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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 

ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ ΟΣΤΕΟΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ 

 

Α. Οδηγίες Υποβολής Αιτήματος για Μελέτη 

 

Οι μελετητές οφείλουν να συγκεντρώσουν και να καταθέσουν τα ακόλουθα δικαιολογητικά 

στη Διεύθυνση του Τμήματος Αρχαιοτήτων: 

 

1. Βιογραφικό σημείωμα (Curriculum Vitae) στο οποίο να αναφέρονται προηγούμενες 

δημοσιεύσεις, το ερευνητικό παρελθόν του αιτητή, και προηγούμενη συνεργασία με 

το Τμήμα Αρχαιοτήτων (αν υπάρχει). 

 

2. Κείμενο το οποίο να συνοψίζει την ερευνητική πρόταση (200-400 λέξεις), και το 

οποίο να αναφέρεται στους στόχους και τα επιθυμητά της αποτελέσματα, την κύρια 

μεθοδολογία που θα ακολουθηθεί και κατάλογο όλων των οργανισμών και 

εργαστηρίων που θα εμπλακούν στην ανάλυση. 

 

3. Γραπτή έγκριση από τον κύριο ανασκαφέα / ερευνητή μιας θέσης, ή από την 

Διευθύντρια του Τμήματος Αρχαιοτήτων στις περιπτώσεις όπου πρόκειται για 

πρόσωπα που έχουν αποβιώσει. 

 

4. Προκαταρκτική εκτίμηση του ελάχιστου αριθμού δειγμάτων που ενδεχομένως 

χρειαστούν ώστε να απευθυνθούν με επιτυχία οι ερευνητικοί στόχοι της πρότασης, 

και κατάλογος προτεινόμενων οστεοαρχαιολογικών συλλογών που βάσει του 

μεγέθους και της κατάστασης διατήρησής τους θα μπορούσαν να καλύψουν τους 

σκοπούς της έρευνας.  Μια οστεοαρχαιολογική συλλογή μπορεί να κριθεί 

ακατάλληλη για έρευνα λόγω της κακής κατάστασης διατήρησής της (δηλ. σε 

περιπτώσεις όπου τα σκελετικά σύνολα σώζονται αποσπασματικά, τα οστά είναι 

εξαιρετικά θραυσματικά ή έχουν υποστεί έντονες διαγενετικές αλλοιώσεις λόγω των 

συνθηκών ταφής κ.ο.κ) ή εξαιτίας εκτεταμένου ιστορικού δειγματοληψιών. Το 

Τμήμα Αρχαιοτήτων διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί ανάλυση σε 

οστεοαρχαιολογική συλλογή ή να περιορίσει τον αριθμό των προτεινόμενων 

δειγμάτων στη βάση διαφύλαξης των συλλογών για μελλοντικές έρευνες.  

 

5. Όταν οι ερευνητικές προτάσεις περιλαμβάνουν δειγματοληψία για σκοπούς 

καταστρεπτικής ανάλυσης, οι οστεοαρχαιολογικές συλλογές από τις οποίες θα 

προέρχονται τα δείγματα θα πρέπει απαραίτητα να έχουν προηγουμένως μελετηθεί 

και καταγραφεί από εξειδικευμένους Οστεοαρχαιολόγους. Αιτήσεις που αφορούν 

δειγματοληψία σε μη καταγεγραμμένο οστεοαρχαιολογικό υλικό θα απορρίπτονται. 
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Ουσιαστικά, οι μελετητές προτρέπονται να συνεργάζονται με εξειδικευμένους 

Οστεοαρχαιολόγους πριν προβούν σε δειγματοληψία ή να στοχεύουν δείγματα από 

ήδη καταγεγραμμένες συλλογές. 

 

Για την έγκριση της αίτησης θα ληφθεί περαιτέρω υπόψιν η καθιερωμένη αξιοπιστία του 

αιτητή με το Τμήμα Αρχαιοτήτων, ο βαθμός προηγούμενης εμπειρίας στη μεθοδολογία και 

είδος της έρευνας που προωθείται, η σημασία της προτεινόμενης μελέτης για την Κυπριακή 

Αρχαιολογία, και η δέσμευση του αιτητή ότι η έρευνα θα επιφέρει αξιόπιστα και σημαντικά 

δεδομένα στο Τμήμα Αρχαιοτήτων. Όσες αιτήσεις περιλαμβάνουν καταστρεπτικές 

αναλύσεις στα πλαίσια εργασίας μεταπτυχιακού επιπέδου Master, δεν θα εγκρίνονται. 

 

Β. Ανάλυση και Δειγματοληψία Οστεολογικών Συλλογών 

 

1. Όλες οι μελέτες και αναλύσεις θα πραγματοποιούνται σε ενδεδειγμένους χώρους 

του Τμήματος Αρχαιοτήτων. Εξαιρέσεις θα εγκρίνονται από τη Διευθύντρια του 

Τμήματος Αρχαιοτήτων κατόπιν επαρκούς αιτιολόγησής τους. Οι ερευνητές θα 

πρέπει να μεριμνούν για τη διατήρηση καθαρών και σταθερών επιφανειών για τη 

μελέτη τους, και να ακολουθούν τις διεθνείς κατευθυντήριες γραμμές για 

σταθεροποίηση των οστών και σωστή χρήση των εργαλείων μέτρησης. 

 

2. Η συγκόλληση ή άλλου είδους επέμβαση στα σκελετικά κατάλοιπα θα πρέπει να 

αποφεύγεται εκτός αν αυτό κρίνεται ουσιώδες για τους σκοπούς της μελέτης. Σε 

αυτές τις περιπτώσεις, η προτεινόμενη μεθοδολογία συντήρησης θα αποφασίζεται 

με τους Οστεοαρχαιολόγους / Συντηρητές του Τμήματος Αρχαιοτήτων, και όλες οι 

ενέργειες θα καταγράφονται λεπτομερώς με φωτογραφική και περιγραφική 

τεκμηρίωση. 

 

3. Για σκοπούς διαφύλαξης των συλλογών, η επιλογή των δειγμάτων θα καθορίζεται 

από τα ακόλουθα: 

 

α. Ο αριθμός των δειγμάτων θα περιορίζεται στο ελάχιστο δυνατό για να 

εκπληρωθούν οι στόχοι της έρευνας, και θα είναι ανάλογος του μεγέθους της 

συλλογής, της γενικής κατάστασης διατήρησής της, και της διαθεσιμότητας 

των επιθυμητών σκελετικών τμημάτων. 

 

β. Στις περιπτώσεις που ζητείται μεγάλος αριθμός δειγμάτων, θα προωθείται 

αρχικά ανάλυση σε μικρή δειγματοληπτική ομάδα και ανάλογα από το 

βαθμό επιτυχίας θα εγκρίνεται ανάλογα η ανάλυση των υπόλοιπων. 

 

γ. Η επιλογή των δειγμάτων δεν θα περιλαμβάνει παθολογικά επηρεασμένα 

οστά, κύρια ανατομικά σημεία των οστών ή μη μετρικούς χαρακτήρες, εκτός 

αν αυτό κριθεί απαραίτητο για τους σκοπούς της έρευνας ή εν απουσία 

εναλλακτικών επιλογών. Σε αυτή την περίπτωση, οι αιτητές θα πρέπει να 

αιτιολογήσουν ικανοποιητικά την επιλογή τους, και να προχωρήσουν με 

τρισδιάστατη απεικόνιση (3D scanning), τρισδιάστατα αντίγραφα ή 

φωτογραφίες υψηλής ανάλυσης, καθώς και με πλήρη σειρά μετρήσεων. 

Οστά με προ-/περί-θανάτια ή επουλωμένα τραύματα θα εξαιρούνται από τη 

δειγματοληψία. Οι ίδιοι περιορισμοί ισχύουν και σε περίπτωση 

δειγματοληψίας δοντιών.  

 

δ. Σε περίπτωση που προταθούν οδοντικά δείγματα με πολύ ελαφρά οδοντική 

παθολογία (ελάχιστη αλλοίωση από τερηδόνα, αποτριβή ή περιοδοντική 

νόσο), θα πρέπει να προηγηθεί πλήρης καταγραφή τους (μετρήσεις και 

φωτογραφίες υψηλής ανάλυσης). Δειγματοληψία σε δόντια με προθανάτιους 



τραυματισμούς, τριβή που σχετίζεται με επεισόδια καταπόνησης του 

οργανισμού, επαγγελματική ενασχόληση, πολιτισμική συμπεριφορά ή από 

ομάδα που παρουσιάζει ανωμαλία ως προς τον αριθμό/μέγεθος ή θέση τους 

θα αποτρέπεται. Περαιτέρω, έγκριση θα δίδεται μόνο για δόντια από τη 

μόνιμη οδοντοστοιχία με πλήρη ανεπτυγμένη οδοντική ρίζα. 

 

4. Όταν ολοκληρωθεί η προκαταρκτική επιλογή των δειγμάτων, ο αιτητής καλείται να 

υποβάλει σχετικό κατάλογο στη Διευθύντρια του Τμήματος Αρχαιοτήτων ο οποίος 

να περιλαμβάνει πλήρη περιγραφή των δειγμάτων, φωτογραφίες υψηλής ανάλυσης, 

και ακριβείς μετρήσεις για κάθε δείγμα. Η τελική έγκριση για να προχωρήσει η 

δειγματοληψία θα εκδοθεί από τη Διεύθυνση του Τμήματος Αρχαιοτήτων.  

 

5. Η εξαγωγή των δειγμάτων σε εργαστήρια της Ευρώπης ή τρίτων χωρών ακολουθεί 

διαφορετική διαδικασία και ως εκ τούτου διαφορετικά χρονοδιαγράμματα. Όταν 

ολοκληρωθεί η δειγματοληψία, τα Επαρχιακά Μουσεία είναι υπεύθυνα για το 

πακετάρισμα και την ασφαλή μεταφορά τους στο Κυπριακό Μουσείο, όπου εάν 

πρόκειται να εξαχθούν σε ευρωπαϊκό εργαστήριο, ο αιτητής υποχρεούται να 

υπογράψει σχετική Άδεια Έξαγωγής Πολιτιστικών Αγαθών, με την οποία 

αναλαμβάνει την ευθύνη για την ασφαλή μεταφορά και ανάλυσή τους. Εάν 

πρόκειται να εξαχθούν σε εργαστήριο το οποίο βρίσκεται σε τρίτη χώρα, τότε βάσει 

του Περί Εξαγωγής Πολιτιστικών Αγαθών Νόμου (182(1)/2002), ο αιτητής θα 

πρέπει πρώτα να συμπληρώσει και να υποβάλει στο Τμήμα Αρχαιοτήτων (α) μια 

καλυπτήρια επιστολή στην οποία να αιτιολογεί την αναγκαιότητα για εξαγωγή σε 

τρίτη χώρα, (β) σχετική αίτηση με τις λεπτομέρειες των δειγμάτων (διαθέσιμη στην 

ιστοσελίδα του Τμήματος Αρχαιοτήτων), και (γ) απόδειξη πληρωμής ενός ποσού 

ύψους 256 ευρώ στο Λογιστήριο της Κυπριακής Δημοκρατίας. Ακολούθως, μια 

εξαμελής διατμηματική επιτροπή συνέρχεται για να συνεδριάσει και να αποφασίσει 

για την έκδοση της σχετικής άδειας.  

 

6. Όλοι οι μελετητές οι οποίοι λαμβάνουν άδεια να προχωρήσουν σε ανάλυση 

σκελετικού υλικού, υπογράφουν σχετικό έγγραφο σε μορφή συμφωνητικού με το 

Τμήμα Αρχαιοτήτων (Undertaking) ότι θα επιστρέψουν τα τμήματα οστού που θα 

παραμείνουν ανέπαφα ή τα ίδια τα οστά στην ίδια κατάσταση στην οποία τους 

παραδόθηκαν, και σε προσυμφωνημένο χρονικό περιθώριο συνήθως ενός (1) έτους. 

 

7. Με την ολοκλήρωση του ερευνητικού προγράμματος, οι μελετητές θα πρέπει να 

αποστείλουν στη Διευθύντρια του Τμήματος Αρχαιοτήτων αντίγραφα των 

πρωταρχικών τους δεδομένων (έντυπα καταγραφής, μετρήσεων, κ.α.) εντός έξι (6) 

μηνών. Επιπλέον, αντίγραφα των τελικών προϊόντων (λ.χ. διατριβές, δημοσιεύσεις 

κ.α.) να αποστέλλονται στη Βιβλιοθήκη του Τμήματος Αρχαιοτήτων εντός δύο (2) 

μηνών από την ημερομηνία δημοσίευσής τους. 
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