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ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ
ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ
«Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ του Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού, του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης της Αθήνας, του Μητροπολιτικού
Μουσείου Τέχνης της Νέας Υόρκης και του Ινστιτούτου Αρχαίου Ελληνικού Πολιτισµού του Ντελαγουέρ, σχετικά µε την επιστροφή στην Ελλάδα,
ιδιωτικής συλλογής εκατόν εξήντα µίας (161) αρχαιοτήτων του Κυκλαδικού Πολιτισµού, ευρισκόµενης στη Νέα Υόρκη και την έκθεση αυτής στο
Μητροπολιτικό Μουσείο Τέχνης της Νέας Υόρκης»
Ι. Γενικές παρατηρήσεις
Το υπό συζήτηση και ψήφιση νοµοσχέδιο, όπως διαµορφώθηκε κατά την
επεξεργασία του από τη Διαρκή Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων, αποτελείται από τέσσερα (4) άρθρα, συµπεριλαµβανοµένου του ακροτελεύτιου
άρθρου, που ορίζει τον χρόνο έναρξης ισχύος του νόµου.
Με τις διατάξεις του άρθρου 1 ορίζεται ο σκοπός του υπό ψήφιση νοµοσχεδίου, ήτοι η επιστροφή από την Νέα Υόρκη στην Ελλάδα ιδιωτικής συλλογής αρχαιοτήτων του κυκλαδικού πολιτισµού, η προβολή του κυκλαδικού
πολιτισµού στο Μητροπολιτικό Μουσείο Τέχνης της Νέας Υόρκης, µέσω της
έκθεσης της εν λόγω συλλογής, καθώς και η συνεργασία µεταξύ του Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού και του Μητροπολιτικού Μουσείου
Τέχνης της Νέας Υόρκης.
Το άρθρο 2 καθορίζει το αντικείµενο του νοµοσχεδίου, το οποίο είναι η κύρωση Συµφωνίας που υπεγράφη την 21η Ιουλίου 2022, µε συµβαλλοµένους
το Υπουργείο Πολιτισµού και Αθλητισµού της Ελλάδας, το Μουσείο Κυκλα-
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δικής Τέχνης (Κυκλαδικό Μουσείο), το Μητροπολιτικό Μουσείο Τέχνης της
Νέας Υόρκης (Metropolitan Museum of Art - ΜΕΤ) και το Ινστιτούτο Αρχαίου
Ελληνικού Πολιτισµού µε έδρα το Ντελαγουέρ (Hellenic Ancient Culture
Institute INC. - HACI). Η εν λόγω Συµφωνία αφορά την επιστροφή στην Ελλάδα ιδιωτικής συλλογής αποτελούµενης συνολικά από εκατόν εξήντα µία
(161) αρχαιότητες του κυκλαδικού πολιτισµού και την έκθεσή της στο Μητροπολιτικό Μουσείο Τέχνης της Νέας Υόρκης.
Εν συνεχεία, διά του άρθρου 3 κυρώνεται η ανωτέρω Συµφωνία, η οποία
αποτελείται από δεκατέσσερις (14) παραγράφους και πέντε (5) Παραρτήµατα (Α-Ε). Σύµφωνα µε την Αιτιολογική Έκθεση, «[η] συµφωνία εισάγεται για
κύρωση µε νοµοθετική πράξη, καθώς το αντικείµενό της αφορά σε ζητήµατα
επιστροφής, έκθεσης και δανεισµού αρχαιοτήτων υπό συνθήκες διαφορετικές από τις γενικές και οριζόντιες συνθήκες που προβλέπονται στον αρχαιολογικό νόµο». Περαιτέρω, σχετικά µε τα αντικείµενα της συλλογής που
πρόκειται να εκτεθούν στη Νέα Υόρκη και να επιστραφούν, ανά τµήµατα και
σταδιακά, στην Ελλάδα, αναφέρεται ότι: «[π]ολλά από τα αντικείµενα της
συλλογής, λόγω του τύπου και των διαστάσεών τους, αποτελούν εξαιρετικά
σπάνια ή ακόµα και µοναδικά δείγµατα της τέχνης και της τεχνικής του κυκλαδικού πολιτισµού της 3ης προχριστιανικής χιλιετίας παγκοσµίως. Η ποικιλία των τύπων και των µορφών τους παρέχει νέα δεδοµένα στη γνώση µας
για την εξέλιξη της πρωτοκυκλαδικής τέχνης κατά την 3η χιλιετία π.Χ.».
Σύµφωνα µε τις διατάξεις της υπό κύρωση Συµφωνίας, την 21η Ιουλίου
2022 καταρτίστηκε στη Νέα Υόρκη ενώπιον συµβολαιογράφου, Σύµβαση Εισφοράς (Παράρτηµα Α΄ της Συµφωνίας), βάσει της οποίας ο Leonard Stern
παρέδωσε αιτία δωρεάς τα δικαιώµατά του και την κατοχή συλλογής εκατόν εξήντα µίας (161) αρχαιοτήτων στο HACI (παράγραφος 2 της Συµφωνίας). Η απεικόνιση της εν λόγω συλλογής προσαρτάται ως Παράρτηµα Β΄
στη Συµφωνία. Εξ άλλου, την ίδια ηµέρα, υπεγράφη µεταξύ του HACI και
του ΜΕΤ η Σύµβαση Έκθεσης της ανωτέρω συλλογής στο ΜΕΤ, η οποία επισυνάπτεται στη Συµφωνία ως Παράρτηµα Γ΄ (παράγραφοι 3 και 4). Περαιτέρω, ορίζεται ότι το Ελληνικό Δηµόσιο είναι ο αποκλειστικός ιδιοκτήτης και
νοµέας της συλλογής και ότι το Υπουργείο Πολιτισµού και Αθλητισµού συµβάλλεται ως εκπρόσωπος του Ελληνικού Δηµοσίου (παράγραφος 5).
Εν συνεχεία, αναγνωρίζεται το HACI ως κάτοχος της συλλογής βάσει της
Σύµβασης Εισφοράς, και εγκρίνεται από πλευράς του Υπουργείου η έκθεση
της συλλογής στο MET, σύµφωνα µε ειδικότερους όρους (παράγραφος 6).
Μεταξύ των συµφωνηθέντων όρων είναι αποστολή συγκεκριµένων αρχαιοτήτων της συλλογής, οι οποίες προσδιορίζονται στο Παράρτηµα Δ΄ της Συµφωνίας στο Κυκλαδικό Μουσείο, προκειµένου να εκτεθούν για διάστηµα ε-
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νός έτους (στοιχείο β΄ της παραγράφου 6). Εξ άλλου, η συλλογή θα εκτεθεί
στο ΜΕΤ επί εικοσιπέντε (25) έτη. Μετά από δεκαπέντε (15) έτη έκθεσης
της συλλογής στο σύνολό της, θα επιστρέφονται, ανά πενταετία, δέκα πέντε αρχαιότητες, µε σκοπό την έκθεσή τους στο Κυκλαδικό Μουσείο ή σε
άλλα µουσεία της Ελλάδας (στοιχείο γ΄ της παραγράφου 6). Αντίστοιχα, από την 1η Ιανουαρίου 2034 έως το τέλος του έτους 2048, συµφωνείται να εκτίθενται στο ΜΕΤ στην ίδια αίθουσα έκθεσης της ανωτέρω συλλογής, αρχαιότητες του κυκλαδικού πολιτισµού, οι οποίες θα αποστέλλονται ως δάνειο από τις συλλογές του Κυκλαδικού Μουσείου ή άλλων µουσείων (στοιχείο δ΄ της παραγράφου 6). Μετά το πέρας της εικοσιπενταετούς έκθεσης
της συλλογής στο MET, µπορεί να συναφθεί µεταξύ του ελληνικού Κράτους
και του MET δανεισµός της συλλογής για χρονική περίοδο που δεν υπερβαίνει τα εικοσιπέντε (25) έτη, άλλως, η έκθεση της Συλλογής, βάσει της Σύµβασης Έκθεσης, λήγει (στοιχείο στ΄ της παραγράφου 6).
Επίσης, µεταξύ του ελληνικού Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού,
του κυκλαδικού Μουσείου και του ΜΕΤ συµφωνείται συνεργασία σε επί µέρους δράσεις, οι οποίες προσδιορίζονται στο Παράρτηµα Ε΄ της υπό κύρωση Συµφωνίας. Ειδικότεροι όροι εφαρµογής της Συµφωνίας περιλαµβάνονται στις παραγράφους 7 έως 14. Μεταξύ αυτών, ορίζεται ότι οι συµβάσεις
που προβλέπονται από την υπό κύρωση Συµφωνία, όπως και κάθε παρεπόµενη πράξη, απαλλάσσονται από άµεσους ή έµµεσους φόρους και κάθε επιβάρυνση υπέρ του Δηµοσίου (παράγραφος 7), ότι αρµόδια για την επίλυση
διαφωνιών που µπορεί να προκύπτουν από τη Συµφωνία, µε την επιφύλαξη
της παραγράφου 6 στοιχείο β΄, είναι τα δικαστήρια της Αθήνας (παράγραφος 8), καθώς και ότι η εν λόγω Συµφωνία πρέπει να υποβληθεί στη Βουλή
προς έγκριση έως τη 10η Σεπτεµβρίου 2022 (παράγραφος 11). Εξ άλλου, ορίζεται ότι, σε περίπτωση σύγκρουσης µεταξύ των δύο κειµένων, ελληνικού
και αγγλικού, στα οποία έχει συνταχθεί η Συµφωνία, υπερισχύει το ελληνικό
(παράγραφος 12).
Τέλος, µε το άρθρο 4 ορίζεται η έναρξη ισχύος του νόµου από την 21η Ιουλίου 2022, ηµεροµηνία υπογραφής της υπό κύρωση Συµφωνίας.
ΙI. Παρατηρήσεις επί των άρθρων
1. Επί του άρθρου 1
Σύµφωνα µε το άρθρο 1, σκοπός του υπό ψήφιση νοµοσχεδίου είναι, µεταξύ άλλων, η «µακρόχρονη και δυναµική συνεργασία µεταξύ του Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού και του Μητροπολιτικού Μουσείου Τέχνης
της Νέας Υόρκης στον τοµέα των αρχαιολογικών ερευνών». Δοθέντος ότι
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το στοιχείο η΄ της παραγράφου 6 της Συµφωνίας αναφέρεται στη συνεργασία ως προς τις δράσεις που περιγράφονται στο Παράρτηµα Ε΄, µεταξύ του
Υπουργείου, του Κυκλαδικού Μουσείου και του ΜΕΤ, ερωτάται αν η ανωτέρω φράση του άρθρου 1 θα µπορούσε να συµπληρωθεί, ώστε να συµπεριληφθεί και το Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης στους φορείς συνεργασίας, ως εξής: «µακρόχρονη και δυναµική συνεργασία µεταξύ του Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού, του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης και του Μητροπολιτικού Μουσείου Τέχνης της Νέας Υόρκης στον τοµέα των αρχαιολογικών ερευνών».
2. Επί του άρθρου 3
Με το άρθρο 3 του υπό ψήφιση νοµοσχεδίου κυρώνεται και αποκτά ισχύ
νόµου η ως άνω Συµφωνία µε τα Παραρτήµατά της. Σχετικώς σηµειώνεται ότι η διοικητική δράση του κράτους εκδηλώνεται συχνά µε τη µορφή της διοικητικής σύµβασης (βλ. Σπ. Φλογαΐτη, Η διοικητική σύµβαση: έννοια και φύση, Αθήνα, 1991, σελ. 21). Η κύρωση της σύµβασης µε νόµο είναι συνήθης
πρακτική και κρίνεται αναγκαία όταν η σύµβαση είτε καταρτίσθηκε µε διαδικασία διαφορετική από εκείνη που προβλέπουν οι γενικές ή ειδικές διατάξεις, είτε περιέχει όρους που δεσµεύουν τρίτους (µη συµβαλλόµενους), είτε
περιέχει όρους που αντίκεινται στην ισχύουσα νοµοθεσία ή ρυθµίσεις για
την επίλυση των διαφορών που ανακύπτουν από την εκτέλεση της σύµβασης µε διαιτησία, όπως επί παραδείγµατι, οι παράγραφοι 5 επ. της Συµφωνίας, οι οποίες ρυθµίζουν κατά τρόπο διάφορο το ζήτηµα της κατοχής και
του δανεισµού κινητών µνηµείων εν σχέσει προς το ισχύον νοµοθετικό
πλαίσιο (άρθρα 23 και 25 του ν. 4858/2021, βλ., συναφώς, και Αιτιολογική
Έκθεση, όπως αναφέρθηκε ανωτέρω, όπου επισηµαίνεται ότι «[η] συµφωνία
εισάγεται για κύρωση µε νοµοθετική πράξη, καθώς το αντικείµενό της αφορά σε ζητήµατα επιστροφής, έκθεσης και δανεισµού αρχαιοτήτων υπό συνθήκες διαφορετικές από τις γενικές και οριζόντιες συνθήκες που προβλέπονται στον αρχαιολογικό νόµο»), και η παράγραφος 7 της υπό κύρωση Συµφωνίας, όπου ορίζεται ότι «[ό]λες οι συµβάσεις που προβλέπονται στην παρούσα συµφωνία καθώς και κάθε παρεπόµενη πράξη ή τροποποίησή τους απαλλάσσονται από κάθε άµεσο ή έµµεσο φόρο, τέλος, ανταποδοτικό ή, τέλος χαρτοσήµου, εισφορά, προµήθεια, δικαίωµα ή άλλη επιβάρυνση υπέρ
του Δηµοσίου».
Στις περιπτώσεις αυτές η σύµβαση καταρτίζεται µε ιδιωτικό έγγραφο, η ισχύς της όµως εξαρτάται από την κύρωσή της µε νοµοθετική πράξη, δυνάµει της οποίας και µόνο παράγει τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις που ιδρύει (βλ. ΣτΕ 880/2016 και 21/2019, καθώς και Ε. Σπηλιωτόπουλο, Εγχειρί-
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διο Διοικητικού Δικαίου, τ. 1, 2017, σελ. 184 επ., σύµφωνα µε τον οποίο, αν
η σύµβαση δεν έχει κυρωθεί µε νόµο, οι όροι της δεν δύνανται να υπερισχύσουν διατάξεων της νοµοθεσίας). Εξ άλλου, όπως γίνεται δεκτό και έχει επισηµανθεί και σε παλαιότερες εκθέσεις της Επιστηµονικής Υπηρεσίας της
Βουλής, όταν κυρούται σύµβαση µε νοµοθετική πράξη, οι σχετικοί µε τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις των συµβαλλοµένων όροι της εξακολουθούν
να έχουν συµβατικό χαρακτήρα. Αντιθέτως, οι όροι της που αποκλίνουν από
τις ισχύουσες διατάξεις ή θέτουν απρόσωπους κανόνες που δεσµεύουν τρίτους, έχουν ισχύ τυπικού νόµου και, ως εκ τούτου, οι διοικητικές πράξεις
που εκδίδονται βάσει αυτών είναι δυνατόν να προσβάλλονται ενώπιον του
Συµβουλίου της Επικρατείας [βλ., ενδεικτικά, τις εκθέσεις επί των νοµοσχεδίων «Κύρωση της Σύµβασης Μίσθωσης µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας
και της εταιρείας ENERGEAN OIL & GAS- ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ για την
παραχώρηση του δικαιώµατος έρευνας και εκµετάλλευσης υδρογονανθράκων στη χερσαία περιοχή “Αιτωλοακαρνανία”» (ν. 4524/2018), «Κύρωση Σύµβασης Παραχώρησης του Έργου της Μελέτης – Κατασκευής – Χρηµατοδότησης – Λειτουργίας – Συντήρησης και Εκµετάλλευσης του Νέου Διεθνούς
Αερολιµένα Ηρακλείου Κρήτης και Μελέτη – Κατασκευή και Χρηµατοδότηση των Οδικών του Συνδέσεων και άλλες διατάξεις» (ν. 4612/2019), «Κύρωση της από 3.2.2020 επιµέρους Σύµβασης Δωρεάς – Έργο Ι και της από
3.2.2020 τροποποιητικής σύµβασης της από 3.6.2019 επιµέρους Σύµβασης
Δωρεάς – Έργο VI µεταξύ του Ιδρύµατος “Κοινωφελές Ίδρυµα Σταύρος Σ.
Νιάρχος” και του Ελληνικού Δηµοσίου για την ενίσχυση και αναβάθµιση των
υποδοµών στον τοµέα της Υγείας» (ν. 4667/2020), «Κύρωση της από
24.06.2021 Συµφωνίας Τροποποίησης Διατάξεων της από 31.05.2007 Σύµβασης Παραχώρησης για το Έργο «Μελέτη, Κατασκευή, Χρηµατοδότηση,
Λειτουργία, Συντήρηση και Εκµετάλλευση του Αυτοκινητοδρόµου Κεντρικής Ελλάδος (Ε65)» που κυρώθηκε µε τον ν. 3597/2007 (Α΄ 168), όπως αυτή
τροποποιήθηκε: 1) µε την από 28.11.2013 «Συµφωνία Τροποποίησης Διατάξεων της Σύµβασης Παραχώρησης» που κυρώθηκε µε το άρθρο δεύτερο του
ν. 4219/2013 «Κύρωση των Συµφωνιών Τροποποίησης των συµβάσεων παραχώρησης των µεγάλων οδικών έργων και ρύθµιση συναφών θεµάτων» (Α΄
269), 2) µε την από 19.12.2013 «Συµφωνία Τροποποίησης Διατάξεων της από 28.11.2013 Συµφωνίας Τροποποίησης Διατάξεων Σύµβασης Παραχώρησης» που κυρώθηκε µε το άρθρο 44 του ν. 4354/2015 «Διαχείριση των µη εξυπηρετούµενων δανείων, µισθολογικές ρυθµίσεις και άλλες επείγουσες
διατάξεις εφαρµογής της συµφωνίας δηµοσιονοµικών στόχων και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων» (Α΄ 176)» και 3) µε την από 11.12.2018 «Συµφωνία
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Τροποποίησης Διατάξεων της Σύµβασης Παραχώρησης» που κυρώθηκε µε
το άρθρο πρώτο του ν. 4586/2018 (Α΄ 217)» (ν. 4817/2021), «Κύρωση της
Σύµβασης µεταξύ του Ελληνικού Δηµοσίου και της ανώνυµης εταιρείας ε
την επωνυµία «ΤΡΑΙΝΟΣΕ Μεταφορές-Μεταφορικές Υπηρεσίες Επιβατών
και Φορτίου Ανώνυµη Σιδηροδροµική Εταιρεία» (ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε.) για την ανάθεση Υποχρεώσεων Δηµόσιας Υπηρεσίας επιβατικών σιδηροδροµικών µεταφορών» (ν. 4953/2022)].
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