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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
στο σχέδιο νόμου «Κύρωση της διά ανταλλαγής ρηματικών διακοινώσεων συμφωνίας
περί παρατάσεως του Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής
Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής σχετικά με την
επιβολή εισαγωγικών περιορισμών σε κατηγορίες αρχαιολογικού και βυζαντινού
εκκλησιαστικού εθνολογικού υλικού μέχρι και τον 15ο αιώνα μ.Χ. της Ελληνικής
Δημοκρατίας»
Προς τη Βουλή των Ελλήνων
Γενικά επί του νομοσχεδίου
Στις 17 Ιουλίου 2011 υπεγράφη στην Αθήνα μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής
Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής Μνημόνιο
Συνεργασίας σχετικά με την επιβολή εισαγωγικών περιορισμών σε κατηγορίες
αρχαιολογικού υλικού που χρονολογείται από την Ανώτερη Παλαιολιθική Εποχή μέχρι και
τον 15ο αιώνα μ.Χ. και βυζαντινού εκκλησιαστικού εθνολογικού υλικού μέχρι και τον 15ο
αιώνα μ.Χ. της Ελληνικής Δημοκρατίας.
Το Μνημόνιο Συνεργασίας υπεγράφη δυνάμει του άρθρου 9 της Διεθνούς Σύμβασης της
ΟΥΝΕΣΚΟ του 1970 για τα ληπτέα μέτρα για την απαγόρευση και παρεμπόδιση της
παράνομης εισαγωγής, εξαγωγής και μεταβίβασης της κυριότητας πολιτιστικών αγαθών
στην οποία και οι δύο χώρες είναι Συμβαλλόμενα Μέρη και την οποία η Ελλάδα έχει
κυρώσει με τον ν. 1103/1980 (Α΄295). Σύμφωνα με το ανωτέρω άρθρο 9 κάθε κράτος-μέλος
της Διεθνούς Συμβάσεως, του οποίου η πολιτιστική κληρονομιά βρίσκεται σε κίνδυνο
εξαιτίας ορισμένων αρχαιολογικών ή εθνολογικών διαρπαγών, μπορεί να κάνει έκκληση
προς άλλα κράτη-μέλη. Στο πλαίσιο αυτό και επειδή στις ΗΠΑ το εμπόριο αρχαιοτήτων
είναι ανεπτυγμένο, η Κυβέρνηση της Ελληνικής Δημοκρατίας επιδίωξε και υπέγραψε το ως
άνω Μνημόνιο Συνεργασίας που αποσκοπεί στην προστασία πολιτιστικών αγαθών, τα
οποία είναι προϊόντα λαθρανασκαφής και παράνομης εξαγωγής από την Ελλάδα με
προορισμό τις ΗΠΑ. Η προστασία επιτυγχάνεται με την επιβολή περιορισμών στην
εισαγωγή πολιτιστικών αγαθών ελληνικής προέλευσης στις ΗΠΑ από τις αμερικανικές
τελωνειακές αρχές. Με τον τρόπο αυτόν επιδιώκεται η αποτροπή της λεηλασίας άγνωστων
αρχαιολογικών χώρων στην Ελλάδα και η παράνομη διακίνηση και εμπορία ελληνικών
αρχαιοτήτων στο αμερικανικό έδαφος. Το εν λόγω Μνημόνιο Συνεργασίας κυρώθηκε με τον
ν. 4026/2011 (ΦΕΚ 231 Α΄ /3.11.2011) και τέθηκε σε ισχύ στις 21.11.2011, ημερομηνία κατά
την οποία οι δύο Κυβερνήσεις αντάλλαξαν τις σχετικές διπλωματικές διακοινώσεις.
Με βάση το άρθρο IV του Μνημονίου Συνεργασίας η ισχύς του προβλεπόταν να είναι
πενταετής (άρθρο IV παρ. 1). Επίσης προβλεπόταν η δυνατότητα τροποποίησής του με την
ανταλλαγή διπλωματικών διακοινώσεων (άρθρο IV παρ. 2) και η επανεξέταση της
αποτελεσματικότητάς του πριν από τη λήξη της περιόδου των πέντε (5) ετών προκειμένου
να προσδιοριστεί αν πρέπει να παραταθεί η ισχύς του.
Στις 24 Μαΐου 2016 - αφού είχε προηγηθεί διαδικασία δημόσιας διαβούλευσης στις ΗΠΑ
σχετικά με την αναγκαιότητα ανανέωσης του εν λόγω Μνημονίου Συνεργασίας - κλιμάκιο
του Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού παρουσίασε ενώπιον της Cultural Property
Advisory Committee του State Department τις νομοθετικές και διοικητικές ενέργειες στις
οποίες προέβη το ΥΠΠΟΑ κατά τη διάρκεια ισχύος του Μνημονίου, προκειμένου να
εξασφαλίσει τη βέλτιστη προστασία της πολιτιστικής μας κληρονομιάς. Οι ενέργειες αυτές
κρίθηκαν απολύτως ικανοποιητικές από την επιτροπή και ακολούθησε θετική εισήγησή της
περί ανανέωσης του Μνημονίου Συνεργασίας.
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Με ρηματικές διακοινώσεις που ανταλλάχθηκαν μεταξύ του Υπουργείου Εξωτερικών της
Ελληνικής Δημοκρατίας και της Πρεσβείας των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής στην
Αθήνα στις 18.11.2016 συμφωνήθηκε η παράταση της ισχύος του Μνημονίου Συνεργασίας
για μια ακόμη πενταετία.
Ειδικότερα, το άρθρο 1 του παρόντος περιλαμβάνει το κείμενο των ρηματικών
διακοινώσεων του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Πρεσβείας
των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής στην Αθήνα σχετικά με τη συμφωνία παράτασης της
ισχύος του Μνημονίου Συνεργασίας για μια ακόμη πενταετία. Στο κείμενο αυτό επίσης
ορίζεται ότι η συμφωνία παράτασης θα εφαρμοστεί προσωρινά από την ημερομηνία
ανταλλαγής των ρηματικών διακοινώσεων και θα τεθεί σε ισχύ την ημερομηνία που το
ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών θα ενημερώσει την Πρεσβεία των Ηνωμένων Πολιτειών της
Αμερικής ότι η Ελληνική Κυβέρνηση έχει εκπληρώσει όλες τις εσωτερικές διαδικασίες για
την κύρωση της συμφωνίας παράτασης, με ημερομηνία έναρξης ισχύος την 21η Νοεμβρίου
2016.
Το άρθρο 2 ορίζει την έναρξη ισχύος του νόμου και της συμφωνίας παράτασης του
Μνημονίου Συνεργασίας.
Θέτοντες τα ανωτέρω υπόψη της Βουλής των Ελλήνων, εισηγούμαστε την ψήφιση του
υποβαλλόμενου σχεδίου νόμου.

Αθήνα, 3 Οκτωβρίου 2019
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

Χρ. Σταϊκούρας

Ν. – Γ. Δένδιας

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Μ. Χρυσοχοΐδης

Στ. Μενδώνη

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

Κ. Τσιάρας
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ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ
Κύρωση της διά ανταλλαγής ρηματικών διακοινώσεων συμφωνίας περί παρατάσεως του
Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της
Κυβέρνησης των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής σχετικά με την επιβολή εισαγωγικών
περιορισμών σε κατηγορίες αρχαιολογικού και βυζαντινού εκκλησιαστικού εθνολογικού
υλικού μέχρι και τον 15ο αιώνα μ.Χ. της Ελληνικής Δημοκρατίας

Άρθρο πρώτο
Κυρώνεται και έχει την ισχύ, που ορίζει το άρθρο 28 παρ. 1 του Συντάγματος, η δια
ανταλλαγής ρηματικών διακοινώσεων από 18 Νοεμβρίου 2016 συμφωνία περί παρατάσεως
του Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της
Κυβέρνησης των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής σχετικά με την επιβολή εισαγωγικών
περιορισμών σε κατηγορίες αρχαιολογικού και βυζαντινού εκκλησιαστικού εθνολογικού υλικού
μέχρι και τον 15ο αιώνα μ.Χ. της Ελληνικής Δημοκρατίας, το οποίο υπεγράφη στην Αθήνα τη17η
Ιουλίου 2011 και κυρώθηκε με τον ν. 4026/2011 ( Α΄ 231 ). Το πρωτότυπο κείμενο των εν λόγω
ρηματικών διακοινώσεων στην αγγλική γλώσσα και σε μετάφραση στην ελληνική έχει ως εξής:
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Άρθρο δεύτερο
Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως. Η ισχύς της συμφωνίας περί παρατάσεως αρχίζει σύμφωνα με τα προβλεπόμενα
στις ανταλλαγείσες ρηματικές διακοινώσεις.

Αθήνα, 3 Οκτωβρίου 2019

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

Χρ. Σταϊκούρας

Ν. – Γ. Δένδιας

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Μ. Χρυσοχοΐδης

Στ. Μενδώνη

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

Κ. Τσιάρας
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Αριθ. 252/18/2019
ΕΚΘΕΣΗ
Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους
(άρθρο 75 παρ. 1 του Συντάγματος)
στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού «Κύρωση της διά
ανταλλαγής ρηματικών διακοινώσεων συμφωνίας περί παρατάσεως του Μνημονίου
Συνεργασίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης των
Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής σχετικά με την επιβολή εισαγωγικών περιορισμών σε
κατηγορίες αρχαιολογικού και βυζαντινού εκκλησιαστικού εθνολογικού υλικού μέχρι και
τον 15° αιώνα μ.Χ. της Ελληνικής Δημοκρατίας»

Α. Με τις διατάξεις του υπόψη νομοσχεδίου κυρώνεται και έχει την ισχύ που ορίζει το άρθρο
28 παρ.1 του Συντάγματος, η διά ανταλλαγής ρηματικών διακοινώσεων, από 18 Νοεμβρίου
2016, συμφωνία περί παράτασης για πέντε (5) έτη με ημερομηνία έναρξης την 21η
Νοεμβρίου 2016, του Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής
Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, σχετικά με την
επιβολή εισαγωγικών περιορισμών σε κατηγορίες αρχαιολογικού και βυζαντινού
εκκλησιαστικού εθνολογικού υλικού μέχρι και τον 15° αιώνα μ.Χ. της Ελληνικής Δημοκρατίας,
το οποίο υπεγράφη στην Αθήνα την 17η Ιουλίου 2011 και κυρώθηκε με τον ν. 4026/2011
κατά τα ειδικότερα οριζόμενα.
Β. Από τις προτεινόμενες διατάξεις επέρχονται τα ακόλουθα οικονομικά αποτελέσματα επί
του Κρατικού Προϋπολογισμού:
1. Ετήσια δαπάνη από τη διεξαγωγή για πέντε (5) επιπλέον έτη λόγω της σχετικής παράτασης,
πρόσθετων αρχαιολογικών ερευνών από ελληνικές αρχαιολογικές ομάδες, με σκοπό την
καταγραφή άγνωστων αρχαιολογικών χώρων στην επικράτεια.
2. Ενδεχόμενη ετήσια δαπάνη από τη δυνατότητα ενίσχυσης των μονάδων της ΕΛ.ΑΣ.,
αναφορικά με τον έλεγχο και την προστασία χώρων πολιτιστικής κληρονομιάς σ’ όλη την
επικράτεια, η οποία δύναται να προκύψει εντός της πενταετούς παράτασης.
3. Ενδεχόμενη απώλεια εσόδων του Δημοσίου, από την τυχόν μείωση των τελών
αναπαραγωγής εικόνων προκειμένου να χρησιμοποιηθούν σε πολιτιστικό, εκπαιδευτικό και
επιστημονικό πλαίσιο, η οποία δύναται να προκύψει εντός της πενταετούς παράτασης.

Αθήνα, 16 Σεπτεμβρίου 2019

Η Γενική Διευθύντρια

Ιουλία Γ. Αρμάγου

15

ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
(άρθρο 75 παρ. 3 του Συντάγματος)
στο σχέδιο νόμου «Κύρωση της διά ανταλλαγής ρηματικών διακοινώσεων συμφωνίας
περί παρατάσεως του Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής
Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής σχετικά με την
επιβολή εισαγωγικών περιορισμών σε κατηγορίες αρχαιολογικού και βυζαντινού
εκκλησιαστικού εθνολογικού υλικού μέχρι και τον 15° αιώνα μ.Χ. της Ελληνικής
Δημοκρατίας»
Από τις προτεινόμενες διατάξεις επέρχονται επί του Κρατικού Προϋπολογισμού τα ακόλουθα
οικονομικά αποτελέσματα:
1. Ετήσια δαπάνη από τη διεξαγωγή για πέντε (5) επιπλέον έτη λόγω της σχετικής παράτασης,
πρόσθετων αρχαιολογικών ερευνών από ελληνικές αρχαιολογικές ομάδες, με σκοπό την
καταγραφή άγνωστων αρχαιολογικών χώρων στην επικράτεια.
2. Ενδεχόμενη ετήσια δαπάνη από τη δυνατότητα ενίσχυσης των μονάδων της ΕΛ.ΑΣ.,
αναφορικά με τον έλεγχο και την προστασία χώρων πολιτιστικής κληρονομιάς σ’ όλη την
επικράτεια, η οποία δύναται να προκύψει εντός της πενταετούς παράτασης.
Οι ανωτέρω δαπάνες θα αντιμετωπισθούν από τις πιστώσεις του προϋπολογισμού του
Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη.
3. Ενδεχόμενη απώλεια εσόδων του Δημοσίου, από την τυχόν μείωση των τελών
αναπαραγωγής εικόνων, προκειμένου να χρησιμοποιηθούν σε πολιτιστικό, εκπαιδευτικό και
επιστημονικό πλαίσιο, η οποία δύναται να προκύψει εντός της πενταετούς παράτασης.
Η ανωτέρω απώλεια θα αναπληρωθεί από άλλες πηγές εσόδων του Κρατικού
Προϋπολογισμού.

Αθήνα, 16 Σεπτεμβρίου 2019
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Χρ. Σταϊκούρας

Στ. Μενδώνη

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

Μ. Χρυσοχοΐδης

