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Τροποποιήσεις του Αρχαιολογικού Νόµου 3028/2002

Σας γνωρίζουµε ότι µε τις παρ. 8, 9, 10 & 11 του άρθρου 16 του ν.4164/2013 (ΦΕΚ 156 Α΄ / 9-7-2013)
στις οποίες και σας παραπέµπουµε, επήλθαν ορισµένες τροποποιήσεις του Αρχαιολογικού Νόµου 3028/02 µε
ισχύ από 20-7-2013.
Βάσει των ανωτέρω διατάξεων:
1) Για την εκτέλεση οιουδήποτε είδους έργου στο εσωτερικό κτιρίου, το οποίο βρίσκεται πλησίον
αρχαίου ή κηρυγµένου νεώτερου µνηµείου που προστατεύεται βάσει των διατάξεων του ν.3028/02,
δεν απαιτείται έγκριση των υπηρεσιών του ΥΠ.ΠΟ.Α., µε την προϋπόθεση ότι δεν τροποποιούνται
οι όψεις του κτιρίου και δεν προβλέπονται εκσκαφές (όπως π.χ. νέες θεµελιώσεις, κατασκευή
υπογείου κλπ) και δεν τροποποιείται η όψη του.
2) Οµοίως δεν απαιτείται έγκριση των υπηρεσιών του ΥΠ.ΠΟ.Α. στις περιπτώσεις οιουδήποτε είδους
έργου στο εσωτερικό κτιρίου το οποίο εµπίπτει σε κηρυγµένο αρχαιολογικό χώρο ή ιστορικό τόπο,
µε την προϋπόθεση ότι δεν τροποποιούνται οι όψεις του και δεν προβλέπονται εκσκαφές. Η
απαλλαγή από την υποχρέωση της εν λόγω έγκρισης ισχύει και για κάθε είδους εργασίες στους
ιδιωτικούς ακάλυπτους χώρους του ακινήτου (όπως π.χ. εργασίες και κατασκευές του άρθρου 17
του ν.4067/12), µε την προϋπόθεση πάντα ότι δεν προβλέπονται εκσκαφές.
Εξυπακούεται ότι οι ανωτέρω (1) και (2) απαλλαγές της έγκρισης των εργασιών από τις υπηρεσίες
του ΥΠ.ΠΟ.Α. δεν ισχύει για κτίρια που ελέγχονται βάσει του ν.3028/02 (ήτοι κηρυγµένα νεώτερα
µνηµεία ή κτίρια άνω των εκάστοτε 100 τελευταίων ετών)
3) Για τις περιπτώσεις επικινδύνως ετοιµορρόπων κτισµάτων τα οποία βρίσκονται πλησίον αρχαίου ή
κηρυγµένου νεώτερου µνηµείου (ν.3028/02, άρθρο 10 παρ. 3) ή εµπίπτουν σε αρχαιολογικό χώρο ή
ιστορικό τόπο (ν.3028/02, άρθρου 14 παρ. 2.γ άρθρο 16), το πρωτόκολλο επικινδύνου
ετοιµορροπίας κατά τις διατάξεις του άρθρου 7 του Π.∆. 13/22-4-1929 (Κ.Β.Π.Ν. άρθρο 428, ΦΕΚ
580 ∆΄/1999) θα πρέπει να κοινοποιείται άµεσα στην εκάστοτε αρµόδια υπηρεσία του ΥΠ.ΠΟ.Α.
για έγκριση. Η εκτέλεσή του είναι δυνατή µόνον µετά την προβλεπόµενη έγκριση των υπηρεσιών
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του ΥΠ.ΠΟ.Α., οι οποίες έχουν και την σχετική ευθύνη µέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας στο
πλαίσιο των αρµοδιοτήτων τους.
Επισηµαίνουµε ότι τα ανωτέρω ισχύουν οµοίως και για τις εκθέσεις επικινδύνων του άρθρου 4 του
π.δ. 13/22-4-1929 (Κ.Β.Π.Ν. άρθρα 425 και 426) εφόσον το κτίσµα εµπίπτει σε περιοχή ή ζώνη
ελεγχόµενη από το ΥΠ.ΠΟ.Α βάσει των διατάξεων του ν.3028/02.
4) ∆εν είναι επιτρεπτή η χορήγηση από τις Υ∆ΟΜ οιουδήποτε είδους άδειας που αφορούν ερειπωµένα
κτίσµατα τα οποία εµπίπτουν σε αρχαιολογικό χώρο / ιστορικό τόπο και σε κοινόχρηστο χώρο του
οικισµού ή του εγκεκριµένου ρυµοτοµικού σχεδίου (ρυµοτοµούµενα).
Η αποκατάσταση – αναστήλωση των εν λόγω κτισµάτων είναι δυνατή µόνον αφού προηγηθεί
τροποποίηση του Ε.Ρ.Σ. βάσει της παρ. 6 του άρθρου 14 του ν.3028/02 εφόσον πληρούνται οι
σχετικές προϋποθέσεις.
Σηµειώνεται ότι τα ανωτέρω δεν ισχύουν στις περιπτώσεις αρχαίων ή κηρυγµένων νεωτέρων
µνηµείων (όπως εξάλλου και διατηρητέων κτιρίων βάσει του ΓΟΚ), δεδοµένου ότι ο
χαρακτηρισµός κατισχύει του εγκεκριµένου ρυµοτοµικού σχεδίου, βάσει πάγιας νοµολογίας του
Σ.τ.Ε..

Παρακαλούµε για την εφαρµογή των ανωτέρω διατάξεων.
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