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Αρ. Φύλλου 20

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ

17 Φεβρουαρίου 2011
NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 3915
Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ του Ομοσπονδιακού
Συμβουλίου της Ελβετικής Συνομοσπονδίας και της
Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας περί εισα−
γωγής, διαμετακόμισης και επαναπατρισμού πολιτι−
στικών αγαθών.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:
Άρθρο πρώτο
Κυρώνεται και έχει την ισχύ, που ορίζει το άρθρο 28
παρ. 1 του Συντάγματος, η Συμφωνία μεταξύ του Ομο−
σπονδιακού Συμβουλίου της Ελβετικής Συνομοσπονδίας
και της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας περί
εισαγωγής, διαμετακόμισης και επαναπατρισμού πολι−
τιστικών αγαθών, που υπογράφηκε στην Βέρνη, στις 15
Μαΐου 2007, το κείμενο της οποίας σε πρωτότυπο στην
ελληνική, γαλλική και αγγλική γλώσσα έχει ως εξής:
ΣΥΜΦΩΝΙΑ
μεταξύ του Ομοσπονδιακού Συμβουλίου της
Ελβετικής Συνομοσπονδίας
και της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας
περί Εισαγωγής, Διαμετακόμισης και
Επαναπατρισμού Πολιτιστικών Αγαθών
Το Ελβετικό Ομοσπονδιακό Συμβούλιο και η Κυβέρ−
νηση της Ελληνικής Δημοκρατίας (εφεξής «οι Συμβαλ−
λόμενοι»)
σε εφαρμογή της Σύμβασης της ΟΥΝΕΣΚΟ «για τα
ληπτέα μέτρα για την απαγόρευση και παρεμπόδιση
της παράνομης εισαγωγής εξαγωγής και μεταβίβασης
της κυριότητας των πολιτιστικών αγαθών» της 14ης Νο−
εμβρίου 1970, στην οποία είναι συμβαλλόμενα μέρη και
οι δύο χώρες, και σε εκτέλεση σχετικών εφαρμοστέων
διατάξεων στους Συμβαλλομένους,
έχοντας υπόψη ότι η κλοπή, η διαρπαγή και η παρά−
νομη εισαγωγή, εξαγωγή και μεταβίβαση της κυριότη−
τας των πολιτιστικών αγαθών επιφέρουν βλάβη στην
πολιτιστική κληρονομιά της ανθρωπότητας,
επιδιώκοντας να συμβάλλουν στη διατήρηση και τη

διασφάλιση της πολιτιστικής κληρονομιάς και στην απα−
γόρευση και παρεμπόδιση της παράνομης μεταβίβασης
τωνπολιτιστικών αγαθών,
πιστεύοντας ότι η συνεργασία μεταξύ των δυο χωρών
δύναται να αποτελέσει μία σημαντική συνεισφορά σε
αυτόν τον τομέα,
επιδιώκοντας να διευκολύνουν τον επαναπατρισμό
πολιτιστικών αγαθών τα οποία έχουν εισαχθεί, εξαχθεί
ή των οποίων η κυριότητα έχει μεταβιβαστεί παράνομα
και να ενδυναμώσουν τις επαφές μεταξύ των δύο χωρών
όσον αφορά στις πολιτιστικές ανταλλαγές,
συμφωνούν τα εξής:
Άρθρο 1
(1) Η παρούσα Συμφωνία ρυθμίζει την εισαγωγή, δι−
αμετακόμιση και επαναπατρισμό πολιτιστικών αγαθών
όπως αυτά αφορούν και τους δύο Συμβαλλόμενους.
(2) Η παρούσα Συμφωνία εφαρμόζεται αποκλειστικά
σε κατηγορίες πολιτιστικών αγαθών με ιδιαίτερη σημα−
σία για την πολιτιστική κληρονομιά του ενδιαφερόμενου
Συμβαλλόμενου όπως αυτά καταχωρούνται στο Παράρ−
τημα Ι της παρούσας Συμφωνίας. Πολιτιστικό αγαθό το
οποίο δεν περιλαμβάνεται στις κατηγορίες πολιτιστικών
αγαθών οι οποίες περιέχονται στο Παράρτημα Ι είναι
δυνατόν να διεκδικηθούν στη βάση της αντίστοιχης
εθνικής νομοθεσίας.
(3) Ως «επικράτεια» όσον αφορά στην Ελληνική Δη−
μοκρατία εννοείται η επικράτεια υπό την εθνική κυρι−
αρχία της, συμπεριλαμβανομένων των χωρικών υδάτων
καθώς επίσης και των θαλασσίων περιοχών στις οποίες
η Ελληνική Δημοκρατία ασκεί κυριαρχικά δικαιώματα ή
δικαιοδοσία σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο.
(4) Ως «επικράτεια» όσον αφορά την Ελβετική Συνο−
μοσπονδία εννοείται η επικράτεια της σύμφωνα με το
ελβετικό εθνικό δίκαιο και το διεθνές δίκαιο.
Άρθρο 2
(1) Τα πολιτιστικά αγαθά είναι δυνατόν να εισάγονται
σε έναν από τους Συμβαλλόμενους στο βαθμό στον
οποίο αποδεικνύεται στις τελωνειακές αρχές ότι είχαν
τηρηθεί οι περί εξαγωγής διατάξεις του έτερου Συμ−
βαλλόμενου. Αν το δίκαιο του εν λόγω Συμβαλλόμενου
απαιτεί άδεια για την εξαγωγή πολιτιστικών αγαθών,
πρέπει αυτή να επιδεικνύεται στις τελωνειακές αρχές
του έτερου Συμβαλλόμενου.
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(2) Στη δήλωση ενώπιον των ελβετικών τελωνείων
πρέπει να παρέχονται τα εξής:
α. ο τύπος του πολιτιστικού αγαθού,
β. μία όσο το δυνατόν λεπτομερέστερη περιγραφή
για τον τόπο κατασκευής ή, αν πρόκειται για προϊόντα
αρχαιολογικών ή παλαιοντολογικών ανασκαφών, για τον
τόπο όπου βρέθηκαν τα πολιτιστικά αγαθά,
γ. Άδεια Εξαγωγής η οποία να έχει εκδοθεί με Από−
φαση του Υπουργού Πολιτισμού της Ελλάδας,
δ. ισχύον Πιστοποιητικό Εξαγωγής, το οποίο μεταξύ
άλλων στοιχείων περιλαμβάνει επίσης φωτογραφία του
προς εξαγωγή αντικειμένου. Έντυπο και λεπτομέρειες
για το εν λόγω Πιστοποιητικό Εξαγωγής παρέχονται
στο Παράρτημα ΙΙ.
(3) Στα ελληνικά τελωνεία πρέπει να δηλώνονται τα
εξής:
α. ο τύπος του πολιτιστικού αγαθού,
β. μία όσο το δυνατόν λεπτομερέστερη περιγραφή
για τον τόπο κατασκευής ή, αν πρόκειται για προϊόντα
αρχαιολογικών ή παλαιοντολογικών ανασκαφών, για τον
τόπο όπου βρέθηκαν τα πολιτιστικά αγαθά.
Άρθρο 3
(1) Κάθε Συμβαλλόμενος έχει τη δυνατότητα να υποβά−
λει αγωγή για τον επαναπατρισμό πολιτιστικών αγαθών
στον έτερο Συμβαλλόμενο στην επικράτεια του οποίου
έχουν εισαχθεί παράνομα τα πολιτιστικά αγαθά.
(2) Η αγωγή μπορεί να υποβληθεί ενώπιον των αρμό−
διων δικαστηρίων του τόπου στον οποίο βρίσκονται τα
πολιτιστικά αγαθά.
(3) Το εθνικό δίκαιο του Συμβαλλόμενου όπου βρίσκο−
νται τα πολιτιστικά αγαθά καθορίζει τις προϋποθέσεις
για την αγωγή.
(4) Η αρμόδια αρχή σύμφωνα με τo Άρθρο 7 όπου
βρίσκονται τα πολιτιστικά αγαθά παρέχει συμβουλευ−
τικές υπηρεσίες και υποστήριξη προς τον ενάγοντα
Συμβαλλόμενο στο πλαίσιο των μέσων τα οποία δια−
θέτει προκειμένου να:
α. εντοπίσει τα πολιτιστικά αγαθά,
β. προσδιορίσει το αρμόδιο δικαστήριο,
γ. βρει εξειδικευμένους νομικούς εκπροσώπους
δ. λάβει μέτρα προσωρινής φύλαξης και συντηρητικής
επιμέλειας για τα πολιτιστικά αγαθά μέχρι τον επανα−
πατρισμό τους.
(5) Κανένα σημείο στις παραπάνω διατάξεις δεν μπο−
ρεί να θεωρηθεί παραίτηση κάποιου Συμβαλλόμενου
από τα δικαιώματα του να καταθέσει αγωγή στην ίδια
τη χώρα του στη βάση του εθνικού του δικαίου προ−
κειμένου να επιτύχει την επιστροφή ενός πολιτιστικού
αγαθού σε αυτόν.
Άρθρο 4
(1) Ο ενάγων Συμβαλλόμενος οφείλει να αποδείξει:
α. ότι τα πολιτιστικά αγαθά υπάγονται σε μία από
τις κατηγορίες οι οποίες περιέχονται στο Παράρτημα
Ι, και
β. ότι έχουν εισαχθεί παράνομα στην επικράτεια του
έτερου Συμβαλλόμενου μετά από την ημερομηνία κατά
την οποία τέθηκε σε ισχύ η παρούσα Συμφωνία.
(2) Οι αξιώσεις για επαναπατρισμό από έναν Συμβαλ−
λόμενο υπόκεινται σε παραγραφή ενός έτους από τη
στιγμή κατά την οποία οι αρχές του λάβουν γνώση για
το πού και υπό την κατοχή ποίων βρίσκονται τα πολιτι−

στικά αγαθά και σε κάθε περίπτωση εντός προθεσμίας
30 ετών από την παράνομη εξαγωγή του πολιτιστικού
αγαθού.
(3) Κανένα σημείο της παρούσας Συμφωνίας δεν μπο−
ρεί να θεωρηθεί παραίτηση κάποιου Συμβαλλόμενου
από τα δικαιώματα του όσον αφορά σε αξιώσεις επανα−
πατρισμού πολιτιστικών αγαθών, σύμφωνα με το δίκαιο
που ισχύει πριν τεθεί σε ισχύ η Συμφωνία.
Άρθρο 5
(1) Ο ενάγων Συμβαλλόμενος επιβαρύνεται με τις δα−
πάνες για τη λήψη των αναγκαίων μέτρων εξασφάλι−
σης διατήρησης και επαναπατρισμού των πολιτιστικών
αγαθών. Ο Συμβαλλόμενος έχει τη δυνατότητα να ανα−
κτήσει τις δαπάνες αυτές από το πρόσωπο το οποίο
παράνομα και με κακή πίστη είχε στην κατοχή του ή
εισήγαγε παράνομα τα πολιτιστικά αγαθά στη χώρα
σύμφωνα με το αντίστοιχο εθνικό δίκαιο.
(2) Ο ενάγων Συμβαλλόμενος οφείλει να καταβάλλει στο
πρόσωπο το οποίο απέκτησε τα πολιτιστικά αγαθά με
καλή πίστη και του ζητείται να τα επιστρέψει, εύλογη και
δίκαιη αποζημίωση κατά τον χρόνο του επαναπατρισμού,
λαμβάνοντας υπόψη την τιμή αγοράς καθώς και όποιες
άλλες απαραίτητες και χρήσιμες δαπάνες για την προ−
στασία και τη διατήρηση των πολιτιστικών αγαθών.
(3) Το αρμόδιο δικαστήριο του Συμβαλλομένου, όπου
εκκρεμεί η αγωγή σύμφωνα με το Άρθρο 3, καθορίζει
το ποσόν της αποζημίωσης.
(4) Το πρόσωπο από τo οποίο ζητείται να επιστρέψει
τα πολιτιστικά αγαθά διατηρεί το δικαίωμα παρακρά−
τησης τους μέχρι να καταβληθεί η αποζημίωση.
Άρθρο 6
Οι Συμβαλλόμενοι στη Συμφωνία απαιτείται να αναγ−
γείλουν το περιεχόμενο της παρούσας Συμφωνίας κα−
θώς και πληροφορίες σχετικές με την εκτέλεσή της σε
κύκλους τους οποίους επηρεάζει η παρούσα Συμφωνία,
όπως τελωνεία και αρχές ποινικής δίωξης, καθώς και
στον κύκλο του εμπορίου έργων τέχνης
Άρθρο 7
(1) Αρμόδιες αρχές για την εκτέλεση της παρούσας
Συμφωνίας είναι:
α. στην Ελληνική Δημοκρατία: η Διεύθυνση Μουσεί−
ων, Εκθέσεων και Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων του
Υπουργείου Πολιτισμού της Ελλάδας,
β. στην Ελβετική Συνομοσπονδία: ο Ειδικός Φορέας
Μεταβίβασης Διεθνών Πολιτιστικών Αγαθών (Ομοσπον−
διακή Υπηρεσία Πολιτισμού), Ομοσπονδιακό Υπουργείο
Εσωτερικών.
(2) Οι εν λόγω αρχές εξουσιοδοτούνται να συνεργά−
ζονται απευθείας μεταξύ τους μέσα στο πλαίσιο των
αρμοδιοτήτων τους.
(3) Οι αρμόδιες αρχές οφείλουν άμεσα να αναφέρουν
αλλαγές αρμοδιοτήτων ή επωνυμίας των αρχών σύμ−
φωνα με τις παραγράφους 1 και 2.
Άρθρο 8
(1) Οι Συμβαλλόμενοι αναφέρουν ο ένας στον άλλο
μέσω των αρμόδιων αρχών σύμφωνα με το Άρθρο 7
κλοπές, διαρπαγές, απώλειες και άλλα περιστατικά τα
οποία επηρεάζουν πολιτιστικά αγαθά όπως αυτά περι−
έχονται στις κατηγορίες του Παραρτήματος Ι.
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(2) Οι Συμβαλλόμενοι άμεσα και αμοιβαία αναφέρουν
τυχόν αλλαγές στο εθνικό δίκαιο για την εισαγωγή,
εξαγωγή και μεταβίβαση κυριότητας των πολιτιστικών
αγαθών.
(3) Αν εντοπιστούν πολιτιστικά αγαθά ύποπτης προ−
έλευσης στην επικράτεια ενός Συμβαλλόμενου, ο εν
λόγω Συμβαλλόμενος οφείλει να ειδοποιήσει αμέσως
τον έτερο Συμβαλλόμενο. Η πρόσβαση στο χώρο όπου
εντοπίστηκαν τα πολιτιστικά αγαθά παρέχεται σύμφω−
να με το αντίστοιχο εθνικό δίκαιο.
Άρθρο 9
Οι Συμβαλλόμενοι συνεργάζονται στην εκτέλεση της
παρούσας Συμφωνίας με διεθνείς θεσμούς υπεύθυνους
για την καταπολέμηση της παράνομης μεταβίβασης
πολιτιστικών αγαθών όπως ο Εκπαιδευτικός Επιστη−
μονικός και Πολιτιστικός Οργανισμός των Ηνωμένων
Εθνών (UNESCO), η Διεθνής Οργάνωση Εγκληματολο−
γικής Αστυνομίας (Interpol), το Διεθνές Συμβούλιο Μου−
σείων (ICOM) και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Τελωνείων
(WCO).
Άρθρο 10
(1) Οι αρμόδιες αρχές σύμφωνα με το Άρθρο 7 εξετά−
ζουν την εφαρμογή της παρούσας Συμφωνίας σε τα−
κτική βάση και προτείνουν αλλαγές εφόσον κρίνεται
αναγκαίο. Έχουν επίσης τη δυνατότητα να συζητούν
προτάσεις οι οποίες προάγουν την περαιτέρω συνερ−
γασία στον τομέα των πολιτιστικών ανταλλαγών.
(2) Εκπρόσωποι των αρμόδιων αρχών συναντώνται
εναλλάξ στην Ελλάδα και στην Ελβετία.
Επιπλέον, προβλέπεται η διοργάνωση συνάντησης
μετά από αίτημα ενός Συμβαλλόμενου, ειδικά για ση−
μαντικές αλλαγές στους εφαρμοστέους νομικούς και
διοικητικούς κανονισμούς οι οποίοι αφορούν την εισα−
γωγή, εξαγωγή και μεταβίβαση κυριότητας πολιτιστικών
αγαθών.
Άρθρο 11
Η παρούσα Συμφωνία με κανέναν τρόπο δεν επηρε−
άζει τις υποχρεώσεις των Συμβαλλόμενων όπως αυτές
απορρέουν από άλλες διεθνείς πολυμερείς ή διμερείς
συμβάσεις στις οποίες είναι Συμβαλλόμενοι.
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Άρθρο 12
(1) Οι αρμόδιες αρχές σύμφωνα με το άρθρο 7 έχουν
τη δυνατότητα να ανταλλάσσουν απόψεις εγγράφως
ή να συναντώνται για ανταλλαγή προφορικών από−
ψεων σχετικά με την εφαρμογή ή την εκτέλεση της
παρούσας Συμφωνίας γενικά ή σε ό,τι αφορά ειδικές
περιπτώσεις.
(2) Διαφορές σχετικά με την ερμηνεία ή την εφαρ−
μογή της παρούσας Συμφωνίας επιλύονται μέσα από
διαβούλευση και διαπραγματεύσεις μεταξύ των Συμ−
βαλλομένων.
Άρθρο 13
(1) Η παρούσα Συμφωνία τίθεται σε ισχύ 30 ημέρες από
την ημερομηνία ανταλλαγής έγγραφων ειδοποιήσεων
μεταξύ των Συμβαλλόμενων για μεταξύ τους ενημέρωση
όσον αφορά την επιτυχή ολοκλήρωση των διαδικασιών οι
οποίες απαιτούνται από τις αντίστοιχες νομοθεσίες τους
προς το σκοπό αυτό. Η παρούσα Συμφωνία παραμένει
σε ισχύ για περίοδο 5 ετών και παρατείνεται σιωπηρά
κατά 5 έτη, εφόσον δεν καταγγελθεί εγγράφως από
κάποιον Συμβαλλόμενο, τουλάχιστον έξι μήνες πριν από
την εκπνοή της εν λόγω καταληκτικής προθεσμίας.
(2) Οι Συμβαλλόμενοι έχουν τη δυνατότητα να τροπο−
ποιήσουν την παρούσα Συμφωνία με αμοιβαία συγκα−
τάθεση. Οι συμπεφωνημένες τροποποιήσεις πρέπει να
είναι έγγραφες και τίθενται σε ισχύ σύμφωνα με τις δι−
αδικασίες οι οποίες καθορίζονται στην παράγραφο 1.
(3) Οι εκκρεμούσες αγωγές για επαναπατρισμό παρα−
μένουν ανεπηρέαστες από την καταγγελία.
Συντάχθηκε στη Βέρνη της Ελβετίας την 15η Μαΐου
2007, σε τρία πρωτότυπα στην ελληνική, γαλλική και
αγγλική γλώσσα, τα οποία και τα τρία είναι εξίσου
δεσμευτικά.
Για την Κυβέρνηση
Για το Ελβετικό
της Ελληνικής
Ομοσπονδιακό Συμβούλιο
Δημοκρατίας
Ο Ομοσπονδιακός
Ο Υπουργός Πολιτισμού
Σύμβουλος Εσωτερικών
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗΣ
PASCAL COUCHEPIN
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Παράρτημα Ι:
Κατηγορίες Ελβετικών Πολιτιστικών Αγαθών
I. Λίθινα
Α. Αρχιτεκτονικά και διακοσμητικά στοιχεία: Από
γρανίτη, ψαμμίτη, ασβεστόλιθο, ηφαιστειακή πέτρα,
μάρμαρο και άλλα είδη λίθων. Δομικά στοιχεία από
τάφους θρησκευτικές τοποθεσίες και κατοικίες, όπως
κιονόκρανα, παραστάτες, κίονες ακρωτήρια, ζωοφόροι,
παραστάδες μεταξύ δύο παραθύρων, μωσαϊκά, περιζώ−
ματα και μωσαϊκά από μάρμαρο, κ.λπ. Χρoνολογούμενα
από το 1000 π.Χ. έως το 1500 μ.Χ. περίπου.
Β. Επιγραφές: Σε διάφορα είδη λίθων. Βωμοί, ταφόπε−
τρες στήλη, τιμητικές επιγραφές κ.λπ. Χρονολογούμενα
από το 800 π.Χ. έως το 800 μ.Χ. περίπου.
Γ. Ανάγλυφα: Από ασβεστόλιθο και άλλα είδη λίθων.
Πέτρινα ανάγλυφα, ανάγλυφα σε ταφόπετρες σαρκο−
φάγοι διακοσμημένες ή μη, τεφροδόχοι κάλπες στήλη,
διακοσμητικά στοιχεία, κ.λπ. Χρονολογούμενα περίπου
από το 1000 π.Χ. έως το 800 μ.Χ. κυρίως.
Δ. Έργα γλυπτικής/Αγάλματα: Από ασβεστόλιθο,
μάρμαρο και άλλα είδη λίθων. Ταφικά και αναθηματικά
αγάλματα, προτομές αγαλματίδια, τμήματα ταφικής δι−
ακόσμησης κ.λπ. Χρονολογούμενα περίπου από το 1000
π.Χ. έως το 800 μ.Χ. κυρίως.
Ε. Εργαλεία/Μηχανισμοί: Από πυρόλιθο και άλλα είδη
λίθων. Διάφορα εργαλεία, για παράδειγμα, μαχαίρια και
ξιφίδια, πέλεκεις μηχανισμοί για χειρωνακτικές εργασίες/
μηχανισμοί χειροτεχνίας κ.λπ. Χρονολογούμενα από το
130.000 π.Χ. έως το 800 μ.Χ. περίπου.
ΣΤ. Όπλα: Από σχιστόλιθο, πυρόλιθο, ασβεστόλιθο,
ψαμμίτη και άλλη είδη λίθων. Βέλη, προστατευτικά πε−
ρικάρπια, οβίδες κ.λπ. Χρονολογούμενα από το 10.000
π.Χ. έως το 800 μ.Χ. περίπου.
Ζ. Κοσμήματα/Ενδυμασίες: Από διάφορα είδη λίθων,
πολύτιμους και ημιπολύτιμους λίθους. Κρεμαστά, μαρ−
γαριτάρια, δεσίματα δαχτυλιδιών, κ.λπ. Χρονολογούμενα
περίπου από το 2800 π.Χ. έως το 800 μ.Χ. κυρίως.
ΙΙ. Μεταλλικά
Α. Αγάλματα/Αγαλματίδια/Προτομές: Από μη σιδη−
ρούχα μέταλλα, σπάνια πολύτιμα μέταλλα Απεικονίσεις
ζώων, ανθρώπων και θεών, προτομές κ.λπ. Χρονολογού−
μενα από το 1200 π.Χ. έως το 800 μ.Χ. περίπου.
Β. Αγγεία: Από μη σιδηρούχα μέταλλα, σπάνια πολύτι−
μα μέταλλα και σίδηρο. Χύτρες κάδοι, κύπελλα, δοχεία,
κρησάρες κ.λπ. Χρονολογούμενα από το 1000 π.Χ. έως
το 800 μ.Χ. περίπου.
Γ. Λυχνάρια Από μη σιδηρούχα μέταλλα και σίδηρο.
Λυχνάρια και αποσπάσματα από λυχνάρια, κ.λπ. Χρονο−
λογούμενα από το 50 π.Χ. έως το 800 μ.Χ. περίπου.
Α Κοσμήματα/Ενδυμασίες: Από μη σιδηρούχα μέταλλα,
σπάνια πολύτιμα μέταλλα. Χαλκάδες για τα πόδια, πε−
ριδέραια, βραχιόλια, δαχτυλίδια, μαργαριτάρια, βελόνες
καρφίτσες (πόρπες μανδύα), πόρπες και εξαρτήματα
ζωνών, κρεμαστά. Χρονολογούμενα από το 3800 π.Χ.
έως το 800 μ.Χ. περίπου.
Ε. Εργαλεία/Μηχανισμοί: Από σίδηρο και μη σιδηρού−
χα μέταλλα, σπάνια πολύτιμα μέταλλα. Μικροί πέλεκεις
πέλεκεις δρέπανα, μαχαίρια, λαβίδα, σφύρες τρυπητήρια,
σκεύη γραφής, κουτάλια, κλειδιά, κλείθρα, τμήματα άμαξας,
ιπποσκευές πέταλα αλόγων, αλυσίδες κώδωνες κ.λπ. Χρο−
νολογούμενα από το 3200 π.Χ. έως το 800 μ.Χ. περίπου.
ΣΤ. Όπλα: Από σίδηρο και μη σιδηρούχα μέταλλα, σπά−
νια πολύτιμα μέταλλα. Ξιφίδια, ξίφη, αιχμές δοράτων,

βέλη, μαχαίρια, μεσομφάλιο ασπίδας οβίδες περικεφα−
λαίες πανοπλία. Χρονολογούμενα από το 2200 π.Χ. έως
το 800 μ.Χ. περίπου.
ΙΙΙ. Κεραμικά
Α. Αγγεία: Από λεπτό ή χονδρό κεραμικό υλικό σε
διάφορα χρώματα, σε κάποιο βαθμό, διακοσμημένα,
επιστρωμένα με χρώμα ή εφυαλωμένα. Αγγεία τοπι−
κής κατασκευής και εισαγόμενα αγγεία Δοχεία, σκεύη,
πιάτα, κύπελλα, μικρά αγγεία, φιάλες φιαλίδια, κόσκι−
να/κρησάρες κ.λπ. Χρονολογούμενα από το 3800 π.Χ.
έως το 1500 μ.Χ. περίπου.
Β. Μηχανισμοί/Σκεύη: Από κεραμικό υλικό. Μηχανισμοί
για χειροτεχνίες και διάφορα σκεύη. Πολλές παραλ−
λαγές. Χρονολογούμενα από το 3800 π.Χ. − 1500 μ.Χ.
περίπου.
Γ. Λυχνάρια: Από κεραμικό υλικό. Διάφορα είδη λυχνα−
ριών λαδιού και ζωικού λίπους. Χρονολογούμενα από
το 50 π.Χ. έως το 1500 μ.Χ. περίπου.
Δ. Αγαλματίδια: Από κεραμικό υλικό. Απεικονίσεις αν−
θρώπων, θεών, ζώων και μελών του σώματος. Χρονολο−
γούμενα από το 1200 π.Χ. έως το 1500 μ.Χ. περίπου.
Ε. Κεραμικά πλακίδια εστιών/Αρχιτεκτονικά στοιχεία:
Από κεραμικό υλικό, κεραμικά πλακίδια εστιών, συχνά
εφυαλωμένα. Αρχιτεκτονική τερακότα και ξύλινη επέν−
δυση. Κεραμικά πλακίδια εστιών σε σχήμα κυπέλλου,
διακοσμημένα επίπεδα κεραμικά πλακίδια, κεραμικά
πλακίδια σηκών, κεραμικά πλακίδια εξωτερικών περι−
ζωμάτων, γωνιακά κεραμικά πλακίδια, κεραμικά πλακίδια
γείσων, διακοσμημένα/εγχαραγμένα κεραμικά πλακίδια
δαπέδου και οροφής. Χρονολογούμενα από το 700 π.Χ.
έως το 1500 μ.Χ. περίπου.
IV. Γυάλινα και αντικείμενα με πάστα από γυαλί
Α. Αγγεία: Από χρωματισμένο ή διαφανές γυαλί Φι−
άλες κύπελλα, τζάμια, γαβάθες, γυάλινα πώματα φια−
λών. Χρονολογούμενα από το 50 π.Χ. έως το 1500 μ.Χ.
περίπου.
Β. Κοσμήματα/Ενδυμασίες: Από χρωματισμένο ή δι−
αφανές γυαλί. Περιβραχιόνια, μαργαριτάρια, χάντρες
στοιχεία κοσμημάτων. Χρονολογούμενα από το 1000
π.Χ. έως το 800 μ.Χ. περίπου.
V. Οστέινα
Α. Όπλα: Από οστά και ελαφοκέρατα. Βέλη, αλιευτικά
εργαλεία, κ.λπ. Χρονολογούμενα από το 3800 π.Χ. έως
το 800 μ.Χ. περίπου.
Β. Αγγεία: Από οστά. Τμήματα αγγείων. Χρονολογού−
μενα από το 150 π.Χ. έως το 800 μ.Χ. περίπου.
Γ. Μηχανισμοί/Σκεύη: Από οστά, ελαφοκέρατα και
ελεφαντοστό. Οστά, σμίλες, μικροί πέλεκεις, πέλεκεις
βελόνες σουβλιά, κτένια και διακοσμημένα αντικείμενα.
Χρονολογούμενα από το 10.000 π.Χ. έως το 800 μ.Χ.
περίπου.
Δ. Κοσμήματα/Ενδυμασίες: Από οστά, ελαφοκέρα−
τα, ελεφαντοστό και δόντια Βελόνες κρεμαστά, κ.λπ.
Χρονολογούμενα από το 10.000 π.Χ. έως το 800 μ.Χ.
περίπου.
VI. Ξύλινα
Α. Όπλα: Από διάφορα είδη ξόλου. Βέλη, τόξα, κ.λπ. Χρο−
νολογούμενα από το 3800 π.Χ. έως το 800 μ.Χ. περίπου.
Β. Μηχανισμοί/Σκεύη: Από διάφορα είδη ξόλου. Πέ−
λεκυς από πυρόλιθο, σκεπάρνι, κουτάλια, χειρολαβές
μαχαιριών, κτένια, τροχοί, μικρά πινακίδια γραφής κ.λπ.
Χρονολογούμενα από το 3800 π.Χ. έως το 800 μ.Χ. πε−
ρίπου.
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Γ. Αγγεία: Από διάφορα είδη ξύλου. Διάφορα είδη
ξύλινων αγγείων. Χρονολογούμενα από το 3800 π.Χ.
έως το 800 μ.Χ περίπου.
VΙΙ. Δερμάτινα/Υφασμάτινα/Από διάφορα οργανικά
υλικά
Α. Εξαρτήματα όπλων: Από δέρμα Καλύμματα ασπί−
δων, κ.λπ. Χρονολογούμενα από το 50 π.Χ. έως το 800
μ.Χ. περίπου.
Β. Ενδύματα: Από δέρμα, ύφασμα και φυτικές ίνες.
Υποδήματα, ενδύματα, κ.λπ. Χρονολογούμενα από το
3800 π.Χ. έως το 800 μ.Χ περίπου.
Γ. Μηχανισμοί: Από φυτικές ίνες και δέρμα. Δίχτυα,
φαρέτρες κ.λπ. Χρονολογούμενα από το 3800 π.Χ. έως
το 800 μ.Χ περίπου.
Δ. Αγγεία: Από φυτικές ίνες Διάφορα αγγεία, πλεκτά,
ραμμένα, κ.λπ. Χρονολογούμενα από το 3 800 π.Χ. έως
το 800 μ.Χ. περίπου.
Ε. Κοσμήματα/Ενδυμασίες: Από κελύφη κοχλιών, λιγνί−
τη, κ.λπ. Περιβραχιόνια, μαργαριτάρια, κ.λπ. Χρονολο−
γούμενα από το 2000 π.Χ. έως το 800 μ.Χ. περίπου.
VΙΙΙ. Έργα ζωγραφικά
Α. Τοιχογραφίες: Φτιαγμένες σε κονίαμα. Τοιχογρα−
φίες με διάφορα θέματα. Χρονολογούμενα από το 700
π.Χ. έως το 1500 μ.Χ. περίπου.
ΙΧ. Χάλκινα
Α. Κοσμήματα/Ενδυμασίες: Από χαλκό. Αγάλματα ή
απλά στοιχεία κοσμημάτων. Χρονολογούμενα από το
1200 π.Χ. έως το 800 μ.Χ. περίπου.
Κατηγορίες Ελληνικών Πολιτιστικών Αγαθών
ΛΙΘΙΝΑ
(χρονολογούμενα από τους Προϊστορικούς Χρόνους
μέχρι και το 1500)
Α. Έργα γλυπτικής ή ανάγλυφα αυτόνομα ή αποσπα−
σμένα αυτούσια ή σε τμήματα από ακίνητα μνημεία.
Ομοίως δομικά και αρχιτεκτονικά στοιχεία των μνημείων
αυτών.
Β. Βραχογραφήματα.
Γ. Κινητά έργα γλυπτικής ή ανάγλυφα έργα.
Δ. Αγγεία και σκεύη.
Ε. Σαρκοφάγοι.
ΣΤ. Όπλα.
Ζ. Εργαλεία και μηχανισμοί/Βάρη και άγκυρες.
Η. Επιγραφές.
Θ. Σφραγίδες.
Ι. Κοσμήματα.
ΙΑ Οικοσκευή/Έπιπλα.
IB. Βωμοί − Τράπεζες προσφορών.
ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ
(χρονολογούμενα από τους Προϊστορικούς Χρόνους
μέχρι και το 1500. Από ευγενή ή μη μέταλλα)
Α. Έργα γλυπτικής ή ανάγλυφα αυτόνομα ή αποσπα−
σμένα αυτούσια ή σε τμήματα από ακίνητα μνημεία.
Β. Κινητά έργα γλυπτικής ή ανάγλυφα.
Γ. Αγγεία.
Δ. Κοσμήματα.
Ε. Όπλα.
ΣΤ. Εργαλεία/Μηχανισμοί/Σταθμά.
Ζ. Επιγραφές, ψηφίσματα και αρές.
Η. Σφραγίδες.
Θ. Οικοσκευή/Έπιπλα.
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Κ Νομίσματα.
ΙΑ Μετάλλια.
IB. Μολυβδόβουλα.
ΙΓ. Αντικείμενα θρησκευτικής λατρείας.
ΙΔ. Σκεύη και χρηστικά αντικείμενα.
ΙΕ. Όργανα.
ΠΗΛΙΝΑ
(χρονολογούμενα από τους Προϊστορικούς Χρόνους
μέχρι και το 1500)
Α. Έργα γλυπτικής, αυτόνομα ή αποσπασμένα αυτού−
σια ή σε τμήματα από ακίνητα μνημεία, δομικά και αρ−
χιτεκτονικά στοιχεία των μνημείων.
Β. Κινητά έργα γλυπτικής ή ανάγλυφα.
Γ. Αγγεία.
Δ. Χρηστικά σκεύη.
Ε. Κοσμήματα.
ΣΤ. Εργαλεία/Μηχανισμοί/Σταθμά.
Ζ. Επιγραφές επί πηλού.
Η. Σφραγίδες.
θ. Όργανα.
Ι. Σαρκοφάγοι.
ΟΣΤΕΪΝA − ΕΛΕΦΑΝΤΙΝΑ
(χρονολογούμενα από τους Προϊστορικούς Χρόνους
μέχρι και το 1500)
Α. Έργα γλυπτικής και ανάγλυφα, αυτόνομα ή αποσπα−
σμένα αυτούσια ή σε τμήματα από κινητές ή ακίνητες
κατασκευές.
Β. Κοσμήματα/Προσωπικά είδη.
Γ. Εργαλεία/Όργανα.
Δ. Σφραγίδες.
ΞΥΛΙΝΑ
(χρονολογούμενα αττό τους Προϊστορικούς Χρόνους
μέχρι και το 1500)
Α. Έργα ξυλογλυπτικής και ανάγλυφα, αυτόνομα ή
αποσπασμένα αυτούσια ή σε τμήματα από ακίνητα
μνημεία.
Β. Κινητά έργα ξυλογλυπτικής.
Γ. Προσωπικά είδη.
Δ. Έπιπλα/Εκκλησιαστικά αντικείμενα.
Ε. Εικόνες και ζωγραφισμένες επιφάνειες.
ΓΥΑΛΙΝΑ
(χρονολογούμενα από τους Ιστορικούς Χρόνους μέχρι
και το 1500)
Α. Αγγεία.
Β. Κοσμήματα/Προσωπικά είδη.
Γ. Χρηστικά αντικείμενα και διακοσμητικά.
Δ. Εκκλησιαστικά αντικείμενα.
ΦΑΓΕΝΤΙΑΝΗ, ΣΤΕΑΤΙΤΗΣ, ΑΛΑΒΑΣΤΡΟ,
ΗΜΙΠΟΛΥΤΙΜΟΙ ΛΙΘΟΙ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΥΛΙΚΑ
(χρονολογούμενα από τους Προϊστορικούς Χρόνους
μέχρι και το 1500)
Α. Έργα γλυπτικής.
Β. Αγγεία/Χρηστικά είδη.
Γ. Εργαλεία/Σκεύη.
Δ. Σφραγίδες.
Ε. Κοσμήματα/Προσωπικά είδη.
ΣΤ. Έπιπλα/Εκκλησιαστικά αντικείμενα/Εικόνες.
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ΥΦΑΣΜΑΤΑ
(χρονολογούμενα από τους Ιστορικούς Χρόνους μέχρι
και το 1500)

ΕΡΓΑ ΖΩΓΡΑΦΙΚΑ
(χρονολογούμενα από τους Προϊστορικούς Χρόνους
μέχρι και το 1500)

Υφάσματα συμπεριλαμβανομένων και των εκκλησια−
στικών ειδών.

Έργα ζωγραφικά, αυτόνομα ή αποσπασμένα από ακί−
νητα μνημεία, ανεξάρτητα από το υλικό κατασκευής
τους ή το υπόστρωμα στο οποίο βρίσκονται.

ΠΑΠΥΡΟΙ − ΠΕΡΓΑΜΗΝΕΣ − ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΑ − ΒΙΒΛΙΑ
(χρονολογούμενα από τους ιστορικούς Χρόνους μέχρι
και το 1500)
Α. Πάπυροι, Περγαμηνές. Χειρόγραφα, Βιβλία, αυτού−
σια ή τμήματα αυτών, συμπεριλαμβανομένων και των
εκκλησιαστικών ειδών.
Β. Ανθίβολα.

ΕΡΓΑ ΨΗΦΙΔΩΤΑ
(χρονολογούμενα από τους Ιστορικούς Χρόνους μέχρι
και το 1500)
Κάθε είδους και χρήσης, αυτόνομα ή αποσπασμένα
από ακίνητα μνημεία, συμπεριλαμβανομένων και των
εκκλησιαστικών, ακινήτων και κινητών έργων.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II
ΕΞΑΓΩΓΗ − ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΚΙΝΗΤΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ
Απαιτούμενες προϋποθέσεις:
1. Άδεια Εξαγωγής που εκδίδεται με Απόφαση του
Υπουργού Πολιτισμού μετά από γνωμοδότηση του Κε−
ντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου.
2. Πιστοποιητικό Εξαγωγής με προδιαγραφές κατά της
παραχάραξης και αριθμό ασφαλείας το οποίο συνοδεύει
την Υπουργική Απόφαση. Το Πιστοποιητικό Εξαγωγής
περιλαμβάνει: τα πλήρη στοιχεία του αιτούντος, την
χώρα προέλευσης του μνημείου, την χώρα προορισμού,
αναλυτική περιγραφή του μνημείου συνοδευόμενη από
φωτογραφίες του και τον σκοπό εξαγωγής του.
Τα παραπάνω πρέπει να συνοδεύονται κατά περί−
πτωση από:
1. Συμβόλαιο δανεισμού και ασφαλιστήριο συμβόλαιο
σε περίπτωση προσωρινής εξαγωγής μνημείων με σκο−
πό την έκθεση σε μουσεία ή παρόμοια ιδρύματα ή για
επιστημονικούς ή εκπαιδευτικούς σκοπούς.
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2. Βεβαίωση της αρμόδιας Υπηρεσίας του Υπουργεί−
ου Πολιτισμού ότι δεν είναι δυνατή η συντήρηση του
μνημείου στην Ελλάδα, σε περίπτωση εξαγωγής του
μνημείου με σκοπό τη συντήρησή του.
3. Έντυπο δήλωσης εισαγωγής−διακίνησης κινητού
μνημείου σε περίπτωση επάνεξαγωγής από την ελληνική
επικράτεια μνημείου που προηγουμένως είχε εισαχθεί
σε αυτήν.
ΕΙΣΑΓΩΓΗ − ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΑΡΧΑΙΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ
Έντυπο δήλωσης εισαγωγής− διακίνησης κινητών.
Στο έντυπο αναφέρονται πλήρη στοιχεία του δηλού−
ντος, αναλυτική περιγραφή του μνημείου με συνημμέ−
νες φωτογραφίες, ο τρόπος με τον οποίο το μνημείο
περιήλθε στην κατοχή του δηλούντος, καθώς και ο τό−
πος και ο χρόνος της εισαγωγής του στην Ελληνική
επικράτεια.
Η δήλωση πρέπει να συνοδεύεται από άδεια ή πιστο−
ποιητικό εξαγωγής της χώρας προέλευσης, τιμολόγιο
ή απόδειξη αγοράς του μνημείου και σε περίπτωση
δωρεάς ή κληρονομιάς τα αντίστοιχα νομικά δικαιο−
λογητικά.
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Άρθρο δεύτερο
Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και της Συμ−
φωνίας που κυρώνεται από την ολοκλήρωση των προϋποθέσεων του άρθρου 13.1 αυτής.
Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως
νόμου του Κράτους.
Αθήνα, 11 Φεβρουαρίου 2011
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΡΟΥΤΣΑΣ
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΣΤΑΝΙΔΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΠΑΥΛΟΣ ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΣ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.
Αθήνα, 16 Φεβρουαρίου 2011
Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΣΤΑΝΙΔΗΣ
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ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

õêöîúêöêîçïç éöçúêîç õðì÷ì÷ ú.ê.ï.
íê÷÷çðôòîïì - èĄĔ. ãĎĆĄē 227
õêîöçîç÷ - êĖĒĖĂćđĖ 63
õçøöç - ïđĒĂďċđĖ 327
îçòòîòç - ČđČčĊĕāĒČđ

23104 23956
210 4135228
2610 638109
26510 87215

ïôñôøìòì - ĊđčĒĄĕĂĄē 1
ðçöî÷ç - ČđČčĊĕāĒČđ
ìöçïðêîô - õĈćČÿćđē 2
ñùøîðìòì - õĎ. ïĚďĔĕĄďĕČďđĖĝĎĈĚē 1

25310 22858
2410 597449
2810 300781
22510 46654

øîñì õðì÷ì÷ úùððò øì÷ êúìñêöîô÷ øì÷ ïùèêöòì÷ê÷
Σε έντυπη μορφή:
• Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 € προσαυξανόμενη κατά 0,20 € για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.
• Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 € ανά σελίδα.
Σε μορφή DVD/CD:

Τεύχος

Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Τεύχος

Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Α΄

150 €

40 €

15 €

Α.Α.Π.

110 €

30 €

-

Β΄

300 €

80 €

30 €

Ε.Β.Ι.

100 €

−

-

Γ΄

50 €

−

−

Α.Ε.Δ.

5€

−

-

Υ.Ο.Δ.Δ.

50 €

−

−

Δ.Δ.Σ.

200 €

−

20 €

Δ΄

110 €

−

Α.Ε.−Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.Μ.Η.

−

−

100 €

30 €

• Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd−rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 €
προσαυξανόμενη κατά 1 € ανά 50 σελίδες.
• Η τιμή πώλησης σε μορφή cd−rom/dvd, δημοσιευμάτων μιας εταιρείας στο τεύχος Α.Ε.−Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. σε 5 € ανά έτος.

êøì÷îê÷ ÷ùòöôñê÷ ú.ê.ï.
Τεύχος

Έντυπη μορφή

Τεύχος

Έντυπη μορφή

Τεύχος

Έντυπη μορφή

Α΄

225 €

Δ΄

160 €

Α.Ε.−Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.Μ.Η.

2.250 €

Β΄

320 €

Α.Α.Π.

160 €

Δ.Δ.Σ.

225 €

Γ΄

65 €

Ε.Β.Ι.

65 €

Α.Σ.Ε.Π.

70 €

Υ.Ο.Δ.Δ.

65 €

Α.Ε.Δ.

Ο.Π.Κ.

−

10 €

• Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70 €, ποσό το οποίο αφορά
τα ταχυδρομικά έξοδα..
• Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/28.2.2005
2η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται στο Εθνικό
Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32 Αθήνα).
• Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά και θα επι−
στρέφονται.
• Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου Αθηνών
και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά Όργανα και οι τριτοβάθμιες επαγ−
γελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής.
• Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. [5% επί του ποσού συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα)], καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογί−
ζεται πριν την έκπτωση.
• Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση.

Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000.
Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: Μάρνη 8, τηλ.: 210 8220885, 210 8222924, 210 5279050.
Οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα ελεύθερης ανάγνωσης των δημοσιευμάτων που καταχωρίζονται σε όλα τα τεύχη της Εφημερίδας
της Κυβερνήσεως πλην εκείνων που καταχωρούνται στο τεύχος Α.Ε.−Ε.Π.Ε. από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr)
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