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Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο   1 

 
 ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

 Πολιτιστικό περιβάλλον µπορεί να θεωρηθεί ένα µεγάλο τµήµα 

του ανθρώπινου βίου, το σύνολο σχεδόν της ιστορίας του, ή αντίστοιχα 

ένα τµήµα ορισµένων δραστηριοτήτων που εκφράζονται µέσα από 

συγκεκριµένα έργα.  

 ΄Οπως ακριβώς η αρχή της φυσικής κληρονοµιάς έχει ως σκοπό 

τη διάσωση και διαιώνιση των πιο σπουδαίων φυσικών οικοσυστηµάτων, 

δηλαδή εκείνων µε τα πολυτιµότερα βιογενετικά αποθεµατικά, έτσι και η 

αρχή της πολιτιστικής κληρονοµιάς σκοπεύει να διασώσει τα πιο 

σηµαντικά ανθρωπογενή συστήµατα, δηλαδή τα πολυτιµότερα µνηµεία, 

αρχιτεκτονικά σύνολα και τόπους. Στο επίπεδο του ανθρώπου η 

πολιτιστική εξέλιξη έχει µεγάλη σηµασία, αφού µέσω αυτής επιτυγχάνει 

την προσαρµογή του στο φυσικό περιβάλλον. Η διατήρηση της 

πολιτιστικής κληρονοµιάς αποβλέπει στην εξασφάλιση της σταθερότητας 

και της ιστορικής συνέχειας του ανθρωπογενούς περιβάλλοντος και µέσω 

αυτής, της πολιτιστικής ταυτότητας των ανθρώπων, που διαφορετικά θα 

κινδύνευε από τις συνεχείς αλλαγές.(1) 

 Την επιθυµία για διατήρηση της ιστορικής µνήµης και τη 

δηµιουργία εθνικής και πολιτιστικής ταυτότητας εκφράζουν τα Συντάγµατα 

µέσα από την έννοια του ΄Εθνους. Το ΄Εθνος συνιστά µία συνισταµένη 

αρχών, ιδεών και πολιτισµού που εκφέρονται µέσα από τα Συντάγµατα και 

τους θεσµούς.  

 Το Σύνταγµα του 1975 στο άρθρο 24 ρύθµισε για πρώτη φορά 

στην ελληνική έννοµη τάξη την έννοια του πολιτιστικού περιβάλλοντος: «Η 

προστασία του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος αποτελεί 

υποχρέωση του Κράτους. Για τη διαφύλαξή του, το Κράτος έχει 

υποχρέωση να παίρνει ιδιαίτερα προληπτικά και κατασταλτικά µέτρα». Η 

                                            
(1)  Μιχ. ∆εκλερή, Ο δωδεκάδελτος του περιβάλλοντος – Εγκόλπιο βιωσίµου 

αναπτύξεως, σελ. 100 επ.  
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συγκεκριµένη διάταξη, αλλά ακόµη περισσότερο ο όρος «πολιτιστικό 

περιβάλλον» που χρησιµοποίησε το Σύνταγµα, ήταν πρωτοποριακή και 

πρωτότυπη. Είναι, όµως, δύσκολο να ακολουθήσει κανείς µε συνέπεια την 

ορολογία του Συντάγµατος και να µην κάνει χρήση παράλληλα των 

λοιπών όρων που χρησιµοποιεί η νοµοθεσία. Η θεωρία, επίσης, κάνει 

χρήση διαφόρων άλλων όρων που προσφέρονται µέσα από τις πηγές, 

όπως πολιτιστική κληρονοµιά, πολιτισµός, πολιτιστικό αγαθό, κ.ά. 

 Ο συντακτικός νοµοθέτης γνωρίζοντας τη δραστηριοποίηση των 

διεθνών fora, όπως το Συµβούλιο της Ευρώπης, η Unesco κ.τ.λ., 

τοποθετήθηκε αυτοτελώς στο Σύνταγµα του 1975 προλαµβάνοντας τους 

διεθνείς εταίρους και δηλώνοντας τη βούληση να υπάρξει κρατική µέριµνα 

για τον πολιτισµό και την ιστορία. Το άρθρο 24 Σ επάγεται και µία θέση σε 

συνταγµατικό επίπεδο µεταξύ της «παγκόσµιας κουλτούρας» και του 

κοσµοπολιτισµού και της εθνικής ταυτότητας που συνέχεται µε 

συγκεκριµένο κράτος.  

 Επιπλέον, ειδικοί νόµοι ρυθµίζουν την ειδικότερη προστασία των 

πολιτιστικών αγαθών, συνέπεια των οποίων είναι το κύριο πρόβληµα που 

έθεσε η συνταγµατική ρύθµιση να τίθεται ως προς τον προσδιορισµό της 

έννοιας και του νοήµατος του όρου «πολιτιστικό περιβάλλον» και της 

σχέσης του µε άλλες ανάλογες έννοιες της νοµοθεσίας. Το πρόβληµα αυτό 

έµελλε να απαντηθεί από τη νοµολογία τα επόµενα χρόνια που 

ακολούθησαν την πρώτη συνταγµατική ρύθµιση πιο δυναµικά µάλιστα, 

από οποιοδήποτε άλλο ζήτηµα που ενδιαφέρει το Σύνταγµα. Το 

πολιτιστικό περιβάλλον έδωσε αφορµή για την πλέον ενεργή συνταγµατική 

ερµηνεία του Συµβουλίου της Επικρατείας και προβληµάτισε σοβαρά τη 

θεωρία.  

 Λίγο µετά την αναθεώρηση του 2001, ο νοµοθέτης εισέφερε και 

ένα ειδικό νοµοθέτηµα για την πολιτιστική κληρονοµιά στην ελληνική 

έννοµη τάξη. Παράλληλα, κωδικοποιήθηκε και η πολεοδοµική νοµοθεσία, 

αλλά και παρήχθησαν σηµαντικά νοµοθετήµατα σε σχέση µε τη βιώσιµη 

ανάπτυξη και τη χωροταξία που θίγουν µε τη σειρά τους το ζήτηµα του 
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πολιτιστικού περιβάλλοντος. Ο πρόσφατος νόµος 3028/2002 «Για την 

Προστασία των αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονοµιάς» 

δίνει µια νέα προοπτική στο θέµα και ένα έντονο ενδιαφέρον, καθώς 

ενσωµατώνει σε µεγάλο βαθµό τα πορίσµατα της νοµολογίας που 

προηγήθηκε, µε την οποία ερµηνεύτηκε η έννοια του πολιτιστικού 

περιβάλλοντος κατά το Σύνταγµα του 1975. 

 Τέλος, ακόµη πιο ενδιαφέρον γίνεται το ζήτηµα της ερµηνείας της 

έννοιας του «πολιτιστικού περιβάλλοντος», αν αναλογισθεί κανείς το 

διακύβευµα της λεγόµενης «σύγκρουσης πολιτισµών» και τις συνέπειές 

του κατά τα τελευταία χρόνια. Η επικαιρότητα του πολιτισµού, των 

συλλογικών ταυτοτήτων, των ιερών τοπίων των εθνών και της ένταξής του 

στο χώρο παραµένει µεγάλη.(2)  

 

                                            
(2)  Ελλ. Τροβά, Πολιτιστικό περιβάλλον κατά το Σύνταγµα του 1975 – 1986 – 2001, εκδ. 

1992.  
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Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο   2 

 
 ΣΥΝΤΟΜΗ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ 

 Ο σύνδεσµος του ανθρώπου µε το παρελθόν του και η συµβολική 

σηµασία ορισµένων ανθρώπινων έργων, τα οποία σηµασιοδοτούν τη 

σχέση αυτή του ανθρώπου µε το χρόνο, είναι γνωστά από τα πρώτα 

χρόνια του πολιτισµού µας. Αυτό φαίνεται ότι ήταν γνωστό και στα 

σηµαντικά ιστορικά πρόσωπα, που φρόντιζαν να κοσµούν το περιβάλλον 

και το χώρο µε έργα που θα τους καθιέρωναν ως αθανάτους στο χρόνο. 

Το ενδιαφέρον για τη συλλογή και τη διαφύλαξη θησαυρών του 

παρελθόντος πρωτοεκδηλώθηκε στην ελληνιστική περίοδο. Τα πρώτα 

γνωστά διατάγµατα για την προστασία αρχιτεκτονικών µνηµείων 

εκδίδονται από τους τελευταίους Ρωµαίους αυτοκράτορες, από το 

Βαλέντιο ως το Μαϊοριανό, όταν η «αιώνια πάλη» είχε πια κατακλυστεί 

από ξένους και απειλούνταν από βαρβαρικές επιδροµές. Η µέριµνα, 

ωστόσο, για τα ιστορικά µνηµεία, όπως σήµερα γίνεται δεκτή, 

αναπτύχθηκε στην περίοδο της Αναγέννησης. Το 1462, ο πάπας Πίος ο Β΄ 

θεσπίζει αυστηρές ποινές για όσους κατέστρεφαν ή λεηλατούσαν τις 

αρχαιότητες. Στις αρχές του 16ου αιώνα, ξεκινούν ανασκαφές για την 

ανεύρεση αγαλµάτων.  

 Η ιστορική πορεία, όµως, της σύγχρονης Ελλάδας δεν ευνόησε 

ιδιαίτερα την πολιτιστική κληρονοµιά µέσα στο χρόνο. Οι αλλεπάλληλες 

κατακτήσεις της περιοχής από τους Ρωµαίους, τους Φράγκους, τους 

Τούρκους, τους Γερµανούς, ακόµη κι ο Εµφύλιος, ήταν µοιραίες για τους 

θησαυρούς της αρχαιότητας, καθώς και για τους βυζαντινούς θησαυρούς 

και αυτούς του νεώτερου ελληνισµού και της λαϊκής παράδοσης. 

 Για τις αρχαιότητες, ένας σηµαντικός παράγοντας καταστροφής 

υπήρξε ο φανατισµός µιας µερίδας της χριστιανικής κοινότητας που 

θέλησε να εξαλείψει τα µνηµεία της ειδωλολατρείας. Η µορφή του 

αυτοκράτορα Θεοδόσιου συνετέλεσε καθοριστικά τόσο στη σφαγή των 

εθνικών, όσο και στην εξαφάνιση µνηµείων της αρχαιότητας.  
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 Η δηµιουργία του νέου ελληνικού κράτους συµβαδίζει µε ένα νέο 

πλήγµα για τα πολιτιστικά αγαθά, λόγω των κατακτήσεων που 

ακολούθησαν. Ιδιαίτερης σηµασίας, επίσης, υπήρξαν η άναρχη δόµηση 

και οι µαζικές κατεδαφίσεις στο όνοµα της ανάπτυξης και της 

αστικοποίησης. 

 Καθοριστικό στοιχείο για την αφύπνιση του αισθήµατος ότι τα 

µνηµεία πρέπει να διασωθούν, υπήρξε η ανάπτυξη της εθνικής 

συνείδησης στον 19ο αιώνα, ο Ροµαντισµός και, ειδικά για την Ελλάδα, ο 

φιλελληνισµός. ΄Ηδη από τον ΙΖ΄ αιώνα, οι ΄Ελληνες λόγιοι τονίζουν τη 

σχέση της Ελλάδας µε την αρχαιότητα. Ακολουθεί η ανάπτυξη της 

αρχαιολογίας και των κλασσικών σπουδών που είχαν µεγάλη σηµασία για 

την ευαισθητοποίηση και την προστασία των αρχαίων µνηµείων.  

 Μετά την τουρκοκρατία, σηµαντικός υπήρξε στο ζήτηµα αυτό και ο 

ρόλος του Καποδίστρια. Αρχικά, εξέδωσε τη διαταγή 2400/12.5.1878, 

απευθυνόµενη προς «τους κατά το Αιγαίο εκτάκτους Επιτρόπους», µε την 

οποία απαγόρευε την εξαγωγή αρχαιοτήτων από την ελληνική επικράτεια, 

ορίζοντας «να παραχωρώνται κατά προτίµησιν εις την Κυβέρνησιν». 

 Κατόπιν και µετά την ίδρυση του «Εθνικού Μουσείου Αιγίνης», 

συνετάχθη από τον διευθυντή του Α. Μουστοξύδη η εγκλύκλιος 

953/23.6.1830, µε την οποία τέθηκαν οι βάσεις των διατάξεων περί 

αρχαιοτήτων. Το πρώτο, όµως, συστηµατικό νοµικό κείµενο για την 

προστασία των αρχαιοτήτων ήταν ο νόµος της 10/22.5.1834 της 

Αντιβασιλείας, έργο του Μάουερ, ο οποίος περιέλαβε διατάξεις, 

εµπνευσµένες κατά πάσα πιθανότητα από το ιταλικό δίκαιο. Η 

αµφισβήτηση των επιλογών των ιστορικών και των αρχιτεκτόνων και η 

στροφή στην «ελληνικότητα» που συνδέεται µε την άµεση ιστορική της 

µνήµη, έγινε χρονικά γύρω στο 1920, ταυτόχρονα µε τη µικρασιατική 

καταστροφή του 1922, που εσήµανε το τέλος του οράµατος της Μεγάλης 

Ιδέας. Συνέπεια αυτής της ιδεολογικής µεταστροφής ήταν ο ν. 1469/1950, 

που αφορούσε την προστασία των µνηµείων µετά το 1830. ΄Επειτα, ο 

Χάρτης των Αθηνών το 1931 και ο ν. 5351/1932 για τα αρχαία µνηµεία 
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υπήρξαν η πρώτη νοµική βάση της αρχής που έτυχε δηµιουργικής 

επεξεργασίας και διευρύνσεως από την πλούσια νοµολογία του Σ.τ.Ε. Το 

1975 κατοχυρώθηκε συνταγµατικά στο άρθρο 24 η προστασία του 

πολιτιστικού περιβάλλοντος. Εν τω µεταξύ, σηµειώθηκε αξιόλογη εξέλιξη 

στο ∆ιεθνές ∆ίκαιο που συνεχίζεται ως σήµερα. ΄Ετσι, µετά την 

Ευρωπαϊκή Πολιτιστική Σύµβαση των Παρισίων της 19.12.1954, 

ακολουθεί ο Χάρτης της Βενετίας (1964), η Ευρωπαϊκή Σύµβαση για την 

προστασία της αρχαιολογικής κληρονοµιάς, του Λονδίνου (1969), ο 

Ευρωπαϊκός Χάρτης της Αρχιτεκτονικής Κληρονοµιάς του Στρασβούργου 

(1975) και η ∆ιακήρυξη του ΄Αµεστερνταµ (1975). Η έντονη αυτή ζύµωση 

και επεξεργασία της αρχής σε ευρωπαϊκό και παγκόσµιο επίπεδο κατέληξε 

στην ολοκληρωµένη διατύπωσή της µε τη Σύµβαση της Γρανάδας (1986) 

για την προστασία της αρχιτεκτονικής κληρονοµιάς της Ευρώπης. 

Παράλληλα, όµως, στην Ελλάδα η αρχή αναπτυσσόταν µε το νόµο 

1469/1950 για τα νεώτερα (1830) µνηµεία τέχνης. 

 Μετά τη συνταγµατική αναθεώρηση το 2001, οπότε και το άρθρο 

24 Σ αναθεωρήθηκε µεταξύ άλλων, προωθήθηκε η ψήφιση νέου 

νοµοθετικού πλαισίου, το οποίο ισχύει και σήµερα. ∆ιάφορες ρυθµίσεις 

προβλέπονται πλέον στον Κώδικα Βασικής Πολεοδοµικής Νοµοθεσίας, µε 

τις οποίες προστατεύονται ανάλογα αγαθά. Η σύγχρονη προσέγγιση του 

πολιτιστικού περιβάλλοντος δε µπορεί παρά να λάβει υπόψη της το 

συνολικό καθεστώς που έχει δηµιουργηθεί, καθώς και τα πορίσµατα της 

νοµολογίας των δικαστηρίων ως προς τη συνταγµατική ερµηνεία.  

 Μετά το 1975, υπήρξε µια ιδιαίτερη αφύπνιση στο ζήτηµα της 

προστασίας του πολιτιστικού περιβάλλοντος και σε επίπεδο διοίκησης και 

κυβέρνησης και σε επίπεδο µη κυβερνητικών Οργανώσεων, οι οποίες 

δραστηριοποιήθηκαν ενεργά και στις µέρες µας δραστηριοποιούνται όλο 

και περισσότερο. Χαρακτηριστική αναφορά είναι αυτή της περίπτωσης των 

µαρµάρων της Ακρόπολης, αλλά και αυτή των Ολυµπιακών Αγώνων του 

2004, εξ’ αφορµής των οποίων έχουν ληφθεί ιδιαίτερα µέτρα για τα 

πολιτιστικά αγαθά.  
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Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο   3 

 
 ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ (1975/1986/2001) ΚΑΙ Η 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

 Ο νοµοθέτης, µε το άρθρο 2 Ν. 1650/1986 «Για την προστασία 

του περιβάλλοντος», καθόρισε την έννοια του περιβάλλοντος. Σύµφωνα µε 

την διάταξη αυτήν, ως περιβάλλον νοείται «το σύνολο των φυσικών και 

ανθρωπογενών παραγόντων και στοιχείων που βρίσκονται σε 

αλληλεπίδραση και επηρεάζουν την οικολογική ισορροπία, την ποιότητα 

της ζωής, την υγεία των κατοίκων, την ιστορική και πολιτιστική παράδοση 

και τις αισθητικές αξίες (Α.Π. 1521/2004 Ελλ.∆. 45. 1560).  

 Το άρθρο 24 του Συντάγµατος εντάσσει στην προστασία του 

περιβάλλοντος τόσο το φυσικό, όσο και το πολιτιστικό περιβάλλον. 

Ειδικότερα, στις διατάξεις των παραγράφων 1 και 6 του άρθρου αυτού, 

όπως ισχύει µετά από την τελευταία αναθεώρηση, ορίζονται τα εξής: Παρ. 

1 « Η προστασία του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος αποτελεί 

υποχρέωση του Κράτους και δικαίωµα του καθενός. Για τη διαφύλαξή του 

το Κράτος έχει υποχρέωση να παίρνει ιδιαίτερα προληπτικά ή 

κατασταλτικά µέτρα στο πλαίσιο της αρχής της αειφορίας. Νόµος ορίζει τα 

σχετικά µε την προστασία των δασών και των δασικών εκτάσεων. Η 

σύνταξη δασολογίου συνιστά υποχρέωση του Κράτους. Απαγορεύεται η 

µεταβολή του προορισµού των δασών και των δασικών εκτάσεων, εκτός 

αν προέχει για την Εθνική Οικονοµία η αγροτική εκµετάλλευση ή άλλη τους 

χρήση, που την επιβάλλει το δηµόσιο συµφέρον». Παρ. 6 «Τα µνηµεία, οι 

παραδοσιακές περιοχές και τα παραδοσιακά στοιχεία προστατεύονται από 

το Κράτος. Νόµος θα ορίσει τα αναγκαία για την πραγµατοποίηση της 

προστασίας αυτής περιοριστικά µέτρα της ιδιοκτησίας, καθώς και τον 

τρόπο και το είδος της αποζηµίωσης των ιδιοκτητών». Εν προκειµένω, µε 

το άρθρο 24 §§ 1,6 του Συντάγµατος, ο συνταγµατικός νοµοθέτης, 

αναγνωρίζοντας την σηµασία της διαφυλάξεως της πολιτιστικής 

κληρονοµιάς της χώρας, καθιέρωσε για πρώτη φορά αυξηµένη προστασία 
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του πολιτιστικού περιβάλλοντος, η οποία έχει ως περιεχόµενο αφενός την 

διατήρηση στο διηνεκές των µνηµείων και λοιπών στοιχείων κάθε είδους, 

τα οποία προέρχονται από την ανθρώπινη δραστηριότητα και συνθέτουν 

την ιστορική, καλλιτεχνική, τεχνολογική και γενικώς την πολιτιστική 

κληρονοµιά και αφετέρου την δυνατότητα επιβολής γενικών περιορισµών 

ή ειδικών µέτρων για την αποφυγή οποιασδήποτε βλάβης, αλλοίωσης ή 

υποβάθµισης του χώρου ο οποίος περιβάλλει τα µνηµεία αυτά (βλ. Ολ. 

ΣτΕ 2801/1991 Αρµ. ΜΕ. 1149, Ολ. Σ.τ.Ε. 3146/1986 Αρµ. Μ 916).  

 Η προστασία του πολιτιστικού περιβάλλοντος επιτελεί τρεις 

λειτουργίες: 1) Αποβλέπει στην συντήρηση της πολιτιστικής κληρονοµιάς 

(παρελθόν)· 2) αποβλέπει σε υψηλή ποιότητα ζωής εν όψει και των 

συγχρόνων πολιτιστικών αξιών (παρόν) και 3) επιδιώκει συνέχιση του 

σύγχρονου πολιτισµού ως πολιτιστικής κληροδοσίας (µέλλον).(1)  Σε κάθε 

όµως περίπτωση, όταν οι επιβαλλόµενοι από τις ανωτέρω διατάξεις του 

Συντάγµατος, ως και απο τις διατάξεις των άρθρων 10 επ. Ν. 3028/2002 

«Για την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής 

Κληρονοµιάς» και παλαιότερα από τον Κ. Ν. 5351/1932 «Περί 

αρχαιοτήτων» περιορισµοί συνιστούν ουσιώδη δέσµευση της ιδιοκτησίας η 

οποία πλήττει τον πυρήνα του δικαιώµατος, γεννάται ευθέως από το ίδιο 

το Σύνταγµα υποχρέωση της ∆ιοικήσεως να αποζηµιώσει τον θιγόµενο 

ιδιοκτήτη (Ολ. Σ.τ.Ε. 1097/1987, Σ.τ.Ε. 727/2002 και 1822/2001). 

 Το Μονοµελές Πρωτοδικείο Βόλου, µε την υπ’ αριθ. 1531/2002 

απόφασή του (Ελλ. ∆. 43. 1497) δέχθηκε, ότι ο πολίτης δύναται να ζητήσει 

έννοµη προστασία κατά την διάταξη του άρθρου 57 Α.Κ. για την 

προστασία της προσωπικότητάς του, όταν αυτή προσβάλλεται από την 

επενέργεια άλλου προσώπου σε κοινόχρηστο πράγµα, το οποίο ανήκει 

στο Κράτος και αναφέρεται στο προστατευόµενο από το Σύνταγµα φυσικό 

και πολιτιστικό περιβάλλον. Ειδικότερα, το ανωτέρω ∆ικαστήριο δέχθηκε, 

ότι αντικείµενο της ιδιωτικού δικαίου προστασίας της προσωπικότητας 

                                            
(1)  Σκουρή – Τάχου, Ειδ. ∆ιοικ. ∆ίκαιο, τεύχος 5 «∆ίκαιο Προστασίας του 

Περιβάλλοντος», έκδ. Ε΄, 1998. 
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αποτελούν, πλην των άλλων και τα δικαιώµατα και οι ελευθερίες τα οποία 

το Σύνταγµα αναγνωρίζει στα άτοµα, όπως η θρησκευτική ελευθερία, η 

ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότητας, πολιτικής δραστηριότητας, κ.λπ. 

Το άρθρο 57 Α.Κ. συνιστά µία γενική ρήτρα και αποτελεί συγκερασµό των 

συνταγµατικών διατάξεων των άρθρων 2 § 1 και 5 § 1, µε συνέπεια στο 

δικαίωµα της προσωπικότητας να περιλαµβάνεται τόσο ο σεβασµός της 

αξίας του ανθρώπου ο οποίος είναι και ο πυρήνας του δικαιώµατος, όσο 

και η ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότητας. ΄Ενα από τα αγαθά τα 

οποία απαρτίζουν την προσωπικότητα του ατόµου είναι και το 

περιβάλλον, φυσικό και πολιτιστικό, το οποίο είναι ο ζωτικός χώρος, µέσα 

στον οποίο αναπτύσσεται, κινείται και δηµιουργεί ο άνθρωπος. Συνιστά 

βασικό στοιχείο της ζωής του και συνεπώς είναι αναπόσπαστο µέρος της 

προσωπικότητάς του. Εν όψει των ανωτέρω παραδοχών, το ∆ικαστήριο 

έκρινε, ότι είναι νόµιµη η αίτηση ιδιωτών, µε την οποία επιδιώκεται η 

δικαστική προστασία των αιτούντων, εξ αιτίας της προσβολής της 

προσωπικότητας την οποία υφίστανται από την παράνοµη υλοτόµηση 

δάσους, δεδοµένου ότι η υλοτόµηση θα έχει σαν αποτέλεσµα να 

στερηθούν το όφελος και τις ευεργετικές ιδιότητες του δάσους αυτού, όσον 

αφορά τον υδροφόρο ορίζοντα της περιοχής και το ζωϊκό οικοσύστηµα. Τα 

ανωτέρω, εν όψει του παρεχοµένου από το άρθρο 24 § 1 του 

Συντάγµατος δικαιώµατος στον πολίτη για την προστασία του φυσικού και 

πολιτιστικού περιβάλλοντος, θα πρέπει να εφαρµοσθούν και στην 

περίπτωση κατά την οποία ιδιώτης θα ζητήσει από το ∆ικαστήριο 

προστασία της προσωπικότητάς του, στρεφόµενος κατά ιδιώτου και 

ισχυριζόµενος ότι ο τελευταίος επενεργεί παρανόµως σε πράγµατα 

ανήκοντα στο πολιτιστικό περιβάλλον, π.χ. σε αρχαία, τα οποία είναι 

κοινόχρηστα και ανήκουν στο ∆ηµόσιο (Γεωργιάδη-Σταθόπουλου, Αστικός 

Κώδιξ, κατ’ άρθρον ερµηνεία, στο άρθρο 968, αριθ. 27, 29). 
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Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο   4 

 
 Ο Νόµος 3028 της 28.6.2002. «Για την προστασία των 

Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονοµιάς» 

 Ι) Μέχρι την ψήφιση του νόµου αυτού η προστασία της 

πολιτιστικής κληρονοµιάς διήπετο από δέσµη νοµοθετηµάτων, από τα 

οποία τα σηµαντικότερα είναι ο Κ.Ν. 5351/1932 «Περί αρχαιοτήτων» (ΦΕΚ 

275 Α΄) και ο Ν. 1469/1950 «Περί προστασίας ειδικής κατηγορίας 

οικοδοµηµάτων και έργων τέχνης µεταγενέστερων του 1830» (ΦΕΚ 169 

Α΄). Παραλλήλως ισχύουν διάφορες διατάξεις οι οποίες δεν 

περιλαµβάνονται στην κωδικοποίηση του 1932, διεθνείς συµβάσεις τις 

οποίες έχει κυρώσει η Ελληνική Πολιτεία, καθώς και διατάξεις οι οποίες 

αναφέρονται στα όργανα προστασίας. Τέλος, δεν θα πρέπει να 

παραλειφθεί η εκάστοτε ισχύουσα πολεοδοµική νοµοθεσία, καθώς και 

διάσπαρτες διατάξεις περί οικονοµικών κινήτρων, ιδίως για τους ιδιοκτήτες 

νεότερων ακίνητων µνηµείων. Τα νοµοθετήµατα αυτά είναι τα εξής: 

1. Ν. 4212/1929 ΕΤΚ 240/Α: Περί κυρώσεως του Ν.∆. 23.3.29 «περί 

χαρακτηρισµού ως αρχαιολογικού χώρου της πόλεως Αθηνών». 

2. Ν. 4823/1930 ΕΤΚ 245/Α: Περί ανεγέρσεως επισκευής και 

συντηρήσεως αρχαιολογικών µουσείων.  

3. Π.∆. 9/24.8.1932  ΕΤΚ 275/Α: Περί κωδικοποιήσεως των διατάξεων 

του Ν. 5351/1932  ως και των εν ισχύει σχετικών διατάξεων των 

Νόµων ΒΧΜΣΤ, 2447, 491, 4823 και του Ν.∆. της 12/16 Ιουνίου 

1926 εις εν ενιαίον κείµενον νόµου. 

4. Α.Ν. 1974/1939 ΕΤΚ 366/Α: Περί οργανώσεως Υπηρεσίας 

Αρχαιοτήτων και Ιστορικών Μνηµείων του Κράτους 

(Συµπληρώθηκε µε τον Α.Ν. 23391/1940 ΕΤΚ 151/Α). 

5. Ν.∆. 304/1941  ΕΤΚ 245/Α: Περί οργανώσεως Υπηρεσίας των 

Ιστορικών Μνηµείων και της Αρχαιολογίας παρά τη Γεν. ∆ιοικήσει 

Μακεδονίας. 
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6. Ν. 216/1943 ΕΤΚ  161/Α: Περί οργανώσεως Υπηρεσίας 

Αναστηλώσεως των Αρχαίων και Ιστορικών Μνηµείων του 

Κράτους.  

7. Ν. 476/1943  ΕΤΚ 260/Α: Περί της εν Αθήναις Αρχαιολογικής 

Εταιρείας.  

8. Ν.∆. 6.5.1946: Περί τουριστικών τόπων, οργανώσεως και 

διοικήσεως αυτών. (Κυρώθηκε και τροποποιήθηκε µε το Ν.∆. 

180/1946  ΕΤΚ 324/Α). 

9. Ν. 3452/1955 ΕΤΚ 335/Α: Περί αναγνωρίσεως εσόδου του ταµείου 

Αρχαιολογικών Απαλλοτριώσεων και διαθέσεως παρά αυτού δρ. 

2.500.000 δι’ εξωραϊστικά έργα περί την Ακρόπολιν.  

10. Β.∆. 632/1960 ΕΤΚ 141/Α: Περί µεταβιβάσεως αρµοδιοτήτων και 

µεταφοράς των παρά τω Υπουργείω Εθνικής Παιδείας ∆/νσεως εις 

τον Υπουργό Προεδρίας Κυβερνήσεως.  

11. Β.∆.  634/1960  ΕΤΚ 143/Α: Περί οργανώσεως παρά τω Υπ. 

Προεδρίας Κυβερνήσεως Υπηρεσίας Αρχαιοτήτων και 

Αναστηλώσεως.  

12. Ν.∆. 4177/1961  ΕΤΚ 131/Α: Περί τροποποιήσεως και 

συµπληρώσεως της Νοµοθεσίας της διεπούσης την Υπηρεσίαν 

Αρχαιοτήτων και Αναστηλώσεως και το Ταµείον απαλλοτριώσεων 

Αρχαιολογικών Χώρων.  

13. Β.∆. 6871/1963  ΕΤΚ 203/Α: Περί Περιφερειακών Υπηρεσιών της 

Υπηρεσίας Αρχαιοτήτων και Αναστηλώσεως.  

14. Β.∆. 550/1965  ΕΤΚ 125/Α: Περί συµπληρώσεως και διορθώσεως 

της Υπηρεσίας Αρχαιοτήτων και Αναστηλώσεως.  

15. Α.Ν. 46/1967  ΕΤΚ 105/Α: Περί ιδρύσεως θέσεως Γεν. Επιθ. 

Αρχαιοτήτων και Ιστορικών Μνηµείων.  

16. Ν.∆. 299/1970  ΕΤΚ 195/Α: Περί του εκτάκτου φυλακτικού 

προσωπικού των Αρχαιολογικών Χώρων.  
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17. Β.∆. 297/1970 ΕΤΚ 93/Α: Περί συστάσεως τακτικών θέσεων παρά 

τω Ταµείω Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων κατ’ 

εφαρµογήν του Ν.∆. 169/1969. 

18. Β.∆. 632/1970 ΕΤΚ 212/Α: Περί οργανώσεως και λειτουργίας του 

Ταµείου Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεως.  

19. ΥΠ. ΑΠ. 31050/1973 ΕΤΚ 744/Β: Περί συστάσεως Κέντρου 

Συντηρήσεως Αρχαιοτήτων παρά τω Υπουργείω Πολιτισµού και 

Επιστηµών.  

20. ΥΠ. ΑΠ. 30695/1973 ΕΤΚ 747/Β: Περί συµπληρώσεως της 

9405/1973 Υπ. Αποφάσεως και ανακατανοµής των θέσεων 

προσωπικού της Γεν. ∆/νσεως Αρχαιοτήτων και Αναστηλώσεως 

του Υπουργείου Πολιτισµού και Επιστηµών.  

21. Π.∆. 505/1975 ΕΤΚ 165/Α: Περί του Αρχαιολογικού Συµβουλίου της 

Γεν. ∆/νσεως Αρχαιοτήτων και Αναστηλώσεως.  

22. ΥΠ. Απ. 14716/1978 ΥΠΠΕ: Καθορισµός θαλασσίων περιοχών για 

άσκηση υποβρύχιας δραστηριότητας µε αναπνευστικές συσκευές 

για ψυχαγωγία.  

23. Ν. 1114/1981 ΕΤΚ 6/Α: Περί κυρώσεως της εις Χάγην την 14ην 

Μαΐου 1954 υπογραφείσης Συµβάσεως «Περί προστασίας των 

πολιτιστικών αγαθών εν περιπτώσει ενόπλου συρράξεως µετά του 

κανονισµού εκτελέσεως αυτής, του Πρωτοκόλλου και των υπ’ 

αριθµ. Ι, ΙΙ και ΙΙΙ αποφάσεων της διασκέψεως. (Ανακοίνωση για την 

έναρξη ισχύος της, ΕΤΚ 212/Α/1981). 

24. Ν. 1127/1981 ΕΤΚ 32/Α: Περί κυρώσεως της εις Λονδίνον την 6ην 

Μαΐου 1969 υπογραφείσης Ευρωπαϊκής Συµβάσεως δια την 

προστασίαν της Αρχαιολογικής κληρονοµίας. (Ανακοίνωση για την 

έναρξη ισχύος της, ΕΤΚ 210/Α/1981). 

25. Ν. 1198/1981 ΕΤΚ 238/Α: Περί ρυθµίσεως θεµάτων αναγοµένων 

εις την εκτός του ΄Αθω ακίνητον περιουσία των Ι. Μονών του Αγίου 

΄Ορους και άλλων τινών διατάξεων.  
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26. ΥΠ.ΑΠ. ∆ΙΛΑΠ/Γ/1469/29921/83 ΕΤΚ 359/Β ΥΠΠΕ: Χαρακτηρισµός 

του οικισµού της Πάργας ως ιστορικού διατηρητέου τόπου και της 

ευρύτερης περιοχής ως τοπίου ιδιαίτερου φυσικού κάλλους.  

27. ΥΠ. ΑΠ. Φ 01/12970/503/1983 ΕΤΚ 387/Β ΥΠΠΕ: Κήρυξη 

αρχαιολογικών χώρων γύρω από την Ακρόπολη.  

28. ΥΠ. ΑΠ. Α7/19297/1983 ΕΤΚ 522/Β ΥΠΠΕ: ∆ιαπίστωση της 

ανάγκης προστασίας των αρχαιολογικών θησαυρών από 

διαφόρους κινδύνους και έγκριση προσλήψεως του απαραίτητου 

προσωπικού.  

29. Π.∆. 18/11/83/9.2.84 ΕΤΚ 83/∆: Καθορισµός Ζωνών προστασίας 

της ευρύτερης περιοχής του αρχαιολογικού χώρου Λυγουριού 

(Αργολίδος) και ειδικών όρων και περιορισµών δόµησης αυτής.  

30. ΥΠ.ΑΠ. 23540/1985 ΕΤΚ 292/15.5.85 ΥΠΟ-ΥΠΠΕ: ∆ωράν είσοδος 

των Ελλήνων υπηκόων στα Μουσεία, Μνηµεία και Αρχαιολογικούς 

Χώρους.  

31. ΥΠ.ΑΠ. Φ07/36535/1287/1985 ΕΤΚ 473/Β/25.7.85 ΥΠΠΕ: Κήρυξη 

της Ολυµπίας ως αρχαιολογικού χώρου.  

32. ΥΠ.ΑΠ. Φ16/28383/1244/1985 ΕΤΚ 474/Β/25.7.85: Κήρυξη του 

Πιερικού Ολύµπου ως αρχαιολογικού και ιστορικού χώρου.  

33. Ν. 1650/1986 «Για την προστασία του περιβάλλοντος». 

34. ΥΠ.ΑΠ. Φ0546/3282/1987 ΕΤΚ 48/Α/9.4.87: Ανακοίνωση για τη 

θέση σε ισχύ του καταστατικού του ∆ιεθνούς Κέντρου για τη µελέτη 

της διατήρησης και αποκατάστασης της πολιτιστικής κληρονοµιάς 

(ICCROM) Ρώµη 24.4.63. Ν. 1669/1986 ΕΤΚΞ 205/Α/29.12.86 

τέθηκε σε ισχύ στις 17.3.87. 

35. ΥΠ.ΑΠ. ΑΡΧ/Α1/Φ10/12135/531/1987 ΕΤΚ 262/Β/21.5.87: Κήρυξη 

της πόλης της ΄Αµφισσας ως αρχαιολογικού χώρου.  

36. ΥΠ.ΑΠ. ΑΡΧ/Α1/Φ15/21159/939/1987 ΕΤΚ 317/Β/24.6.87: Χαρα-

κτηρισµός Θεσσαλικού Ολύµπου ως αρχαιολογικού χώρου.  
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37. ΥΠ.ΑΠ. ΑΡΧ/Α1/Φ14/22196/990/1987 ΕΤΚ 343/Β/29.6.87 ΥΠΠ: 

Χαρακτηρισµός περιοχής στο Περιβόλι Φθιώτιδας ως 

αρχαιολογικού χώρου.  

38. ΥΠ.ΑΠ. 10033/1988 ΕΤΚ 152/Β/18.3.88 ΥΠΠΟ: Κωδικοποίηση 

αποφάσεων που αφορούν θαλάσσιες περιοχές για υποβρύχια 

δραστηριότητα.  

39. Ν. 2508/1997 «Βιώσιµη οικιστική ανάπτυξη των πόλεων και 

οικισµών της χώρας και άλλες διατάξεις».(1)  

40. ΄Αρθρο 2 Ν. 2742/1999 «Χωροταξικός σχεδιασµός και αειφόρος 

ανάπτυξη και άλλες διατάξεις». 

 Τα νοµοθετήµατα αυτά έχουν πολλές αρετές και σε ένα βαθµό η 

διάσωση µεγάλου µέρους της πολιτιστικής κληρονοµιάς οφείλεται στην 

εφαρµογή τους. ΄Οµως το έως της ψηφίσεως του Ν. 3028/2002 ισχύον 

νοµικό καθεστώς παρουσίαζε ανεπάρκειες. Το άρθρο 24 παρ. 6 του 

Συντάγµατος 1975/1986/2001 έδωσε την δυνατότητα στο Συµβούλιο 

Επικρατείας να προχωρήσει σε ρηξικέλευθες λύσεις εντείνοντας την 

προστασία της πολιτιστικής κληρονοµιάς. Η εξέλιξη όµως αυτή, όσο θετική 

και αν είναι, ανέδειξε την ανάγκη µιας ενιαίας και συστηµατικής 

νοµοθεσίας.  

 ΙΙ) Οι θεµελιώδεις αρχές του Ν. 3028/2002. 

 Ο νόµος αυτός δίνει απάντηση σε πολλά βασικά ερωτήµατα. Οι 

θεµελιώδεις αρχές οι οποίες τον διέπουν και οι οποίες παράλληλα 

στηρίζουν τις σηµαντικότερες καινοτοµίες του είναι οι ακόλουθες: 

 Α) Η συστηµατοποίηση και η διεύρυνση της έννοιας της 

πολιτιστικής κληρονοµιάς: Αντικείµενο της προστασίας των ρυθµίσεων του 

νόµου είναι η πολιτιστική κληρονοµιά της χώρας, δηλαδή το σύνολο των 

πολιτιστικών αγαθών τα οποία ευρίσκονται στην Ελληνική Επικράτεια. Η 

πολιτιστική κληρονοµιά της χώρας αποτελείται από όλα τα πολιτιστικά 

αγαθά, τα οποία συνιστούν µαρτυρίες της υπάρξεως και της 

                                            
(1)  Αγγ. Μάλλια-Αντωνίου, Ελληνική και Κοινοτική Νοµοθεσία για την προστασία του 

περιβάλλοντος, εκδ. 1988. 
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δραστηριότητας των ατόµων, αλλά και των συλλογικών συσσωµατώσεών 

τους. ∆ιακριτικό γνώρισµα των στοιχείων της πολιτιστικής κληρονοµιάς 

είναι ότι παρέχουν πληροφορίες για όλες τις εκφάνσεις της ζωής του 

ανθρώπου (πολιτικές, τεχνικές, πνευµατικές, καλλιτεχνικές, οικονοµικές 

κ.λπ.), χωρίς οι αισθητικοί ή ιδεολογικοί προσδιορισµοί να έχουν τον 

βαρύνοντα ρόλο. Το πεδίο εφαρµογής του νόµου καλύπτει όλα τα 

πολιτιστικά αγαθά από τους αρχαιοτάτους χρόνους έως σήµερα. Η 

αντιµετώπιση όµως των πολιτιστικών αγαθών διαφέρει ανάλογα µε την 

περίοδο στην οποία ανάγονται.  

 Β) Η ισότιµη αντιµετώπιση των µνηµείων: Σε αντίθεση µε τον 

αρχαιοκεντρισµό ο οποίος χαρακτήριζε το προηγούµενο καθεστώς, τόσο 

τα αρχαία όσο και τα νεότερα µνηµεία, τόσο τα κινητά όσο και τα ακίνητα 

αντιµετωπίζονται µε το ίδιο πνεύµα, µολονότι οι ειδικότερες µορφές 

προστασίας µπορεί να ποικίλουν.  

 Γ) Η κοινωνική διάσταση της προστασίας της πολιτιστικής 

κληρονοµιάς: Η προστασία της πολιτιστικής κληρονοµιάς αφορά όλο το 

κοινωνικό σύνολο. Τα µνηµεία ως µαρτυρίες του ανθρώπινου βίου έχουν 

σηµασία για την διαµόρφωση και την διατήρηση της ιστορικής µνήµης και 

των συλλογικών ταυτοτήτων.  

 ∆) Ο εµπλουτισµός της προστασίας: Με τις ρυθµίσεις του νόµου 

κατοχυρώνεται η διεύρυνση και ο εµπλουτισµός της έννοιας της 

προστασίας. Η προστασία την οποία παρέχουν οι ρυθµίσεις του, δεν 

ταυτίζεται µε την παραδοσιακή λειτουργία των περιορισµών και της 

διατήρησης, αλλά ενσωµατώνει και νέες λειτουργίες, οι οποίες 

ανταποκρίνονται στις σύγχρονες συνθήκες. Αξίζει όµως να σηµειωθεί η 

ιδιαίτερη σηµασία ορισµένων καινοτόµων µορφών προστασίας, όπως η 

καταγραφή και η τεκµηρίωση, για τις οποίες ο νόµος µεριµνά µε την 

θεσµοθέτηση του Εθνικού Αρχείου Μνηµείων, ή η ένταξη στην σύγχρονη 

κοινωνική ζωή, η οποία εξασφαλίζεται λ.χ. µε τη µέριµνα για την χρήση 

των µνηµείων, την ανάδειξη της ενεργητικής πολιτικής των µουσείων κ.λπ. 
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 Ε) Η συµπληρωµατικότητα των καθηκόντων της πολιτείας και των 

πολιτών: Η Πολιτεία αναγνωρίζεται από τον νόµο ως βασικός παράγοντας 

προστασίας της πολιτιστικής κληρονοµιάς, όπως άλλωστε επιτάσσει το 

άρθρο 24 του Συντάγµατος. Η ανάγκη όµως αποτελεσµατικής προστασίας 

της πολιτιστικής κληρονοµιάς επιβάλλει την ουσιαστική συµβολή των 

πολιτών. Γι’ αυτό ενθαρρύνει τους πολίτες να συµβάλλουν αποφασιστικά 

στην επίτευξη αυτού του σκοπού. Η ενθάρρυνση επιχειρείται µε διάφορες 

ρυθµίσεις µε τις οποίες καθιερώνεται είτε η επιβράβευση των πολιτών 

(αµοιβή για εύρεση αρχαίων, κίνητρα), είτε η αποζηµίωσή τους για 

δαπάνες τις οποίες υφίστανται από εργασίες στα ακίνητά τους, κ.λπ. 

 ΣΤ) Ιδιοκτησία και κατοχή των µνηµείων: Η αρχή, η οποία 

διατρέχει τις περί ιδιοκτησίας ρυθµίσεις του νόµου, είναι ότι η ιδιοκτησία 

αλλά και τα άλλα συναφή δικαιώµατα ως προς τα µνηµεία, ασκούνται κατά 

τρόπον ο οποίος να συνάδει µε την προστασία τους. Εν όψει των 

σηµερινών διεθνών συνθηκών ανάπτυξης της αρχαιολογικής έρευνας, 

ενθαρρύνεται ένα µοντέλο συλλέκτη αρχαίων κινητών µνηµείων, ο οποίος 

φροντίζει για την εισαγωγή στην χώρα αντικειµένων, τα οποία είχαν 

εξαχθεί πριν από 50 τουλάχιστον χρόνια, ενώ αποκλείεται το µοντέλο του 

συλλέκτη ο οποίος συναλλάσσεται µε λανθρανασκαφείς και 

αρχαιοκάπηλους, όπως είναι δυνατόν να συµβαίνει στο πλαίσιο της έως 

τώρα ισχύουσας νοµοθεσίας.  

 Ζ) Η ρύθµιση της διακίνησης των πολιτιστικών αγαθών: 

 Εφόσον µία από τις στοιχειώδεις προϋποθέσεις της προστασίας 

των µνηµείων είναι η γνώση της κατάστασης στην οποία ευρίσκονται, η 

µεταβίβαση της κατοχής ή της κυριότητάς τους πρέπει να γνωστοποιείται 

στις αρµόδιες υπηρεσίες. Επίσης σηµαντικός είναι ο ρόλος παραγόντων, 

όπως τα µουσεία, ιδιωτικά ή δηµόσια και οι συλλέκτες κατά την διακίνηση 

µνηµείων: προκειµένου να διασφαλισθεί πιο ικανοποιητικά η προστασία 

των αγαθών, προβλέπεται η προνοµιακή συµµετοχή τους σε διαδικασίες 

µεταβίβασης πολιτιστικών αγαθών.  
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 Η) Η ένταξη των µνηµείων στον χώρο: Η προστασία της 

πολιτιστικής κληρονοµιάς συνδέεται αναπόσπαστα µε την έννοια του 

χώρου. Για τον λόγο αυτόν αποτελεί θεµελιώδη επιλογή του νόµου η 

διαµόρφωση, µε συστηµατικό τρόπο, ενός ολοκληρωµένου πλαισίου 

προστασίας και ανάδειξης των πολιτιστικών αγαθών σε χωρικό επίπεδο. 

΄Ετσι κατ’ αρχήν, προβλέπεται ότι στην έννοια του ακινήτου µνηµείου 

περιλαµβάνεται και το άµεσο περιβάλλον του. Κυρίως όµως αρθρώνονται 

µε πληρότητα και εσωτερική συνοχή οι βασικές κατηγορίες των χωρικών 

ενοτήτων, τις οποίες αποτελούν οι αρχαιολογικοί χώροι και οι ιστορικοί 

τόποι. Οι ζώνες προστασίας συµπληρώνουν το σχετικό πλαίσιο, 

δεδοµένου ότι επιδιώκουν να διασφαλίσουν επαρκείς εγγυήσεις για την 

ανάδειξη και προστασία των εν λόγω κατηγοριών.  

 Θ) Η διευκόλυνση της πρόσβασης των πολιτών στα στοιχεία της 

πολιτιστικής κληρονοµιάς: Η έννοια της προστασίας της πολιτιστικής 

κληρονοµιάς, όπως έχει ήδη αναφερθεί, έχει επανοριοθετηθεί 

ενσωµατώνοντας σύγχρονες αντιλήψεις. Μεταξύ αυτών συγκαταλέγεται 

και η ευαισθητοποίηση, η εκπαίδευση και η ψυχαγωγία των πολιτών µέσα 

από την γνωριµία µε τα πολιτιστικά αγαθά της χώρας. Για τον σκοπό αυτό, 

έχουν ενταχθεί στο νόµο ρυθµίσεις, οι οποίες αποβλέπουν στην 

διευκόλυνση της επικοινωνίας του πολίτη µε τα στοιχεία τα οποία 

συνθέτουν την πολιτιστική κληρονοµιά. ΄Ετσι, διασφαλίζεται και το 

δικαίωµα του πολίτη για πρόσβαση στα πολιτιστικά αγαθά µε όρους 

ισότητας και υπό τους εντελώς αναγκαίους περιορισµούς ως προς την 

φύλαξη και την συντήρησή τους.  

 Ι) Η οργάνωση και η προαγωγή της έρευνας: Τα στοιχεία της 

πολιτιστικής κληρονοµιάς αποτελούν πηγές, αλλά και αντικείµενα γνώσης 

και έρευνας, δύο βασικών εκδηλώσεων της προστασίας lato sensu, αλλά 

και ουσιώδεις προϋποθέσεις των άλλων εκδηλώσεών της. Υπό την έννοια 

αυτή, η ελευθερία της έρευνας προστατεύεται όχι µόνον αυτοτελώς, αλλά 

και στον βαθµό που αποτελεί προϋπόθεση της πιο αποτελεσµατικής 

προστασίας της.  
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 ΙΑ΄) Η διεύρυνση των ανταλλαγών µε ξένες χώρες: Η πολιτιστική 

κληρονοµιά της χώρας µας συντίθεται από συνεισφορές πολλών λαών, 

κοινοτήτων, ατόµων και έχει δεχθεί ποικίλες επιρροές. Από την άλλη 

πλευρά, η Ελλάδα υπήρξε κοιτίδα πολιτισµών µε οικουµενική ακτινοβολία. 

Για τους λόγους αυτούς, η γνωριµία των πληθυσµών ξένων χωρών µε τα 

µνηµεία µας, αλλά και η γνωριµία της ελληνικής κοινωνίας µε ξένους 

πολιτισµούς αποτελεί υποχρέωση της χώρας µας απέναντι στην διεθνή 

κοινότητα. ΄Ετσι προβλέπεται ο δανεισµός και η προσωρινή εξαγωγή 

µνηµείων για εκθεσιακούς, παιδαγωγικούς και ερευνητικούς σκοπούς, ως 

και η ανταλλαγή µνηµείων και αντικειµένων µουσειακών συλλογών.  

 Εν όψει των ως άνω αρχών του Ν. 3028/2002: 1) Το πεδίο 

εφαρµογής του νόµου καλύπτει όλα τα πολιτιστικά αγαθά από τους 

αρχαιοτάτους χρόνους έως σήµερα. ΄Αρα, δεν υπάρχει απώτατο όριο. Το 

απώτατο όριο το καθορίζει κάθε φορά η επιστήµη. Τα όρια στο παρελθόν 

µετατίθενται συνεχώς, όλο και βαθύτερα. Η προστασία εκτείνεται µέχρι και 

σήµερα.  

 Μία δεύτερη και µάλιστα καινοτόµα επιλογή είναι η ρητή υπαγωγή 

στο πεδίο εφαρµογής του νόµου όχι µόνο των ενσώµατων, των 

εµπράγµατων, αλλά και των άϋλων πολιτιστικών αγαθών. Ο προφορικός 

πολιτισµός, η προφορική ιστορία, οι παραδόσεις, τα λαϊκά δρώµενα έχουν 

την ίδια προστασία µε τα υλικά πολιτιστικά αγαθά.  

 2) Το πιο σηµαντικό, βέβαια, στοιχείο, το κρισιµότερο στοιχείο του 

νόµου, η µήτρα όλων των υπόλοιπων ρυθµίσεων, είναι η περιοδολόγηση 

της προστασίας. Καταρχήν, ο νόµος χαρακτηρίζει ως µνηµεία όλα τα 

πολιτιστικά αγαθά, µε πολλές επιµέρους διακρίσεις, από τις οποίες οι 

σηµαντικότερες είναι οι διακρίσεις των µνηµείων αφενός µεν σε αρχαία και 

νεότερα, αφετέρου δε σε κινητά και ακίνητα: 

 Ι. α) Αρχαία µνηµεία είναι αυτά που χρονολογούνται από τα 

απώτατα χρόνια έως και το 1830. 

 β) Νεότερα µνηµεία είναι αυτά που χρονολογούνται από  το 1830 

έως σήµερα.  
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 ΙΙ. Με βάση, λοιπόν, αυτή την τυπολογία των µνηµείων σε αρχαία 

και νεότερα, προβλέπονται οι εξής ειδικότερες κατηγορίες ακινήτων και 

κινητών: 

 α) Τα ακίνητα αρχαία µνηµεία προστατεύονται όλα εκ του νόµου, 

εφόσον χρονολογούνται µέχρι και το 1830. Τα νεότερα ακίνητα µνηµεία 

που ανάγονται στην περίοδο από το 1830 έως και πριν τα εκατό τελευταία 

χρόνια, προστατεύονται ως µνηµεία, εφόσον χαρακτηρίζονται ως τέτοια, 

λόγω της αρχιτεκτονικής, πολεοδοµικής, κοινωνικής, εθνολογικής, 

λαογραφικής, θρησκευτικής, τεχνικής, βιοµηχανικής ή εν γένει ιστορικής, 

καλλιτεχνικής ή επιστηµονικής σηµασίας τους.  

 β) Ως προς τα κινητά: ΄Οσα χρονολογούνται έως και το 1453 είναι 

όλα αρχαία µνηµεία εκ του νόµου. Τα µεταγενέστερα του 1453 έως και το 

1830, δηλαδή τα µεταβυζαντινά, είναι από το νόµο µνηµεία που 

προστατεύονται χωρίς να απαιτείται χαρακτηρισµός, εφόσον αποτελούν 

ευρήµατα ανασκαφών, αποσπάστηκαν από ακίνητα µνηµεία και είναι 

εικόνες ή θρησκευτικά λειτουργικά αντικείµενα. Τα µνηµεία που υπάγονται 

σε αυτές τις τρεις κατηγορίες µεταβυζαντινών κινητών είναι από το νόµο 

προστατευόµενα χωρίς να απαιτείται διοικητική πράξη χαρακτηρισµού.  

 Τα υπόλοιπα µεταβυζαντινά κινητά της περιόδου 1453-1830 

πρέπει να χαρακτηριστούν ως µνηµεία µε την έκδοση σχετικής διοικητικής 

πράξης.  

 3) Μεγάλο ζήτηµα αποτελεί η σχέση µεταξύ ιδιοκτησίας – κατοχής 

και περιορισµών. Και εδώ, οι κανόνες είναι διαφορετικοί για τα ακίνητα και 

διαφορετικοί για τα κινητά µνηµεία: 

 α) Τα ακίνητα αρχαία, που χρονολογούνται έως και το 1453, 

καθώς και όσα µεταγενέστερα ανακαλύπτονται κατά την εκτέλεση 

ανασκαφών, ανήκουν κατά κυριότητα στο ∆ηµόσιο, είναι αντικείµενα εκτός 

συναλλαγής και ανεπίδεκτα χρησικτησίας. Εξαίρεση προβλέπεται για το 

δικαίωµα κυριότητας που αναγνωρίζεται στα εκκλησιαστικά νοµικά 

πρόσωπα ή άλλες ενώσεις προσώπων που εκπροσωπούν θρησκείες ή 

δόγµατα.  
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 β) Στα µεταβυζαντινά και νεότερα ακίνητα µνηµεία είναι δυνατόν 

να έχουµε κυριότητα ή άλλα εµπράγµατα δικαιώµατα ιδιωτών υπό 

αυστηρούς περιορισµούς και πάντοτε υπό το διαρκή και αυστηρό έλεγχο 

των υπηρεσιών του Υπουργείου Πολιτισµού.  

 γ) Τα κινητά, εφόσον είναι αρχαία µνηµεία και χρονολογούνται 

έως το 1453 ανήκουν στο ∆ηµόσιο κατά κυριότητα, είναι πράγµατα εκτός 

συναλλαγής και ανεπίδεκτα χρησικτησίας. Εισάγεται, όµως, η εξής 

απόκλιση στο σηµείο αυτό: Η κυριότητα κινητών αρχαίων που εισάγονται 

και χρονολογούνται έως το 1453 αναγνωρίζεται και διατηρείται υπό δύο 

πολύ αυστηρές προϋποθέσεις: εφόσον αυτά δεν έχουν εξαχθεί από τη 

χώρα την τελευταία πεντηκονταετία πριν την εισαγωγή τους και εφόσον 

δεν είναι προϊόντα κλοπής ή λαθρανασκαφής. Αναγνωρίζεται, επίσης, η 

κυριότητα κινητών αρχαίων της ίδιας περιόδου στα εκκλησιαστικά νοµικά 

πρόσωπα και σε άλλες ενώσεις προσώπων που εκπροσωπούν θρησκείες 

ή δόγµατα. Η κατοχή ή η κυριότητα όλων των κινητών αυτής της περιόδου 

είναι δυνατόν να µεταβιβαστεί εν ζωή ή αιτία θανάτου υπό αυστηρούς 

όρους και προϋποθέσεις και εφόσον το πρόσωπο προς το οποίο 

πρόκειται να γίνει η µεταβίβαση αναγνωριστεί ως κάτοχος.  

 δ) Με τα αρχαία κινητά µνηµεία εξοµοιώνονται όλα τα 

µεταβυζαντινά κινητά που είναι προϊόντα ανασκαφής ή έχουν αποσπασθεί 

από ακίνητα µνηµεία ή είναι εικόνες ή λειτουργικά σκεύη και θεωρούνται 

από το νόµο προστατευόµενα µνηµεία.  

 4) Ο νόµος προβλέπει, επίσης, ότι υπό προϋποθέσεις είναι 

δυνατή για λόγους πολιτιστικών ανταλλαγών η προσωρινή εξαγωγή 

πολιτιστικών αγαθών και ο δανεισµός ή η ανταλλαγή µνηµείων που 

ανήκουν στο ∆ηµόσιο.  

 5) Ο νόµος ολοκληρώνεται µε ένα αναλυτικό κεφάλαιο ειδικών 

ποινικών διατάξεων, οι οποίες στα άρθρα 53-72 προβλέπουν µια σειρά 

από ειδικά εγκλήµατα για την κλοπή, την υπεξαίρεση, τη φθορά µνηµείου, 

για την αποδοχή ή τη διάθεση µνηµείου που αποτελεί προϊόν εγκλήµατος, 

για την παραβίαση της υποχρέωσης δήλωσης, για την παράνοµη 
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µεταβίβαση, την παράνοµη ανασκαφή, την παράνοµη εισαγωγή-εξαγωγή, 

την παράνοµη επέµβαση ή εκτέλεση έργων σε µνηµείο, την παράνοµη µη 

επιστροφή πολιτιστικών αγαθών, την πληµµελή φύλαξη, διατήρηση ή 

συντήρηση µνηµείου. Προβλέπει, ακόµη, ειδικές ποινικές ευθύνες για τα 

όργανα του κράτους και αρµοδιότητα του Εφετείου, όταν τα εγκλήµατα 

τελούνται σε βαθµό κακουργήµατος.(1) 

                                            
(1)  Εισηγητική ΄Εκθεση Ν. 3028/2002, ΚΝοΒ τ. 50 (2002), 1339. 
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Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο   5 

 
 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

 Α) Κανονισµός (ΕΟΚ) ΑΡΙΘ. 3911/92 του Συµβουλίου της 9ης 

∆εκεµβρίου 1992 σχετικά µε την εξαγωγή πολιτιστικών αγαθών (ΕΕ αριθ.  

L 395 της 13.12.1992, σελ. 1). 

 Κατά τον εν λόγω Κανονισµό, το Συµβούλιο των Ευρωπαϊκών 

Κοινοτήτων, έχοντας υπόψη τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής 

Οικονοµικής Κοινότητας και ιδίως το άρθρο 113, την πρόταση τη 

Επιτροπής, τη γνώµη της Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής, 

εκτίµησε:  

 ότι απαιτούνται κανόνες συναλλαγών µε τις τρίτες χώρες για την 

προστασία των πολιτιστικών αγαθών,  

 ότι είναι αναγκαία η λήψη µέτρων για την εξασφάλιση 

οµοιόµορφου ελέγχου στα εξωτερικά σύνορα της Κοινότητας κατά την 

εξαγωγή πολιτιστικών αγαθών, κατά τα συµπεράσµατα του Συµβουλίου 

της 19ης Νοεµβρίου 1990, 

 ότι ένα τέτοιο σύστηµα πρέπει να επιβάλλει επίδειξη άδειας, η 

οποία εκδίδεται από το αρµόδιο κράτος µέλος πριν από την εξαγωγή 

πολιτιστικών αγαθών που καλύπτονται από αυτόν τον κανονισµό,  

 ότι αυτό συνεπάγεται σαφή καθορισµό του πεδίου εφαρµογής των 

µέτρων και των διαδικασιών εφαρµογής τους,  

 ότι δεδοµένης της εµπειρίας που έχει αποκτηθεί από τις αρχές 

των κρατών µελών στο πλαίσιο της εφαρµογής του Κανονισµού (ΕΟΚ) 

αριθ. 1468/81 του Συµβουλίου της 19ης Μαΐου 1981 περί της αµοιβαίας 

συνδροµής µεταξύ των διοικητικών αρχών των κρατών µελών και της 

συνεργασίας µεταξύ αυτών µε την Επιτροπή µε σκοπό τη διασφάλιση της 

ορθής εφαρµογής των τελωνειακών ή γεωργικών ρυθµίσεων, ο εν λόγω 

κανονισµός πρέπει να εφαρµοστεί και στον παρόντα τοµέα.  



 25

 Σύµφωνα µε το άρθρο 1 του παρόντος Κανονισµού «µε την 

επιφύλαξη των δικαιωµάτων που έχουν τα κράτη µέλη δυνάµει του 

άρθρου 36 της συνθήκης, ως "πολιτιστικά αγαθά" νοούνται τα 

απαριθµούµενα στον κατάλογο του παραρτήµατος». 

 Κατά το άρθρο 2, για την εξαγωγή πολιτιστικών αγαθών, εκτός 

του τελωνειακού  εδάφους της Κοινότητας, απαιτείται η επίδειξη άδειας 

εξαγωγής. Η άδεια εξαγωγής εκδίδεται κατόπιν αιτήσεως του 

ενδιαφερόµενου. Η άδεια αυτή µπορεί να µην χορηγείται, όταν τα εν λόγω 

πολιτιστικά αγαθά καλύπτονται από νοµοθεσία που προστατεύει τους 

εθνικούς θησαυρούς που έχουν καλλιτεχνική, ιστορική ή αρχαιολογική αξία 

στο οικείο κράτος µέλος. Με την επιφύλαξη των διατάξεων αυτού του 

άρθρου, η άµεση εξαγωγή από το τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας 

εθνικών θησαυρών, τα οποία δεν είναι πολιτιστικά αγαθά υπόκειται στην 

εθνική νοµοθεσία του κράτους µέλους εξαγωγής. Κατά το άρθρο 3, τα 

κράτη µέλη παρέχουν στην Επιτροπή τον κατάλογο των αρµοδίων αρχών 

για την έκδοση των αδειών εξαγωγής πολιτιστικών αγαθών. Αυτός ο 

κατάλογος, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίησή του δηµοσιεύονται στην 

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.  

 Β) Οδηγία 2001/38/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συµβουλίου, της 5ης Ιουνίου 2001, για την τροποποίηση της Οδηγίας 

93/7/ΕΟΚ του Συµβουλίου σχετικά µε την επιστροφή πολιτιστικών αγαθών 

που έχουν παράνοµα αποµακρυνθεί από το έδαφος κράτους µέλους (ΕΕ 

αριθ. 187 της 10.7.2001, σ. 43). 

 Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο της Ευρωπαϊκής 

΄Ενωσης, έχοντας υπόψη τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής 

Κοινότητας, την πρόταση της Επιτροπής, τη γνώµη της Οικονοµικής και 

Κοινωνικής Επιτροπής, τη γνώµη της Επιτροπής των Περιφερειών, 

εκτίµησε ότι η δηµιουργία της Οικονοµικής και Νοµισµατικής ΄Ενωσης και 

η µετάβαση στο Ευρώ επηρεάζουν το τελευταίο εδάφιο του τµήµατος Β 

του παραρτήµατος της οδηγίας 93/7/ΕΟΚ του Συµβουλίου, όπου 

καθορίζονται οι αξίες των πολιτιστικών αγαθών που υπάγονται στο πεδίο 
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εφαρµογής εκείνης της οδηγίας. ∆ιαπιστώθηκε ότι η αξία 0 (µηδέν), που 

περιλαµβάνεται στο τµήµα Β του παραρτήµατος της Οδηγίας 93/7/ΕΟΚ και 

η οποία ισχύει ως οικονοµικό κατώτατο όριο για ορισµένες κατηγορίες 

πολιτιστικών αγαθών, θα µπορούσε να ερµηνευτεί µε τρόπο που θα 

έβλαπτε την αποτελεσµατική εφαρµογή της οδηγίας. Ενώ η εν λόγω αξία 

σηµαίνει ότι τα αγαθά που ανήκουν στις σχετικές κατηγορίες, ανεξαρτήτως 

της αξίας τους, ακόµη και αν αυτή είναι αµελητέα ή µηδαµινή, πρέπει να 

θεωρούνται ως πολιτιστικά αγαθά, κατά την έννοια της οδηγίας, ορισµένες 

αρχές την ερµήνευσαν µε την έννοια ότι το εν λόγω πολιτιστικό αγαθό δεν 

έχει καµία αξία, µε αποτέλεσµα να αρνούνται στις κατηγορίες αγαθών την 

προστασία που προβλέπει η οδηγία.  

 Κατά συνέπεια, προκειµένου να αποφευχθεί κάθε σύγχυση, θα 

πρέπει να αντικατασταθεί ο αριθµός 0 µε µια σαφέστερη διατύπωση, που 

να µην αφήνει αµφιβολίες ως προς την ανάγκη προστασίας των εν λόγω 

αγαθών.(1)       

                                            
(1)  Παναγιώτη Σκουρή – Ελένης Τροβά, «Προστασία Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής 

Κληρονοµιάς» Ν. 3028/2002, Αθήνα – Θεσσαλονίκη.  
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Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο   6 

 
 ΟΙ ∆ΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

 Μετά το δεύτερο παγκόσµιο πόλεµο παρατηρείται µία 

συστηµατική και συνεχώς εξελισσόµενη τάση προς τη διεθνοποίηση της 

προστασίας των ατοµικών ελευθεριών µεταφέροντας και το κέντρο του 

ενδιαφέροντος από το κράτος στη διεθνή κοινότητα. Χαρακτηριστικό 

παράδειγµα είναι η ανάπτυξη των λεγόµενων δικαιωµάτων τρίτης γενεάς ή 

δικαιωµάτων αλληλεγγύης. Μεταξύ των δικαιωµάτων αυτών 

συγκαταλέγεται και το δικαίωµα στο περιβάλλον και τον πολιτισµό. ΄Ετσι, η 

πολιτιστική κληρονοµιά, καθώς και τα διάφορα πολιτιστικά αγαθά 

αποτέλεσαν αντικείµενο ρύθµισης σηµαντικών διεθνών συµβάσεων.  

 Η σύµβαση του Παρισιού της 17.11.1970 σχετικά µε «τα ληπτέα 

µέτρα για την απαγόρευσιν και παρεµπόδισιν της παρανόµου εισαγωγής, 

εξαγωγής και µεταβιβάσεως της κυριότητος των πολιτιστικών αγαθών» (ν. 

1103/80) κυρώθηκε πρώτη. Η σύµβαση αυτή υπογράφηκε στα πλαίσια της 

Γενικής ∆ιασκέψεως της Οργάνωσης των Ηνωµένων Εθνών για την 

Εκπαίδευση, την Επιστήµη και τη Μόρφωση (UNESCO). 

 Στη συνέχεια, το Φεβρουάριο του 1981, κυρώθηκαν κατά σειρά οι 

εξής συµβάσεις: 

 1. Η ∆ιεθνής Σύµβαση της Χάγης της 14.5.1954 «περί 

προστασίας» των πολιτιστικών αγαθών εν περιπτώσει ενόπλου 

συρράξεως µετά του Κανονισµού εκτελέσεως αυτής, του Πρωτοκόλλου και 

των υπ’ αρ. Ι, ΙΙ και ΙΙΙ αποφάσεων της ∆ιασκέψεως» (Ν. 1114/81). Και η 

σύµβαση αυτή υπογράφηκε στα πλαίσια της UNESCO, σύµφωνα µε τις 

αρχές που αφορούν την προστασία των πολιτιστικών αγαθών σε 

περίπτωση ένοπλης σύρραξης, οι οποίες είχαν αρχικά θεσπιστεί µε τις 

συµβάσεις της Χάγης του 1899 και 1907 και το Σύµφωνο της Ουάσιγκτον 

του 1935. 
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 2. Η ∆ιεθνής Σύµβαση του Παρισιού της 23.11.72 για την 

Προστασία της Παγκοσµίου Πολιτιστικής και Φυσικής Κληρονοµιάς (Ν. 

1126/81), που έγινε και αυτή στο πλαίσιο της UNESCO. 

 3. Η ∆ιεθνής Σύµβαση του Λονδίνου της 6.5.69 για την προστασία 

της Αρχαιολογικής Κληρονοµιάς, στο πλαίσιο του Συµβουλίου της 

Ευρώπης (Ν. 1127/81). 

 4. Η Σύµβαση για την προστασία της αρχιτεκτονικής κληρονοµιάς 

της Ευρώπης (Γρανάδα 1985) (Ν. 2039/1992).  

 Οι έννοιες που καθορίζουν οι διεθνείς συµβάσεις υιοθετούνται µε 

ευρύτητα από τη νοµολογία και στη συνέχεια και από την εθνική 

νοµοθεσία, όπως έγινε µε το ν. 3028/02 που αναφέρεται στην πολιτιστική 

κληρονοµιά. Το πνεύµα του ισχύοντος ελληνικού Συντάγµατος είναι 

σύµφωνο µε τις αρχές και αξίες που εκφράζουν οι συµβάσεις αυτές και η 

ευρύτατη συνταγµατική διατύπωση «φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον» 

του άρθρου 24 Σ είναι σε αρµονία µε την ιδεολογία που κρατεί στη ∆ιεθνή 

Κοινότητα.(1)  

                                            
(1)  Ελένη Τροβά, «Πολιτιστικό Περιβάλλον κατά το Σύνταγµα του 1975-86-2001», εκδ. 

1992.  
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Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο   7 

 
 ΟΙ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΛΛΩΝ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 

ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ 

 Η συγκριτική αντιµετώπιση των ρυθµίσεων του ελληνικού 

Συντάγµατος ενδιαφέρει σήµερα ιδίως στο πλαίσιο της από κοινού 

αντιµετώπισης ανάλογης φύσεως προβληµατισµών από άλλα κράτη, ιδίως 

λόγω της παράλληλης ανάπτυξης του διεθνούς και του ευρωπαϊκού 

ενδιαφέροντος για την προστασία των πολιτιστικών αγαθών. Τα νεώτερα 

Συντάγµατα ενσωµατώνουν κανόνες καταγόµενους από διεθνείς συνθήκες 

µε αποτέλεσµα τα πολιτιστικά δικαιώµατα να καθίστανται άκοπες 

συνταγµατικές κατακτήσεις.  

 Το γερµανικό Σύνταγµα της 11.8.1919 περιέλαβε µια σειρά 

διατάξεων για τις θεµελιώδεις αρχές και τα καθήκοντα των Γερµανών. 

Ειδικότερα, στο άρθρο 142 ρυθµίστηκε η προστασία της τέχνης και της 

επιστήµης και στο άρθρο 150 η προστασία των µνηµείων και των φυσικών 

καλλονών της χώρας.  

 Σηµαντική ένδειξη για την αφύπνιση του συνταγµατικού νοµοθέτη 

ήταν στο παρελθόν αυτή του ιταλικού Συντάγµατος του 1947. Το ιταλικό 

Σύνταγµα στο κεφάλαιο «θεµελιώδεις αρχές», αναφέρει στο αρθ. 9 ότι «Η 

∆ηµοκρατία προάγει την ανάπτυξη του πολιτισµού και της επιστηµονικής 

και τεχνικής έρευνας. Προστατεύει το τοπίο και την ιστορική και πολιτιστική 

κληρονοµιά του ΄Εθνους».  

 Το ισπανικό Σύνταγµα µεριµνά τόσο για το φυσικό, όσο και για το 

πολιτιστικό περιβάλλον. Το ισπανικό Σύνταγµα του 1992 αναφέρεται πιο 

αναλυτικά στο αρθ. 31.2 στο περιβάλλον. Ειδικότερα, αναφέρει: «Οι 

δηµόσιες δαπάνες θα εξασφαλίζουν µια δίκαιη κατανοµή των δηµοσίων 

και φυσικών πόρων, µε σκοπό την προστασία και τη βελτίωση της 

ποιότητας ζωής, καθώς και την υπεράσπιση και αποκατάσταση του 

περιβάλλοντος, προσφεύγοντας στην απαραίτητη συλλογική αλληλεγγύη». 

Το άρθρο 44 υποχρεώνει τις δηµόσιες αρχές να εγγυώνται την πρόσβαση 
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στον πολιτισµό, ο οποίος αποτελεί δικαίωµα όλων. Στη συνέχεια, το αρθ. 

46 ορίζει ειδικά για την ιστορική και πολιτιστική κληρονοµιά ότι: «Οι 

δηµόσιες αρχές εγγυώνται τη διατήρηση και ενθαρρύνουν τον 

εµπλουτισµό της ιστορικής, πολιτιστικής και καλλιτεχνικής κληρονοµιάς 

των λαών της Ισπανίας και των αγαθών που τα αποτελούν, όποιο και αν 

είναι το νοµικό καθεστώς τους και σε όποιον και αν ανήκουν. Ο ποινικός 

νόµος θα επιβάλει κυρώσεις σε όσους προσβάλλουν αυτή την 

κληρονοµιά».  

 Ιδιαίτερα σηµαντική είναι και η ρύθµιση του Συντάγµατος της 

Πορτογαλίας του 1976, το άρθρο 9 του οποίου θεωρεί τη µέριµνα για τον 

πολιτισµό βασικό σκοπό του κράτους, καθώς και τη µέριµνα για την 

πολιτιστική κληρονοµιά και τη γλώσσα.  

 Στη Γαλλία, όσο και αν φαίνεται παράδοξο λόγω της ευαισθησίας 

της χώρας στα ζητήµατα πολιτισµού, το γαλλικό Σύνταγµα δεν περιέχει 

διάταξη σχετική µε το πολιτιστικό περιβάλλον. ΄Εχει αφεθεί, κατά 

συνέπεια, στο νοµοθέτη η µέριµνα για την κατοχύρωση των πολιτιστικών 

αγαθών.  

 Στο βελγικό σύνταγµα, ενδιαφέρον παρουσιάζει η διάταξη του 

άρθρου 23, κατά την οποία ο πολιτισµός αποτελεί στοιχείο της 

ανθρώπινης αξιοπρέπειας καθώς και το υγιές περιβάλλον. Εξειδικεύοντας 

τα πολιτιστικά δικαιώµατα το βλεγικό Σύνταγµα αναφέρει ότι ο καθένας 

έχει το δικαίωµα να απολαµβάνει κοινωνική και πολιτιστική πληρότητα. 

Ιδιαίτερη µνεία γίνεται και στη γλώσσα, γεγονός που είναι εύλογο λόγω 

των γλωσσικών ιδιοµορφιών της χώρας.  

 Στις Κάτω Χώρες, το Σύνταγµα του 1983 κατοχρώνει αφενός την 

προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, αφετέρου υποχρεώνει τις αρχές 

να µεριµνούν για την πολιτιστική ανάπτυξη των πολιτών.  

 Στο επίπεδο των Συνταγµάτων των κρατών µελών της 

Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης θα πρέπει να σηµειωθεί ότι το ελληνικό Σύνταγµα 

είναι µοναδικό στη χρήση του όρου πολιτιστικό περιβάλλον, ενώ κάποια 

νεότερα Συντάγµατα κάνουν αναφορά γενικά στον πολιτισµό ή την 
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πολιτιστική κληρονοµιά. Οι χώρες της Ιβηρικής και η Ιταλία δίδουν µια 

ιδιαίτερη έµφαση στον πολιτισµό συνδέοντάς τον µε την εθνική ταυτότητα. 

Αντίθετα, η χρήση του όρου πολιτιστικό περιβάλλον του ελληνικού 

Συντάγµατος, όπως τίθεται και νοµοτεχνικά (άρθρο 24) δίδει έµφαση στο 

χώρο και την ιστορία, χωρίς να συνδέει τον πολιτισµό µε το ΄Εθνος, κάτι 

που βεβαίως δε µπορεί να αποκλεισθεί ερµηνευτικά.(1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
(1)  Ελένη Τροβά, «Πολιτιστικό Περιβάλλον κατά το Σύνταγµα του 1975-86-2001» εκδ. 

1992. 
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Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο   8 

 
 Η ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΣτΕ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ 

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

 Πλούσια είναι η νοµολογία των Ελληνικών ∆ικαστηρίων για την 

προστασία της πολιτιστικής κληρονοµίας και µάλιστα του Συµβουλίου 

Επικρατείας, το οποίο παλαιόθεν προστάτευσε τα αρχαία µνηµεία. Εκτός 

από τις αποφάσεις οι οποίες αναφέρθηκαν παραπάνω, αξίζει να 

µνηµονευθούν και οι εξής: 

 1) Η υπ’ αριθ. 3862/2004 απόφαση του Σ.τ.Ε. (Ελλ. ∆. 46.1257), 

µε την οποία έγινε δεκτόν, ότι ο Υπουργός Πολιτισµού µπορεί να επιβάλλει 

περιορισµούς δοµήσεως ή και να απαγορεύει ακόµη τη δόµηση ακινήτου, 

δυναµένου να βλάψει αισθητικώς και υλικώς παρακείµενο καλλιτεχνικό ή 

ιστορικό µνηµείο ή οικοδόµηµα, το οποίο έχει κηρυχθεί διατηρητέο. 

Επίσης, ο ίδιος µπορεί να υπαγάγει στους περιορισµούς του άρθρου 52 

Κ.Ν. 5351/1932 όχι µόνον το συγκεκριµένο εκάστοτε κτίσµα που έχει 

καλλιτεχνική ή ιστορική αξία, αλλά και τον περιβάλλοντα αυτό χώρο, ο 

οποίος κρίνεται αναγκαίος για την προβολή ή εξυπηρέτηση αυτού ή για 

την προς αυτό προσπέλαση.  

 2) Η υπ’ αριθµ. 2801/1991 απόφαση της Ολοµέλειας του Σ.τ.Ε. 

(Αρµ. ΜΕ΄ 1149), η οποία, πέραν των όσων αναφέρθηκαν στο κεφάλαιο 

περί του Συντάγµατος της Ελλάδας, δέχθηκε και ότι ο χαρακτηρισµός ενός 

οικοδοµήµατος ως ιστορικού είναι δυνατόν να αφορά όχι µόνον το κτίριο 

καθ’ εαυτό, αλλά και τον εσωτερικό χώρο του ως ενιαίο σύνολο, το οποίο 

περιλαµβάνει την επίπλωση και γενικώς τα κινητά πράγµατα τα οποία 

ευρίσκονται στον χώρο αυτόν και συνδέονται µε ορισµένη ιστορική χρήση 

του.  

 3) Η υπ’ αριθµ. 1950/1999 απόφαση του Σ.τ.Ε. (Ελλ. ∆. 41.1153), 

η οποία δέχθηκε, ότι «Και η υποτυπώδης διερεύνησις του κρισίµου 

ζητήµατος των επιδράσεων εκ της αυξηµένης αεροπορικής κινήσεως του 

αεροδροµίου και της δυνατότητος προσγειώσεως και απογειώσεως 
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µεγαλυτέρων αεροσκαφών επί του οµόρου παραδοσιακού οικισµού 

εγένετο υπό οµάδος επιστηµόνων, η οποία περιελάµβανε άλλας 

ειδικότητας πλην της αρµοδίας εν προκειµένω ειδικότητος του 

αρχαιολόγου και δη του εξειδικευµένου εις το θέµα των επιδράσεων της 

λειτουργίας αεροδροµίου επί προστατευτέων µνηµείων και οικιστικών 

συνόλων, ο οποίος βεβαίως θα είχε τον κύριον λόγον επί του επιµάχου 

ζητήµατος· ελλείπει, κατά συνέπειαν, από την µελέτην, ουσιώδης 

προϋπόθεσις της πληρότητος και του επιστηµονικού της κύρους· η 

έλλειψις αυτή δεν αναπληρούται από την απαιτουµένην άδειαν του 

Υπουργού Πολιτισµού δια την εκτέλεσιν έργου πλησίον αρχαιολογικού 

χώρου, η οποία εκδίδεται κατ’ άλλην, διάφορον διαδικασίαν». 

 4) Η υπ’ αριθ. 944/1988 απόφαση του Σ.τ.Ε. (Αρµ. ΜΓ΄ 497), η 

οποία δέχθηκε ότι, σύµφωνα µε τις ισχύουσες σχετικές διατάξεις, «η 

αρµόδια για την χορήγηση άδειας εγκαταστάσεως βιοµηχανικής µονάδος 

αρχή οφείλει να εξακριβώνει ητιολογηµένως, µετ’ ενδελεχή έρευναν, εάν το 

υπό εγκατάσταση βιοµηχανικό συγκρότηµα είναι, ως εκ της φύσεως και 

του τρόπου κατασκευής και λειτουργίας του, καθ’ οιονδήποτε τρόπο 

επικίνδυνο ή οχληρό δια το προσωπικό, τους περιοίκους και το κοινό εν 

γένει, λαµβανοµένων υπ’ όψη και των συνθηκών του περιβάλλοντος, ως 

τοιούτου νοουµένου τόσον του φυσικού, όσον και του πολιτιστικού, ως και 

της προβλεποµένης εξελίξεως της γειτονικής περιοχής...». 

 5) Η υπ’ αριθ. 958/1989 απόφαση του Σ.τ.Ε. (Αρµ. ΜΓ΄ 581), η 

οποία, σχετικά µε την προστασία του πολιτιστικού περιβάλλοντος (άρθρο 

24 § 1 Συντ.), δέχθηκε, ότι είναι θεµιτοί κατά το Σύνταγµα οι περιορισµοί 

της ιδιοκτησίας που ανάγονται στον χαρακτηρισµό κτιρίων ως 

διατηρητέων και στον καθορισµό ειδικών όρων προστασίας, δόµησης και 

χρήσης αυτών µε απόφαση του Υπ. ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. 

 6) Η υπ’ αριθ. 3279/2003 απόφαση της Ολοµέλειας του Σ.τ.Ε. 

(Ελλ. ∆. 45.1198), η οποία αποφάνθηκε, ότι «Με το άρθρο 24 του 

Συντάγµατος καθιερώνεται ειδικώς το πρώτον αυξηµένη προστασία του 

πολιτιστικού περιβάλλοντος, δηλαδή των µνηµείων και λοιπών 
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πολιτιστικών αγαθών που προέρχονται από την ανθρώπινη 

δραστηριότητα και συνθέτουν λόγω της ιστορικής, καλλιτεχνικής ή 

επιστηµονικής σηµασίας τους την εν γένει πολιτιστική κληρονοµιά της 

χώρας· η προστασία αυτή περιλαµβάνει, µεταξύ άλλων, την διατήρηση 

των εν λόγω πολιτιστικών στοιχείων στο διηνεκές· εποµένως, κάθε 

επέµβαση επί και πλησίον αρχαίου πρέπει κατ’ αρχήν να αποβλέπει στην 

προστασία και ανάδειξη αυτού, να ενεργείται δε εν όψει των ιδιαιτέρων 

χαρακτηριστικών και του είδους των προστατευτέων ευρηµάτων και επί τη 

βάσει των δεδοµένων της αρχαιολογικής επιστήµης, απαγορευοµένων 

επεµβάσεων και χρήσεων µη συµβατών προς την κατά προορισµό χρήση 

του αρχαίου· περαιτέρω, το άρθρο 50 Κ.Ν. 5351/1932 έχει την έννοια, ότι 

η άδεια του Υπουργού Πολιτισµού προς εκτέλεση εργασιών επί αυτών 

τούτων των αρχαίων δύναται να παρέχεται µόνον προς προστασία τους 

και υπό την προϋπόθεση ότι έχει προηγουµένως διασφαλισθεί ότι από την 

εκτέλεση των εργασιών δεν θα επέλθει βλάβη στα αρχαία...». 

 7) Η υπ’ αριθ. 2185/1994 απόφαση του Σ.τ.Ε., (Μιχαήλ ∆εκλερής, 

«Ο δωδεκάδελτος του περιβάλλοντος, Εγκόλπιο βιώσιµου αναπτύξεως), η 

οποία έκρινε επιτρεπτή την θέσπιση εκτεταµένων ζωνών προστασίας, 

απόλυτης απαγόρευσης ή ελεγχόµενης δόµησης στους ∆ελφούς. 

 8) Η υπ’ αριθ. 4735/1995 απόφαση του Σ.τ.Ε., (Μιχαήλ ∆εκλερής, 

«Ο δωδεκάδελτος του περιβάλλοντος, Εγκόλπιο βιώσιµου αναπτύξεως), 

µε την οποία το Ανώτατο ∆ικαστήριο, στην υπόθεση του Ελλανίου όρους 

της Αίγινας, στο οποίο χωροθετήθηκε τόπος υγειονοµικής ταφής των 

αποβλήτων των οικισµών της νήσου, ακύρωσε την επιλογή αυτή λόγω 

οπτικής ρύπανσης του αρχαίου αυτού µνηµείου στο οποίο ευρίσκεται το 

ιερό του ∆ιός.  

 9) Η υπ’ αριθ. 1529/1993 απόφαση του Σ.τ.Ε., (Μιχαήλ ∆εκλερής, 

«Ο δωδεκάδελτος του περιβάλλοντος, Εγκόλπιο βιώσιµου αναπτύξεως), 

σύµφωνα µε την οποία, στην Πάτµο, η οποία είναι διατηρητέο µνηµειακό 

συγκρότηµα, επιτρέπεται να ανοικοδοµούνται µόνον τα προϋφιστάµενα 

παραδοσιακά «οσπίτια». 
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 10) Η υπ’ αριθ. 4740/1995 απόφαση του Σ.τ.Ε., (Μιχαήλ 

∆εκλερής, «Ο δωδεκάδελτος του περιβάλλοντος, Εγκόλπιο βιώσιµου 

αναπτύξεως), κατά την οποία, η επισκευή και αποκατάσταση 

κοινόχρηστων χώρων παραδοσιακού οικισµού δεν επιτρέπεται να άγει σε 

αλλοίωση της µορφολογίας και των υλικών τους. ∆εν είναι επιτρεπτή η 

µετατροπή παλαιάς πλακόστρωτης κλιµακωτής οδού στην Σίφνο, σε 

ασφαλτοστρωµένο ισόπεδο δρόµο. 

 11) Η υπ’ αριθ. 6485/1995 απόφαση του Σ.τ.Ε., (Ελλ. ∆. 37.889), 

µε την οποία το Ανώτατο ∆ικαστήριο, σχετικά µε τον αρχαιολογικό χώρο 

του Ραµνούντος, δέχθηκε ότι εκ του άρθρου 50 του ΚΝ΄ 5351/1932, 

ερµηνευοµένου κατά βάσιν του άρθρου 24 του Συντάγµατος, έπεται ότι 

δεν επιτρέπεται η λειτουργία λατοµείου πλησίον τοποθεσιών εις τας 

οποίας ευρίσκονται αρχαία ή πιθανολογείται η ανεύρεσίς των· διότι αφ’ 

ενός µεν εξ αυτής ταύτης της λειτουργίας των λατοµείων προκύπτει 

ευθέως άµεσος και πρόδηλος κίνδυνος δια τα αρχαία, αφ’ ετέρου δε εκ της 

αλλοιώσεως του περιβάλλοντος χώρου, την οποίαν επάγεται η λειτουργία 

των λατοµείων, καθίσταται αύτη ασυµβίβαστος προς τας απαιτήσεις της 

αισθητικής αναδείξεως των αρχαίων».  

 12) Η υπ’ αριθ. 1191/1996 απόφαση του Σ.τ.Ε. (Ελλ. ∆. 37. 917), 

κατά την οποία, στο σύνολό του ο οικισµός της ΄Υδρας έχει χαρακτήρα 

µνηµείου της ελληνικής πολιτιστικής κληρονοµίας και είναι προστατευτέος 

υπό την υφισταµένη πολεοδοµική του κατάσταση, µε το αυστηρό 

καθεστώς του αρχαιολογικού νόµου (5351/1932). 
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 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 Ως πολιτιστικό περιβάλλον νοείται ένα µεγάλο τµήµα του 

ανθρώπινου βίου, το σύνολο σχεδόν της ιστορίας του που συντίθεται από 

τα πολιτιστικά αγαθά, όπως το δικαίωµα στην εκπαίδευση, συµµετοχή 

στην πολιτιστική ζωή, την τέχνη και την επιστήµη. Η προστασία του 

πολιτιστικού περιβάλλοντος επιτελεί τρεις λειτουργίες: (1) συντηρεί την 

πολιτιστική κληρονοµιά, (2) αποβλέπει σε υψηλή ποιότητα ζωής και (3) 

επιδιώκει συνέχιση του σύγχρονου πολιτισµού. Λόγω αυτών των 

λειτουργιών, το ελληνικό Σύνταγµα, οι νόµοι, η νοµολογία των ελληνικών 

δικαστηρίων, οι Κανονισµοί της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης, οι ∆ιεθνείς 

Συµβάσεις και τα Συντάγµατα των άλλων χωρών προβλέπουν ειδικές 

ρυθµίσεις για το ζήτηµα αυτό. Το άρθρο 24 του ελληνικού Συντάγµατος 

καθιερώνει την προστασία τόσο του φυσικού όσο και του πολιτιστικού 

περιβάλλοντος και µάλιστα αυξηµένη. Από τους νόµους της Ελλάδας, ο ν. 

3028/2002, που είναι και ο σηµαντικότερος, αντιµετωπίζει ισότιµα τα 

µνηµεία, προβλέπει την κοινωνική διάσταση της προστασίας του 

πολιτιστικού περιβάλλοντος  και ρυθµίζει συµπληρωµατικά τα καθήκοντα 

της πολιτείας και των πολιτών. Η σηµασία της προστασίας του 

πολιτιστικού περιβάλλοντος εκδηλώνεται και από την ελληνική νοµολογία 

του Συµβουλίου της Επικρατείας, καθώς και από τα µέτρα της 

Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης, τις διεθνείς συµβάσεις και τις διατάξεις των 

Συνταγµάτων άλλων κρατών.  

 Με βάση τα παραπάνω, η προστασία του πολιτιστικού  

περιβάλλοντος συνιστά µέληµα του κράτους, όσο και της Ευρωπαϊκής και 

∆ιεθνούς Κοινότητας, αλλά και των πολιτών, σύµφωνα µε το άρθρο 24 § 1 

του Ελληνικού Συντάγµατος, καθώς τα στοιχεία του συναποτελούν την 

εθνική ταυτότητα κάθε λαού.  
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 ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 Πολιτιστικό περιβάλλον µπορεί να θεωρηθεί ένα τµήµα ορισµένων 

ανθρώπινων δραστηριοτήτων που εκφράζονται µέσα από συγκεκριµένα 

έργα, κυρίως προϊόντα της τέχνης. Η αρχή της πολιτιστικής κληρονοµιάς 

σκοπεύει να διασώσει τα πιο πολύτιµα µνηµεία, ανθρώπινα έργα και 

τόπους. Η σηµασία της προστασίας της πολιτιστικής κληρονοµιάς έγκειται 

στο ότι µε αυτή επιτυγχάνεται η εξασφάλιση της σταθερότητας και της 

ιστορικής συνέχειας του ανθρωπογενούς περιβάλλοντος, αλλά και η 

διαφύλαξη της πολιτιστικής ταυτότητας. Η προστασία του πολιτιστικού 

περιβάλλοντος πραγµατώνεται τόσο από το Σύνταγµα και τους νόµους της 

χώρας, όσο και από την νοµολογία των δικαστηρίων, τους ευρωπαϊκούς 

κανονισµούς, τις διεθνείς συµβάσεις και τα Συντάγµατα των άλλων 

κρατών. Με το άρθρο 24, ο ΄Ελληνας συνταγµατικός νοµοθέτης καθιέρωσε 

αυξηµένη προστασία του πολιτιστικού περιβάλλοντος, µε την οποία 

αποβλέπει στη συντήρηση της πολιτιστικής κληρονοµιάς, στην υψηλή 

ποιότητα ζωής και στη συνέχιση του σύγχρονου πολιτισµού και της 

πολιτιστικής κληροδοσίας. Από τους νόµους, ο σηµαντικότερος είναι ο ν. 

3028/2002, ο οποίος εισάγει αξιόλογες καινοτοµίες, όπως η 

συστηµατοποίηση και η διεύρυνση της έννοιας της πολιτιστικής 

κληρονοµιάς, η ισότιµη αντιµετώπιση των µνηµείων, η κοινωνική διάσταση 

της προστασίας της πολιτιστικής κληρονοµιάς, ο εµπλουτισµός της 

προστασίας, καθώς και η συµπληρωµατικότητα των καθηκόντων της 

πολιτείας και των πολιτών, κ.α. Επιπλέον, πλούσια είναι η νοµολογία των 

ελληνικών δικαστηρίων, καθώς και σηµαντικά τα µέτρα της Ευρωπαϊκής 

΄Ενωσης, όπως ο Κανονισµός, αριθ. 3911/92 του Συµβουλίου της 9ης 

∆εκεµβρίου 1992 και η Οδηγία 2001/38/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

και του Συµβουλίου, της 5ης Ιουνίου 2001. Τέλος, για την προστασία του 

πολιτιστικού περιβάλλοντος έχουν συναφθεί διεθνείς συµβάσεις, όπως η 

Σύµβαση του Παρισιού της 17.11.1970, η ∆ιεθνής Σύµβαση της Χάγης, η 
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∆ιεθνής Σύµβαση του Παρισιού της 23.11.72, η ∆ιεθνής Σύµβαση του 

Λονδίνου της 6.5.69 και η Σύµβαση της Γρανάδας (1985) και έχουν 

θεσπιστεί διατάξεις σχετικές στα Συντάγµατα άλλων χωρών, όπως της 

Γερµανίας, Ιταλίας, Ισπανίας, Βελγίου και Κάτω Χωρών.  
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