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ΘΕΜΑ: Χορήγηση αδειών δειγματοληψίας και ανάλυσης κινητών και ακινήτων μνημείων 

και εν γένει αρχαιολογικού υλικού 

Οι συναρμόδιες, Διεύθυνση Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων (Δ.Π.Κ.Α.), Διεύθυνση 

Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Αρχαιοτήτων (Δ.Β.Μ.Α.), Διεύθυνση Συντήρησης Αρχαίων 

και Νεωτέρων Μνημείων (Δ.Σ.Α.Ν.Μ.) και Διεύθυνση Αναστήλωσης Βυζαντινών και 

Μεταβυζαντινών Μνημείων (Δ.Α.Β.Μ.Μ.), σχετικά με τη διαδικασία χορήγησης αδειών 

δειγματοληψίας και ανάλυσης κινητών και ακινήτων μνημείων και εν γένει αρχαιολογικού 

υλικού, λαμβάνοντας υπόψη το Ν. 3028/2002 «Για την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει 

της Πολιτιστικής Κληρονομιάς» (ΦΕΚ 153/Α΄/28-6-2002), σας κοινοποιούν τα εξής:

Ι. ΓΕΝΙΚΑ

Η παρούσα αντικαθιστά την υπ’ αριθμ. ΥΠΠΟ/ΓΔΑΠΚ/ΑΡΧ/Α2/Φ30/22268/778/5-3-2004 

προηγούμενη σχετική εγκύκλιο με τίτλο «Χορήγηση αδειών αναλύσεων αρχαιολογικού υλικού». 

Στόχος της νέας εγκυκλίου είναι η επικαιροποίηση και βελτίωση της προηγούμενης σχετικής 

εγκυκλίου αξιοποιώντας την εμπειρία των συναρμόδιων Υπηρεσιών από τη πολυετή εφαρμογή 

της παλαιότερης και τη προσαρμογή των διοικητικών πρακτικών στα δεδομένα αφενός της 



αύξησης του αριθμού των αιτημάτων και αφετέρου της εξέλιξης της εφαρμοσμένης έρευνας για 

την ανάλυση αρχαιολογικού υλικού. Ως πεδίο εφαρμογής των ρυθμίσεων της παρούσας 

εγκυκλίου νοείται οποιοδήποτε κινητό  και ακίνητο μνημείο προστατεύεται από τις διατάξεις 

του Ν. 3028/2002, συμπεριλαμβανομένων και των πάσης φύσεως τεκμηρίων που προκύπτουν 

στο πλαίσιο αρχαιολογικής έρευνας. Διευκρινίζεται ότι οι όροι και οι διαδικασίες που 

προβλέπονται στην παρούσα εγκύκλιο ισχύουν και στην περίπτωση που το αίτημα 

υποβάλλεται από Υπηρεσίες του ΥΠΠΟΑ.

Οι παρούσες ρυθμίσεις αφορούν στις ακόλουθες κατηγορίες αιτημάτων:

Α) Αιτήματα ανάλυσης που απαιτούν λήψη δείγματος. 

Β) Αιτήματα που δεν απαιτούν λήψη δείγματος αλλά προϋποθέτουν επέμβαση ή 

προκαλούν αλλοίωση στο υλικό

Γ) Αιτήματα εξέτασης-ανάλυσης με μη επεμβατικές τεχνικές.

Δ) Αιτήματα όλων των παραπάνω κατηγοριών για νεότερα κινητά ή ακίνητα μνημεία.

Σχετικά αιτήματα υποβάλλονται στο πλαίσιο μελέτης-δημοσίευσης αρχαιολογικού υλικού και 

ιστάμενων μνημείων, έργων συντήρησης και αναστήλωσης, μεταπτυχιακών εργασιών ή 

διδακτορικών διατριβών, ευρωπαϊκών ερευνητικών ή άλλων προγραμμάτων κ.λπ., τα οποία 

απαιτούν ανάλυση υλικού για την προώθηση των ερευνητικών ζητημάτων που πραγματεύονται. 

Για τα αιτήματα που περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα εγκεκριμένης με Υπουργική Απόφαση 

του ΥΠΠΟΑ έρευνας πεδίου και αφορούν σε πυρηνοληψία ιζημάτων/χώματος για τη διενέργεια 

αναλύσεων ορυκτολογικών, ιζηματολογικών, γεωχημικών, βιοχημικών και 

παλαιοπεριβαλλοντικών δεικτών, όπως για παράδειγμα άνθρακα (κάρβουνου), σπόρων και 

άλλων μικροβοτανικών υπολειμμάτων (π.χ. γύρη, φυτόλιθοι κ.λπ.), δεν κρίνεται απαραίτητη η 

υποβολή περαιτέρω σχετικού αιτήματος. Στην περίπτωση αυτή τα ακριβή στοιχεία της 

πυρηνοληψίας και ανάλυσης (π.χ. θέση λήψης, εργαστήρια, μέθοδος κλπ.) θα πρέπει να 

περιλαμβάνονται στο κατ’ έτος υποβαλλόμενο αίτημα για διενέργεια ή συνέχιση της εν λόγω 

έρευνας. Αναφορά των αποτελεσμάτων των σχετικών αναλύσεων θα γίνεται στα πεπραγμένα 

της έρευνας που κατατίθενται κατ’ έτος στις καθ’ ύλην αρμόδιες Υπηρεσίες. 

Διευκρινίσεις ή πληροφορίες σχετικά με τη δειγματοληψία και το είδος των τεχνικών 

ανάλυσης παρέχονται από το Τμήμα Εφαρμοσμένης Έρευνας της Δ.Σ.Α.Ν.Μ., καθώς και 

από το Τμήμα Τεχνικών Ερευνών Αναστήλωσης της Δ.Α.Β.Μ.Μ. 



ΙΙ. ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ- ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ

Τα αιτήματα υποβάλλονται με συνημμένα όλα τα απαραίτητα συνοδευτικά (βλ. Κεφάλαιο V) σε 

έντυπη και ψηφιακή μορφή στις κατά περίπτωση αρμόδιες Υπηρεσίες του ΥΠΠΟΑ: 

 για τις κατηγορίες Α-Γ στις Εφορείες Αρχαιοτήτων, Ειδικές Περιφερειακές Υπηρεσίες1 ή 

Δημόσια Μουσεία και 

 για την κατηγορία Δ στις Υ.Ν.Ε.Μ.Τ.Ε. ή τη Δ.Π.Α.Ν.Σ.Μ. ή τη Δ.Ν.Π.Α.Α.Π.Κ. για τα 

μείζονος σημασίας νεώτερα μνημεία.

 (για τις κατηγορίες βλ. ενότητα Ι. Γενικά, κατηγορίες Α-Δ)

Οι αρμόδιες υπηρεσίες εξετάζουν τα αιτήματα βάσει κατηγορίας. Συγκεκριμένα:

(Α) Αιτήματα λήψης δείγματος για ανάλυση με καταστρεπτικές ή μη καταστρεπτικές 

μεθόδους, και

(Β) Αιτήματα που δεν απαιτούν λήψη δείγματος αλλά για τα οποία απαιτείται επέμβαση 

(π.χ. απόξεση / καθαρισμός επιφανείας) ή προκαλείται αλλοίωση στο υλικό.

1.  Οι ως άνω αρμόδιες Υπηρεσίες του ΥΠΠΟΑ, που λαμβάνουν τα αιτήματα, αφού τα 

ελέγξουν ως προς α) την πληρότητά τους, β) την τήρηση των όρων της παρούσας εγκυκλίου 

και γ) την εμπρόθεσμη κατάθεση ή μη από τον ενδιαφερόμενο αποτελεσμάτων, στο πλαίσιο 

ήδη χορηγηθείσας άδειας δειγματοληψίας και ανάλυσης υλικού (βλ. ενότητα ΙΙΙ), 

συντάσσουν την εισήγησή τους και την αποστέλλουν - σε έντυπη και ψηφιακή μορφή - προς 

τις αρμόδιες Διευθύνσεις (ΔΙ.Π.Κ.Α. ή Δ.Β.Μ.Α.)

2. Η Δ.Π.Κ.Α (Τμήμα Εποπτείας Ελληνικών & Αλλοδαπών Επιστημονικών Ιδρυμάτων και 

Συντονισμού Θεμάτων Διεθνών Συνεργασιών και Οργανισμών) είναι αρμόδια για τις 

περιπτώσεις που αφορούν σε υλικό Προϊστορικής, Κλασικής, Ελληνιστικής και Ρωμαϊκής 

περιόδου και η Δ.Β.Μ.Α. (αντίστοιχο Τμήμα) για τις περιπτώσεις που αφορούν σε υλικό της 

Παλαιοχριστιανικής, Βυζαντινής και Μεταβυζαντινής περιόδου, καθώς και για τα 

χαρακτηρισμένα ακίνητα θρησκευτικά μνημεία, τα μεταγενέστερα του 1830. Οι εν λόγω 

Διευθύνσεις συντάσσουν την εισήγησή τους και την αποστέλλουν στις αρμόδιες Υπηρεσίες 

έκδοσης της άδειας ανάλογα με τον είδος του προς ανάλυση υλικού (Δ.Σ.Α.Ν.Μ. ή 

Δ.Α.Β.Μ.Μ.)

1 Εφορεία Εναλίων Αρχαιοτήτων και Εφορεία Παλαιοανθρωπολογίας και Σπηλαιολογίας



3. Η  άδεια εκδίδεται από τη Δ.Σ.Α.Ν.Μ. (Τμήμα Εφαρμοσμένης Έρευνας) όταν το αίτημα 

αφορά σε κινητά μνημεία καθώς και γλυπτικά, ζωγραφικά ή διακοσμητικά στοιχεία που 

είναι αναπόσπαστα τμήματα ακινήτων μνημείων ή από τη Δ.Α.Β.Μ.Μ. (Τμήμα Τεχνικών 

Ερευνών Αναστήλωσης) όταν το αίτημα αφορά σε μη διακοσμημένα αρχιτεκτονικά 

στοιχεία και δομικά υλικά. 

(Γ) Αιτήματα εξέτασης/ανάλυσης υλικού με μη επεμβατικές τεχνικές. 

Οι αρμόδιες Υπηρεσίες του ΥΠΠΟΑ (Εφορείες Αρχαιοτήτων, Υπηρεσίες Νεωτέρων Μνημείων, 

Ειδικές Περιφερειακές Υπηρεσίες ή Δημόσια Μουσεία) αφού ελέγξουν τα αιτήματα ως προς α) 

την πληρότητά τους, β) την τήρηση των όρων της παρούσας εγκυκλίου και γ) την εμπρόθεσμη 

κατάθεση ή μη από τον ενδιαφερόμενο αποτελεσμάτων, στο πλαίσιο ήδη χορηγηθείσας άδειας 

δειγματοληψίας και ανάλυσης υλικού (βλ. ενότητα ΙΙΙ), χορηγούν απευθείας την άδεια με 

κοινοποίηση στη Δ.Σ.Α.Ν.Μ. ή στη Δ.Α.Β.Μ.Μ., αναλόγως αρμοδιότητας. 

Μη επεμβατικές τεχνικές ανάλυσης –εξέτασης θεωρούνται αυτές που δεν προκαλούν αλλοίωση 

και δεν απαιτούν οποιαδήποτε επεξεργασία της επιφάνειας του μνημείου κινητού ή ακίνητου. 

Ενδεικτικά πρόκειται για: φωτογραφικές μεθόδους, εξέταση με συμβατικό ή ψηφιακό 

στερεοσκόπιο, ακτινογραφία, αξονική/ μαγνητική τομογραφία, θερμοκάμερα, γεωραντάρ, 

κρουσιμετρία, φθορισμός ακτίνων X με φορητή συσκευή. 

 (Δ) Αιτήματα όλων των κατηγοριών που αφορούν σε νεότερα κινητά ή ακίνητα μνημεία 

(εξαιρούνται τα χαρακτηρισμένα ακίνητα θρησκευτικά μνημεία τα μεταγενέστερα του 1830, βλ. 

παραπάνω ΙΙ.2)

Οι ενδιαφερόμενοι μελετητές αποστέλλουν το αίτημά στις αρμόδιες Υ.Ν.Ε.Μ.Τ.Ε. ή τη 

Δ.Π.Α.Ν.Σ.Μ. ή τη Δ.Ν.Π.Α.Α.Π.Κ., οι οποίες αφού το ελέγξουν ως προς α) την πληρότητα του, 

β) την τήρηση των όρων της παρούσας εγκυκλίου και γ) την εμπρόθεσμη κατάθεση ή μη από 

τον ενδιαφερόμενο αποτελεσμάτων, στο πλαίσιο ήδη χορηγηθείσας  άδειας δειγματοληψίας και 

ανάλυσης υλικού, συντάσσουν την εισήγησή τους και την αποστέλλουν - σε έντυπη και ψηφιακή 

μορφή – απευθείας στη Δ.Σ.Α.Ν.Μ. ή τη Δ.Α.Β.Μ.Μ. (βλ. παραπάνω ΙΙ3).

ΙΙΙ. ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ 

ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ

Δε θα πραγματοποιείται δειγματοληψία που απαιτεί την αφαίρεση τμήματος από ολόκληρα 

κινητά μνημεία σύμφωνα με το άρθρο 26 του Ν. 3028/2002. Κατ΄εξαίρεση μπορεί να χορηγηθεί 



άδεια για λήψη δείγματος από ολόκληρο αντικείμενο, μόνο εφόσον υπάρχουν σημεία ήδη 

φθαρμένης επιφάνειας, χωρίς διακοσμητικά χαρακτηριστικά, και οι αρμόδιες Υπηρεσίες κρίνουν 

σκόπιμη τη χορήγησή της. 

Δεν θα γίνεται δειγματοληψία σε περιοχές που η αλλοίωση ή η απώλεια, θα επηρεάσει την 

αποκατάσταση, ερμηνεία, ή αισθητική του αντικειμένου.

Η χορήγηση άδειας δειγματοληψίας προϋποθέτει τη διατήρηση ικανής ποσότητας του 

υλικού προκειμένου να διασφαλίζεται η μη εξάντληση του.

Για τις αναλύσεις που απαιτούν λήψη δείγματος δεν θα επιλέγεται η εφαρμογή καταστρεπτικής 

μεθόδου στις περιπτώσεις που για τον ίδιο ερευνητικό στόχο προσφέρεται άλλη, μη 

καταστρεπτική. Σε περίπτωση επιλογής καταστρεπτικής μεθόδου, θα πρέπει να τεκμηριώνεται 

επαρκώς η αναγκαιότητά  της και να επιλέγεται εκείνη η μέθοδος που απαιτεί τη μικρότερη 

ποσότητα δείγματος. 

Στην περίπτωση εξοικονόμησης δειγμάτων μετά την ανάλυση τους ή μη χρήσης τους, αυτά θα 

πρέπει να επιστρέφονται στις εκάστοτε αρμόδιες Εφορείες Αρχαιοτήτων, Ειδικές Περιφερειακές 

Υπηρεσίες και Δημόσια Μουσεία του ΥΠΠΟΑ, όπου και θα φυλάσσονται για μελλοντική 

χρήση. 

Νέα ή συμπληρωματική άδεια για το ίδιο υλικό θα εγκρίνεται μόνο εάν τεκμηριώνεται επαρκώς 

η ανάγκη της. Θα χορηγείται, δηλαδή, άδεια, εφόσον η νέα έρευνα έχει σκοπό την απόκτηση 

διαφορετικών ή πιο αξιόπιστων δεδομένων.

Νέα ή συμπληρωματική άδεια στον ίδιο ερευνητή θα χορηγείται μόνο εάν έχουν τηρηθεί οι 

όροι της προηγούμενης σχετικής απόφασης, καταθέτοντας τα αποτελέσματα παλαιότερης 

ανάλυσης. Προκειμένου να εξετασθεί νέο αίτημα, ο ενδιαφερόμενος οφείλει πρωτίστως να 

ικανοποιήσει τους όρους της προηγούμενης απόφασης.

Όταν η δειγματοληψία αφορά σε κινητό ή ακίνητο μνημείο (ανασκαφικό εύρημα ή εύρημα 

άλλης μορφής αρχαιολογικής έρευνας, ή ιστάμενο μνημείο) για το οποίο ισχύει αποκλειστικό 

δικαίωμα δημοσίευσης, απαιτείται η έγγραφη έγκριση του έχοντος το αποκλειστικό δικαίωμα 

(βλ.άρθρο 39 του Ν.3028/02 και αριθμ.πρωτ.4473/25.7.2011 εγκύκλιο «Όροι και διαδικασίες για 

τη χορήγηση άδειας επιστημονικής μελέτης και δημοσίευσης ιστάμενων μνημείων»). Εξαίρεση 

αποτελεί η διεξαγωγή δειγματοληψίας ή επιτόπιας ανάλυσης υλικού για τη λήψη άμεσων 

μέτρων προστασίας κινητού ή ακίνητου μνημείου. Στην περίπτωση αυτή, η δειγματοληψία 

διενεργείται χωρίς προηγούμενη έγκριση του έχοντος το αποκλειστικό δικαίωμα δημοσίευσης. 

Επισημαίνεται ότι σε αυτή την περίπτωση δεν θίγεται το αποκλειστικό δικαίωμα δημοσίευσης, 

τα δε αποτελέσματα της δειγματοληψίας/ επιτόπιας ανάλυσης χρησιμοποιούνται αποκλειστικά 

και μόνο για τις εργασίες συντήρησης του εν λόγω μνημείου.



Στην περίπτωση που η επιλογή των προς ανάλυση αρχαιολογικών δειγμάτων απαιτεί 

περισυλλογή τους από το πεδίο, αυτό νοείται ως αρχαιολογική έρευνα πεδίου και, ως εκ τούτου, 

απαιτείται αρχικά η έκδοση σχετικής άδειας για τη διεξαγωγή αρχαιολογικής έρευνας, σύμφωνα 

με τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του Ν. 3028/2002 και ακολούθως η έκδοση άδειας 

δειγματοληψίας/ανάλυσης. 

IV. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ

Διευκρινίζεται ότι:

α) για τα εν λόγω αιτήματα δεν απαιτείται εξέταση από το κατά περίπτωση αρμόδιο Τοπικό 

Συμβούλιο Μνημείων και 

β) οι άδειες δειγματοληψίας και ανάλυσης δε συνιστούν εν γένει άδειες μελέτης και 

δημοσίευσης του αρχαιολογικού υλικού, αλλά επιτρέπουν τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων 

των αναλύσεων.

Όταν στο ίδιο ερευνητικό πλαίσιο  το υλικό προς μελέτη ή ανάλυση αφορά σε περισσότερες από 

μία Εφορείες Αρχαιοτήτων, Ειδικές Περιφερειακές Υπηρεσίες ή Δημόσια Μουσεία ή Υπηρεσίες 

Νεωτέρων Μνημείων, οι ενδιαφερόμενοι υποχρεούνται να αναφέρουν στην αίτηση τους τυχόν 

ανάλογα αιτήματά τους σε άλλη υπηρεσία του ΥΠΠΟΑ, προκειμένου να είναι δυνατή η 

συνολική αντιμετώπιση εκτεταμένων προγραμμάτων.

Οι άδειες δειγματοληψίας και επιτόπιας ανάλυσης χορηγούνται για διάστημα ενός έτους  από 

την ημερομηνία έκδοσης της σχετικής απόφασης. Οι ερευνητές οφείλουν να καταθέσουν τα 

αποτελέσματα των αναλύσεων σε διάστημα έως τριών ετών από την  ημερομηνία έκδοσης της 

σχετικής απόφασης.

Τυχόν υλικό που έχει μεταφερθεί προς ανάλυση ή δειγματοληψία επιστρέφεται αμελλητί στο 

χώρο φύλαξής του μετά το πέρας των αναλύσεων. 

Κατά τη δειγματοληψία ή διενέργεια επιτόπιας ανάλυσης υλικού, πρέπει να παρευρίσκεται 

εκπρόσωπος, της αρμόδιας Εφορείας Αρχαιοτήτων, Ειδικής Περιφερειακής Υπηρεσίας ή 

Δημόσιου Μουσείου, ή Υπηρεσίας Νεωτέρων Μνημείων, ει δυνατόν συντηρητής.

Όταν για τη διενέργεια της εξέτασης/ανάλυσης ή της δειγματοληψίας απαιτείται μεταφορά 

κινητών μνημείων ή θραύσματων μνημείων:

Α) σε χώρους εκτός αρμοδιότητας του ΥΠΠΟΑ

Β) εκτός της περιοχής αρμοδιότητας της κατά περίπτωση Εφορείας Αρχαιοτήτων/Ειδικής 

Περιφερειακής Υπηρεσίας/Δημόσιου Μουσείου και

Γ) στο εξωτερικό

η άδεια μεταφοράς εκδίδεται από τη Διεύθυνση Μουσείων (Δ.Μ.) του ΥΠΠΟΑ κατόπιν 

υποβολής σχετικού αιτήματος του ενδιαφερομένου προς την αρμόδια Εφορεία Αρχαιοτήτων, 



Ειδική Περιφερειακή Υπηρεσία ή Δημόσιο Μουσείο και ύστερα από την έκδοση της άδειας 

δειγματοληψίας ή ανάλυσης. Η μεταφορά πραγματοποιείται με ευθύνη και δαπάνη του 

αιτούντος. 

Διευκρινίζεται, ότι για τις περιπτώσεις που απαιτείται η έκδοση άδειας μεταφοράς, ο 

χρόνος ισχύος της άδειας ανάλυσης και η προθεσμία κατάθεσης των αποτελεσμάτων της 

υπολογίζεται από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης μεταφοράς.

Τονίζεται ότι δεν απαιτείται άδεια μεταφοράς για ληφθέντα δείγματα και επιλεγμένα προς 

ανάλυση μικροβοτανικά κατάλοιπα (π.χ. σπόροι, φυτόλιθοι κ.λπ.). 

V. ΑΠΑΡΑΙΤΗΜΑ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ ΤΩΝ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ

Για την υποβολή του αιτήματος θα πρέπει να συμπληρώνεται από τον ενδιαφερόμενο  το ειδικό 

έντυπο «Αίτηση δειγματοληψίας/ανάλυσης κινητών και ακινήτων μνημείων και εν γένει 

αρχαιολογικού υλικού» το οποίο θα συνοδεύεται από τα απαραίτητα συμπληρωματικά στοιχεία. 

Σχετικό υπόδειγμα βρίσκεται αναρτημένο στους ιστότοπους:

1. http://new.culture.gr/el/ministry/SitePages/viewyphresia.aspx?iID=1331 

(http://www.yppo.gr/1/g1540.jsp?obj_id=2594) της Διεύθυνσης Συντήρησης Αρχαίων 

και Νεωτέρων Μνημείων και

2. http://new.culture.gr/el/ministry/SitePages/viewyphresia.aspx?iID=1334 της Διεύθυνσης 

Αναστήλωσης Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μνημείων

Σε κάθε περίπτωση, το αίτημα θα πρέπει απαραιτήτως να περιλαμβάνει τα κάτωθι 

στοιχεία:

1. Αναφορά σε α) το ευρύτερο πλαίσιο του αιτήματος και το σκοπό της ανάλυσης του 

υλικού, β) το ερευνητικό ίδρυμα όπου πρόκειται να γίνει η ανάλυση, το εργαστήριο και 

τον  υπεύθυνο για τη διενέργεια των αναλύσεων. 

2. Έγγραφη έγκριση του έχοντος το αποκλειστικό δικαίωμα δημοσίευσης σύμφωνα με τα 

αναφερόμενα στο κεφάλαιο ΙΙΙ. 

3. Αναφορά των αναλυτικών τεχνικών που θα εφαρμοστούν καθώς και αν πρόκειται για 

καταστρεπτική τεχνική ή όχι στην περίπτωση δειγματοληψίας και επεμβατική ή μη 

επεμβατική μέθοδο στην περίπτωση επιτόπιας ανάλυσης.

4. Για όλα τα αιτήματα: αναλυτικός κατάλογος των προς δειγματοληψία ή επιτόπια 

ανάλυση κινητών ή ακινήτων μνημείων, που θα πρέπει να συνοδεύεται οπωσδήποτε από 

φωτογραφική τεκμηρίωση (ει δυνατόν με υπόδειξη του σημείου λήψης δείγματος). 

http://new.culture.gr/el/ministry/SitePages/viewyphresia.aspx?iID=1331
http://www.yppo.gr/1/g1540.jsp?obj_id=2594
http://www.yppo.gr/1/g1540.jsp?obj_id=2594
http://www.yppo.gr/1/g1540.jsp?obj_id=2594
http://new.culture.gr/el/ministry/SitePages/viewyphresia.aspx?iID=1334


5. Ειδικά για τα αιτήματα δειγματοληψίας: αναφορά συνολικού αριθμού, διαστάσεων ή 

ποσότητας και μορφής των δειγμάτων -καθώς και προετοιμασίας τους, εάν απαιτείται- 

και περιγραφή του τρόπου δειγματοληψίας. Οι διαστάσεις και ο αριθμός των δειγμάτων 

θα πρέπει να είναι τα μικρότερα δυνατά για τις ανάγκες της ανάλυσης. Τα αιτήματα 

λήψης μεγάλου αριθμού δειγμάτων θα πρέπει να τεκμηριώνονται επαρκώς και  σε 

συνάρτηση με τη συνολική ποσότητα του υλικού. 

6. Ειδικά για τα αιτήματα επιτόπιας ανάλυσης όπου απαιτείται επέμβαση ή προκαλείται 

αλλοίωση να περιγράφεται ο τύπος και η έκταση της επέμβασης ή αλλοίωσης στο υλικό. 

7. Σε περίπτωση προπτυχιακού/μεταπτυχιακού φοιτητή, σχετική βεβαίωση του 

επιβλέποντος καθηγητή.

Εσωτερική διανομή      
1. ΔΣΑΝΜ/ΤΕΕ
2. ΔΑΒΜΜ/ΤΤΕΑ
3. ΔΙΠΚΑ/ΤΕΕΑΕΙ
4. ΔΒΜΑ/ΤΕΕΑΕΙ                                                                    

Η Γενική Γραμματέας
Μαρία Βλαζάκη- Ανδρεαδάκη

   

                                                  

   



ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

1. Περιφερειακές Υπηρεσίες της ΓΔΑΠΚ
2. Ειδικές Περιφερειακές Υπηρεσίες της ΓΔΑΠΚ
3. Δημόσια Μουσεία της ΓΔΑΠΚ
4. Περιφερειακές Υπηρεσίες της ΓΔΑΜΤΕ
5. Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

157 84 Πανεπιστημιούπολη Αθήνα
6. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

540 06 Θεσσαλονίκη
7. Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

451 10 Ιωάννινα
8. Πανεπιστήμιο Κρήτης

Πανεπιστημιούπολη Γάλλου, 741 00 Ρέθυμνο 
9. Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Δημοκρίτου 17, 691 00 Κομοτηνή
10. Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Δημοκρατίας 1, 851 00 Ρόδος
11. Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Αργοναυτών & Φιλελλήνων, 382 21 Βόλος
12. Πανεπιστήμιο Πατρών

Ρίο, 261 10 Πάτρα
13. Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

Παλαιό Στρατόπεδο (Ανατολικό Κέντρο), 241 00 Καλαμάτα
14. Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

157 80 Ζωγράφου
15. Πολυτεχνείο Κρήτης

Κουνουπιδιανά Ακρωτηρίου, 731 00 Χανιά
16. Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθηνών, Τμήμα Συντήρησης Αρχαιοτήτων & Έργων 

Τέχνης
Αγίου Σπυρίδωνος, 122 43 Αιγάλεω

17. Εν Αθήναις Αρχαιολογική Εταιρεία
Πανεπιστημίου 22, 106 72 Αθήνα

18. Ακαδημία Αθηνών, Κέντρο Ερεύνης της Αρχαιότητας
Αναγνωστοπούλου 14, 106 73 Αθήνα

19. Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών
Βασ. Κωνσταντίνου 48, 116 35 Αθήνα 

20. Ινστιτούτο Εναλίων Αρχαιολογικών Ερευνών (ΙΕΝΑΕ)
Πατησίων 77-79, 104 34 Αθήνα

21. Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών
Μελισσηνού & Ν. Φωκά 130, 741 00 Ρεθύμνου

22. Ινστιτούτο Γεωλογικών & Μεταλλευτικών Ερευνών (ΙΓΜΕ)
 Σπ.Λούη 1, Ολυμπιακό χωριό, Αχαρναί Τ.Κ. 13677

23. Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών «Δημόκριτος»
153 10 Αγ. Παρασκευή, ΤΘ 60228

24. Βρετανική Σχολή Αθηνών



Σουηδίας 52, 106 76 Αθήνα
25. Αμερικανική Σχολή Κλασικών Σπουδών

Σουηδίας 54, 106 76 Αθήνα
26. Αυστραλιανό Αρχαιολογικό Ινστιτούτο 

Ζαχαρίτσα 23, 117 41 Αθήνα
27. Αυστριακό Αρχαιολογικό Ινστιτούτο

Λεωφ. Αλεξάνδρας 26, 106 83 Αθήνα
28. Βελγική Αρχαιολογική Σχολή 

Αναγνωστοπούλου 79- 106 72 Αθήνα
29. Γαλλική Αρχαιολογική Σχολή 

Διδότου 6, 106 80 Αθήνα
30. Γερμανικό Αρχαιολογικό Ινστιτούτο 

Φειδίου 1, 106 78 Αθήνα
31. Γεωργιανό Ινστιτούτο στην Αθήνα

Βασ. Κωνσταντίνου 40, 116 35 Αθήνα
32. Ελβετική Αρχαιολογική Σχολή 

Σκαραμαγκά 4β, 104 33 Αθήνα
33. Ινστιτούτο της Δανίας στην Αθήνα

Χαιρεφώντος 14, 105 58 Αθήνα
34. Ιρλανδικό Ινστιτούτο Ελληνικών Σπουδών

Νοταρά 51α, 106 83 Αθήνα
35. Ιταλική Αρχαιολογική Σχολή Αθηνών

Παρθενώνος 14-16, 117 42 Αθήνα
36. Καναδικό Αρχαιολογικό Ινστιτούτο 

Διον. Αιγινήτου 7, 115 28 Αθήνα
37. Νορβηγικό Ινστιτούτο Αθηνών 

Τσάμη Καρατάσου 5, 117 42 Αθήνα
38. Ολλανδικό Ινστιτούτο Αθηνών 

Μακρή 11, 117 42 Αθήνα
39. Σουηδικό Αρχαιολογικό Ινστιτούτο 

Μητσαίων 9, 117 42 Αθήνα
40. Φινλανδικό Ινστιτούτο Αθηνών 

Ζήτρου 16, 117 42 Αθήνα
41. Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος

14ο χλμ Θεσσαλονίκης – Μουδανιών
            Θέρμη - Θεσσαλονίκη, 57001

42. Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών – Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας 
Μελισσινού και Νικηφόρου Φωκά 130,Τ.Θ. 119, Ρέθυμνο 74100
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