης Παιδείας (J/"G/J' Λ·α),ι;:',. TEl"IUI'), rΙ;τατrί.οιψt:"η; δε Ι) Εκ τοί' Γηι"

κοϊι Γραμματέως τα,' Γ}";τοι'ργείαι'ι UJ; Προέδραι', 2) έκ ΤΙ;}}, :ταρά n[ι Ί';τοι'!?"

γείψ τιίιι' ΘρησΚΕιιμάτωι'κα; rij; ΈθΙ'ΙΚlίς Παιδt:ίας JΙΕι,θιψτι';jJ' τι'ϋ,' JIcι'O':J'

σεωι' α) 7.-1ι'αστηλιύσεωςκί_ϊ., β) Λ'α},l;:'l' Ttl"lU" καί γ) TrXI'lXluv Γ}';τηρεσΙΙ;JιΊ

3) Π'ό; έκ:rροσUJΠΟΙ' ηίς Γη'α,]; Γραμματεία; Τοιιρισμοf όρι~oιιη'oι' ά"ά

διετίαι' δι' ά:τοφάσεως roi; ΓEJιΙΚΟϊι Γραμματέως TO!'!!tattof, 4) διΥο ΛΌθηγη

ΤΙ;}}, ηΊς 'Ανωτάτης ~χoλ·'Ίς '.-ιρχιτεκτόι'ω}' του 'Εθνικο,' .ΗΕτσοβΙαι· Πο;',lτε

Χ"είοι! κατεχόι'τωι' τάς Εδρας ηί; h"τιριολογία; κα; ηί; •.-I!?χιτεΚToν~ '!" ορ

φολαγίαςι 5) ;'·iJ; Λ"αθηνητοι"': τι;; "-Ι"ι,πάη/; ~χυλιJ; Καλι;:'ι' Τεχ Υ"όήι:αιιί-
, • ....: .~~{~"" '.' !:':,

,ι'7 ι
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"ου U1ΙU διπίω' υ;τύ τοi'o ~llλλιίγoι\ τι'ϋ1' Λ'αθηγητιϋ1' αύnίς, ο; τoίi JΙfll Οιψτσί'

τιϊς Έθ1'ικιjς ΠΗ'οκσθιjκης, 7) τοl' ΠροέδΡΟ11 Τ01' Λ'αλλιτεχl'ΙΚΟί' Έ:τιμελη

T1}f}/OII τιίς ~Ελλάδος καί 8) ;"ός ΚΡΙΤΙΚΟΙ' τι]ς τΙ-χ"η; όgι:ομf1'Ο11 v:ro τοί'

"γ;-Ι:Οlιργοl-; τι]ς Παιδείας .
•Η 'Ε:τιτρa:rιj Ο{>ΤII aI'J'fbf}Id;EI :rροσκλιjσει rof "} ":ΤΌι'ργοί' Θρησκηψά

Τ(Ι)I' κα; •Εθ1'ικης Παιδείας παρό1'τιtJ1' τό ολιγιύηΡΟ1' Εξ έκ ηί.ι1' pei.tV1' της και

ά..ϊο'Τ·ασι';ει κατά :τί.εlοψηφι'Ο1' τι;:.ι" πoρόnιtJ1'.

Γραμματπ"ς τι]ς (~ς a1'Ι'Ι Έπιτρο:τι}ς όρI~ετα( εί; τι;:.ι" Τμημaτορχιί.η' τοί"

"}";τοιψγείοι' Θ[!ησΚί1'μάτιω l κα; Έθι'ικιϊ; Παιδείας έ:τί διεη'ί OJjrrIq..
3. Ή διατιίρησις, σI11'τιίρησις, μrταβίβασις 1j oiabIj:rOTE άJ.i.αγ1) τι], κα

ταστάσεως ~ωγDαφικι'ϋI'. γι.ι!πτι'ϋ1' καί άρχιτεκτοι·ικι";jJ' 19yr'JJ' κα; έργω)' προ

ηγμt,ιης βιοτεχι'ία; ή αξιολόγοl' λαίΚ1]ς τέΧΙ'ης IlrrayntarEQl'JJ' τοί' fTOl1; 1830,
διό τά ό:τοία 1'}θΕί.Ε κριθη έ:τ.ιβιβί.ημΑ'η ι} Bia:r.IaI; Eίδικιjς ;τροστασία;, γίΙ'Εται

κατό;το' iYXfjiaEΙU; τοι" ~)';τοl'ρ,.οf ΘρησΚEl'μάτωι' κα; •Eθι'ικιj; ΠαιδΕίας, ;ταΡΕ

χομΙ1'1ί; μfτά aL:IlrΙVJ'OI' γνι,'.ψψ' η]ς διό η1; :rΡΟ'lγοl'μέJ'η; .:ταραγράq'οι. 2
ό(]ι;ομΙι'ης •E:τιτρo.ίιjς.

~o χαgαΚΤ'lρισμό; ffjγοl' τΟ'ό; Εκ τι;:'), ά1'(ύτIρι~ UJ'αq'ερομέ1'(ιJν ιυς χριί

;01'ΤΟ; είδικιίς κρατικη; :rgoσTaaia; γί1'εrαι διά πρά~εω; τοι" ~γ;Τ01!{1YO;; Θρ,l.

σκftlμάτ(ιJΙ' καί Έθl'ικιjς Παιδεία;. έκδιδομένης κατά.ίΟ' :rροτάσrως τιjς διό

τοί' ibαriOl' :2 τοί' :ταgό170ς όljl;ομέι'η; Έ:rιτρο:τί;; δημοσΙΕllομΙ:)'ης εί; Π])'

Έrημffj(δα π]; ΛΊ'βε(!ι'ιίσεως.

"ΑρθΡ01' 2.

•Α:τό π1ς ε;ς ΤΙ}Ι' •Eιrημερίδα της ΛΊ·βεΡ1'Ιίσεως δημοσιευσεως τιϋ1' κατά

τάς :τα!!. 2 κα; 3 τοι" :τ.ροηγοιψέϊΙΟ1' άρθΡΟΙ1 έκδιδoμέϊ'(ιJI' ~Υ;τοtlργικι';jl' ;τράξεω1'

Εχοι'σι πλιίρη έ'f-αρμογ7]J' έπί τών Εν ταίς :rράξεσι ται~τaις aJ'αqερομέι'ωι' οίκο

δoμημάτtιJ1', τό:r.ωl' ή Εργων αί διατάξεις τοίι αρθΡ01' 52 τοί' κωδ. Νόμοι' 5351
((:τερί αρχαισηίτιω'}), ιός κα; αί V:r.ό rof Λ'όμ,Ο11 ΤΟΙ70Ι' καθoρι~όμεI'αι κυρ(~σεις.

"Αρθροl' 3.

1. ~o ~γ:r.οιψγός ΤΙ;))' ΘρησΚE'ι'μάΤlύΙ' κα; ΈθI'ικJίς Παιδε(ας, είς ας :rtQl

:rτώσεις θά παρέχ!] η}ι' ά.ι-cαιτουμtι'1]J' έγκρισιν διά η}ι' έκτέ}.εσl1' τώlΙ έ" ταίς

:ταρ. 1 καί 3 τοϊι αρθροι! 1 τοϊι παρόντος Νόμου έργασιών κί_""l.! δύι'αται μετά

σι;μφιύνΟI' γlιώμ1]1' η1ς Έπιτροπης Τ1ίς :r.ae· 2 του αvτοϋ άρθρου νά έπιβάλη

ΤΡΟΠΟΠΟl1jσεις είς τας σΙΙ17ελεσθησομέιιας εργασίας η περισρισμσι\ς ώς πρός

την διαηίρησιν ή μΕταβίβασΙ1' Tf';j1' είς τή1' :r.αράγ(!aq,Q)' 3 τοι1 αρΟ[!ου 1 αιιαφε

ρομέι'ωι' έργωι·.

Ό-Ιρθροl' J.

Ή εΙς τήJ' 'Εf[',1μrρίδα ηίς Ι\ι,βερ"'ίσεως δημοσίειοσις crεριλιίψεως τιϋ1'
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κατά τό ιΪρΟροι' 1 τoι~ .τα!!όιιτος Λ"όμοι' I~Yo''1I'''I.''I:I·f'JV Ί';τοι'!?γικιίη' Π!!ά;Erιn'

συνεπάγεται αύτοδικαιι:ι; και ανεt' ίijj.JI ; TfI·fi.,: l\ιατιl;τιύσΕως τήν κύρωσιν έκ

δοθει'σης τυχόν d:roqu(rFf~' άι'αστολη; ΕΥ.πλι:ιτ.... I:I; (ργασιι'ίJι' κί"π. Επί TιiJV Ει' η}

')'ποιlgγικfj πράξει κατονομα;ομέΙ'ωι' οίΚ«1'\ί,ιιιι.ιιάτων, άρχιτεκτονικιίη' Κ)_ϊ.

έργωι' c;j, και τήν άΙ'άκί.ηΟ'ιν οίασδ,j:τοπ ΧO~II.:.·'.()Ε;σης :τ!!οηγοι'μέι'ης σΧEτικιjς

"δείας.

".-IρO~oι· ,j.

1. Εις n)JI xarIJ"o!!iav τών κaIJ.ιπχι·ικ,:II· ,-αι ιστορικώι' μνημεiων και

οΙκοδομημάτων, παλαιοτέρωι' του 1S30 (,ι~)Π!!IJI' ·52 τού κωδικοποιηθι§ντος

Νόμου 5351 ((ΠΕΡΙ άρχαιοη;των))) δΙ~1'αJ'rαι Ι'ιί ι~.ταχθώσι και κτι'σματα έχοντα

ίστορικήν σ:τουδαιότητα. νεώτερα τού 'ΤΟI'; 1::'3tJ ιυ; και ίστοριί",,{)Ι τόποι. Πρός

τοίίτο δέον προηΥουμέJ'ιυ; νά χαρακτ,Ι'.!ισθ,:I""· ,[,; ίστορικοί τόποι διά πράξεως

τοϊϊ r }"πoι'ρyoίi τών Θ!!ησκειιμάΤΙtJJ' καί ΈΟI.,κιί; ΠαιδΕία.; Εκδιδομb'ης μετά

σύμq ΙιΗ'ΟΙ' γJ'ι/;μ1]J' Τοl""; '.Ιρχαιοl.ογικο,""; ~-'·μι)llI·ί.Iι)/· και δημοσιειlομΙ:!1'ης εις ΤΙ)1'

•ΕΓΓημερίδα τι}ς /ίυβΕ!}I'ιίΟ'Εως"

2. Έπι, τών κατά τά ιυς ανω χα!!uχτιι!!ι:ιιμt:Ι'ΙUJ' ιός ίστορικώι' οικοδομη

μάτων ή ιός lστορικ(ίι1' τι;:τωι' ειrαρμό:oιται (LiIιιraI αί :τερί xaiJ.l'tElJllx(UJ' και

ίστορικωι. ΛΙνημει'ων και olκoδoμημάτι~ιι' .τuί.ιιιιπt:ρωι· τοϊϊ (τους 1830 διατά,

·ξΕις του κωδικοποιηθέι'τος Iv·όμοι' 53ά) ιι:π~ιί ιί'.!χαιοηίτω1'η και τοι"'; ΛΌ 216/
1943 rι:ΤEΡΙ όργαΙ'ώσΕΙΟ; της '}";τηρεσι'α; ~. Ιι'ι!ιττηί.ώσΕωςJΙ.

Είδικώς δέ προκειμένου :τερί ίστορικ,;ιl· rιί.τωι' ΙΧΟl'Ο'Ι1' Εq'αρμΟΥJ)1' και

αί διατάξΕις TOV αρθρο,' 50 Tofi Λ"όμαι' 53·j Ι.

".4nO lJJ.J:...U,~'. _

1 Δ > • • , \ δ' Β J . \ . - '}' -. / Ι ΕκαΟ'Τοτε (ΚΙ ι ομηω' . ιατα 'lIιιτιιll' προτασΕΙ ΤΟ!' :τουΡΥΟΙ'

η~η' ΘρησΚΕ/'μάτωιl Χα, τι}ς 'Ει 1'ικιjς ΠαΙΙ~FΙΙI': κα1'οι,ί:Ο1ται αί ί.Ε:rτομέΡFlαι

διά ηί1' Εqαρμογή1' τοι""; :rαρόΙ'τος Λ"όμοι'. το,'; ,Ι.ΤΙΙΙΟΙ' 'J} ισχί'; άΡΧΕται d:rό τι}ς

δημoσΙEι~σειύς τοι1 εις τψ' •Eιrημερίδα ΤΙ}; Ι\Ί"ΙΗ.!ι·ιίσεως.

2. ..Jc· όμα/ωι' Β. ΛιαταΥμάτωι' Ι)Ι:Ι'αι'ται Ι'Ι: f:τυCΤfίΙ'(ιJJ'ται =τασαι 1; ιύρι

σμέι'αι διατάξΕις το!""; κ(ιιδικο:rοιηθiJ'TΟ; ~Yόμoι' .j,')jJ a:rEQi άρχαιοτιίτωι')) Επί

TιUJ' Ει' Tι!J :ταρό1'ΤΙ 1"'''-όμι:, fΙ'διαrΕρομFΙ'f!J1J τιί:τι·ιι·. ιί~χιτεΚΤOI'ικ(ίη' κί_ί. έργΙΙ)1'.

Ό4ρθρυ,' ;,8.

['Αναφέρονται στή δωρέα πρόι; τό Κράτο.:; των εργων τοίι γλύπτη Κ. Δημητριάδη).

Έ" '..ιΟ.ί,·αις τι; 2 .4 Ι''γο,:στο,' 19·jO.
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