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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ 

ΉΣ ΕΓΠΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 
υπ

 ι
Αρ. 346 της 10ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1964 

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

f l 

ΜΕΡΟΣ Ι 
Ό περί Αρχα ιοτήτων (Τροποποιητικός) Νόμος τοΰ 1964, το κείμενον του 

οποίου ακολουθεί, εκδίδεται, διό: δημοσιεύσεως εις την έπίσημον εφημερίδα της 
Κυπριακής Δημοκρατίας συμφώνως τω "Αρθρω 52 του Σ υ ν τ ά γ μ α τ ο ς . 

Γ\ 
ΆριΌμός 48 τοΰ 1964 

ΝΟΜΟΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΩΝ ΤΟΝ Π Ε Ρ Ι ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΝΟΜΟΝ, 

Ή Βουλή των 'Αντιπροσώπων ψηφίζει ώς ακολούθως : <^»

Ι . Ό ποτρών Νόμος δύναται να άναφέρητάι ώς ό περί Ά ρ χ α ι ο τ ή  Συνοπτικό* 
των (Τροποποιητικός) Νόμος τοΰ 1964, θα άναγινώσκηται δε όμοΰ τίτλος. 
μετά τοΟ περί 'Αρχαιοτήτων Νόμου (έν τοΐς εφεξής αναφερομένου ΚεΦ31· 
ώς ό «βασικός Νόμος»). 

2. Ό βασικός Νόμος δια τοΰ παρόντος τροποποιείται διά της αντι
καταστάσεως των λέξεων «Κυβερνήτης» ή «Κυβερνήτης έν Συμβου
λίων δια των λέξεων -κΎπουργικόν Συμβούλιον» έν πάση περιπτώσει 
πλην έν έδσφίω (2) τοΰ άρθρου ο, έ'νθα ή λέξίς «Κυβερνήτης» αντι
καθίσταται δια της λέξεως «Υπουργός», και διά της αντικαταστά
σεως της λέξεως «'Διοικητής» έν πάση περιπτώσει, δια της λέξεως 
«"Επαρχος». 

3. Το άρθρον 2 τοΰ βασικού Νόμου διό: του. παρόντος, τροποποιεί
ται ώς ακολούθως : 

(α) διαγράφεται ό αριθμός «1700», δστις εμφαίνεται έν τη πέμ

Άντίκατά
στασις ώρ.> · 
σμένων ορα
έντά> δα οι κ 
Νόμφ. 

Τροτιοτιοί
ησις τοΰ 
άρθρου 2 
τοΰ δασικό 

πτη γραμμή τοΰ ορισμού της λέξεως «άρχσιότης», διά του Νόμου. 
αριυμου <? 1900». 

^^fe^ife 
(β) αμέσως μετά τόν όρισμόν της λέξεως «έδαφος» προστίθεν

ται τα ακόλουθα : 
«περιλαμβάνει δέ ωσαύτως και τα χωρικά ύδατα της Δη
μοκρατίας»' 

(γ) αμέσως μετά τόν όρισμόν της λέξεως «έδαφος», προστίθεται 
6 ακόλουθος ορισμός : 

<c«Υπουργός» σημαίνει τον Ύπουργύν Συγκοινωνιών και 
"Εργων». 

(459) 
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Τροποττοί 4 . To άρθρον 5 του βασικού Νόμου δια τοΰ παρόντος τροποποιείται 
ησιςτοΰ ω ς ακολούθως : 
ioOftaoLo ( α ) διαγράφεται το εδάφιον (2) , τ α δε εδάφια (3) και (4) έπα
Νόμου. ναριθμουνται ως εδάφια (2) και (3) αντιστοίχως' 

(5) έν έδαφίω (3) διαγράφονται α ϊ λέξεις «καθορίζεται ύπό 
διαιτητού διοριζομένου ύπό τοΟ "ΑρχιδικαστοΟ, ή δε άπόφα· 
σις τοΰ διαιτητού ει ναι δεσμευτική δι' αμφότερα τα διάδικα 
μέρη» και αντικαθίστανται δια των λέξεων «καθορίζεται 
ύπό αστικού δικαστηρίου»* 

( γ ) έν έδαφίω (4) αντικαθίστανται αϊ λέξεις «ούτε ό Διευθυντής 
οϋτε οι Ε π ί τ ρ ο π ο ι του Βρεττανικοΰ Μουσείου έπιθυμουσι 
νά άποκτήσωσι την αρχαιότητα, ό Διευθυντής» (έν τη πρώ
τη και δευτέρα γ ρ α μ μ ή ) ομι^Ι2η^λέξ^^§^^ΐ£Χ^}η'τ^ δέν 
επιθυμεί την αρχαιότητα, όδτος» ή δε λέξις «Αποικία» (έν 
τη πέμπτη γραμμή) δια της λέξεως «Δημοκρατία». 

Τροΐϊΰποί 5 . Τό εδάφιον (1) του άρθρου 10 του βασικού Νόμου δια του πα

ησιςτου ρόντος τροποποιείται δια της προσθήκης των λέξεων «ή αρχαιότητα» 
τοϋ δσσικοΰ αμέσως μετά την λεςιν «μνη μείον» εν τεΛ,ει των παραγράφων (α) και 
Νόμου. (β) αντιστοίχως. 

Τροποποί β. Τό άρθρον 11 του βασικού Νόμου δια τοΰ παρόντος τροποποί
ησες του ■ ε'ΐτο(ι ω ς ακολούθως : 
τοΰ'βασικοΰ («) έν έδαφίω (2) ή λέξις «δύναται» (έν τη δευτέρα και πέμ
Μόμου. πτη γραμμή) αντικαθίσταται δια της λέξεως «θά»* 

(6) έν έδαψίω (3) διαγράφονται αϊ έν τω τέλει ο:ύτοΰ λέξεις 
«οδτινος ή επί τούτω άπόφασις 6ά είναι τελική και ανέκκλη
τος»' 

( γ ) έν έδαφίω (4) αντικαθίσταται ή λέξις «δέκα» (έν τη ενάτη 
γραμμή) δια της λέξεως «πεντήκοντα» ή δε λέξις «θά» (έν 
τη δεκάτη γραμμή) δια της λέξεως «δύναται». 

Τροποποί 7 . Τ ό εδάφιον (2) του άρθρου 14 του βασικού Νόμου διά τοΰ πα
ησιςτοϋ ρόντος τροποποιείται διά της αντικαταστάσεως των λέξεων «εξ» και 
TOoeaoiKoO «πεντήκοντα» (έν τη δεκάτη έβδομη και δεκάτη ογδόη γ ρ α μ μ ή 
Νόμου. αντιστοίχως) διά των λέξεων «τριάκοντα εξ» καΐ «πεντακόσιας» αν

τιστοίχως. 

Τροποποί 8„ Τό άρθρον 16 τοΰ βασικού Νόμου διά του παρόντος τροποποι
ησιςτοΰ εΐται ως ακολούθως : 
όρθρου 16 
τοϋβ'ασικοϋ (α) Ή παράγραφος ( γ ) του εδαφίου (1) διαγράφεται και, άν
Νώμου. τικαθίσταται διά της ακολούθου : 

«"Ολα τα αρχα ιολογ ικά ευρήματα τά όποια κάτοχος 
αδείας ή πρόσωπον, οργανισμός ή ίδρυμα διά λογαριασμόν 
ούτινος ενεργεί, ήθελεν ευρει, καθ ' δλην την διάρκειαν τών 
ανασκαφών, θά περιέρχωνται αυτομάτως εις τη ν κατοχή ν 
τοΰ Κυπριακού Μουσείου άνευ οιασδήποτε πληρωμής». 

(β) διαγράφεται ή έν π α ρ α γ ρ ά φ ω ταύτη διαλαμβανομένη έπι

φύλαξις και αντικαθίσταται διά της ακολούθου : 
«Νοείται δτι μετό: προηγουμένην έπισκόπησιν τών επι

τελουμένων προόδων εις τάς άνασκαφάς τάς διενεργουμέ
νας ύπό τοΰ κατόχου της αδείας η τοΰ προσώπου, οργανι
σμού ή ιδρύματος διά λογαριασμόν ούτινος ενεργεί, δ^Δι^ 
ε υ θ υ ^ ή ^ δύναται νά απαίτηση όπως ώρισμένον μέρος ή μέ
ρη τοΰ γενικού αρχαιολογ ικού τόπου (οικισμού, πόλεως, 
κοιμητηρίου) έν ώ κείνται τ ά εδάφη άναφορικώς προς τά 
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όποια εξεδόθη ή άδεια, διαφυλαχθώσι δια μελλοντικάς άνα
σκαφάς. Ό Διευθυντής δύναται νά συμδουλευθή τόν κάτο
χον της άδειας ή τό πρόσωπον, όργανισμόν ή ίδρυμα διά 
λογαριασμόν οΰτινος ενεργεί, έπί της εκτάσεως καΐ επιστη
μονικής επάρκειας του οϋτω διαφυλαχθέντος μέρους ή με
ρών». 

9. Τό άρθρον 17 τοΟ δασικού Νόμου διά τοΟ παρόντος καταργείται 
και αντικαθίσταται διά του ακολούθου : 
«Άναγκαστι 
κή άπαλλο
τρίωσις 
εδάφους δι' 
άνασκαφάς. 

17. Όσάκις δ Διευθυντής άποφασίζη τήν διενέργειαν 
ανασκαφών ή τό Ύπουργικόν Συμδούλιον άλλως πείθεται 
εϊτε κατά ταύτην, ή μετά ταύτην, δτι επιβάλλεται ή αναγ
καστική άπαλλοτρίωσις οιουδήποτε εδάφους δια τους 
σκοπούς των τοιούτων ανασκαφών, ή τοιαύτη άπαλλοτρί
ωσις διενεργείται συμφώνως ταϊς διατάξεσι του περί 

ΐ5τοϋΐ962. 'Αναγκαστικής Απαλλοτριώσεως Νόμου του 1962». 

10. Τό εδάφιον (4) του άρθρου 33 του δασικού Νόμου διά τοΟ πα
ρόντος τροποποιείται διά της έν τω τέλει αύτοΟ προσθήκης τοΟ ακο
λούθου : 

irvn r\rrri r n r T w v , | 

τάξεων του παρόντος εδαφίου ή παραβαίνει ταύτας, ή δστις έν 
γνώσει αύτοΟ ψευδώς περιγράφει οιανδήποτε αρχαιότητα έν οια
δήποτε γνωστοποιήσει, είναι ένοχος αδικήματος καΐ υπόκειται είς 
φυλάκισιν διά διάστημα μή ύπερδαΐνον τους ε'ξ μήνας ή είς χρη
ματικήν ποινήν μή ύπερδαίνουσαν τάς διακοσίας λίρας ή είς άμφο
τέρας τάς ποινάς της φυλακίσεως και της χρηματικής τοιαύτης». 

Κατάργησις 
τοΟ άρθρου 17 
τοΟ βασικού 
Νόμου καΐ 
άντικατάστα-

σις αύτοΰ 
διά νέου 
Αρθρου. 

Τροποπο[-

ησις τοϋ 
άρθρου 33 
τοΟ βασικού 

Έτυπώθη έν τφ Τυπογραφ«(φ της Κυπριακής Δημοκρατίας, 4ν Λευκωσία. 


