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ΔΦΗΜΔΡΙΓΑ ΣΗ ΚΤΒΔΡΝΗΗ 

ΣΔΤΥΟ ΓΔΤΣΔΡΟ – ΑΡΙΘ. ΦΤΛΛΟΤ 398/8-7-1983 
Αξηζ. 34593/11080 

 

 

ΠΡΟΣΑΙΑ ΠΗΛΑΙΩΝ 
 

Η ΤΠΟΤΡΓΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΔΠΙΣΗΜΩΝ 

Έρνληαο ππόςε: 

 Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.400/1976 «πεξί Τπνπξγηθνύ πκβνπιίνπ»  

 Σν άξζξν 46 ηνπ Π.Δ. 941 (ΦΕΚ 320/Α/17-10-44) «πεξί Οξγαληζκνύ ηνπ Τπνπξγείνπ 

Πνιηηηζκνύ θαη επηζηεκώλ»  

 Σνλ Ν.1126/81 «πεξί θπξώζεσο ηεο εηο Παξηζίνπο ηελ 23
ελ

 Ννεκβξίνπ 1972 

ππνγξαθείζεο Δηεζλνύο πκβάζεσο γηα ηελ Πξνζηαζία ηεο Παγθόζκηαο Πνιηηηζηηθήο 

θαη Φπζηθήο Κιεξνλνκηάο (ΦΕΚ 320/Α/10-2-1981).  

 Σνλ Ν. 1127/81 «πεξί θπξώζεσο ηεο εηο Λνλδίλνλ ηελ 6
ε
 Μαΐνπ 1969 ππνγξαθείζεο 

Επξσπατθήο πκβάζεσο γηα ηελ Πξνζηαζία ηεο Αξραηνινγηθήο Κιεξνλνκηάο» (ΦΕΚ 

320/Α/10-2-1981).  

 Σηο δηαηάμεηο ηνπ ΚΝ 5351/32 «πεξί Αξραηνηήησλ» θαη ην Ν.1469/50 «πεξί πξνζηαζίαο 

εηδηθήο θαηεγνξίαο νηθνδνκεκάησλ θαη έξγσλ ηέρλεο κεηαγελέζηεξσλ 1830», 

απνθαζίδνπκε:  

 

α) Σα ζπήιαην ζεσξνύληαη παξάιιεια σο αλαπόζπαζην ηκήκα θαη ηεο Αξραηνινγηθήο 

θιεξνλνκηάο ηεο αξραηόηεξεο πεγήο ηεο Επξσπατθήο ηζηνξίαο, ε νπνία απεηιείηαη ζνβαξά κε 

θαηαζηξνθή. Καηά ζπλέπεηα θάζε είδνπο εύξεκα ή αληηθείκελν θαη θάζε ίρλνο αλζξώπηλεο 

ύπαξμεο (εξγαιεία, νζηά, θιπ), πνπ πξνέξρεηαη από ηα ζπήιαηα, ζεσξείηαη αξραηνινγηθό 

αληηθείκελν (άξζξν 1.Ν.1127). 

 

β) Σα ζπήιαηα πεξηιακβάλνληαη ζηελ θαηεγνξία ησλ Μλεκείσλ θαη ζεσξνύληαη αλαπόζπαζηα 

ηκήκαηα ηεο Πνιηηηζηηθήο καο θιεξνλνκηάο σο έξγα ηνπ αλζξώπνπ ή ηεο θύζεο κε παγθόζκηα 

αμία από άπνςε ηζηνξηθή, αηζζεηηθή , εζλνινγηθή, αλζξσπνινγηθή ή παιαηναλζξσπνινγηθή 

(άξζξν 1.Ν.1126).  

 

γ) Η πξνζηαζία, ε έξεπλα, ε αλαζθαθή θαη ε κειέηε ησλ ζπειαίσλ, πνπ παξνπζηάδνπλ 

ελδηαθέξνλ από θπζηθή, αξραηνινγηθή, ηζηνξηθή, παιαηνληνινγηθή θαη παιαηναλζξσπνινγηθή 

άπνςε, θαζώο θαη ε θύιαμε, ε δεκνζίεπζε θαη ε έθζεζε πάζεο θύζεσο επξεκάησλ, πνπ 

πξνέξρνληαη από ηα ζπήιαηα, αλήθεη ζηελ αξκνδηόηεηα θαη ηελ επζύλε ηνπ Κξάηνπο, θαη 

εηδηθόηεξα ηνπ Τπνπξγείνπ Πνιηηηζκνύ θαη Επηζηεκώλ δηα ηεο Εηδηθήο Πεξηθεξεηαθήο κνλάδαο 

ηνπ, δει. Σεο Εθνξείαο Παιαηναλζξσπνινγίαο-πειαηνινγίαο». (άξζξν 46, Π.Δ. 941/77). 

δ) Κάζε ελέξγεηα νπνηνπδήπνηε θξαηηθνύ, Παλεπηζηεκηαθνύ ή ηδησηηθνύ θνξέα, ππάγεηαη ζηελ 

δηθαηνδνζία ηνπ ΤΠΠΕ θαη δηέπεηαη από ηηο δηαηάμεηο ηνπ ΚΝ 5351/32 «πεξί αξραηνηήησλ θαη 

ηνπ Ν.1469/50 «πεξί πξνζηαζίαο εηδηθήο θαηεγνξίαο νηθνδνκεκάησλ θαη έξγσλ ηέρλεο 

κεηαγελέζηεξσλ ηνπ 1830». Οη πεξηθεξεηαθέο κνλάδεο ηνπ ΤΠΠΕ, νη δεκνηηθέο θαη θνηλνηηθέο 

αξρέο θαη ηα θαηά ηόπνπο αζηπλνκηθά ηκήκαηα θαη ζηαζκνί ρσξνθπιαθήο θαζίζηαληαη 

ζπλππεύζπλνη γηα ηελ πξνζηαζία ησλ ζπειαίσλ, ιηκλαίσλ ή ελαιίσλ ζπειαηνβαξάζξσλ, δνιίλσλ 

ηεο πεξηνρήο ηνπο, ζε ζπλεξγαζία κε ηελ αξκόδηα Εθνξεία Παιαηναλζξσπνινγίαο –

πειαηνινγίαο, απαγνξεύνληαο ζην εμήο θάζε είδνπο επέκβαζε, εμεξεύλεζε, εθκεηάιιεπζε, 

«αμηνπνίεζε» από νπνηνλδήπνηε θνξέα Ειιεληθό ή μέλν ρσξίο πξνεγνύκελε έγθξηζε ηνπ ΤΠΠΕ. 

 

Αζήλα, 23 Ινπλίνπ 1983 

Η ΤΠΟΤΡΓΟ 

ΑΜΑΛΙΑ ΜΑΡΙΑ (ΜΕΛΙΝΑ) ΜΕΡΚΟΤΡΗ 

 


