
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ 

ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ύπ ·Αρ. 825 της 25ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1970 

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

Μ Ε Ρ Ο Σ Ι 

Ό ττερί της Ευρωπαϊκής Συμβάσεως δια την Προστασίαν της./Αρχαιολο
γικής Κληρονομιάς (Κυρωτικός) Νόμος του 1970 εκδίδεται δια δημοσιεύσεως 
είς την έπίσημρν εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνος τω "Αρθρω 
52 του Συντάγματος. . ·7,, - —, . 

., / 'Αριθμός 67'του* 1970 "_" *'.... , '"".'. '"',.. . ' . . , · . 

ΝΟΜΟΣ-ΚΥΡΩΝ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑ'ΓΚΗΝ Σ Υ Μ Β Α Σ IN Δ Ι Α ΤΗΝ :/ 
Π Ρ Ο Σ Τ Α Σ Ι Α Ν ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ' " : "-

Ή Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: - "-
 !

" 

| . Ό παρών Νόμος θα άναφέρηται ώς ό περί τής Ευρωπαϊκής Συνοπτικός 
Συμβάσεως διά τήν Προστασίαν τής "'Αρχαιολογικής· Κληρονομιάς τίτλος? 
(Κυρωτικός) Νόμος του 1970. . " '~~ · 

2, Έν τ ο παρόντι Νόμο, έκτος.έάν εκ του κειμένουπροκύπτη ••Ερμηνεία/ 
διάφορος έννοια— , ,. Γ .  ί: 

«Σύμβασις» σημαίνει τήν Εύρω.παϊκήν. Σύμβασιν διά τήν Προ
στασίαν τής 'Αρχαιολογικής Κληρονομιάς τήν γενομένην έν Λον
δίνο τήν~ 6ην Μαΐου 1969. _';'" ' ' ' 

3. Ή Σύμβασις, τής οποίας τό κείμενον εκτίθεται εις τόν Πίνακα κύρωόις -
καΐ τήν οποίαν ή Δημοκρατία υπέγραψε βάσει άποφάσεος του Ύπουρ- Συμβάσεως. 
γικοΟ Συμβουλίου ύπ'..άρ. 9752 καΙ· ήμερομηνίαν Ιην-' Ιουνίου 1970,Πίναξ. 
δια του παρόντος Νόμου κυρουται. . ■,...,'■ -. . 

'""" .'-·" ΠΙΝΑΞ · r ■'-■'- - r·· 
("Αρθρον 3) 

ΕΥΡΩΠΑ'ΓΚΗ Σ Υ Μ Β Α Σ Ι Σ Δ Ι Α ΤΗΝ Π Ρ Ο Σ Τ Α Σ Ι Α Ν 
Τ Η Σ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ 

Τά υπογράφοντα τήν παροΟσαν Σ ύμβασιν Κράτη Μέλη του-Συμβουλίου τής 
Ευρώπης, " , . . . . .·■■...· 

Φρονοΰντα δτι σκοπός του Συμβουλίου τής Ευρώπης είναι ή έπίτευξις μείζονος 
ένότητος, μεταξύ τον Μελών αύτου, επί τ ο σκοπό, Ιδία, τής διαψυλάξεο,ς καί 
πραγματώσεος τον ίδανικον και τον άρχον, αΐτινές άποτελοΰσι

; κοινήν αύτον 
κληρονομίαν. ' * 
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Λαβόντα ύπ' όψιν την Εύρωπαϊκήν Πολιτιστική ν Σύμβασιν, ήτις υπεγράφη 
έ\| Παρισίοις τη 19η Δεκεμβρίου 1954,; έν άλλοις δε τό άρθρον 5 της ώς είρηται 
Συμβάσεως. > 

Έπιβεβαιουντα δτι ή αρχαιολογική κληρονομιά είναι ουσιώδους σημασίας 
δια τήν γνώσιν της ιστορίας των πολιτισμών. 

Άναγνωρίζοντα δτι, καίτοι τήν ήθικήν εύθύνην δια τήν προστασίαν της Ευρω
παϊκής αρχαιολογικής κληρονομιάς, της παλαιοτέρας πηγής τής Ευρωπαϊκής * 
'ιστορίας, ήτις σοδαρώς έπαπειλεΐται δια καταστροφής, υπέχει κατά πρώτον 
λόγον τό αμέσως ένδιαφερόμενον Κράτος, αποτελεί ωσαύτως μέλημα τών Εύρω. 
παϊκών Κρατών άπό .κοινού. 

ΦρονοΟντα δτι τό πρώτον βήμα διά τήν προστασίαν τής κληρονομιάς ταύτης 
δέον δπως είναι ή εφαρμογή τών πλέον αυστηρών επιστημονικών μεθόδων επί 
τών αρχαιολογικών ερευνών ή ανακαλύψεων, ϊνα οΰτω διαφυλαχθή ή πλήρης 
αυτών ιστορική σημασία και καταστή αδύνατος ή πέραν οιασδήποτε θεραπείας 
απώλεια επιστημονικών πληροφοριών, ήν δυνατόν να προκαλέση ή παράνομος 
ανασκαφή. · _ . ' · ' 

Φρονουντα δτι ή επιστημονική προστασία, ή ούτω έξασφαλιζομένη εις αρχαιο
λογικά αντικείμενα : 

(α) θά ήτο, ίδίά, έν τω συμφέροντι τώ\' δημοσίων συλλογών* και 
(β) θά προήγαγε τήν τοσούτον άναγκαίαν άναμόρφωσιν τής αγοράς 

αρχαιολογικών αντικειμένων. 
Φρονουντα δτι είναι άναγκαΐον νά άπαγρρευθώσιν α'ι κρυφίως έ.νεργούμεναι 

άνασκαφαΐ και νά καθιερωθή επιστημονικός έλεγχος έπί τών αρχαιολογικών 
αντικειμένων, προς τούτοις δέ, διά τής παιδείας, νά άποδοθή εις τάς αρχαίο, 
λογικάς άνασκαφάς ή πλήρης αυτών επιστημονική σημασία, 

Συνεφώνησαν ώς ακολούθως : . . .. ^ 
ΑΡΘΡΟΝ 1 

Διά τους σκοπούς τής παρούσης Συμβάσεως, άπαντα τά λείψανα και αντι
κείμενα ή οιαδήποτε έτερα ίχνη ανθρωπινής υπάρξεως, άτιναάποτελουσι μάρ
τυρας εποχών και πολιτισμών, δι' ους αί'άνασκαφαί ή ανακαλύψεις άποτελοΰσι Ι 
τήν κυρίαν ή μίαν έκ τών κυρίων πηγών επιστημονικής γνώσεως, λογίζονται ώς 
αρχαιολογικά αντικείμενα. 

ΑΡΘΡΟΝ 2 
Έπί τω τέλει δπως διασφαλισθή ή προστασία τών στρωμάτων και τοποθεσιών, 

ενθο: κείνται κεκρυμμένα αρχαιολογικά αντικείμενα, εκαστον τών Συμβαλ
λομένων Μερών αναλαμβάνει τήν ύποχρέωσιν δπως λάβη μέτρα, κατά τό 
δυνατόν, ινα— 

(α) καθορίση και προστατεύση τοποθεσίας και · περιοχάς αρχαιολογικού 
ενδιαφέροντος" 

(β) δημιουργήση προστοπευομένας ζώνας διά τήν διαφύλαξιν ουσιωδών 
αποδεικτικών στοιχείων, ών ή ανασκαφή θέλει ένεργηθή ύπό μετα
γενεστέρων γενεών αρχαιολόγων. 

ΑΡΘΡΟΝ 3 
Έπί τω τέλει δπως προσδοθή πλήρης επιστημονική σημασία εις. άρχαιολο

γικάς άνασκαφάς. ένεργουμένας ε'ις τάς τοποθεσίας, περιοχάς και ζώλάς, τάς 
καθοριζομένας συμφώνως τω άρθρω 2 τής παρούσης Συμβάσεως, εκαστον 
τών Συμβαλλομένων Μερών αναλαμβάνει τήν ύποχρέωσιν δπως, κατά τό + 
δυνατόν— " ' 

(α) απαγόρευση και περιορίση τάς παρανόμως ένεργουμένας άνασκαφάς· 
(Ρ) λάβη τά αναγκαία μέτρα ίνα διασφάλιση δτι αϊ άνασκαφαι είναι 

έμπεπιστευμέναι, δι" ειδικής αδείας, μόνον είς πρόσωπα κατέχοντα , 
τά προς τοΟτο αναγκαία προσόντα* 
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(y) διασφάλιση τον έλεγχον και διατήρησιν των έπιτυγχανομένων 
αποτελεσμάτων. 

ΑΡΘΡΟΝ 4 
Τ. Εκαστον των Συμβαλλομένων Μερών αναλαμβάνει δπως, δια την μελέ

την και διανομήν πληροφοριών έπί αρχαιολογικών ευρημάτων, λάβη άπαντα 
τά πρακτικώς εφικτά μέτρα, ατινα είναι αναγκαία ίνα διασφαλισθή ή πλέον 
ταχεία καί πλήρης διανομή πληροφοριών εις επιστημονικά δημοσιεύματα έπί 
ανασκαφών και ανακαλύψεων. . 

2. Προς τούτοις, Μκαστον Σύμβαλλόμενον Μέρος θέλει εξετάσει τρόπους και 
μέσα διά— 

(α) τήν διενέργειαν εθνικής απογραφής τών είς το δημόσιον καί, εΐ δυνα
τόν, εις Ίδιώτας ανηκόντων αρχαιολογικών .αντικειμένων. 

"'(β) τ ή ν παρασκευή ν επιστημονικού καταλόγου τών είς τό δημόσιον καί, 
ειδυνατόν, είς Ιδιώτας ανηκόντων αρχαιολογικών αντικειμένων. : 

ΑΡΘΡΟΝ 5 ' ;; '" 
Έν όψει τών επιστημονικών, πολιτιστικών καί εκπαιδευτικών σκοπών τής 

παρούσης Συμβάσεως, εκαστον Σύμβαλλόμενον Μέρος αναλαμβάνει δπως— 
(α) διευκολύνη τήν κυκλοφορίαν αρχαιολογικών αντικειμένων διά επιστη

μονικούς, πολιτιστικούς καί εκπαιδευτικούς σκοπούς' 
(β) ένθαρρύνη άνταλλαγάς πληροφοριών έπί— 

(i) αρχαιολογικών αντικειμένων 
: (ii) εξουσιοδοτημένων καί παρανόμων ανασκαφών, μεταξύ επιστημο

νικών ιδρυμάτων, μουσείων καί τών αρμοδίων κυβερνητικών 
τμημάτων' > 

(γ) πράξη πάν τό δυνατόν ίνα διασφάλιση ότι αϊ άρμόδιαι άρχαί εις; τά 
Κράτη τής προελεύσεως, Συμβαλλόμενα Μέρη εις τήν παρουσαν Σύμ
βασιν, θέλουν ένημερωθή περί πάσης προσφοράς διν ήν υφίσταται υπο
ψία δτι προέρχεται είτε έκ παρανόμου ανασκαφής εϊτε παρανόμως έξ 
επισήμου ανασκαφής, παρέχον άμα καί τάς αναγκαίας προς τοΰτο 
λεπτομέρειας' 

(δ) προσπαθήση δι εκπαιδευτικών μέσων δπως δημιουργήση καί ανάπτυξη 
εις τήν κοινήν γνώμην συνάίσθησιν τής αξίας τών αρχαιολογικών ευρη
μάτων διά τήν γνώσιν τής ιστορίας του πολιτισμού καί του κινδύνου, 
όστις έπαπειλεΐται έπί τής κληρονομιάς ταύτης ώς έκ τών άνεξελέγ
κτως διενεργουμένων ανασκαφών. 

/ r ΑΡΘΡΟΝ 6 ' 
1. "Εκαστον Σύμβαλλόμενον Μέρος αναλαμβάνει τήν ύποχρέωσιν δπως συνερ

γασθή κατά τόν πλέον προσήκοντα τρόπον, tva διασφάλιση δτι ή διεθνής κυκλο
φορία αρχαιολογικών αντικειμένων ουδόλως θέλει παραβλάψει τήν προστασίαν 
του προσήκοντος αύτοΐς πολιτιστικού καί επιστημονικού ενδιαφέροντος. 

2. "Εκαστον Σύμβαλλόμενον Μέρος αναλαμβάνει τήν ύποχρέωσιν ιδία, δπως— 
(α) καθ' δσον άφορα είς μουσεία καί έτερα παρομοίας φύσεως Ιδρύματα, 

ών ή πολιτική κτήσεως αρχαιολογικών αντικειμένων τελεΐ ύπό Κρατι
κόν έλεγχον, λάβη άπαντα τά αναγκαία μέτρα ίνα άποφευχθή ή ύπ* 
αυτών κτήσις αρχαιολογικών αντικειμένων, δι* άτινα υπάρχει, δι* εΐ,δικόν 
λόγον, υποψία δτι ταύτα προέρχονται έκ κρυφίως διενεργήθεισών ανα
σκαφών ή παρανόμως έξ επισήμων ανασκαφών' · 

(β) καθ* δσον άφορα* είς μουσεία καί έτερα παρομοίας φύσεως Ιδρύματα, 
κείμενα έν τη εδαφική επικράτεια Συμβαλλομένου τινός Μέρους, ατινα 
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δμως δέν τελουσιν Οπό κρατικόν έλεγχον, καθ' δσον άφορα εις την 
πολιτικήν της κτήσεως αρχαιολογικών αντικειμένων— 

(i) διαβίβαση αύτοΐς τό κείμενον της παρούσης Συμβάσεως" και i 
(η) καταβάλη πασαν δυνατή ν προσπάθεια ν ίνα έπιτύχη τήν όποστή

ριξιν τών ως εϊρηται μουσείων και Ιδρυμάτων διά τάς εκτιθεμένας 
έν τη προηγουμένη παραγράφω αρχάς' 

(γ) περιορίση, κοαά τό δυνατόν, διά της εκπαιδεύσεως, κατατοπίσεως, « 
έπαγρυπνήσεως κα ι συνεργασίας, τήν διακίνησιν αρχαιολογικών αντι
κειμένων, δι' άτινα υπάρχει, δι ' είδικόν λόγον, υποψία, δτι ταΟτα προέρ
χονται έκ παρανόμων ανασκαφών ή παρανόμως έξ επισήμων ανα
σκαφών. 

ΑΡΘΡΟΝ 7 
Έπί τω τέλει δπως διασφαλισθη ή εφαρμογή της αρχής της συνεργασίας έν 

τη προστασία της αρχαιολογικής κληρονομιάς, ήτις και αποτελεί τήν βάσιν 
τής παρούσης Συμβάσεως, Μκαστον Συμβαλλόμενον Κράτος αναλαμβάνει δπως, 
έν τω πλαισίω τών δυνάμει τών δρων τής παρούσης Συμβάσεως άναληφθεισών 
υποχρεώσεων, μελετά οιονδήποτε θέμα ήθελεν έγερθή περί τήν διακρίβωσιν τής 
ταυτότητος και. αύθεντικότητος αρχαιολογικού τίνος αντικειμένου υπό έτερου 
τινός τών Συμβαλλομένων Μερών, και δπως συνεργάζηται ενεργώς εντός τών 
επιτρεπομένων ύπό τής εθνικής αύτου νομοθεσίας ορίων. 

ΑΡΘΡΟΝ 8 
Τά προβλεπόμενα έν τη παρούση Συμβάσει μέτρα δέν δύνανται νά περιορί

ζωσι τό νόμιμον έμπόριον ή κυριότητα αρχαιολογικών αντικειμένων ουδέ νά 
έπηρεάσωσι τους νομικούς κανόνας, τους. διέποντας τήν μεταβίβασα/ τοιούτων 
αντικειμένων. 

ΑΡΘΡΟΝ 9 
"Εκαστον Συμβαλλόμενον Μέρος θέλει έν εύθέτω χρόνωκοινοποιήσει ειςτό'ν. 

Γενικόν Γραμματέα του Συμβουλίου τής Ευρώπης τά μέτρα, άτινα ήθελε λάβει, 
καθ' δσον άφορα είς τήν έφαρμογήν τών διατάξεων τής παρούσης Συμβάσεως. 

ΑΡΘΡΟΝ 10 
1. Ή παρούσα Σύμβασις θά είναι ανοικτή προς ύπογραφήν ύπό τών Κρατών— 

Μελών τοΟ Συμβουλίου τής Ευρώπης. Αυτή υπόκειται είς έπικύρωσιν ή απο
δοχή ν. Τά έγγραφα επικυρώσεως ή αποδοχής θέλουν κατατίθεσθαί παρά τω 
Γενικώ Γραμματεΐ του Συμβουλίου τής Ευρώπης. 

2. Ή παρούσα Σύμβασις θέλει τεθή έν ίσχύϊ μετά πάροδον τριών μηνών άπό 
τής ημερομηνίας τής καταθέσεως τοΰ τρίτου έγγραφου επικυρώσεως ή αποδοχής. 

3. Καθ' δσον άφορα είς Κράτος έπικυροΰν ή άποδεχόμενον ταύτην μεταγε
νεστέρως, ή Σύμβασις θέλει τεθή έν ίσχύϊ μετά πάροδον τριών μηνών άπό τής 
ημερομηνίας της καταθέσεως του οικείου έγγραφου επικυρώσεως ή αποδοχής. 

ΑΡΘΡΟΝ 11 
1. Μετά τήν έναρξίν ισχύος τής παρούσης Συμβάσεως— 

(α) παν Κράτος, μή μέλος του Συμβουλίου της Ευρώπης, δπερ είναι Συμ
βαλλόμενον Μέρος είς τήν Εύρωπαϊκήν Πολιτιστικήν Σύμβασιν, ήτις 
υπεγράφη έν Παρισίοις τη 19η Δεκεμβρίου 1954, δύναται νά προσχώ
ρηση είς τήν παροΟσαν Σύμβασιν 

(β) ή έξ Υπουργών Επιτροπή του Συμβουλίου της Ευρώπης δύναται νά 
καλέση οιονδήποτε μή μέλος Κράτος, δπως προσχώρηση είς αυτήν. 

2. Ή τοιαύτη προσχώρήσις θέλει έπιτευχθή διά τής καταθέσεως παρά τω 
Γεννκφ Γραμματεΐ τοΟ Συμβουλίου της Ευρώπης ενός έγγραφου προσχωρήσεως, 
δπερ θέλει τεθη έν ίσχύϊ μετά πάροδον τριών μηνών άπό τής καταθέσεως του. 

¥■ 

¥ 
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ΑΡΘΡΟΝ 12 
1. Εκαστον τών υπογραφόντων Κρατών, κατά τόν χρόνον της υπογραφής ή 

της καταθέσεως του έγγραφου επικυρώσεως ή αποδοχής, ή εκαστον τών προσ 
χωρούντων Κρατών, κατά την κατάθεσιν του εγγράφου της προσχωρήσεως, 
δύναται νά καθόρίση το έδαφος η

1 τά εδάφη, έν οΐς θέλει τυγχάνει εφαρμογής 
ή παρούσα Σύμβασις. 

2. "Εκαστον τών υπογραφόντων Κρατών, κατά τόν χρόνον τής καταθέσεως 
τοΰ έγγραφου επικυρώσεως ή αποδοχής ή καθ' οιονδήποτε μετέπειτα χρόνοι 
ή εκαστον τών προσχωρούντων Κρατών, κατά τόν χρόνον τής καταθέσεως του 
έγγραφου τής προσχωρήσεως ή καθ' οιονδήποτε μετέπειτα χρόνον, διά δηλώ
σεως απευθυνόμενης προς τόν Γενικόν Γραμματέα του Συμβουλίου τής Ευρώ
πης, δύναται νά έπεκτείνη τήν ίσχύν τής παρούσης Συμβάσεως και επί παντός 
έτερου εδάφους καθοριζομένου έν τή δηλώσει, διά τάς διεθνείς σχέσεις του 
οποίου φέρει τήν εύθύνην ή διά λογαριασμόν ούτινος εΐναι εξουσιοδοτημένοι 
όπως άναλαμβάνη υποχρεώσεις. 

3. Πάσα δήλωσις γενομένη συμφώνως τή προηγουμένη παραγράφω δύναται, 
καθ' όσον άφορα εις οιονδήποτε έδαφος μνημονευόμενο ν έν τή τοιαύτη δηλώσει, 
νά άνακληθή κατά τήν καθοριζομένην έν άρθρω 13 τής παρούσης Συμβάσεως 
διαδικασίαν. 

ΑΡΘΡΟΝ 13 
1. Ή παρούσα Σύμβασις θέλει παραμείνει έν ίσχΰϊ έπ' αόριστον. 

2. Πάν Συμβαλλόμενον Μέρος δύναται, καθ' ην έκτασιν άφορα εις τούτο, νά 
καταγγείλη τήν παροΰσαν Σύμβασιν διά γνωστοποιήσεως απευθυνόμενης τω 
Γενικώ Γραμματεΐ τοΰ Συμβουλίου τής Ευρώπης. 

Ή τοιαύτη καταγγελ ία θέλει ισχύσει εξ μήνας μετά τήν λήψιν ταύτης ύπό 
τοΰ Γενικοΰ Γραμματέως. 

ΑΡΘΡΟΝ 14 
Ό Γενικός Γραμματεύς τοΰ Συμβουλίου τής Ευρώπης θέλει κοινοποιήσει εις 

τά Κράτη—Μέλη τοΰ Συμβουλίου τής Ευρώπης και εις παν Κράτος προσχω
ρήσαν εις τήν παροΰσαν Σύμβασιν— 

(α) πάσαν ύπογραφήν 
(β) πάσαν κατάθεσιν εγγράφου επικυρώσεως, αποδοχής ή προσχωρήσεως" 
(γ) τήν ήμερομηνίαν ενάρξεως ισχύος τής παρούσης Συμβάσεως συμφώ

νως τω άρθρω 10* 
(δ) πάσαν δήλωσιν ληφθεΐσαν συμφώνως ταΐς διατάξεσι τών παραγράφων 

2 και 3 τοΰ άρθρου 12" 
(ε) πάσαν γνωστοποίησιν ληφθεΐσαν συμφώνως ταΐς διατάξεσι του άρθρου 

13 και τήν ήμερομηνίαν καθ' ην άρχεται ισχύουσα ή καταγγελία. 

Εις πίστιν τών ανωτέρω, οί κάτωθι υπογεγραμμένοι, δεόντως έπι τούτω εξου
σιοδοτημένοι, υπέγραψαν τήν παροΰσαν Σύμβασιν. 

Έγένετο έν Λονδίνω, σήμερον τή 6η ήμερα τοΰ μηνός Μαΐου 1969, εις τήν 
άγγλικήν και τήν γαλλικήν, αμφοτέρων τών κειμένων όντων έξ ίσου αυθεν
τικών, εις £ν και μόνον άντίτυπον, δπερ θέλει παραμείνει κατατεθειμένο ν παρά 
τοΐς άρχείοις τοΰ Συμβουλίου τής Ευρώπης. Ό Γενικός Γραμματεύς τοΰ Συμ
βουλίου τής Ευρώπης θέλει διαβιβάσει κεκυρωμένα αντίγραφα εις εκαστον τών 
υπογραφόντων και προσχωρούντων Κρατών. 

ΈτυπώθΓι έν νφ Τυτιογρα<ρείω τής Κυπριακής Δημοκρατ ίας , έν Λευκωσία. 


