
Ο ΠΕΡΙ ΑΡΧΑΙΟΣΗΣΩΝ ΝΟΜΟ 

 

Κανονιζμοί δςνάμει ηος άπθπος 35 

 
 

Κεθ. 31 

48 ηνπ 1964 

32 ηνπ 1973 

92(I) ηνπ 1995 

4(1) ηνπ 1996 

33(1) ηνπ 1997 

120(1) ηνπ 2005 

41(1) ηνπ 2006 

 

πλνπηηθφο 

ηίηινο. 

 

Γ.Ν. Σφκνο Ι, 

ζει. 45. 

Δθεκεξίδα 

Κπβέξλεζεο, 

Παξάξηεκα  

Σξίην: 

15.11.1956. 

Δπίζεκε 

Δθεκεξίδα, 

Παξάξηεκα  

Σξίην: 

10.10.1963 

15.09.1967 

03.05.1968 

30.01.1970 

13.03.1970. 

Παξάξηεκα 

Σξίην (Ι): 

26.05.1978 

10.11.1978 

04.06.1982 

27.12.1986 

02.06.1989 

24.11.1995 

31.03.2006 

23.02.2007 

06.06.2008 

20.07.2012. 

 

Σν Τπνπξγηθφ πκβνχιην, αζθψληαο ηηο εμνπζίεο πνπ ηνπ 

ρνξεγνχληαη απφ ην άξζξν 35 ηνπ πεξί Αξραηνηήησλ Νφκνπ, εθδίδεη 

ηνπο αθφινπζνπο Καλνληζκνχο: 

 

 

 

1.    Οη παξφληεο Καλνληζκνί ζα αλαθέξνληαη σο νη πεξί 

Αξραηνηήησλ (Σξνπνπνηεηηθνί) Καλνληζκνί ηνπ 2012 θαη ζα 

δηαβάδνληαη καδί κε ηνπο πεξί Αξραηνηήησλ Καλνληζκνχο ηνπ 1956 

έσο 2012 (πνπ ζην εμήο ζα αλαθέξνληαη σο «νη βαζηθνί θαλνληζκνί») 

θαη νη βαζηθνί θαλνληζκνί θαη νη παξφληεο Καλνληζκνί ζα 

αλαθέξνληαη καδί σο νη πεξί Αξραηνηήησλ Καλνληζκνί ηνπ 1956 

κέρξη 2012. 

 

 

 

  

Αληηθαηάζηαζε ηνπ 

Καλνληζκνχ 16 ησλ 

βαζηθψλ 

θαλνληζκψλ. 

2.  Ο Καλνληζκφο 16 ησλ βαζηθψλ θαλνληζκψλ αληηθαζίζηαηαη απφ 

ηνλ αθφινπζν λέν Καλνληζκφ: 

 

 

 



Σέιε εηζφδνπ, 

Σξίην  

Παξάξηεκα,  

Μέξνο Ι. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σξίην  

Παξάξηεκα,  

Μέξνο ΙΙ. 

«16. (1) (α) Σα ηέιε πνπ αλαγξάθνληαη ζην Μέξνο Ι ηνπ Σξίηνπ 

Παξαξηήκαηνο ησλ παξφλησλ Καλνληζκψλ ζα θαηαβάιινληαη γηα 

ηελ είζνδν ζηα Μνπζεία θαη Αξραία Μλεκεία πνπ θαζνξίδνληαη ζην 

Παξάξηεκα απηφ. 

 

(β)  Σα ηέιε αλά επίζθεςε πνπ θαζνξίδνληαη ζην Μέξνο Ι ηνπ Σξίηνπ 

Παξαξηήκαηνο ησλ παξφλησλ Καλνληζκψλ κεηψλνληαη θαηά είθνζη 

ηνηο εθαηφλ (20%), αλ ν επηζθέπηεο απνηειεί κέινο νκάδαο 

κεγαιχηεξεο ησλ δέθα πξνζψπσλ,  πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε νξγαλσκέλε 

εθδξνκή.  Αλ ζε Αξραίν Μλεκείν ζηεγάδεηαη νπνηνδήπνηε Μνπζείν, 

ηφηε ην ηέινο πνπ θαηαβάιιεηαη γηα είζνδν ζην Αξραίν Μλεκείν 

ηζρχεη θαη σο ηέινο εηζφδνπ ζην Μνπζείν απηφ.  Η κείσζε απηή 

ηζρχεη θαη γηα ηα δειηία εηζφδνπ κηαο ή ηξηψλ ή επηά εκεξψλ.  

 

(γ)  Αληί ησλ πην πάλσ ηειψλ, ν Γηεπζπληήο κπνξεί λα εθδίδεη 

εκεξήζην δειηίν εηζφδνπ, ην νπνίν ζα ηζρχεη γηα πεξίνδν κηαο (1) 

εκέξαο έλαληη ηέινπο €10,00 ή ηξηήκεξν δειηίν εηζφδνπ, ην νπνίν ζα 

ηζρχεη γηα πεξίνδν ηξηψλ (3) εκεξψλ έλαληη ηέινπο €20,00, ή 

εβδνκαδηαίν δειηίν εηζφδνπ ην νπνίν ζα ηζρχεη γηα πεξίνδν επηά (7) 

εκεξψλ έλαληη ηέινπο €30,00 κε βάζε ην νπνίν ν θάηνρνο ηνπ ζα 

κπνξεί, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηζρχνο ηνπ, λα επηζθέπηεηαη 

νπνηαδήπνηε απφ ηα Μνπζεία θαη Αξραία Μλεκεία πνπ πεξηέρνληαη 

ζην Μέξνο Ι ηνπ Σξίηνπ Παξαξηήκαηνο ησλ παξφλησλ Καλνληζκψλ, 

λννπκέλνπ φηη ην δειηίν εηζφδνπ δελ ζα ρξεζηκνπνηείηαη γηα 

πεξηζζφηεξεο απφ κία επηζθέςεηο ζην ίδην Μνπζείν ή Αξραίν 

Μλεκείν. 

 

(δ) Ννείηαη φηη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο Γηεζλνχο Ηκέξαο Μλεκείσλ θαη 

Υψξσλ ζηηο 18 Απξηιίνπ θάζε έηνπο θαη ηεο Γηεζλνχο 

Ηκέξαο/Nχθηαο Μνπζείσλ ζηηο 18-19 Μαΐνπ θάζε έηνπο, ε είζνδνο 

ζηα Αξραία Μλεκεία θαη Μνπζεία πνπ θαζνξίδνληαη ζην Μέξνο ΙΙ 

ηνπ Σξίηνπ Παξαξηήκαηνο ζα είλαη ειεπζέξα θαη δσξεάλ. 



 

(ε)  Λφγσ ηεο Σνπξθηθήο εηζβνιήο ζηε Γεκνθξαηία ηνλ Ινχιην ηνπ 

1974 θαη ηεο, κέρξη ζήκεξα, ζπλερηδφκελεο θαηνρήο εδαθψλ ηεο 

Γεκνθξαηίαο απφ ηα Σνπξθηθά ζηξαηεχκαηα, ηα Μνπζεία θαη Αξραία 

Μλεκεία πνπ βξίζθνληαη κέζα ζηα θαηερφκελα σο άλσ εδάθε ζηηο 

πφιεηο θαη επαξρίεο Λεπθσζίαο, Κεξχλεηαο θαη Ακκνρψζηνπ, 

παξακέλνπλ θιεηζηά γηα ηνπο επηζθέπηεο. 

 

Άδεηα ειεπζέξαο 

εηζφδνπ, Σξίην 

Παξάξηεκα,  

Μέξνο ΙΙΙ. 

(2)  (α) Ο Γηεπζπληήο δχλαηαη, ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ θαζνξίδνληαη 

ζηελ παξάγξαθν (β) ηνπ παξφληνο Άξζξνπ, λα εθδίδεη δειηίν 

ειεπζέξαο εηζφδνπ, θαηφπηλ ππνβνιήο αίηεζεο ζχκθσλα κε ηνλ ηχπν 

πνπ θαζνξίδεηαη ζην Μέξνο ΙΙΙ ηνπ Σξίηνπ Παξαξηήκαηνο ησλ 

παξφλησλ Καλνληζκψλ, κε βάζε ην νπνίν ν θάηνρνο ηνπ κπνξεί, 

θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηζρχνο ηνπ δειηίνπ, λα επηζθέπηεηαη 

νπνηαδήπνηε απφ ηα Μνπζεία θαη Αξραία Μλεκεία.  Σν δειηίν 

εηζφδνπ δελ δχλαηαη λα ρξεζηκνπνηείηαη γηα πεξηζζφηεξεο απφ κηα 

επηζθέςεηο ζην ίδην Μνπζείν ή Αξραίν Μλεκείν.  

 

(β)  Ο Γηεπζπληήο δχλαηαη λα εθδίδεη δειηίν ειεπζέξαο εηζφδνπ ζε 

νπνηνδήπνηε Μνπζείν ή Αξραίν Μλεκείν ζηηο αθφινπζεο 

πεξηπηψζεηο: 

 

(i)  ζε επίζεκνπο πξνζθεθιεκέλνπο ηνπ θξάηνπο ή ησλ 

εκηθξαηηθψλ νξγαληζκψλ, 

(ii)   ζε πξεζβείεο, 

(iii)  ζε νπνηνλδήπνηε αξραηνιφγν ή ζπνπδαζηή ηεο 

αξραηνινγίαο, 

(iv)   ζε νξγαλσκέλεο νκάδεο δηδαζθάισλ, αλζξψπσλ ησλ 

γξακκάησλ, επηζηεκφλσλ, θαιιηηερλψλ, δεκνζηνγξάθσλ ή 

αζιεηψλ,  

(v)  ζε νξγαλσκέλεο νκάδεο αμησκαηηθψλ ή νπιηηψλ 

νπνηαζδήπνηε λαπηηθήο, ζηξαηησηηθήο ή αεξνπνξηθήο 



δχλακεο θηιηθήο ρψξαο, 

(vi)    ζε νκάδεο ζπνπδαζηψλ ή θνηηεηψλ εκεδαπψλ ή αιινδαπψλ 

εθπαηδεπηηθψλ ηδξπκάησλ, νη νπνίνη ζα ζπλνδεχνληαη απφ 

ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηνπο, θαη 

(vii) ζε άηνκα ή νκάδεο αηφκσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε ζπλέδξηα 

θαη είλαη πξνζθεθιεκέλνη θπβεξλεηηθψλ ηκεκάησλ ή 

εκηθξαηηθψλ νξγαληζκψλ ή δεκνηηθψλ αξρψλ. 

 

Ννείηαη φηη ε πεξίνδνο ηζρχνο ηνπ δειηίνπ ειεπζέξαο εηζφδνπ δελ ζα 

ππεξβαίλεη ηνπο έμη κήλεο. 

 

(γ)  Ο Τπνπξγφο δχλαηαη, φηαλ θαηά ηελ θξίζε ηνπ ην δεκφζην 

ζπκθέξνλ ην απαηηεί, λα επηηξέπεη ηε δσξεά είζνδν ζηα Μνπζεία θαη 

ηα Αξραία Μλεκεία ζε άηνκα ή νκάδεο αηφκσλ.» 

 

Αληηθαηάζηαζε ηνπ 

Σξίηνπ 

Παξαξηήκαηνο ησλ 

βαζηθψλ 

θαλνληζκψλ. 

3.     Σν Σξίην Παξάξηεκα ησλ βαζηθψλ θαλνληζκψλ αληηθαζίζηαηαη 

απφ ην αθφινπζν λέν Παξάξηεκα (Μέξνο Ι, Μέξνο ΙΙ θαη Μέξνο ΙΙΙ): 

  

  

  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«ΣΡΙΣΟ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 

ΜΔΡΟ Ι  (Καλνληζκφο 16) 

Ο περί Αρχαιοτήτων Νόμοσ, Κεφ. 31 και Νόμοι του 1964 έωσ 2012 
 

 

Αςξ. 

Απ. 

Πόλη ή Χυπιό Μοςζεία και Απσαία Μνημεία Σέλη ανά 

επίζκετη 

(Εςπώ) 

  

 

 

 

Α΄ ΔΠΑΡΥΙΑ ΛΔΤΚΩΙΑ 

 

 

 

1. Λεπθσζία Κππξηαθφ Μνπζείν  5,00 

 

2. Λεπθσζία Δζλνινγηθφ Μνπζείν (Οηθία Υαηδεγεσξγάθε 

Κνξλέζηνπ) 

 

3,00 

 

3. Λεπθσζία Μεζαησληθά θηήξηα παξά ηνλ Καζεδξηθφ Ναφ 

Αγ. νθίαο, δειαδή “Bedestan”,  “Chapter 

House” θαη “Musée Lapidaire” 

 

3,00 

4. Καξαβνζηάζη Αξραηνινγηθφο ρψξνο ηεο αξραίαο πφιεο ησλ 

φισλ 

 

3,00 

 

5. Λνπηξφο Αλάθηνξν θαη Ιεξά ηεο αξραίαο Αίπεηαο ζηελ 

ηνπνζεζία «Βνπλί» 

 

3,00 

 

6. Πνιηηηθφ Αξραηνινγηθφο ρψξνο θαη «Βαζηιηθνί Σάθνη» 

ηεο αξραίαο Σακαζνχ 

 

3,00 

7. Φηθάξδνπ Σνπηθφ Αγξνηηθφ Μνπζείν (νηθίεο ιατθήο 

αξρηηεθηνληθήο Καηζηληφξνπ θαη Αρηιιέα 

Γεκήηξε) 

 

3,00 

8. Γάιη Αξραηνινγηθφο ρψξνο θαη Σνπηθφ Μνπζείν 

Αξραίνπ Ιδαιίνπ 

3,00 

 

   

 

Β΄ ΔΠΑΡΥΙΑ ΚΔΡΤΝΔΙΑ 

 

 

 

1. Κεξχλεηα Κάζηξν θαη Μνπζείν Κεξχλεηαο 

 

5,00 

2. Κεξχλεηα Μνπζείν Λατθήο Σέρλεο 

 

3,00 

3. Κάξκη Φξνχξην Αγίνπ Ιιαξίσλνο 

 

3,00 

4. Κνπηζνβέληεο Φξνχξην Βνπθαβέλην 

 

3,00 

5. Μπέιια-Πάηο Αββαείν 3,00 



 

  Γ΄ ΔΠΑΡΥΙΑ ΑΜΜΟΥΩΣΟΤ 

 

 

1. Ακκφρσζηνο Δπαξρηαθφ Μνπζείν 3,00 

 

2. Ακκφρσζηνο Μνπζείν Πφιεσο Ακκνρψζηνπ 3,00 

 

3. Ακκφρσζηνο Ορπξψζεηο ηεο πφιεσο θαη ν «Πχξγνο ηνπ 

Οζέιινπ» 

 

3,00 

4. Αγ. έξγηνο Μνπζείν Αλαπαξαζηάζεσλ 

 

3,00 

5. Αγ. έξγηνο Αξραηνινγηθφο ρψξνο αιακίλαο 

 

5,00 

6. Αγ. έξγηνο Νεθξφπνιε ηεο αξραίαο αιακίλαο 

 

3,00 

7. Έγθσκε Αξραηνινγηθφο ρψξνο ηεο Έγθσκεο  

 

3,00 

8. ΄Οβγνξνο Φξνχξην Καληάξαο  

 

3,00 

   

Γ΄ ΔΠΑΡΥΙΑ ΛΑΡΝΑΚΑ 

 

 

1. Λάξλαθα Δπαξρηαθφ Μνπζείν 3,00 

 

2. Λάξλαθα Κάζηξν θαη Σνπηθφ Μεζαησληθφ Μνπζείν 

Λάξλαθαο 

 

3,00 

 

3. Λάξλαθα Αξραηνινγηθφο ρψξνο Κηηίνπ 3,00 

 

4. Λεχθαξα Σνπηθφ Μνπζείν Παξαδνζηαθήο Κεληεηηθήο 

θαη Αξγπξνρνΐαο (νηθία Πάηζαινπ) 

 

3,00 

5. Ππξγά Βαζηιηθφ Παξεθθιήζη 3,00 

 

6. Υνηξνθνηηία Νενιηζηθφο νηθηζκφο 3,00 

 

7. Καιαβαζφο Νενιηζηθφο νηθηζκφο ζηε ζέζε Σέληα 3,00 

    

   

Δ΄ ΔΠΑΡΥΙΑ ΛΔΜΔΟΤ 

 

 

1. Λεκεζφο  Δπαξρηαθφ Μνπζείν  

 

3,00 

 

2. Λεκεζφο Κάζηξν Λεκεζνχ θαη Μεζαησληθφ Μνπζείν 

Κχπξνπ 

 

 

5,00 

 



3. Άγηνο Σχρσλαο Αξραηνινγηθφο ρψξνο ηεο αξραίαο πφιεο ηεο 

Ακαζνχληαο 

 

3,00 

 

4. Δπηζθνπή Σνπηθφ Μνπζείν Κνπξίνπ 3,00 

 

5. Δπηζθνπή Αξραηνινγηθφο ρψξνο Κνπξίνπ 5,00 

 

6. Δπηζθνπή Ιεξφ Απφιισλα Τιάηε  3,00 

 

7. Κνιφζζη Κάζηξν Κνινζζίνπ 

 

 

3,00 

  Σ΄ ΔΠΑΡΥΙΑ ΠΑΦΟΤ 

 

 

1. Πάθνο Δπαξρηαθφ Μνπζείν 3,00 

 

2. Πάθνο Κάζηξν Πάθνπ 3,00 

 

3. Πάθνο Αξραηνινγηθφο ρψξνο Νέαο Πάθνπ 5,00 

 

4. Πάθνο Νεθξφπνιε Νέαο Πάθνπ, γλσζηή σο  

«Σάθνη ησλ Βαζηιέσλ» 

 

3,00 

 

5. Γεξνζθήπνπ Μνπζείν Λατθήο Σέρλεο 3,00 

 

6. Κνχθιηα Αξραηνινγηθφο ρψξνο θαη Σνπηθφ Μνπζείν 

Παιαηπάθνπ 

5,00 

 

 

7. Πέγεηα Αξραηνινγηθφο ρψξνο Αγίνπ Γεσξγίνπ 

Πέγεηαο 

 

3,00 

8. Πέγεηα Αξραηνινγηθφο ρψξνο θαη Μνπζείν 

Μπθελατθνχ Απνηθηζκνχ ηεο Κχπξνπ ζηε 

ζέζε Μάα-Παιαηφθαζηξν 

 

3,00 

9. Πφιε 

Υξπζνρνχο 

 

Σνπηθφ Μνπζείν Μαξίνπ-Αξζηλφεο 3,00 

 

   

Αληί ησλ πην πάλσ ηειψλ, ν Γηεπζπληήο κπνξεί λα εθδίδεη: 

 

Ηκεξήζην Γειηίν Δηζφδνπ έλαληη ηέινπο   €10,00 

Σξηήκεξν Γειηίν Δηζφδνπ έλαληη ηέινπο  €20,00 

Δβδνκαδηαίν Γειηίν Δηζφδνπ έλαληη ηέινπο  €30,00 



ΣΡΙΣΟ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 

ΜΔΡΟ ΙΙ  (Καλνληζκφο 16) 

Ο περί Αρχαιοτήτων Νόμοσ, Κεφ. 31 και Νόμοι του 1964 έωσ 2012 
 

 

Χώποι για ηοςρ οποίοςρ παπασυπείηαι δυπεάν είζοδορ καηά ηη Διεθνή Ημέπα 

Μνημείυν και Χώπυν (18 Αππιλίος): 

 

Αςξ. Απ. Πόλη ή Χυπιό Απσαία Μνημεία  

  

 

 

 

Α΄ ΔΠΑΡΥΙΑ ΛΔΤΚΩΙΑ 

 

 

1. Πνιηηηθφ Αξραηνινγηθφο ρψξνο θαη «Βαζηιηθνί Σάθνη» ηεο 

αξραίαο Σακαζνχ 

 

 

   

Β΄ ΔΠΑΡΥΙΑ ΛΑΡΝΑΚΑ 

 

 

1. Λάξλαθα Αξραηνινγηθφο ρψξνο Κηηίνπ 
 

 

2. Ππξγά Βαζηιηθφ Παξεθθιήζη 
 

 

3. Υνηξνθνηηία Νενιηζηθφο νηθηζκφο 
 

 

4. Καιαβαζφο Νενιηζηθφο νηθηζκφο ζηε ζέζε Σέληα  

   

 

Γ΄ ΔΠΑΡΥΙΑ ΛΔΜΔΟΤ 

 

 

1. Άγηνο Σχρσλαο Αξραηνινγηθφο ρψξνο ηεο αξραίαο πφιεο ηεο Ακαζνχληαο 
 

 

2. Δπηζθνπή Αξραηνινγηθφο ρψξνο Κνπξίνπ 
 

 

3. Δπηζθνπή Ιεξφ Απφιισλα Τιάηε  
 

 

4. Κνιφζζη Κάζηξν Κνινζζίνπ  

   

 

Γ΄ ΔΠΑΡΥΙΑ ΠΑΦΟΤ 

 

 

1. Πάθνο Κάζηξν Πάθνπ 
 

 

2. Πάθνο Αξραηνινγηθφο ρψξνο Νέαο Πάθνπ 
 

 

3. Πάθνο Νεθξφπνιε Νέαο Πάθνπ, γλσζηή σο «Σάθνη ησλ 

Βαζηιέσλ» 
 

 

4. Κνχθιηα Αξραηνινγηθφο ρψξνο θαη Σνπηθφ Μνπζείν Παιαηπάθνπ 
 

 

5. Πέγεηα Αξραηνινγηθφο ρψξνο Αγίνπ Γεσξγίνπ Πέγεηαο 

 

 



Χώποι για ηοςρ οποίοςρ παπασυπείηαι δυπεάν είζοδορ καηά ηη Διεθνή 

Ημέπα/Νύκηα Μοςζείυν (18-19 Μαΐος): 

 

 

Αςξ. Απ. Πόλη ή Χυπιό Μοςζεία και Απσαία Μνημεία  

  

 

 

 

Α΄ ΔΠΑΡΥΙΑ ΛΔΤΚΩΙΑ 

 

 

1. Λεπθσζία Κππξηαθφ Μνπζείν  
 

 

2. Λεπθσζία Δζλνινγηθφ Μνπζείν (Οηθία Υαηδεγεσξγάθε Κνξλέζηνπ) 
 

 

3. Φηθάξδνπ Σνπηθφ Αγξνηηθφ Μνπζείν (νηθίεο ιατθήο αξρηηεθηνληθήο  

Καηζηληφξνπ θαη Αρηιιέα Γεκήηξε) 
 

 

4. Γάιη Αξραηνινγηθφο ρψξνο θαη Σνπηθφ Μνπζείν Αξραίνπ Ιδαιίνπ  

   

 

Β΄ ΔΠΑΡΥΙΑ ΛΑΡΝΑΚΑ 

 

 

1. Λάξλαθα Δπαξρηαθφ Μνπζείν 
 

 

2. Λάξλαθα Κάζηξν θαη Σνπηθφ Μεζαησληθφ Μνπζείν Λάξλαθαο 
 

 

3. Λεχθαξα Σνπηθφ Μνπζείν Παξαδνζηαθήο Κεληεηηθήο θαη Αξγπξνρνΐαο 

(νηθία Πάηζαινπ) 

 

 

   

Γ΄ ΔΠΑΡΥΙΑ ΛΔΜΔΟΤ 

 

 

1. Λεκεζφο  Δπαξρηαθφ Μνπζείν 

  

 

2. Λεκεζφο Κάζηξν Λεκεζνχ θαη Μεζαησληθφ Μνπζείν Κχπξνπ 
 

 

3. Δπηζθνπή Σνπηθφ Μνπζείν Κνπξίνπ 

 

 

 

  Γ΄ ΔΠΑΡΥΙΑ ΠΑΦΟΤ 

 

 

1. Πάθνο Δπαξρηαθφ Μνπζείν 
 

 

2. Γεξνζθήπνπ Μνπζείν Λατθήο Σέρλεο 
 

 

3. Κνχθιηα Αξραηνινγηθφο ρψξνο θαη Σνπηθφ Μνπζείν Παιαηπάθνπ 
 

 

4. Πέγεηα Αξραηνινγηθφο ρψξνο θαη Μνπζείν Μπθελατθνχ Απνηθηζκνχ 

ηεο Κχπξνπ ζηε ζέζε Μάα-Παιαηφθαζηξν 
 

 

5. Πφιε 

Υξπζνρνχο 

 

Σνπηθφ Μνπζείν Μαξίνπ-Αξζηλφεο  



 

            ΣΑ35Θ 

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
Ο πεξί Αξραηνηήηωλ  Νόκνο (Κεθ. 31 θαη Νόκνη ηνπ 1964 έωο 2012)  

θαη νη πεξί Αξραηνηήηωλ Καλνληζκνί (1956 έωο 2012) 
 

ΑΙΣΗΗ ΓΙΑ ΑΔΕΙΑ ΕΛΕΤΘΕΡΑ ΕΙΟΔΟΤ Ε ΜΟΤΕΙΑ ΚΑΙ ΑΡΥΑΙΑ ΜΝΗΜΕΙΑ 
 

1.  ΣΟΙΥΕΙΑ ΑΙΣΗΣΗ:  

ΟΝΟΜΑΣΕΠΧΝΤΜΟ:  

ΙΔΙΟΣΗΣΑ:  

ΙΔΡΤΜΑ/ΟΡΓΑΝΙΜΟ/ΕΣΑΙΡΕΙΑ:  

ΣΑΥΤΔΡΟΜΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ: 

 

 

 

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ:  

ΣΗΛΕΦΧΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΧΝΙΑ:  
ΑΡΙΘΜΟ 
ΣΗΛΕΟΜΟΙΟΣΤΠΟΤ:  

2. ΑΙΣΗΜΑ ΓΙΑ ΑΔΕΙΑ ΕΛΕΤΘΕΡΑ ΕΙΟΔΟΤ ΠΟΤ ΑΦΟΡΑ: 

ΜΟΤΕΙΟ/Α:  

ΑΡΥΑΙΟ/Α ΜΝΗΜΕΙΟ/Α:  

ΚΟΠΟ ΕΠΙΚΕΦΗ: 
 

 

ΑΡΙΘΜΟ ΑΣΟΜΧΝ:  

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΠΙΚΕΦΗ: ΑΠΟ:  ΜΕΥΡΙ:  

3. ΤΠΕΤΘΤΝΗ ΔΗΛΩΗ: Με αηνκηθή κνπ επζύλε δειώλω όηη ηα ζηνηρεία πνπ ππνβάιινληαη κε απηή ηελ αίηεζε είλαη νξζά. 

ΤΠΟΓΡΑΦΗ:  ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:  

Η ΠΑΡΟΤΑ ΑΙΣΗΗ ΓΙΑ ΑΔΕΙΑ ΕΛΕΤΘΕΡΑ ΕΙΟΔΟΤ ΝΑ ΑΠΟΣΑΛΕΙ ΣΗΝ ΠΙΟ ΚΑΣΩ ΔΙΕΤΘΤΝΗ: 

Διεσθσνηή Σμήμαηος Αρταιοηήηων 
Μοσζείοσ 1 
Σ.Θ. 22024 
1516 Λεσκωζία 
Κύπρος 
 
Σο δεληίο ελεσθέρας ειζόδοσ θα παραλαμβάνεηαι από ηο Σμήμα Αρταιοηήηων ζηην πιο πάνω διεύθσνζη.  ηις 
ειζόδοσς Μοσζείων και Αρταίων Μνημείων γίνεηαι αποδεκηό μόνο ηο πρωηόησπο δεληίο ελεσθέρας ειζόδοσ. 

ΣΡΙΣΟ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 

ΜΔΡΟ ΙΙΙ  (Καλνληζκφο 16) 

 

» 



Αληηθαηάζηαζε ηνπ 

Καλνληζκνχ 18 ησλ 

βαζηθψλ 

θαλνληζκψλ. 

 

4.  Ο Καλνληζκφο 18 ησλ βαζηθψλ θαλνληζκψλ αληηθαζίζηαηαη απφ 

ηνλ αθφινπζν λέν Καλνληζκφ: 

 

«Οη παξφληεο Καλνληζκνί δελ εθαξκφδνληαη γηα ηα αθφινπζα 

πξφζσπα, ηα νπνία ζα δηθαηνχληαη δσξεάλ είζνδν ζηα Μνπζεία θαη 

Αξραία Μλεκεία πνπ αλαθέξνληαη πην θάησ: 

 

(α) νπνηνδήπνηε πξφζσπν ην νπνίν επηζθέπηεηαη απηά ηα Μνπζεία 

ή Αξραία Μλεκεία θάησ απφ θάπνηα λφκηκε επαγγεικαηηθή ηδηφηεηα 

γηα εμππεξέηεζε αλαγθψλ ζπληήξεζεο ή δηαρείξηζήο ηνπο, 

 

(β)   παηδηά θάησ ησλ 12 εηψλ φηαλ ζπλνδεχνληαη απφ έλα 

θεδεκφλα,  

 

(γ) νξγαλσκέλεο ζρνιηθέο νκάδεο θαη νη δάζθαινη πνπ ηηο 

ζπλνδεχνπλ, 

 

(δ)   κέιε ηεο Κππξηαθήο Αζηπλνκίαο, ηνπ Κππξηαθνχ ηξαηνχ θαη 

ηεο Κππξηαθήο Δζλνθξνπξάο ελ ζηνιή, 

 

(ε)  άηνκα πνπ έρνπλ ζηελ θαηνρή ηνπο θάξηα κέινπο ICOM 

(International Council of Museums) ή θάξηα κέινπο ICOMOS 

(International Council of Monuments and Sites) κε πιεξσκέλα 

εηήζηα ηέιε φπνπ απηά πξνλννχληαη.» 

 

Αληηθαηάζηαζε ηνπ 

Καλνληζκνχ 20 ησλ 

βαζηθψλ 

θαλνληζκψλ. 

5.  Ο Καλνληζκφο 20 ησλ βαζηθψλ θαλνληζκψλ αληηθαζίζηαηαη απφ 

ηνλ αθφινπζν λέν Καλνληζκφ 20: 

 

θνπνί ρξήζεο 

Αξραίνπ Μλεκείνπ 

Πξψηνπ Πίλαθα 

«20. (1)  Αξραίν Μλεκείν πνπ νξίδεηαη ζηνλ Πξψην Πίλαθα δχλαηαη 

λα ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηνπο πην θάησ ζθνπνχο: 

 

 



(α)   Θέαηξν: 

(i) παξαζηάζεηο αξραίνπ δξάκαηνο θαη αξραίαο θσκσδίαο, 

(ii) παξαζηάζεηο ξεπεξηνξίνπ θιαζηθψλ θαη ζχγρξνλσλ 

έξγσλ (δξάκα, θσκσδία), 

 

(β)  Μνπζηθέο ζπλαπιίεο: 

(i) έξγα θιαζζηθήο θαη ζχγρξνλεο κνπζηθήο, 

(ii) φπεξεο, 

(iii) ρνξσδίεο, 

(iv) νξγαλσκέλεο ζπλαπιίεο θαη θνλζέξηα, 

  

(γ)  Υνξφο: 

(i) θιαζηθφο, ζχγρξνλνο θαη παξαδνζηαθφο ρνξφο, 

 

(δ) Δθδειψζεηο πνίεζεο θαη ινγνηερλίαο. 

 

(ε) ε εηδηθέο θαη εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο ν Γηεπζπληήο θαζνξίδεη 

κε γξαπηή απφθαζε αξηζκφ Αξραίσλ Μλεκείσλ Πξψηνπ Πίλαθα ηα 

νπνία δχλαληαη ππφ πξνυπνζέζεηο λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα 

εθδειψζεηο, νη νπνίεο δπλαηφ λα ζπλνδεχνληαη κε ηελ πξνζθνξά 

εδεζκάησλ θαη αιθννινχρσλ πνηψλ. 

  

Αίηεζε γηα άδεηα 

ρξήζεο Αξραίνπ 

Μλεκείνπ Πξψηνπ 

Πίλαθα 

 

 

 

 

 

Πέκπην  

Παξάξηεκα. 

(2)  (α) Γηα ρξήζε Αξραίνπ Μλεκείνπ Πξψηνπ Πίλαθα γηα 

νπνηαδήπνηε εθδήισζε, πνπ επηηξέπεηαη απφ ην εδάθην (1) ηνπ 

παξφληνο Καλνληζκνχ, απαηηείηαη εθ ησλ πξνηέξσλ γξαπηή άδεηα ηνπ 

Γηεπζπληή.  Γηα ην ζθνπφ απηφ νπνηνδήπνηε πξφζσπν νθείιεη λα 

ππνβάιεη ηνπιάρηζηνλ έλα κήλα πξνεγνπκέλσο ζην Σκήκα 

Αξραηνηήησλ, αίηεζε ζχκθσλα κε ηνλ ηχπν πνπ θαζνξίδεηαη ζην 

Πέκπην Παξάξηεκα ησλ παξφλησλ Καλνληζκψλ. 

 

 

 

 



(β)  Ννείηαη φηη θαηά ηελ εμέηαζε θάζε αίηεζεο γηα ρξήζε Αξραίνπ 

Μλεκείνπ, ν Γηεπζπληήο έρεη εμνπζία: 

(i) λα δεηά απφ ηνλ Αηηεηή λα ηξνπνπνηεί  ηελ αίηεζή ηνπ ή 

νπνηαδήπνηε ζηνηρεία ηεο θαη εηδηθά ηελ εκεξνκελία ή ηελ 

ψξα ηεο ζθνπνχκελεο ρξήζεο ηνπ Αξραίνπ Μλεκείνπ,  

(ii) λα απνξξίπηεη ηελ αίηεζε πνπ ππνβιήζεθε, 

(iii) λα εγθξίλεη ηελ αίηεζε κε ηέηνηνπο φξνπο, πξνυπνζέζεηο ή 

δεζκεχζεηο πνπ ν Γηεπζπληήο απφ θαηξφ εηο θαηξφλ, θαηά 

ηελ θξίζε ηνπ, ζεσξεί εχινγνπο ή αλαγθαίνπο, 

(iv) λα επηβάιιεη ηελ πιεξσκή ηέινπο ρξήζεσο χςνπο 500 

επξψ θαη δηθαηψκαηα ηνπ Σκήκαηνο Αξραηνηήησλ πξηλ απφ 

ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο αηηνχκελεο ρξήζεο,   

(v) λα επηβάιιεη ηελ θαηάζεζε εγγπεηηθήο επηζηνιήο ή 

θαηαβνιή εγγχεζεο χςνπο κέρξη 850 επξψ.  Ννείηαη φηη ν 

Γηεπζπληήο δχλαηαη λα θξαηήζεη κέξνο ή νιφθιεξν ην 

πνζφ ηεο εγγχεζεο ζηελ πεξίπησζε φπνπ δελ 

ηθαλνπνηήζεθαλ νη φξνη ρξήζεο ηνπ Αξραίνπ Μλεκείνπ. 

 
Δμαίξεζε απφ ηελ 

θαηαβνιή ηέινπο 

ρξήζεο.  

(γ)   Ο Γηεπζπληήο δχλαηαη λα εμαηξεί απφ ηελ θαηαβνιή ηνπ ηέινπο 

ρξήζεο σο πην θάησ: 

 

(i) ηηο Αξρέο ησλ Βξεηαληθψλ Βάζεσλ γηα παξαζηάζεηο πνπ 

ιακβάλνπλ κέξνο ζε Αξραία Μλεκεία ηα νπνία βξίζθνληαη 

εληφο ησλ Βάζεσλ, ζπκθψλσο ησλ δηκεξψλ ζπκθσληψλ, 

(ii) ηνλ Θεαηξηθφ Οξγαληζκφ Κχπξνπ, 

(iii) ηα θξαηηθά παλεπηζηήκηα θαη ζρνιεία, 

(iv) ηηο Πνιηηηζηηθέο Τπεξεζίεο ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο θαη 

Πνιηηηζκνχ, 

(v) ηα θππξηαθά ζεαηξηθά ζπγθξνηήκαηα επηρνξεγνχκελα  

θαηά ηνπιάρηζηνλ 30% απφ ηνλ Θεαηξηθφ Οξγαληζκφ 

Κχπξνπ,  

(vi) ηηο εθδειψζεηο άιισλ κε θεξδνζθνπηθψλ θηιαλζξσπηθψλ 



νξγαληζκψλ πνπ δηνξγαλψλνληαη γηα θηιαλζξσπηθνχο 

ζθνπνχο,  

(vii) ηηο Σνπηθέο Αξρέο γηα εθδειψζεηο πνπ νξγαλψλνπλ νη ίδηεο 

ζε Αξραία Μλεκεία, ηα νπνία εκπίπηνπλ ζηα δηνηθεηηθά 

ηνπο φξηα, λννπκέλνπ φηη νη εθδειψζεηο απηέο 

ζπλεηζθέξνπλ ζηελ πξνβνιή θαη αλάδεημή ηνπο,  

(viii) ηα Κπβεξλεηηθά Σκήκαηα θαη ηνπο Ηκηθξαηηθνχο 

Οξγαληζκνχο.   

 

Ννείηαη φηη θάζε αίηεζε γηα ρξήζε Αξραίνπ Μλεκείνπ Πξψηνπ 

Πίλαθα ζα εμεηάδεηαη απφ ηνλ Γηεπζπληή θαη ζα δίδεηαη άδεηα 

αλάινγα κε ηνλ ζθνπφ θαη ηε θχζε ηεο εθδήισζεο. 

  
Τπνρξεψζεηο 

θαηφρνπ άδεηαο 

ρξήζεο Αξραίνπ 

Μλεκείνπ. 

(3)  Κάζε πξφζσπν ζην νπνίν ρνξεγείηαη άδεηα ρξήζεο ηνπ Αξραίνπ 

Μλεκείνπ, ζχκθσλα κε ηνπο Καλνληζκνχο απηνχο, νθείιεη: 

 

(α)  λα πιεξψλεη, θαηά ηελ έθδνζε ηεο ζρεηηθήο άδεηαο γηα ρξήζε 

ηνπ Αξραίνπ Μλεκείνπ, ηα θαζνξηζκέλα ηέιε θαη δηθαηψκαηα, 

 

(β)  λα ρξεζηκνπνηεί ην Αξραίν Μλεκείν ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο, 

ηηο πξφλνηεο θαη ην πεξηερφκελν ηεο ζρεηηθήο άδεηαο ρξήζεο ηνπ 

Αξραίνπ Μλεκείνπ, 

 

(γ)  λα ηεξεί θαη λα ζπκκνξθψλεηαη κε ηνπο φξνπο πνπ ην Σκήκα 

Αξραηνηήησλ εθδίδεη, 

 

(δ)  λα κελ πξνθαιεί ζην Αξραίν Μλεκείν ή ζε νπνηνδήπνηε ηκήκα 

ή εγθαηάζηαζή ηνπ νπνηαλδήπνηε δεκηά, απψιεηα ή βιάβε, 

 

(ε)  λα κελ επηηξέπεη  ηε κεραληθή (κε θαξθηά, παζαιάθηα θιπ) 

ζηήξημε ησλ ζθεληθψλ θαη ζθαισζηψλ πάλσ ζηνπο αξραίνπο ηνίρνπο 

θαη λα κελ επηηξέπεη γεληθά ηε ζηήξημε ζθεληθψλ ή νπνησλδήπνηε 

αληηθεηκέλσλ ζηελ επηθάλεηα ηνπ Μλεκείνπ, 

 



(ζη)  λα κελ επηηξέπεη ην θάπληζκα ζηνπο αξραηνινγηθνχο ρψξνπο 

θαη Μλεκεία, 

 

(δ)  λα κελ επηηξέπεη θαη λα κελ εθδίδεη αξηζκφ εηζηηεξίσλ 

κεγαιχηεξν απφ ηνλ αξηζκφ ζέζεσλ πνπ θαζνξίδεηαη ζηελ άδεηα 

παξαρψξεζεο ρξήζεο ηνπ Αξραίνπ Μλεκείνπ, 

 

(ε)  λα κελ επηηξέπεη ηελ θαηαλάισζε πνηνχ ή θαγεηνχ εληφο ησλ 

αξραηνινγηθψλ ρψξσλ θαη Αξραίσλ Μλεκείσλ ρσξίο ηελ εθ ησλ 

πξνηέξσλ γξαπηή άδεηα ηνπ Γηεπζπληή, 

 

(ζ)  λα ρξεζηκνπνηεί ην Αξραίν Μλεκείν θαηά ηελ θαζνξηζκέλε απφ 

ηε ζρεηηθή άδεηα ρξνληθή πεξίνδν θαη λα κεηαθηλεί, αθαηξεί ή 

κεηαθέξεη θάζε αληηθείκελν πνπ ηνπνζέηεζε ζην Αξραίν Μλεκείν 

ακέζσο κεηά ηε ιήμε ηεο ρξνληθήο πεξηφδνπ ρξήζεο απηνχ, 

 

(η)  λα δηαηεξεί ην Αξραίν Μλεκείν θαζαξφ απφ άρξεζηα ή 

αρξείαζηα αληηθείκελα θαη θαηά ηε ιήμε ρξήζεο ηνπ Αξραίνπ 

Μλεκείνπ λα ην παξαδίδεη ζηελ ίδηα θαηάζηαζε πνπ ην παξέιαβε, 

 

(θ)  λα θαηαβάιιεη ηα έμνδα γηα ηελ επηζθεπή, επηδηφξζσζε ή 

αληηθαηάζηαζε, κέζα ζηα ρξνληθά πιαίζηα πνπ ζα θαζνξίδεη ην 

Σκήκα Αξραηνηήησλ, νπνηαζδήπνηε δεκηάο, απψιεηαο ή βιάβεο πνπ 

πξνθιήζεθε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ρξήζεο ηνπ Αξραίνπ Μλεκείνπ 

απφ ην αδεηνχρν πξφζσπν, είηε απφ νπνηνδήπνηε άιιν πξφζσπν ή 

πξφζσπα πνπ εηζήιζαλ κέζα ζην Αξραίν Μλεκείν ή απνπεηξάζεθαλ 

λα εηζέιζνπλ ζ’  απηφ ή βξίζθνληαλ γχξσ απφ ην Αξραίν Μλεκείν, 

θαηά ηε ρξνληθή πεξίνδν ηεο εθδήισζεο πνπ νξγάλσζε ην αδεηνχρν 

πξφζσπν, 

 

(ι)  λα κελ επηηξέπεη ηελ ηνπνζέηεζε ή δηαλνκή ή αλάξηεζε, είηε 

κέζα ζην Αξραίν Μλεκείν είηε πάλσ ζηνπο εμσηεξηθνχο ηνίρνπο ή 

εγθαηαζηάζεηο ηνπ, νπνησλδήπνηε έληππσλ εγγξάθσλ ή αληηθεηκέλσλ 



μέλσλ πξνο ηνλ ζθνπφ ηεο εθδήισζε, 

 

(κ)  λα κελ πξνθαιεί ή αλέρεηαη ή επηηξέπεη ή ππνζάιπεη ηελ 

πξφθιεζε, κέζα ή έμσ απφ ην Αξραίν Μλεκείν, νπνηαζδήπνηε 

ελφριεζεο, νριεξίαο ή αλεζπρίαο, θαη 

 

(λ)  λα κελ επηηξέπεη ή αλέρεηαη ή ππνζάιπεη ηε κεηαθνξά, είζνδν ή 

ηνπνζέηεζε, ζηα φξηα ηνπ Αξραίνπ Μλεκείνπ, νπνηνπδήπνηε 

κεραλνθίλεηνπ νρήκαηνο, πνδειάηνπ ή νπνηνπδήπνηε άιινπ είδνπο 

ηξνρνθφξνπ ή νπνηνπδήπνηε δψνπ πέξαλ ηνπ θαζνξηζκέλνπ ρψξνπ 

ζηάζκεπζεο ρσξίο ηελ εθ ησλ πξνηέξσλ έγθξηζε ηνπ Γηεπζπληή. 

 

Αλάθιεζε θαη/ή 

αλαζηνιή ηεο άδεηαο 

ρξήζεο Αξραίνπ 

Μλεκείνπ. 

(4)   Ο Γηεπζπληήο κπνξεί θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ρξήζεο ηνπ Αξραίνπ 

Μλεκείνπ απφ νπνηνδήπνηε πξφζσπν θαη θαηά νπνηνδήπνηε ρξφλν, 

λα αλαθαιέζεη ή αλαζηείιεη ηελ άδεηα ρξήζεο ηνπ Αξραίνπ 

Μλεκείνπ πνπ ρνξήγεζε ζε νπνηνδήπνηε πξφζσπν αλ: 

 

(α)  ην  αδεηνχρν πξφζσπν δελ ζπκκνξθψλεηαη κε ηελ άδεηα ρξήζεο 

ηνπ Αξραίνπ Μλεκείνπ πνπ ηνπ ρνξεγήζεθε ή δελ ζπκκνξθψλεηαη ή 

δελ ηεξεί νπνηνδήπνηε φξν, δέζκεπζε, απαγφξεπζε, ππνρξέσζε ή 

πξφλνηα απηήο ηεο άδεηαο, 

 

(β)  νπνηνδήπνηε πξφζσπν πνπ βξίζθεηαη κέζα ή γχξσ απφ ην 

Αξραίν Μλεκείν παξαβαίλεη ή παξαιείπεη λα ζπκκνξθσζεί κε 

νπνηαλδήπνηε πξφλνηα ησλ Καλνληζκψλ απηψλ, θαη 

 

(γ)  ε αθχξσζε ή ε αλάθιεζε ηεο άδεηαο ρξήζεο ηνπ Αξραίνπ 

Μλεκείνπ είλαη απνιχησο αλαγθαία θαη επηβεβιεκέλε γηα ιφγνπο 

δεκφζηαο ηάμεο, αζθάιεηαο, πξνζηαζίαο ηνπ θνηλνχ ή ηνπ Αξραίνπ 

Μλεκείνπ ή ησλ εγθαηαζηάζεψλ ηνπ ή πξνο απνθπγή ή πξφιεςε 

νπνησλδήπνηε επεηζνδίσλ κέζα ή έμσ απφ ην Αξραίν Μλεκείν. 

 

 



Τπνρξεψζεηο ηνπ 

θαηφρνπ άδεηαο 

ρξήζεο ζε πεξίπησζε 

αθχξσζεο ή/θαη 

αλαζηνιήο ηεο 

άδεηαο. 

(5) ε νπνηαλδήπνηε απφ ηηο πεξηπηψζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζην πην 

πάλσ εδάθην ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ, ην αδεηνχρν πξφζσπν 

νθείιεη λα πάξεη ακέζσο θάζε αλαγθαίν, εχινγν θαη λφκηκν κέηξν 

γηα εθθέλσζε ηνπ Αξραίνπ Μλεκείνπ απφ νπνηνδήπνηε πξφζσπν πνπ 

βξίζθεηαη  κέζα ζε απηφ θαη αλ παξαιείςεη, ακειήζεη ή αξλεζεί  λα 

ζπκκνξθσζεί ή λα ελεξγήζεη γηα ηελ εθθέλσζε ηνπ Αξραίνπ 

Μλεκείνπ, ην πξφζσπν απηφ ζα είλαη ππεχζπλν γηα νπνηαδήπνηε 

απψιεηα, δεκηά ή βιάβε πνπ δπλαηφ λα πξνθιεζεί ζην Αξραίν 

Μλεκείν ή ηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ. 

 

Αδηθήκαηα θαη 

πνηλέο. 
(6) Οπνηαδήπνηε ζπλερηδφκελε παξάβαζε ηνπ Καλνληζκνχ 20(3) 

ζα ηηκσξείηαη  κε πξφζηηκν  πνπ δελ ζα ππεξβαίλεη ηα 100 επξψ γηα 

θάζε εκέξα ή κέξνο ηεο εκέξαο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο νπνίαο ζα 

ζπλερίδεηαη ε παξάβαζε.  Ννείηαη φηη ν Γηεπζπληήο κπνξεί λα 

εμνπζηνδνηήζεη ή θαη λα πξνβεί ζηελ κεηαθίλεζε, αθαίξεζε ή 

κεηαθνξά θάζε αληηθεηκέλνπ πνπ ηνπνζεηήζεθε απφ ηνλ αδεηνχρν 

κεηά ηε ιήμε ηεο ρξνληθήο πεξηφδνπ ρξήζεο απηνχ θαη ηα έμνδα ηεο 

κεηαθίλεζεο, αθαίξεζεο ή κεηαθνξάο ζα εηζπξάηηνληαη απφ ηελ 

εγγχεζε ηνπ αδεηνχρνπ πξνζψπνπ ρσξίο νπνηαλδήπνηε 

πξνεηδνπνίεζε. 

 

(α)   Δπηπξφζζεηα απφ ηηο πην πάλσ πνηλέο, ην Γηθαζηήξην ζα έρεη 

εμνπζία, κε ηελ θαηαδίθε παξαβάηε, λα δηαηάζζεη ηελ θαηάζρεζε 

πξνο φθεινο ηνπ Σκήκαηνο Αξραηνηήησλ, νπνηνπδήπνηε 

αληηθεηκέλνπ ή είδνπο ζρεηηθά κε ην νπνίν δηαπξάρζεθε ε 

παξάβαζε.» 

 

Πξνζζήθε λένπ 

Πέκπηνπ 

Παξαξηήκαηνο 

 

Οη βαζηθνί θαλνληζκνί ηξνπνπνηνχληαη κε ηελ πξνζζήθε ζην ηέινο 

απηψλ ηνπ αθφινπζνπ λένπ Πέκπηνπ Παξαξηήκαηνο: 

 

 

  



 

      ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ              ΣΑ35Ε 
Ο πεξί Αξραηνηήηωλ  Νόκνο (Κεθ. 31 θαη Νόκνη ηνπ 1964 έωο 2012)  

θαη νη πεξί Αξραηνηήηωλ Καλνληζκνί (1956 έωο 2012) 
 

ΑΙΣΗΗ ΓΙΑ ΥΟΡΗΓΗΗ ΑΔΕΙΑ ΓΙΑ ΣΗ  ΥΡΗΗ ΑΡΥΑΙΟΤ ΜΝΗΜΕΙΟΤ ΠΡΩΣΟΤ ΠΙΝΑΚΑ 
 

1.  ΣΟΙΥΕΙΑ ΑΙΣΗΣΗ:  

ΟΝΟΜΑΣΕΠΧΝΤΜΟ:  

ΙΔΙΟΣΗΣΑ:  

ΙΔΡΤΜΑ/ΟΡΓΑΝΙΜΟ/ΕΣΑΙΡΕΙΑ:  

ΑΝΣΙΠΡΟΧΠΟ ΑΙΣΗΣΗ (όπνπ ν αηηεηήο είλαη 
λνκηθό πξόζωπν): 

 

ΠΙΣΟΠΟΙΗΣΙΚΟ ΝΟΜΙΜΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΟΤ 
ΑΙΣΗΣΗ (όπνπ ν αηηεηήο είλαη λνκηθό πξόζωπν): 

 

ΣΑΥΤΔΡΟΜΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ: 
 

 

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ:  

ΣΗΛΕΦΧΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΧΝΙΑ:  ΑΡΙΘΜΟ ΣΗΛΕΟΜΟΙΟΣΤΠΟΤ:  

2. ΑΙΣΗΜΑ ΓΙΑ ΑΔΕΙΑ ΥΡΗΗ ΣΟ ΟΠΟΙΟ ΑΦΟΡΑ: 

ΑΡΥΑΙΟ ΜΝΗΜΕΙΟ:  

ΚΟΠΟ ΥΡΗΗ: 
 

 

ΑΡΙΘΜΟ ΑΣΟΜΧΝ:  

ΥΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΥΡΗΗ: 
ΑΠΟ (ώξα θαη 
εκεξνκελία):  

ΜΕΥΡΙ (ώξα θαη 
εκεξνκελία): 

 

3. ΤΠΕΤΘΤΝΗ ΔΗΛΩΗ (ζε περίπηωζη νομικού προζώποσ, η παρούζα αίηηζη σπογράθεηαι από ηο καηά νόμο σπεύθσνο πρόζωπο ηο 
οποίο ανηιπροζωπεύει ηον αιηηηή):  

Με ηελ παξνύζα δήιωζε αλαιακβάλνπκε ηελ ππνρξέωζε, ζε πεξίπηωζε πνπ ζα καο ρνξεγεζεί από ην Σκήκα Αξραηνηήηωλ άδεηα γηα ρξήζε ηνπ 
Αξραίνπ Μλεκείνπ, λα ζπκκνξθωλόκαζηε θαη λα ηεξνύκε, ηόζν εκείο, όζν θαη ν νξγαληζκόο πνπ αληηπξνζωπεύνπκε, ηνπο όξνπο, δεζκεύζεηο, 
ππνρξεώζεηο θαη απαγνξεύζεηο ηεο άδεηαο πνπ ζα καο ρνξεγεζεί θαη αθόκα αλαιακβάλνπκε ηελ ππνρξέωζε λα ζπκκνξθωλόκαζηε θαη λα 
ηεξνύκε ην Νόκν θαη ηνπο ζρεηηθνύο Καλνληζκνύο ηνπ Σκήκαηνο Αξραηνηήηωλ πνπ δηέπνπλ Αξραίν Μλεκείν, όζν θαη ηηο εθάζηνηε νδεγίεο ηνπ 
Σκήκαηνο Αξραηνηήηωλ θαη ηνπ εμνπζηνδνηεκέλνπ αληηπξνζώπνπ ηνπ.  Σέινο αλαιακβάλνπκε ηελ ππνρξέωζε, πξνζωπηθά θαη αιιειέγγπα κε ηνλ 
αηηεηή, λα απνδεκηώλνπκε ην Σκήκα Αξραηνηήηωλ γηα νπνηαδήπνηε δεκηά, απώιεηα ή βιάβε πνπ δύλαην λα πξνθιεζεί ζην Αξραίν Μλεκείν ή ηηο 
εγθαηαζηάζεηο ηνπ θαηά ηε δηάξθεηα πνπ ζα ρξεζηκνπνηεί ν αηηεηήο ή εκείο από κέξνπο ηνπ αηηεηή ην Αξραίν Μλεκείν. 

ΤΠΟΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΦΡΑΓΙΔΑ: 

 

 

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 

 

Η ΠΑΡΟΤΑ ΑΙΣΗΗ ΝΑ ΑΠΟΣΑΛΕΙ ΣΗΝ ΠΙΟ ΚΑΣΩ ΔΙΕΤΘΤΝΗ: 

Διεσθσνηή Σμήμαηος Αρταιοηήηων 
Μοσζείοσ 1 
Σ.Θ. 22024 
1516 Λεσκωζία 
Κύπρος 

«ΠΕΜΠΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
(Κανονιςμόσ 20) 

» 

 



Έλαξμε ηεο 

ηζρχνο ησλ 

παξφλησλ 

Καλνληζκψλ. 

7.  Οη παξφληεο Καλνληζκνί ηίζεληαη ζε ηζρχ απφ ηελ εκεξνκελία 

δεκνζίεπζεο ηνπο ζηελ επίζεκε εθεκεξίδα ηεο Γεκνθξαηίαο. 
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