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ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ 

«ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΝΟΜΟ» 

 

Συνοπτικός τίτλος.  

                 Κεφ. 31 

 48 του 1964 

 32 του 1973 

 92(Ι) του 1995 

    4(Ι) του 1996 

 33 (Ι) του 1997 

 120(Ι) του 2005 

 41(Ι) του 2006 

 103(I) του 2012 

 200(I) του 2014 

 16(Ι) του 2017 

 

1.  Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Αρχαιοτήτων  (Τροποποιητικός) 

Νόμος του 2017 και θα διαβάζεται μαζί με τον περί Αρχαιοτήτων Νόμο (που 

στη συνέχεια θα αναφέρεται ως «ο βασικός νόμος»). 

 

Τροποποίηση του 

άρθρου 2 του 

βασικού νόμου. 

 

 

2. Το εδάφιο (1) του άρθρου 2 του βασικού νόμου τροποποιείται με την 

προσθήκη σε αυτό, στην κατάλληλη αλφαβητική σειρά, των πιο κάτω νέων 

όρων και ορισμών: 

 

«“Διερευνητική ανασκαφή” σημαίνει τη διεξαγωγή περιορισμένης έρευνας για 

τον καθορισμό της ύπαρξης αρχαιοτήτων ή/και για τον καθορισμό των ορίων 

ενός αρχαιολογικού χώρου ή/και για τον καθορισμό της φύσης των 

αρχαιοτήτων∙ 

 

“Αίτηση για διεξαγωγή εργασιών” σημαίνει την αίτηση για εκτέλεση 

οποιωνδήποτε οικοδομικών (συμπεριλαμβανομένων ξυλουργικών, 

ηλεκτρομηχανολογικών εργασιών και μπογιατισμάτων, αφαίρεση ή 

τοποθέτηση επιχρισμάτων), μηχανικών, μεταλλευτικών ή άλλων 

χωματουργικών εργασιών εντός, επί, ύπερθεν ή κάτωθεν ακίνητης ιδιοκτησίας 

κηρυγμένης ως αρχαίο μνημείο που περιλαμβάνεται στο Δεύτερο Πίνακα∙» 
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«Έκδοση 

Κανονισμών για τη 

ρύθμιση άδειας για 

διεξαγωγή 

εργασιών 

3. Το εδάφιο (1) του άρθρου 8 του βασικού νόμου τροποποιείται με την 

προσθήκη, αμέσως μετά το τέλος της πρώτης παραγράφου, της ακόλουθης νέας 

παραγράφου: 

 

 Για την έκδοση της γραπτής άδειας ο ιδιοκτήτης αρχαίου μνημείου 

υποβάλλει αίτηση για διεξαγωγή εργασιών στον Διευθυντή δυνάμει 

Κανονισμών που εκδίδονται από το Υπουργικό Συμβούλιο και δημοσιεύονται 

στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.» 

 

Διαγραφή του 

Μέρους V και των 

άρθρων 23Α και 

23Β του βασικού 

Νόμου. 

 

4. Το Μέρος V και τα άρθρα 23Α και 23Β του βασικού νόμου διαγράφονται.   

Τροποποίηση του 

άρθρου 23Ε του 

βασικού Νόμου.  

5. Το άρθρο 23Ε του βασικού νόμου τροποποιείται με τη διαγραφή στο 

τέλος του της τελείας (.) και την αμέσως μετά προσθήκη του ακόλουθου 

κειμένου: 

 

«, όταν το αρχαίο μνημείο αφορά κτήριο ή αντικείμενο, ή/και πιστοποιητικό 

του Διευθυντή ότι δεν έγιναν οποιεσδήποτε χωματουργικές εργασίες χωρίς την 

προαπαιτούμενη άδεια, όταν το αρχαίο μνημείο αφορά χώρο.» 

 

Τροποποίηση του 

άρθρου 23ΣΤ του 

βασικού Νόμου.  

6. Το άρθρο 23ΣΤ του βασικού νόμου τροποποιείται με τη διαγραφή στο 

τέλος του της τελείας (.) και την αμέσως μετά προσθήκη του ακόλουθου 

κειμένου: 

 

«, όταν το αρχαίο μνημείο αφορά κτήριο ή αντικείμενο, ή/και πιστοποιητικό 

του Διευθυντή ότι δεν έγιναν οποιεσδήποτε χωματουργικές εργασίες χωρίς την 

προαπαιτούμενη άδεια, όταν το αρχαίο μνημείο αφορά χώρο.» 

 


