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Θέμα: Απάντηση στη με αριθμό πρωτοκόλλου 4413/19.12.18 Ερώτηση με θέμα:
   «Παράνομες ανασκαφές στην Ελλάδα»

Σε απάντηση της με αριθμ. Πρωτοκόλλου 4413/19.12.18 Ερώτησης του Βουλευτή 
κ. Χρίστου Δήμα και σύμφωνα με τα στοιχεία που έθεσαν υπόψη μας οι αρμόδιες 
Υπηρεσίες, σας γνωρίζουμε τα εξής:

Σύμφωνα με το Ν. 3028/2002, άρ. 8.1, 24.1 & 24.2, όποιος βρίσκει ή αποκαλύπτει 
ακίνητο ή κινητό αρχαίο μνημείο οφείλει να το δηλώσει, χωρίς υπαίτια καθυστέρηση, στην 
πλησιέστερη αρχαιολογική, αστυνομική ή λιμενική αρχή. Η δήλωση αυτή, η οποία 
περιλαμβάνει κάθε χρήσιμη πληροφορία, καταγράφεται σε έκθεση της παραπάνω αρχής. 
Εάν το αρχαίο εντοπισθεί σε ακίνητο όπου εκτελούνται έργα ή εργασίες, αυτές πρέπει να 
διακόπτονται αμέσως, μέχρις ότου αποφανθεί σχετικά η Υπηρεσία. 

Σύμφωνα με το Ν. 3028/2002, άρ. 23.1 και 23.2, ο δηλών την εύρεση / απόκτηση 
κινητού αρχαίου χρονολογούμενου έως το 1453, σύμφωνα με τα παραπάνω, δύναται να 
αποκτήσει την κατοχή αυτού, ύστερα από σχετική αίτηση και σύμφωνα με συγκεκριμένους 
όρους και προϋποθέσεις. Αντίστοιχα, σύμφωνα με το Ν. 3028/2002, άρ. 21.4, ο δηλών 
την εύρεση / απόκτηση κινητού αρχαίου μεταγενέστερου του 1453, διατηρεί δικαίωμα 
κυριότητας επ’ αυτού, υπό όρους και προϋποθέσεις.  

Σε περίπτωση που οι Περιφερειακές ή οι Ειδικές Περιφερειακές Υπηρεσίες του 
ΥΠΠΟΑ διαπιστώσουν λαθρανασκαφή σε περιοχή αρμοδιότητάς τους, ακολουθείται η 
κάτωθι διαδικασία, σύμφωνα με την επικαιροποιημένη από την Διεύθυνση Τεκμηρίωσης 
και Προστασίας Πολιτιστικών Αγαθών (ΔΙΤΠΑ) εγκύκλιο της ΓΔΑΠΚ (υπ’ αριθ. πρωτ.: 
ΥΠΠΟT/ΓΔΑΠΚ/ΔΤΠΠΑ/ 98610/1913/2.11.2011): 

1. Δήλωση της λαθρανασκαφής στο οικείο Αστυνομικό Τμήμα.
2. Υποβολή μήνυσης κατ΄ αγνώστων.
3. Αίτημα στις Αστυνομικές αρχές για την συνδρομή τους στο φυλακτικό έργο της 

Αρχαιολογικής Υπηρεσίας.
4. Αποστολή του φακέλου της υπόθεσης στην Διεύθυνση Τεκμηρίωσης και 

Προστασίας Πολιτιστικών Αγαθών. 
Ο φάκελος θα περιλαμβάνει :
α) αναφορά του υπαλλήλου της Υπηρεσίας που διενήργησε την αυτοψία, 
β) φωτογραφίες σε ψηφιακή μορφή του χώρου που διεξήχθη η λαθρανασκαφή, και 
γ) αντίγραφα των (1),(2) και (3) προαναφερθέντων εδαφίων.
Η προστασία των αρχαιοτήτων έναντι όσων επιχειρούν παράνομες ανασκαφές 

διασφαλίζεται με τους τακτικούς ελέγχους που δύναται να ενεργεί η Υπηρεσία στις θέσεις 
όπου εντοπίζονται αρχαιότητες, αλλά και με την άμεση επέμβαση σε περιπτώσεις 
εντοπισμού λαθρανασκαφών. 



Όσον αφορά στην περιοχή «Ντούρλα» Αγ. Ανδρέα Αθικίων Κορινθίας, η θέση είναι 
γνωστή από παλαιά στην ΕΦΑ Κορινθίας η οποία έχει διενεργήσει κατά καιρούς σωστικές 
ανασκαφικές έρευνες αλλά και επάλληλες αυτοψίες καθώς ο χώρος υπήρξε πολλάκις στο 
παρελθόν στόχος αρχαιοκαπήλων (έχουν καταγραφεί από την Υπηρεσία τρείς 
λαθρανασκαφές κατά τα έτη 1985, 2008, 2011 και ακολουθήθηκε η ανωτέρω 
περιγραφόμενη διαδικασία). Πρόσφατα παραδόθηκαν όστρακα από ιδιώτη που 
εξήχθησαν στον αγρό του κατόπιν βροχοπτώσεων, το οποίο είναι σύνηθες φαινόμενο. Η 
αρμόδια ΕΦΑ Κορινθίας θα διενεργήσει άμεσα νέα αυτοψία στη θέση, όπως έχει 
ενημερώσει σχετικά τον ιδιοκτήτη. 

Επισημαίνεται ότι η Υπηρεσία επεμβαίνει και ανασκαφικά άμεσα όταν κατόπιν 
αυτοψίας κρίνει ότι υπάρχει κίνδυνος απώλειας ή καταστροφής αρχαιοτήτων.

Η Υπουργός
Πολιτισμού και Αθλητισμού

ΜΥΡΣΙΝΗ ΖΟΡΜΠΑ

Εσωτερική Διανομή:
1. ΔΙΤΠΚΑ
2. ΕΦΑ Κορινθίας

Ακριβές Αντίγραφο
Κεντρικό Πρωτόκολλο
Φλωρόπουλος Αθανάσιος


	Protocol: Ημ/νία: 11/01/2019
Α. Π.: ΥΠΠΟΑ/ΑΤΝΕΚΕ/664136/2083
Ημ/νία Έκδοσης 11/01/2019
Απάντηση στο έγγραφο: ΥΠΠΟΑ/ΑΤΝΕΚΕ/664136/2083
	AkrivesAntigrafo: ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
		2019-01-11T12:05:33+0000
	Not specified




