
Σσνάδελθοι,  

η Δ.Ε. ηοσ ΤΚ/ΤΕΕ προκειμένοσ να σπάρτει κοινή ανηιμεηώπιζη ηοσ ζστνού θαινομένοσ ηης, καη’ 

απαίηηζη ηων σπαλλήλων ηης Αρταιολογικής Υπηρεζίας, επέκηαζης ηων εκζκαθικών εργαζιών εκηός 

ηοσ διαγράμμαηος εκζκαθών ποσ σποβάλλεηαι από ηον μελεηηηή, ζας ενημερώνει όπως παρακάηω, ώζηε 

με ηη ζειρά ζας να πληροθορείηε ηον κύριο κάθε έργοσ για ηα δικαιώμαηά ηοσ όπως ασηά προβλέπονηαι 

από ηον αρταιολογικό νόμο Ν.3028 ΦΕΚ 153Α / 28.6.2002 με ηις αλλαγές ποσ έγιναν με ηο 

Ν.4598/2019. 

 

Διαυοποποίηση μεταξύ Δοκιμαστικών-Διεπεςνητικών τομών και Ανασκαυικών Επγασιών.   

 

Πξηλ μεθηλήζεη θάζε θαηαζθεπή έξγνπ ζηελ Κέξθπξα, είηε αθνξά ζε ζεκειίσζε είηε ζε ππόγεην έξγν, 

γίλνληαη δηεξεπλεηηθέο ηνκέο παξνπζία ππαιιήινπ ηεο Αξραηνινγηθήο Υπεξεζίαο. 

 

Είλαη ηδηαίηεξα ζπρλό θαηλόκελν ν ππάιιεινο απηόο, λα απαηηεί λα γίλνπλ ηνκέο εθηόο ηνπ ρώξνπ (ζε 

βάζνο θαη έθηαζε) πνπ έρεη πεξηγξαθεί ζην δηάγξακκα εθζθαθώλ κε πιήξεηο δηαζηάζεηο, από ηελ 

κειέηε ηνπ έξγνπ. Μάιηζηα, ζε αξθεηέο πεξηπηώζεηο, απηέο νη ηνκέο εμειίζζνληαη ζε εθζθαθηθέο 

εξγαζίεο κεγαιύηεξεο θιίκαθαο. 

 

Η κε πξνβιεπόκελε από ηε κειέηε, επέκβαζε ζηελ θαηαζθεπή, πξνθαιεί δπζκελείο ζπλέπεηεο, ηόζν 

ηερληθά όζν θαη νηθνλνκηθά, θαζώο θαη ρξνληθή θαζπζηέξεζε ησλ έξγσλ.  

 

Επηζεκαίλνπκε όηη ππάξρεη δηαθνξά κεηαμύ δνθηκαζηηθώλ - δηεξεπλεηηθώλ ηνκώλ πνπ πεξηνξίδνληαη 

απνθιεηζηηθά εληόο ηνπ ρώξνπ πνπ νξίδεηαη από ηε κειέηε ηνπ κεραληθνύ (ηνπ δηαγξάκκαηνο 

εθζθαθώλ) πνπ έρεη ππνβιεζεί ζηελ Αξραηνινγηθή Υπεξεζία, θαη εξγαζηώλ αλαζθαθήο, νη νπνίεο 

εθηείλνληαη εθηόο ησλ δηαζηάζεσλ ηνπ ζηγόκελνπ από ηελ θαηαζθεπή ρώξνπ. Σηελ πεξίπησζε ησλ 

εξγαζηώλ αλαζθαθήο, ε αλαγθαηόηεηα θαη ε ζθνπηκόηεηα ηνπο πξέπεη λα απνδεηθλύεηαη επηζηεκνληθά 

θαη ζηε ζπλέρεηα, εγγξάθσο θαη ρσξίο θαζπζηέξεζε ε Αξραηνινγηθή Υπεξεζία νθείιεη λα 

εηδνπνηήζεη ηνλ θύξην ηνπ έξγνπ. (παρ. 15 αρ. 36 Ν.3028 ΦΕΚ 153Α / 28.6.2002)(**) 

Επηπιένλ, ν ηδηνθηήηεο αθελόο ππνρξενύηαη λα  επηηξέπεη ηε δηελέξγεηα ηεο αλαζθαθήο, αθεηέξνπ 

όκσο, δηθαηνύηαη απνδεκίσζε γηα ηελ  πξνζσξηλή ζηέξεζε ηεο ρξήζεο ηνπ αθηλήηνπ θαη γηα θάζε 

βιάβε πνπ ζα  κπνξνύζε λα πξνθύςεη ζην αθίλεηό ηνπ ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άρθρου 19 του 

Ν. 3028/2002 (*).  

Μεηά ηελ πεξάησζε ηεο αλαζθαθήο θαη εθόζνλ ηα επξήκαηα δελ θξίλνληαη δηαηεξεηέα ζηε ζέζε 

εύξεζεο, ν θνξέαο πνπ δηελεξγεί ηελ αλαζθαθή ππνρξενύηαη λα επαλαθέξεη ην ρώξν ζηελ αξρηθή ηνπ 

θαηάζηαζε. 

Σηελ πεξίπησζε πνπ ν ηδηνθηήηεο ηνπ αθηλήηνπ δηθαηνύηαη απνδεκίσζε,  γηα ηε δηελέξγεηα αλαζθαθήο 

ζε ηδησηηθό αθίλεην, απηή θαηαβάιιεηαη  ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 18 θαη 19 από ηνλ 

θνξέα πνπ  δηελεξγεί ηελ αλαζθαθή. Τπρόλ απαιινηξίσζε γίλεηαη ππέξ ηνπ Ειιεληθνύ  Δεκνζίνπ. 

(παρ. 16 αρ. 36 Ν.3028 ΦΕΚ 153Α / 28.6.2002)(**) 

 

Η ρξεκαηνδόηεζε ησλ αλαζθαθώλ – ηδησηηθή ή δεκόζηα - θαηά ηελ εθηέιεζε ηερληθνύ έξγνπ νξίδεηαη 

ζην άρθρο 37 του αρχαιολογικού νόμου Ν.3028/2002(***) πνπ αθνινπζεί παξαθάησ.  

 

 

 

 

 



 (*)Άπθπο 19 

Αποζημίωση για τη στέπηση σπήσηρ ακινήτος 

…………………………………………………………………………………………………………… 

2. Σε πεξίπησζε νπζηώδνπο πξνζσξηλνύ πεξηνξηζκνύ ή νπζηώδνπο πξνζσξηλήο  ζηέξεζεο ηεο θαηά 

πξννξηζκό ρξήζεο ηνπ όινπ αθηλήηνπ, θαηαβάιιεηαη  απνδεκίσζε, ε νπνία ππνινγίδεηαη κε βάζε ηε 

κέζε θαηά πξννξηζκό απόδνζε  ηνπ αθηλήηνπ πξηλ ηνλ πεξηνξηζκό ή ηε ζηέξεζε ηεο ρξήζεο, 

ιακβαλνκέλεο  ππόςε θαη ηεο ηδηόηεηαο ηνπ αθηλήηνπ σο κλεκείνπ, εθόζνλ απηή ζπληξέρεη. 

……………………………………………………………………………………………………………. 

4. Σε πεξίπησζε πξνζσξηλήο ζηέξεζεο ηεο θαηά πξννξηζκό ρξήζεο ηνπ όινπ ή  κέξνπο αθηλήηνπ 

κέζα ζην νπνίν ππάξρνπλ κλεκεία ή άιισλ παξαθείκελσλ  αθηλήησλ, εάλ θξίλεηαη απαξαίηεην γηα 

ηελ πξνζηαζία ησλ κλεκείσλ απηώλ,  θάζε ζηγόκελνο κπνξεί λα ππνβάιεη αίηεζε γηα απνδεκίσζε, γηα 

ηνλ  πξνζδηνξηζκό ηεο νπνίαο εθαξκόδνληαη νη δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 2. 

……………………………………………………………………………………………………………. 

6. Με απόθαζε ηνπ Υπνπξγνύ Πνιηηηζκνύ, πνπ εθδίδεηαη ύζηεξα από γλώκε  επηηξνπήο, 

δηαπηζηώλεηαη εάλ ζπληξέρεη πεξίπησζε θαηαβνιήο απνδεκίσζεο  θαηά ηηο παξαγξάθνπο 1 έσο 5, 

θαζώο θαη ην ύςνο ηεο. Με θνηλή απόθαζε  ησλ Υπνπξγώλ Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθώλ θαη 

Πνιηηηζκνύ θαζνξίδεηαη ε  ζπγθξόηεζε θαη νη αξκνδηόηεηεο ηεο επηηξνπήο, ε δηαδηθαζία θαηά ηελ  

νπνία γλσκνδνηεί, ηα ζηνηρεία πνπ ιακβάλεη ππόςε, ην είδνο θαη ν ηξόπνο  θαηαβνιήο ηεο 

απνδεκίσζεο θαη θάζε άιιε ζρεηηθή ιεπηνκέξεηα. 

…………………………………………………………………………………………………………... 

9. Σε πεξίπησζε επηβνιήο νπζησδώλ πεξηνξηζκώλ ζηνπο όξνπο δόκεζεο  αθηλήηνπ γηα ηνπο νπνίνπο 

δελ πξνβιέπεηαη απνδεκίσζε ή κεηαθνξά  ζπληειεζηή δόκεζεο, κπνξεί λα θαηαβάιιεηαη κε 

ρξεκαηηθή απνδεκίσζε ζηνλ  ηδηνθηήηε, ην είδνο, νη πξνϋπνζέζεηο θαη ε δηαδηθαζία θαζνξηζκνύ ηεο  

νπνίαο θαζνξίδνληαη κε πξνεδξηθό δηάηαγκα, πνπ εθδίδεηαη κε πξόηαζε ησλ  Υπνπξγώλ Οηθνλνκίαο 

θαη Οηθνλνκηθώλ, Πεξηβάιινληνο Φσξνηαμίαο, θαη Δεκόζησλ /Έξγσλ θαη Πνιηηηζκνύ. 

 
(**) Άπθπο 36 

Σςστηματικέρ ανασκαυέρ 
……………………………………………………………………………………………………………. 

15. Είλαη δπλαηόλ λα δηελεξγνύληαη αλαζθαθέο πεξηνξηζκέλεο ρξνληθήο  δηάξθεηαο ζε αθίλεην πνπ δελ 

έρεη απαιινηξησζεί, ύζηεξα από έγγξαθε  εηδνπνίεζε ηνπ ηδηνθηήηε από ηελ Υπεξεζία. Ο ηδηνθηήηεο 

ππνρξενύηαη λα  επηηξέπεη ηε δηελέξγεηα ηεο αλαζθαθήο θαη δηθαηνύηαη απνδεκίσζε γηα ηελ  

πξνζσξηλή ζηέξεζε ηεο ρξήζεο ηνπ αθηλήηνπ θαη γηα θάζε βιάβε πνπ ζα  κπνξνύζε λα πξνθύςεη ζην 

αθίλεηό ηνπ ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ  19. Μεηά ηελ πεξάησζε ηεο αλαζθαθήο θαη 

εθόζνλ ηα επξήκαηα δελ θξίλνληαη  δηαηεξεηέα ζηε ζέζε εύξεζεο, ν θνξέαο πνπ δηελεξγεί ηελ 

αλαζθαθή  ππνρξενύηαη λα επαλαθέξεη ην ρώξν ζηελ αξρηθή ηνπ θαηάζηαζε. 

16. Σηελ πεξίπησζε πνπ ν ηδηνθηήηεο ηνπ αθηλήηνπ δηθαηνύηαη απνδεκίσζε,  γηα ηε δηελέξγεηα 

αλαζθαθήο ζε ηδησηηθό αθίλεην, απηή θαηαβάιιεηαη  ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 18 θαη 19 

από ηνλ θνξέα πνπ  δηελεξγεί ηελ αλαζθαθή. Τπρόλ απαιινηξίσζε γίλεηαη ππέξ ηνπ Ειιεληθνύ  

Δεκνζίνπ. 

(***) Άπθπο 37 

Σωστικέρ ανασκαυέρ 

1. Η αλαζθαθή γηα ηε δηάζσζε κλεκείνπ πνπ απνθαιύπηεηαη θαηά ηελ εθηέιεζε ηερληθνύ έξγνπ, 

δεκνζίνπ ή ηδησηηθνύ ή εμαηηίαο θπζηθνύ θαηλνκέλνπ ή ηπραίνπ γεγνλόηνο ή παξάλνκεο αλαζθαθηθή 

ο ελέξγεηαο (ζσζηηθή αλαζθαθή) δηελεξγείηαη από ηελ Υπεξεζία. 

……………………………………………………………………………………………………………. 



6. Η ζσζηηθή αλαζθαθή ρξεκαηνδνηείηαη από ηνλ θύξην ηνπ έξγνπ εθόζνλ πξόθεηηαη γηα δεκόζην 

ηερληθό έξγν ππό ηελ έλλνηα ηνπ Ν. 1418/1984 (ΦΕΚ 55 Α΄), όπσο απηόο ηζρύεη θάζε θνξά, ή ηδησηηθό 

έξγν πξνϋπνινγηζκνύ κεγαιύηεξνπ ησλ πεληαθνζίσλ νγδόληα επηά ρηιηάδσλ επξώ (587.000 €). Τν 

πνζό ηνπ πξνεγνύκελνπ εδαθίνπ κπνξεί λα αλαπξνζαξκόδεηαη κε απόθαζε ηνπ Υπνπξγνύ 

Πνιηηηζκνύ. Η ρξεκαηνδόηεζε θαιύπηεη θαη ην θόζηνο ζπληήξεζεο, κειέηεο θαη δεκνζίεπζεο ησλ 

επξεκάησλ. Είλαη δπλαηή ε ρξεκαηνδόηεζε έξγνπ πξνϋπνινγηζκνύ κηθξόηεξνπ ησλ πεληαθνζίσλ 

νγδόληα επηά ρηιηάδσλ επξώ (587.000 €), κεηά από αίηεζε ηνπ θπξίνπ ηνπ έξγνπ, κε απόθαζε ηνπ 

Υπνπξγνύ Πνιηηηζκνύ ύζηεξα από γλώκε ηνπ Σπκβνπιίνπ. 

 


