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H ΔΙΑΘΕΣΗ, ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΑΝΙΧΝΕΥΤΩΝ  

ΜΕΤΑΛΛΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ   

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ, ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ  
  

Πάντος Α. Πάντος  

  Ένα από τα προβλήματα που απησχόλησαν την Αρχαιολογική Υπηρεσία, αλλά και 

διεθνείς οργανισμούς, όπως το Συμβούλιο της Ευρώπης, ήταν αυτό της χρήσεως των 

ανιχνευτών μετάλλων προς ανεύρεσι αρχαίων νομισμάτων και άλλων αρχαίων 

μεταλλικών αντικειμένων, από ερασιτέχνες, συνήθως θησαυροθήρες, αλλά και 

αρχαιοκαπήλους στην Ελλάδα και διεθνώς. Οι έρευνες για ανεύρεση μη αρχαιολογικών 

θησαυρών είχεν ήδη ρυθμισθή με νόμο την δεκαετία του 1930 [ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ]. Η 

εκτεταμένη χρήσις των ανιχνευτών μετάλλων και οι συνεπαγόμενες καταστροφές σε 

αρχαιολογικούς χώρους και μνημεία ανάγκασαν το Υπουργείο Πολιτισμού, ήδη το 

1997, να ρυθμίση νομοθετικώς τα σχετικά θέματα , να ζητήση την έκδοση σχετικής 

αγορανομικής διατάξεως για την ελεγχομένη διάθεσί τους το 1998 και τέλος να 

ρυθμίση πληρέστερον το θέμα αυτό με σχετική πρόνοια στον νέο αρχαιολογικό νόμο 

3028/2002  και με κατ΄εξουσιοδότησι αυτού λεπτομερή κοινή υπουργική απόφαση το 

2003 [ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι].  

PS (2017): Ενδιαφέρουσα είναι η αντιπαράθεσις για το θέμα αυτό που άνοιξε στο 

εξωτερικό για το θέμα αυτό με αφορμή άρθρο στο Διαδίκτυο [ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  

ΙΙΙ].    

  

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι  

Ανιχνευτές μετάλλων  

          1. Νόμος αρ. 2557/1997, "Θεσμοί, μέτρα και δράσεις πολιτιστικής 

ανάπτυξης " (Φ.Ε.Κ. 271/Α'/24.12.1997).  
  

Άρθρο 9  

8. [ Βλ. ήδη Ν.3028/2002, κατωτέρω]1.  

2. Αγορανομική Διάταξη αρ. 14/1989, "Κωδικοποίηση αγορανομικών 

διατάξεων".  
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 23.  

Άρθρο 363 (α)  

«Για τη διάθεση στην αγορά ανιχνευτών μετάλλων ή άλλων οργάνων διασκοπήσεως 

του υπεδάφους ή ακινήτων μνημείων επιβάλλεται όπως στη συσκευασία και στις 

οδηγίες χρήσεώς τους, αναγράφεται σε εμφανές μέρος και με σαφήνεια, ότι η χρήση 

των οργάνων αυτών επιτρέπεται μόνο σε συγκεκριμένη περιοχή κατόπιν αδείας της 

αρχαιολογικής υπηρεσίας σύμφωνα με το Νόμο 2557/1997 άρθρο 9 παρ. 8»2.  

 
1  Με την 642/1981 γνωμοδότηση το ΝΣΚ δέχθηκε ότι: αποκλείεται η χορήγηση άδειας γιά την 

επιφανειακή εξερεύνηση της υπαίθρου με την βοήθεια ανιχνευτών.  
2 Το άρθρο 363 (α) προστέθηκε με την Αγορανομική Διάταξη αρ. 17/21.12.1998 (Φ.Ε.Κ. 

1330/Β'/31.12.1998)  
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3. Νόμος αριθ. 3028/2002 «Για την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν 

γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς» (ΦΕΚ 153/Α΄/28.6.2002).  
  

Άρθρο 35. Έννοια αρχαιολογικής έρευνας πεδίου  

Ως αρχαιολογική έρευνα πεδίου νοείται η έρευνα του εδάφους, του υπεδάφους, του 

βυθού της θάλασσας ή του πυθμένα λιμνών ή ποταμών που έχει ως σκοπό τον 

εντοπισμό ή την αποκάλυψη αρχαίων μνημείων, είτε αυτή συνίσταται σε ανασκαφή, 

χερσαία ή ενάλια, είτε σε επιφανειακή έρευνα είτε σε επιστημονική έρευνα που 

διενεργείται με γεωφυσικές ή άλλες μεθόδους.  

  

Άρθρο 38. Άλλης μορφής αρχαιολογικές έρευνες  

2. Η χρήση ανιχνευτών μετάλλου ή άλλων οργάνων διασκόπησης προς 

διερεύνηση του υπεδάφους, του βυθού ή του πυθμένα, δεν επιτρέπεται χωρίς την άδεια 

της Υπηρεσίας. Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού3 ρυθμίζονται θέματα που 

αφορούν την κατοχή, τη χρήση τέτοιων οργάνων, καθώς και τη διαδικασία χορήγησης 

των σχετικών αδειών.  

3. …. και κάθε σχετική λεπτομέρεια για την εφαρμογή των άρθρων 35-38 

ρυθμίζονται με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού.  

  

Άρθρο 61. Παράνομη ανασκαφή ή άλλη αρχαιολογική έρευνα  

3. Όποιος χωρίς προηγούμενη άδεια διενεργεί άλλης μορφής παράνομη αρχαιολογική 

έρευνα με σκοπό την ανεύρεση ή αποκάλυψη αρχαίων τιμωρείται με φυλάκιση 

τουλάχιστον ενός (1) έτους. Αν ο δράστης διαπράττει την πράξη του προηγούμενου 

εδαφίου κατά συνήθεια ή κατ' επάγγελμα, επιβάλλεται κάθειρξη έως δέκα (10) ετών.  

  

Άρθρο 62. Παράνομη χρήση ανιχνευτή μετάλλου  

1. Όποιος χρησιμοποιεί ανιχνευτή μετάλλων ή άλλα όργανα διασκόπησης χωρίς 

την άδεια που απαιτείται από τη διάταξη της παραγράφου 2 του άρθρου 38 τιμωρείται 

με φυλάκιση τουλάχιστον τριών (3) μηνών.  

2. Αν η πράξη της προηγούμενης παραγράφου τελέσθηκε μέσα σε αρχαιολογικούς 

χώρους ή αν ο υπαίτιος της πράξης την επιχειρεί κατ΄ επάγγελμα ή κατά συνήθεια 

επιβάλλεται φυλάκιση τουλάχιστον τριών (3) ετών.  

  

         4. Υπουργική απόφαση αριθ. ΥΠΠΟ/ΔΟΕΠΥ/ΤΟΠΥΝΣ/33/42426/ 

30.7.2003 «Κατοχή και χρήση ανιχνευτών μετάλλων και λοιπών οργάνων 

διασκόπησης του υπεδάφους, του βυθού ή του πυθμένα» (ΦΕΚ 

1124/Β΄/8.8.2003, διόρθωση σφάλματος ΦΕΚ1339/Β΄/18.9. 2003)  
  

αποφασίζουμε:  

Καθορίζουμε τους όρους και τις Προϋποθέσεις κατοχής και χρήσης ανιχνευτών 

μετάλλων ή άλλων οργάνων διασκόπησης προς διερεύνηση του υπεδάφους, του βυθού 

ή του πυθμένα, καθώς και τη διαδικασία χορήγησης των σχετικών αδειών, ως εξής:  

 
3  Εξεδόθη η απόφαση αριθ. ΥΠΠΟ/ΔΟΕΠΥ/ΤΟΠΥΝΣ/33/42426/30.7.2003 «Κατοχή και χρήση 

ανιχνευτών μετάλλων και λοιπών οργάνων διασκόπησης του υπεδάφους, του βυθού ή του πυθμένα» 

(ΦΕΚ 1124/Β΄/8.8.2003, διόρθωση σφαλμάτων ΦΕΚ 1339/Β΄/18.9.2003), βλ. κατωτέρω.  
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Α. ΄Εννοιες  

1. - Ως "ανιχνευτές μετάλλου" (εφεξής "ανιχνευτές") νοούνται τα όργανα εκείνα 

που έχουν την δυνατότητα εντοπισμού ενός είδους ή περισσοτέρων ειδών μετάλλων 

στο υπέδαφος, στο βυθό της θαλάσσης ή στον πυθμένα ποταμών, λιμνών και ελών, ή 

σε οικοδομήματα.  

2. - Ως "όργανα διασκόπησης προς διερεύνηση του υπεδάφους, του βυθού ή του 

πυθμένα" (εφεξής "όργανα") νοούνται τα όργανα εκείνα, δια των οποίων, με χρήση 

μεθόδων των φυσικών επιστημών και της σύγχρονης τεχνολογίας, καθίσταται δυνατή 

η διερεύνηση του υπεδάφους, του βυθού της θαλάσσης ή του πυθμένα ποταμών και 

λιμνών, ιδίως ο εντοπισμός αρχαίων ερειπίων, αρχαιολογικών αποθέσεων, ναυαγίων 

κλπ.  

  

Β. Κατοχή ανιχνευτών και οργάνων  

1.Η κατοχή ανιχνευτών ή και οργάνων τελεί υπό τον έλεγχο των Υπηρεσιών της  

Γενικής Διευθύνσεως Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς του Υπουργείου 

Πολιτισμού (ΥΠ.ΠΟ). Προς τούτο κατά την πώληση των ανιχνευτών ή και οργάνων 

στην ημεδαπή, επιβάλλεται να συμπληρώνεται από τους ιδιώτες αγοραστές έντυπο 

δελτίο κατοχής ανιχνευτών ή και οργάνων, όπως το συνημμένο στην παρούσα 

παράρτημα4. Το πρωτότυπο του δελτίου αυτού αποστέλλεται από τον πωλητή στην 

Γενική Διεύθυνση Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς , στην οποία τηρείται 

ειδικό μητρώο. Το ειδικό αυτό μητρώο τηρείται και σε ψηφιακή μορφή, είναι δε 

προσιτό στις αρμόδιες Υπηρεσίες του ΥΠ.ΠΟ. ή άλλων Υπουργείων. Την ίδια 

υποχρέωση συμπληρώσεως και αποστολής του εντύπου  δελτίου υπέχουν και όσοι 

εισάγουν στην ελληνική επικράτεια ανιχνευτές και όργανα, τα οποία απέκτησαν στην 

αλλοδαπή.  

2. Για την διάθεση στην αγορά ανιχνευτών μετάλλων ή άλλων οργάνων 

διασκοπήσεως του υπεδάφους, του βυθού ή του πυθμένος ή ακινήτων μνημείων και 

χώρων επιβάλλεται όπως στην συσκευασία και στις οδηγίες χρήσεώς τους, 

αναγράφεται σε εμφανές μέρος και με σαφήνεια, ότι η χρήση των οργάνων αυτών 

επιτρέπεται μόνο σε συγκεκριμένη περιοχή κατόπιν αδείας της αρμόδιας 

Περιφερειακής ή Ειδικής Περιφερειακής Υπηρεσίας της Γενικής Διεύθυνσης 

Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς του ΥΠ.ΠΟ. (Αγορανομική Διάταξη 

αριθ. 17/21.12.1998 (ΦΕΚ 1330/Β΄/31.12.1998).  

3. Σε περίπτωση μεταβιβάσεως, καθ΄ οιονδήποτε τρόπο, των κατεχομένων 

ανιχνευτών ή και οργάνων, ο μεταβιβάζων οφείλει να δηλώνει χωρίς υπαίτια 

καθυστέρηση την μεταβίβαση στην αρμόδια Υπηρεσία, καθώς και τα στοιχεία του νέου 

κατόχου, ο οποίος υποχρεούται να συμπληρώσει και να υποβάλει σ΄ αυτήν το έντυπο 

δελτίο της ανωτέρω παραγράφου 3.  

4. ΄Οσοι κατέχουν ανιχνευτές ή και όργανα κατά την δημοσίευση της παρούσης 

αποφάσεως στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως οφείλουν εντός ενός έτους από της 

ημερομηνίας της δημοσιεύσεως να συμπληρώσουν και να υποβάλουν στην Γενική 

Διεύθυνση Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς του ΥΠ.ΠΟ. το έντυπο δελτίο 

κατοχής ανιχνευτών ή και οργάνων5.  

  

 
4 Το έντυπο υπόδειγμα δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1339/Β΄/18.9.2003.  
5 Το έντυπο υπόδειγμα δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1339/Β΄/18.9.2003.  
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Γ. Χρήση ανιχνευτών και οργάνων και διαδικασία χορηγήσεως αδειών χρήσεως.  

1. Για κάθε χρήση ανιχνευτών ή και οργάνων, ο κάτοχος υποβάλλει στην κατά 

τόπο αρμόδια Περιφερειακή ή Ειδική Περιφερειακή Υπηρεσία της Γενικής Διεύθυνσης 

Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς του ΥΠ.ΠΟ. σχετική αίτηση, 

επισυνάπτοντας φωτοαντίγραφο χάρτου ή τοπογραφικού διαγράμματος καταλλήλου 

κλίμακος, στον οποίο καθορίζεται η περιοχή όπου θα χρησιμοποιηθούν. Στην αίτηση 

αναγράφεται οπωσδήποτε ο σκοπός της χρήσεως τους στην καθοριζομένη ως άνω 

περιοχή, ο χρόνος της χρήσεως, καθώς και τα πρόσωπα που θα συμμετάσχουν.  

2. Δεν επιτρέπεται η χορήγηση αδείας χρήσης ανιχνευτών ή και οργάνων σε 

αρχαιολογικούς χώρους ή ιστορικούς τόπους ή σε ζώνες προστασίας καθώς και 

πλησίον μνημείων ή επί μνημείων.   

     Κατ΄ εξαίρεση μπορεί να επιτραπεί, μετά από γνώμη του αρμοδίου Τοπικού 

Συμβουλίου Μνημείων, η χρήση ανιχνευτών ή και οργάνων και στους ανωτέρω 

χώρους, τόπους ή ακίνητα μνημεία   

           α) στους εκτελούντες αρχαιολογικές έρευνες πεδίου (άρθρα 35-38 του  

Ν.3028/2002),  

           β) στους εκτελούντες εργασίες προστασίας μνημείων (άρθρα 40-43 του Ν.  

3028/2002),  

           γ) για εκπαιδευτικούς ή ερευνητικούς σκοπούς και εν γένει για τις ανάγκες της  

Υπηρεσίας και   

           δ) όταν παρίσταται ανάγκη επισκευής υφισταμένων στους χώρους αυτούς 

κοινωφελών δικτύων.  

3. Δεν επιτρέπεται η χορήγηση αδείας χρήσης ανιχνευτών ή και οργάνων σε 

πρόσωπα που δεν παρέχουν τα εχέγγυα για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που 

επιβάλλονται από την παρούσα απόφαση, ιδίως δε σε όσους έχουν τα κωλύματα που 

αναφέρονται στο εδάφιο γ΄ της παρ.2 του άρθρου 23 του Ν.3028/2002, καθώς και σε 

όσους έχουν καταδικασθεί αμετάκλητα για παράβαση του Ν.6133/1934 (ΦΕΚ 172/Α΄/ 

29.5.1934).  

4. Η αρμόδια Περιφερειακή ή Ειδική Περιφερειακή Υπηρεσία του ΥΠ.ΠΟ., αφού 

ελέγξει την νομιμότητα της κατοχής του ανιχνευτού ή και οργάνου και των αιτουμένων 

ερευνών, μπορεί να χορηγεί την άδεια χρήσης για τον συγκεκριμένο τόπο και χρόνο.  

5. Στην άδεια που χορηγείται κατά την προηγουμένη παράγραφο 

περιλαμβάνονται οι αναγκαίοι όροι, ιδίως για την διασφάλιση των μνημείων και των 

χώρων κατά την διερεύνηση με ανιχνευτές ή όργανα, για την ανακοίνωση στην 

Υπηρεσία των αποτελεσμάτων της διερεύνησης, για τυχόν διενέργεια των εργασιών 

υπό την εποπτεία υπαλλήλου της Υπηρεσίας, για το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα 

διενεργείας τους κλπ. Η άδεια κοινοποιείται στον ενδιαφερόμενο, στην αρμόδια 

Κεντρική Υπηρεσία του ΥΠ.ΠΟ., σε τυχόν συναρμόδιες Περιφερειακές Υπηρεσίες  

του ΥΠ.ΠΟ. και στις κατά τόπον αρμόδιες αστυνομι- κές 

ή λιμενικές αρχές.  

6. Οι αιτούμενοι διενέργεια αρχαιολογικής έρευνας πεδίου, σύμφωνα με τα άρθρα 

35 έως 38 του Ν.3028/2002, οφείλουν να αναφέρουν εάν στον εξοπλισμό τους 

περιλαμβάνονται ανιχνευτές ή και όργανα και εάν θα κάνουν χρήση αυτών.  

7. Η χρήση ανιχνευτών ή και οργάνων χωρίς την άδεια της Υπηρεσίας που 

προβλέπεται από την παρ. 8 του άρθρου 9 του Ν. 2557/1997, από την παρ. 2 του άρθρου 

38 του Ν. 3028/2002 και από την παρούσα απόφαση είναι παράνομη, τιμωρείται δε 

σύμφωνα με το άρθρο 62 του Ν. 3028/2002 και συνεπάγεται τις προβλεπόμενες από 

τον ίδιο νόμο συνέπειες.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ  
  

Ανασκαφές  για  ανεύρεση  μη  

αρχαιολογικών θησαυρών  

  

1.   Νόμος αρ.6133/1934 (ΦΕΚ 172/Α΄/29.5.1934)  

  

΄Αρθρον μόνον.  

1. Επιτρέπεται εις τον Υπουργόν των Οικονομικών να παραχωρή τοις καταδείκταις 

άδειαν 6  ανευρέσεως εις εθνικά ή ιδιόκτητα κτήματα ή εις λίμνας ή χωρικάς 

θαλάσσας κεκρυμμένου θησαυρού, ανήκοντος εις το Δημόσιον και συνισταμένου 

είτε εις χαρτονομίσματα οιασδήποτε Επικρατείας, είτε εις νομίσματα χρυσά ή 

αργυρά ή άλλα οιασδήποτε αξίας τιμαλφή πράγματα, εφ΄ών το Δημόσιον κέκτηται 

δικαίωμα ως εκ του πολέμου είτε εξ οιασδήποτε άλλης αιτίας, εξαιρουμένων των 

αντικειμένων των εχόντων αρχαιολογικήν αξίαν, περί ών ειδικοί Νόμοι προνοούσιν7.  

2. Κατά την έκδοσιν της άνω υπουργικής αποφάσεως ορίζονται και αντιπρόσωποι του 

Δημοσίου προς παρακολούθησιν των ερευνών, άνευ της παρουσίας των οποίων 

απαγορεύεται η έναρξις αυτών, διωκομένου του παραβάτου κατά τας περί κλοπής 

διατάξεις του ποινικού νόμου και αφαιρουμένης και της αδείας ερευνών.   

3. Τα της ανελκύσεως εκ των υδάτων ή της ανασκαφής εν γένει έξοδα και η ανόρθωσις 

πάσης ζημίας προκυπτούσης ως εκ της ανασκαφής βαρύνουσι τον καταδείκτην.  

4. Εις τους τοιούτους καταδείκτας, τους τυχόντας αδείας ερευνών και συμμορφωθέντας 

προς τας διατάξεις του παρόντος επιτρέπεται εις τον επί των Οικονομικών Υπουργόν 

να παρέχη αμοιβήν ίσην προς το ήμισυ της αξίας του ανακαλυφθέντος θησαυρού. Η 

αμοιβή αύτη δύναται να παρέχηται και εις τους τυχαίως, άνευ εξεζητημένης ερεύνης, 

ανακαλύπτοντας τοιούτους θησαυρούς, εφ΄όσον δεν απέκρυψαν τούτους από των 

δημοσίων αρχών.  

5. Διά Διαταγμάτων κανονίζονται αι λεπτομέρειαι του παρόντος νόμου και ιδία ο 

τρόπος και η διαδικασία του καθορισμού της αξίας του θησαυρού, προς υπολογισμόν 

της παρασχετέας αμοιβής.  

6. Καταργείται το άρθρον μοναδικόν του νόμου ΡΖ΄ του 1885.  

  

  

2. Αστικός Κώδικας  

΄Αρθρον 1093.                                                                                                             

Ο ευρών και εις την νομήν αυτού λαβών πράγμα κινητόν αξίας κεκρυμμένον εντός 

άλλου πράγματος κινητού ή ακινήτου επί τόσον χρόνον, ώστε να μη δύναται να 

εξακριβωθή ο κύριος αυτού (θησαυρός), καθίσταται κύριος αυτού κατά το ήμισυ. Το 

έτερον ήμισυ ανήκει εις τον κύριον του πράγματος, εν ώ εκρύπτετο ο θησαυρός.  

 
6 Η χορήγησις αδείας (= εγκρίσεως από πλευράς αρχαιολογικού νόμου) εκτελέσεως ανασκαφών δι΄ 

ανεύρεσιν μη αρχαιολογικών θησαυρών έχει μεταβιβασθή στους Εφόρους Αρχαιοτήτων, βλ. 

ΠΔ16/1980, άρθρο 1 , ενδ.Α)8.  
7 Με την απόφαση αρ.123804/9016/29.11.1985 του Υπουργού Πολιτισμού (ΦΕΚ806/Β΄/31.12.1985) , 

βλ. κατωτέρω, προστατεύονται όλοι οι νομισματικοί θησαυροί που χρονολογούνται μέχρι πρό 100 ετών 

από σημερα εκάστοτε.  
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3. Απόφαση αρ.123804/9016/29.11.1985 Υπουργού Πολιτισμού  

     (ΦΕΚ806/Β΄/31.12.1985)  

          α) Κηρύσσουμε ως ιστορικά διατηρητέα μνημεία τους νομισματικούς εκείνους 

"θησαυρούς" ή τμήματά τους που χρονολογικά ανάγονται στους χρόνους μέχρι το 

1830.  

           β)  Εγκρίνουμε την υπαγωγή στα έργα προηγμένης βιοτεχνίας χρήζοντα ειδικής 

κρατικής προστασίας των διατάξεων του Ν. 1469/1950 (άρθρο 1 παρ. 3) των 

νομισματικών "θησαυρών" ή των τμημάτων τους που χρονολογικά ανάγονται στο 

διάστημα από το 1830 μέχρι και εκατό χρόνια από σήμερα στο παρελθόν.  

  

  

4. Εγκύκλιος Π.946/328/ΠΟΛ.51/13.4.1978 Υπουργείου Οικονομικών  

«Διαδικασία χορηγήσεως αδειών για ανεύρεση κεκρυμμένου θησαυρού»  

  

   Με αφορμή το ανωτέρω σχετικό 8 , με το οποίο το Υπουργείο Πολιτισμού [και 

Επιστημών] μας πληροφορεί ότι ορισμένες Οικον.Εφορίες κατά τη χορήγηση άδειας 

ανασκαφής για ανεύρεση κεκρυμμένου θησαυρού, παραλείπουν να ειδοποιήσουν την 

αρμόδια Αρχαιολογική Υπηρεσία, σας παρακαλούμε, υπενθυμίζοντας παλαιότερες 

διαταγές μας, όπως, προκειμένου να χορηγήσετε με απόφαση του Νομάρχη τέτοια 

άδεια, ζητάτε πρώτα την έγγραφη συγκατάθεση του ιδιοκτήτη του ακινήτου, στο οποίο 

θα γίνει η ανασκαφή αν αυτό είναι ιδιωτικό ή της Υπηρεσίας που το διαχειρίζεται αν 

είναι δημόσιο, και εφόσον ο ιδιοκτήτης συμφωνήσει θα ζητήσετε απαραιτήτως την 

γνώμη του αρμοδίου Εφόρου Αρχαιοτήτων, ο οποίος θα ορίζεται και μέλος της 

Επιτροπής που εποπτεύει την ανασκαφή (βλ. Ν.6133/1934 …).  

   …  

   Συμπληρωματικά προς τα ανωτέρω πρέπει να έχετε υπόψη σας ότι:  

1.- Τα έξοδα ανασκαφής και επαναφοράς των πραγμάτων στην πρίν από την ανασκαφή 

κατάστασή τους, καθώς και της πληρωμής στα μέλη της Επιτροπής οδοιπορικών και 

εκτός έδρας αποζημιώσεως, βαρύνουν τον αιτούντα την ανασκαφή, ο οποίος , για τον 

σκοπό αυτό, πρέπει να καταθέσει στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ανάλογη 

εγγύηση που θα του επιστραφεί μετά την τακτοποίηση των υποχρεώσεών του.  

2.-  Η ανασκαφή θα γίνει μόνο τις ημέρες και τις ώρες που θα ορίζει η απόφαση και 

πάντοτε παρουσία της Επιτροπής.  

3.- Αν τυχόν βρεθεί θησαυρός θα καταμετρηθεί από την Επιτροπή και τον καταδείκτη 

και θα κατατεθή στην Τράπεζα της Ελλάδος, από την οποία θα αναληφθή ύστερα από 

σχετική απόφαση, εκτός αν ο θησαυρός αφορά αντικείμενα αρχαιολογικής αξίας, οπότε 

αρμόδιος για τα περαιτέρω είναι ο ΄Εφορος Αρχαιοτήτων (κ.Ν.5351/1932 περί 

αρχαιοτήτων).  

4.- Στο τέλος της ανασκαφής θα συντάσσεται πρωτόκολλο για το αποτέλεσμα αυτής, 

το οποίο θα υπογράφεται από τα μέλη της Επιτροπής και τον καταδείκτη, που θα 

παίρνει ένα αντίγραφό του.  

   

 
8 Δηλ. το έγγραφο ΥΠΠΟ/ΑΡΧΑΙΟΤ/Α1/Φ.06/45317/6257/π.έ./23.1.1978  
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5.  Εγκύκλιος Β.879/926/11.10.1982 Υπουργείου Οικονομικών «Χορήγηση άδειας 

για ανεύρεση θησαυρών».  

……  

     Το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους μετά από σχετικά ερωτήματα της υπηρεσίας 

μας εξέδωσε τις 582/1981 και 642/1981 γνωμοδοτήσεις που έγιναν δεκτές από τον 

Υφυπουργό Οικονομικών, με τις οποίες ορίζονται τα παρακάτω:  

 Με την 582/1981 γνωμοδότηση το ΝΣΚ δέχθηκε ότι δεν μπορεί να χορηγηθή άδεια 

ανεύρεσης κρυμμένου θησαυρού σε ιδιωτικό ακίνητο, εφόσον δεν προσδιορίζεται η 

ιδιότητα του αναζητουμένου θησαυρού ως δημοσίου, ενώ παράλληλα εκείνος που 

ζητάει την άδεια είναι τρίτος σε σχέση με το ιδιωτικό ακίνητο, στο οποίο είναι 

κρυμμένος ο υποτιθέμενος θησαυρός.  

Με την 642/1981 γνωμοδότηση το ΝΣΚ δέχθηκε ότι: αποκλείεται η χορήγηση άδειας 

γιά την επιφανειακή εξερεύνηση της υπαίθρου με την βοήθεια ανιχνευτών.  

  

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  


