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ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΝΟΜΟ
Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:
Συνοπτικός

1.

Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Αρχαιοτήτων

τίτλος.

(Τροποποιητικός) Νόμος του 2012 και θα διαβιβάζεται μαζί με

Κεφ. 31.

τον περί Αρχαιοτήτων Νόμο (που στη συνέχεια θα αναφέρεται

48 του 1964

ως «ο βασικός νόμος»).

32 του 1973
92(Ι) του 1995
4(Ι) του 1996
33 (Ι) του 1997
120(Ι) του 2005
41(Ι) του 2006.
Τροποποίηση

2.

Το εδάφιο (1) του άρθρου 2 του βασικού νόμου

του άρθρου 2

τροποποιείται με την προσθήκη σ’ αυτό, στην κατάλληλη

του βασικού

αλφαβητική σειρά, των πιο κάτω νέων όρων και ορισμών:

νόμου.
«“Ανιχνευτές Μετάλλων” (εφεξής “ανιχνευτές”) σημαίνει τα
όργανα εκείνα που έχουν τη δυνατότητα εντοπισμού ενός
είδους ή περισσοτέρων ειδών μετάλλων στη γη, υπέδαφος,
στο βυθό της θάλασσας ή στον πυθμένα ποταμών, λιμνών,
ελών, ή σε οικοδομήματα.
“Όργανα ανίχνευσης ή διασκόπησης προς διερεύνηση του
υπεδάφους, του βυθού ή του πυθμένα” (εφεξής “όργανα”)
σημαίνει τα όργανα ή άλλες μέθοδοι των φυσικών επιστημών
και της τεχνολογίας που επιτρέπουν τη μέτρηση των φυσικών
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παραμέτρων (ηλεκτρική αντίσταση, ηλεκτρική επιδεκτικότητα,
πυκνότητα, θερμοκρασία κ.ά) και/ή τη διερεύνηση της γης, του
υπεδάφους, του βυθού της θάλασσας ή του πυθμένα
ποταμών

και

λιμνών,

ιδιαίτερα

για

τον

εντοπισμό

αρχαιοτήτων, αρχαίων ερειπίων, αρχαιολογικών αποθέσεων,
ναυαγίων ή οποιωνδήποτε άλλων μεταβολών που έχουν
προκληθεί με ανθρώπινη παρέμβαση.».
Τροποποίηση

3. Το εδάφιο (3) του άρθρου 4 του βασικού νόμου

του άρθρου 4

τροποποιείται με την αντικατάσταση από αυτό της πρότασης

του βασικού

«που δεν υπερβαίνει το ένα έτος ή σε χρηματική ποινή που

νόμου.

δεν υπερβαίνει τις χίλιες λίρες ή και στις δύο τις ποινές» (τρίτη
και τέταρτη γραμμή) με την πρόταση «που δεν υπερβαίνει τα
τρία (3) έτη ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις
τριάντα χιλιάδες ευρώ (€30.000) ή και στις δύο αυτές ποινές».

Τροποποίηση

4.

Το άρθρο 10 του βασικού νόμου τροποποιείται με την

του άρθρου 10

αντικατάσταση του εδαφίου (4) αυτού, με το ακόλουθο νέο

του βασικού

εδάφιο (4):

νόμου.
«(4) Κάθε πρόσωπο που κατέχει ανιχνευτές ή άλλα όργανα,
χωρίς τη γραπτή άδεια του Διευθυντή του Τμήματος
Αρχαιοτήτων ή και χρησιμοποιεί ανιχνευτές ή άλλα όργανα,
σε περιοχές εκτός από αυτές που καθορίζονται από τον
Υπουργό με γνωστοποίηση στην Επίσημη Εφημερίδα της
Δημοκρατίας, είναι ένοχο ποινικού αδικήματος και σε
περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε φυλάκιση που δεν
υπερβαίνει τα τρία (3) έτη ή σε χρηματική ποινή που δεν
υπερβαίνει τις τριάντα χιλιάδες ευρώ (€30.000) ή και στις δύο
αυτές ποινές:
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Νοείται ότι οι διατάξεις του εδαφίου αυτού δεν τυγχάνουν
εφαρμογής (α)

σε πρόσωπο που χρησιμοποιεί ανιχνευτή ή όργανο
υπό την ιδιότητά του ως μέλους της Δημόσιας
Υπηρεσίας ή νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου ή
των δυνάμεων ασφαλείας ή των ενόπλων δυνάμεων
της Κυπριακής Δημοκρατίας για την άσκηση των
καθηκόντων του∙

(β)

σε πρόσωπο το οποίο χρησιμοποιεί ανιχνευτή ή
όργανο για τους σκοπούς του επαγγέλματός του και
στο χώρο όπου εξασκεί το επάγγελμα του. Το βάρος
απόδειξης το έχει το εν λόγω πρόσωπο:
Νοείται περαιτέρω ότι, ο Υπουργός καθορίζει με

γνωστοποίησή

του

στην

Επίσημη

Εφημερίδα

της

Δημοκρατίας τις περιοχές εντός των οποίων επιτρέπεται η
χρήση ανιχνευτών ή άλλων οργάνων, αφού προηγουμένως
λάβει υπόψη τις απόψεις του Τμήματος Αρχαιοτήτων και
διαβουλευτεί με εκπροσώπους του Πανεπιστημίου Κύπρου,
του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου, του Συνδέσμου
Κυπρίων

Αρχαιολόγων

και

της

Κυπριακής

Εταιρείας

Μεταλλικής Ανίχνευσης.».
Τροποποίηση

5. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως

του βασικού

μετά το άρθρο 34Α αυτού, του ακόλουθου νέου άρθρου 34Β:

νόμου με την
προσθήκη του
νέου
άρθρου 34Β.
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«Έκδοση

34Β. Η διάθεση στην αγορά ανιχνευτών ή

Κανονισμών

οργάνων, η άδεια κατοχής και χρήσης τους

για τη ρύθμιση

από το Τμήμα Αρχαιοτήτων και οτιδήποτε

της διάθεσης

άλλο συναφές θέμα σχετικό με την ανεύρεση

στην αγορά

αρχαιοτήτων με τη χρήση ανιχνευτών ή

των αδειών

άλλων οργάνων ρυθμίζονται με Κανονισμούς

κατοχής και

που εκδίδονται από το Υπουργικό Συμβούλιο

χρήσης

και δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα

ανιχνευτών

της Δημοκρατίας.».

μετάλλων ή και
οργάνων και
άλλων
συναφών
θεμάτων.
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