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Νόµος  2557/24-12-97 (ΦΕΚ 271) 
 

Άρθρο 9, Παράγραφος 6 
 
 

6α) Για τη µελέτη, ανάληψη, επίβλεψη έργου συντήρησης και λειτουργία εργαστηρίων 

για τη συντήρηση αρχαιοτήτων και έργων τέχνης κινητών και ακίνητων απαιτείται άδεια που 

χορηγείται από τον Υπουργό Πολιτισµού µετά από γνώµη τριµελούς επιτροπής που αποτελείται 

από τον Νοµικό Σύµβουλο του Υπουργείου Πολιτισµού ή τον αναπληρωτή του, τον 

Προϊστάµενο της ∆ιεύθυνσης Συντήρησης Αρχαιοτήτων του Υπουργείου Πολιτισµού ή τον 

αναπληρωτή του και ένα καθηγητή Α΄ Συντηρητή Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης του 

τµήµατος Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης του Τ.Ε.Ι. Αθήνας ή τον αναπληρωτή 

του. 

 

β) Η άδεια χορηγείται σε κάθε περίπτωση εφόσον πληρούνται οι παρακάτω προϋποθέσεις: 

 

Ι. Σε όσους διαθέτουν πτυχίο Σχολών Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης Α.Ε.Ι. 

της ηµεδαπής ή ισοτίµου της αλλοδαπής που έχουν συµπληρώσει διετή αποδεδειγµένη 

πρακτική εµπειρία. 

 

ΙΙ. Σε όσους διαθέτουν πτυχίο Σχολών Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης 

Τ.Ε.Ι. της ηµεδαπής ή ισοτίµου της αλλοδαπής που έχουν συµπληρώσει τριετή 

αποδεδειγµένη πρακτική εµπειρία. 

 

ΙΙΙ. Σε όσους διαθέτουν πτυχίο ∆ευτεροβάθµιας Σχολής Συντήρησης Αρχαιοτήτων και 

Έργων Τέχνης τριετούς φοίτησης της ηµεδαπής ή ισοτίµου της αλλοδαπής και 

περισσότερα από δώδεκα (12) έτη, κατά τη δηµοσίευση του παρόντος, αποδεδειγµένης 

επαγγελµατικής δραστηριότητας και έργο στη συντήρηση αρχαιοτήτων και έργων τέχνης, 

όπως προκύπτει από τα στοιχεία φακέλου που τίθεται στην κρίση της επιτροπής 

(αναλυτικός φάκελος εργασιών, µελέτες, δηµοσιεύσεις, ανακοινώσεις) που έχουν 

συντελεσθεί σύµφωνα µε τις αρχές συντήρησης και προστασίας των αντικειµένων 

πολιτιστικής κληρονοµιάς, έτσι όπως περιγράφονται στις ∆ιεθνείς Συµβάσεις (Χάρτης 

Βενετίας, Σύµβαση Γρανάδας, Ορισµός του Επαγγέλµατος του Συντηρητή). 

 

ΙV. Σε όσους υπαλλήλους υπηρετούν κατά τη δηµοσίευση του παρόντος ή υπηρέτησαν 

στο Υπουργείο Πολιτισµού, στους κλάδους ΠΕ7, ΠΕ8, ΠΕ10, ΠΕ17, ΤΕ0, ∆Ε6, ΥΕ5 και 

στις εποπτευόµενες από αυτό  υπηρεσίες και Ν.Π.∆.∆., εφόσον διαθέτουν µέχρι τη 

δηµοσίευση του παρόντος δώδεκα (12) έτη αποδεδειγµένη δραστηριότητα και έργο στη 
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συντήρηση αρχαιοτήτων, όπως αυτή βεβαιώνεται από τη ∆ιεύθυνση Συντήρησης 

Αρχαιοτήτων του Υπουργείου Πολιτισµού.  

 

γ.αα) Οι ειδικότητες για τις οποίες χορηγείται η άδεια προσδιορίζονται από τον τίτλο σπουδών 

ή τη βεβαίωση που τον συνοδεύει και χορηγείται από το αντίστοιχο εκπαιδευτικό ίδρυµα 

(Α.Ε.Ι., Τ.Ε.Ι. ή ∆ευτεροβάθµιας Σχολής Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης τριετούς 

φοίτησης) ή για την περίπτωση IV του προηγούµενου εδαφίου β΄ από τη βεβαίωση που 

χορηγείται από τη ∆ιεύθυνση Συντήρησης Αρχαιοτήτων του Υπουργείου Πολιτισµού. 

Ενδεικτικά αναφέρονται οι εξής ειδικότητες: Συντήρηση τοιχογραφιών, εικόνων, µουσαµά, 

χαρτιού, ξυλόγλυπτου, ξύλου, υφάσµατος, δέρµατος, φωτογραφικού υλικού, πορσελάνης, 

γυαλιού, κεραµικού, πέτρας, µετάλλου, ψηφιδωτού, οργανικών ανασκαφικών ευρηµάτων. 

 

γ.ββ) Οι έχοντες τους τίτλους σπουδών των περιπτώσεων Ι και ΙΙ του εδαφίου β΄ αποκτούν 

την προβλεπόµενη πρακτική εµπειρία τους σε εργαστήρια ή συνεργεία συντήρησης στο 

δηµόσιο ή ιδιωτικό τοµέα. 

 

γ.γγ) Στις περιπτώσεις ΙΙΙ και ΙV του εδαφίου β΄ η αίτηση πρέπει να υποβληθεί στην επιτροπή 

σε διάστηµα έξι (6) µηνών από τη δηµοσίευση του παρόντος. 

 

δ.αα) Ιδρύεται Μητρώο Συντηρητών Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης που θα περιλαµβάνει 

όσους κατέχουν την παραπάνω άδεια. 

 

δ.ββ) Σε ένα (1) έτος από τη δηµοσίευση του παρόντος καταρτίζεται κώδικας επαγγελµατικής 

δεοντολογίας για τη συντήρηση αρχαιοτήτων και έργων τέχνης. 

 


