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Ο πεπί ηηρ Σςμθωνίαρ μεηαξύ ηηρ Κςβέπνηζηρ ηηρ Κςππιακήρ Δημοκπαηίαρ και ηηρ Λαϊκήρ Δημοκπαηίαρ ηηρ 
Κίναρ ζηον Τομέα ηηρ Παπεμπόδιζηρ ηηρ Κλοπήρ, ηων Λαθπαίων Αναζκαθών και ηηρ Παπάνομηρ Ειζαγωγήρ 
και Εξαγωγήρ Πολιηιζηικών Αγαθών (Κςπωηικόρ) Νόμορ ηος 2014 εκδίδεηαι με δημοζίεςζη ζηην Επίζημη 
Εθημεπίδα ηηρ Κςππιακήρ Δημοκπαηίαρ ζύμθωνα με ηο Άπθπο 52 ηος Σςνηάγμαηορ. 

 

Αξηζκόο 2(IIΙ) ηνπ 2014 
 

ΝΟΜΟ ΠΟΤ ΚΤΡΩΝΔΙ ΣΗ ΤΜΦΩΝΙΑ ΜΔΣΑΞΤ ΣΗ ΚΤΒΔΡΝΗΗ ΣΗ  

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΗ ΛΑΪΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΣΗ ΚΙΝΑ  

ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΑΡΔΜΠΟΓΙΗ ΣΗ ΚΛΟΠΗ, ΣΩΝ ΛΑΘΡΑΙΩΝ ΑΝΑΚΑΦΩΝ  

ΚΑΙ ΣΗ ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΔΙΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΔΞΑΓΩΓΗ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ 

 
Πξννίκην. Δπεηδή κε Απόθαζε κε Αξ. 67.491 θαη εκεξνκελία 17 Ινπιίνπ 2008 απνθαζίζηεθε από ην Τπνπξγηθό 

πκβνύιην λα εγθξίλεη ηε πκθσλία κεηαμύ ηεο Κπβέξλεζεο ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο θαη ηεο Λατθήο 
Γεκνθξαηίαο ηεο Κίλαο γηα ηελ παξεκπόδηζε ηεο θινπήο, ησλ ιαζξαίσλ αλαζθαθώλ θαη ηεο παξάλνκεο 
εηζαγσγήο θαη εμαγσγήο πνιηηηζηηθώλ αγαζώλ θαη λα εμνπζηνδνηήζεη ηνλ Τπνπξγό πγθνηλσληώλ θαη 
Έξγσλ λα ηελ ππνγξάςεη, 

  
 ΚΑΙ ΔΠΔΙΓΗ ηελ 29

ε
 Οθησβξίνπ 2013 ππνγξάθηεθε ζηε Λεπθσζία ε σο άλσ πκθσλία, 

  
 ΚΑΙ ΔΠΔΙΓΗ ΠΔΡΑΙΣΔΡΩ θαζίζηαηαη αλαγθαίν όπσο ε Κππξηαθή Γεκνθξαηία γηα ηελ εθπιήξσζε ησλ 

ζπλαθώλ ζπκβαηηθώλ ππνρξεώζεώλ ηεο, επηθπξώζεη ηελ πξναλαθεξζείζα πκθσλία θαηά ηα 
πξνβιεπόκελα ζην άξζξν 169 (2) ηνπ πληάγκαηνο, 

  
 ΓΙΑ ηνπο ιόγνπο απηνύο- 
  
         Η Βνπιή ησλ Αληηπξνζώπσλ ςεθίδεη σο αθνινύζσο: 
  
πλνπηηθόο 
ηίηινο. 

1. Ο παξώλ Νόκνο ζα αλαθέξεηαη σο ν πεξί ηεο πκθσλίαο κεηαμύ ηεο Κπβέξλεζεο ηεο Κππξηαθήο 

Γεκνθξαηίαο θαη ηεο Λατθήο Γεκνθξαηίαο ηεο Κίλαο ζηνλ Σνκέα ηεο Παξεκπόδηζεο ηεο Κινπήο, ησλ 
Λαζξαίσλ Αλαζθαθώλ θαη ηεο Παξάλνκεο Δηζαγσγήο θαη Δμαγσγήο Πνιηηηζηηθώλ Αγαζώλ (Κπξσηηθόο) 
Νόκνο ηνπ 2014. 
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Δξκελεία. 2.  ηνλ παξόληα Νόκν, εθηόο εάλ από ην θείκελν πξνθύπηεη δηαθνξεηηθή έλλνηα - 

  
 «πκθσλία» ζεκαίλεη ηε πκθσλία κεηαμύ ηεο Κπβέξλεζεο ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο θαη ηεο Λατθήο 

Γεκνθξαηίαο ηεο Κίλαο γηα ηελ παξεκπόδηζε ηεο θινπήο, ησλ ιαζξαίσλ αλαζθαθώλ θαη ηεο παξάλνκεο 
εηζαγσγήο θαη εμαγσγήο πνιηηηζηηθώλ αγαζώλ πνπ ππνγξάθηεθε ζηε Λεπθσζία ηελ 29

ε
 Οθησβξίνπ 

2013∙ θαη  
  
 «Τπνπξγόο» ζεκαίλεη ηνλ Τπνπξγό πγθνηλσληώλ θαη Έξγσλ θαη πεξηιακβάλεη νπνηνλδήπνηε από 

απηόλ εμνπζηνδνηεκέλν ιεηηνπξγό.  
  
Κύξσζε ηεο 
πκθσλίαο. 
Πίλαθαο. 
Μέξνο I. 
Μέξνο II. 
Μέξνο III. 

3.  Με ηνλ παξόληα Νόκν θπξώλεηαη ε πκθσλία, ηεο νπνίαο ην απζεληηθό θείκελν ζηελ ειιεληθή, 

θηλεδηθή θαη αγγιηθή εθηίζεηαη ζηα Μέξε Ι, ΙΙ  θαη ΙΙΙ ηνπ ζπλεκκέλνπ Πίλαθα, αληίζηνηρα: 

     Ννείηαη όηη, ζε πεξίπησζε δηαθνξάο κεηαμύ ησλ γισζζηθώλ απνδόζεσλ ηνπ θεηκέλνπ πνπ εθηίζεληαη 
ζηα ηξία κέξε ηνπ Πίλαθα, ππεξηζρύεη ην θείκελν πνπ εθηίζεηαη ζην Μέξνο ΙΙΙ απηνύ.  

  
Αξκόδηα 
Αξρή. 

4.  Αξκόδηα Αξρή γηα ηελ εθαξκνγή ζηε Γεκνθξαηία ησλ δηαηάμεσλ ηεο πκθσλίαο, ηνπ παξόληνο 

Νόκνπ θαη ησλ δπλάκεη απηνύ εθδηδόκελσλ Καλνληζκώλ είλαη ν Τπνπξγόο.   
  
Έθδνζε 
Καλνληζκώλ. 

5.-(1) Σν Τπνπξγηθό πκβνύιην δύλαηαη λα εθδίδεη Καλνληζκνύο γηα ηελ θαιύηεξε εθαξκνγή ησλ 

δηαηάμεσλ ηεο πκθσλίαο θαη ηνπ παξόληνο Νόκνπ.   
  
    (2) Αλεμάξηεηα από ηε γεληθόηεηα ησλ δηαηάμεσλ ηνπ εδαθίνπ (1), Καλνληζκνί δύλαηαη λα εθδίδνληαη - 
  
  (α)  γηα ζθνπνύο νπνηνπδήπνηε εθαξκνζηηθνύ κέηξνπ ρξήδεη πηνζέηεζεο· θαη 
   
  (β)  γηα νπνηνδήπνηε ζέκα ηερληθήο θύζεσο ρξήδεη ξύζκηζεο. 

  

 



 

«ΠΗΝΑΚΑ 

(Άπθπο 3)  

ΜΔΡΟ Η 

 

ςμθωνία  

μεηαξύ  

ηηρ Κςβέπνηζηρ ηηρ Κςππιακήρ Γημοκπαηίαρ  

και  

ηηρ Κςβέπνηζηρ ηηρ Λαϊκήρ Γημοκπαηίαρ ηηρ Κίναρ  

για 

 ηην παπεμπόδιζη ηηρ κλοπήρ, ηων  λαθπαίων αναζκαθών  

και ηηρ παπάνομηρ ειζαγωγήρ και εξαγωγήρ  

πολιηιζηικών αγαθών 

 
H Κπβέξλεζε ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο θαη ε Κπβέξλεζε ηεο 

Λατθήο Γεκνθξαηίαο ηεο Κίλαο (πνπ ζην εθεμήο αλαθέξνληαη σο ηα 

Μέξε),               

 

Δπεηδή ε θινπή, ε ιαζξαία αλαζθαθή θαη παξάλνκε εηζαγσγή θαη 

εμαγσγή πνιηηηζηηθώλ αγαζώλ έρνπλ δεκηνπξγήζεη ζνβαξέο απεηιέο γηα 

ηελ πνιηηηζηηθή θιεξνλνκηά ηεο αλζξσπόηεηαο.  

 

Δπεηδή ε Κπβέξλεζε ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο θαη ε 

Κπβέξλεζε ηεο Λατθήο Γεκνθξαηίαο ηεο Κίλαο ζεσξνύλ όηη ε δηκεξήο 

ζπλεξγαζία ζηνλ ηνκέα ηεο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο όζνλ αθνξά ηα πην 

πάλσ ζέκαηα είλαη πςίζηεο ζεκαζίαο. 

 

Δπηδηώθνπλ λα αλαπηύμνπλ δηκεξή ζπλεξγαζία ζηνλ ηνκέα ηεο 

παξεκπόδηζεο ηεο θινπήο, ηεο ιαζξαίαο αλαζθαθήο θαη παξάλνκεο 

εηζαγσγήο θαη εμαγσγήο  πνιηηηζηηθώλ αγαζώλ. 

 

Σα Μέξε έρνπλ ζπκθσλήζεη σο αθνινύζσο: 

                          

Άπθπο 1 

 

 1.1.Σα Μέξε ζπκθσλνύλ λα ιακβάλνπλ όια ηα αλαγθαία κέηξα 

όζνλ αθνξά ηελ πάηαμε ηεο θινπήο, ηεο ιαζξαίαο αλαζθαθήο θαη 

παξάλνκεο εηζαγσγήο θαη εμαγσγήο  πνιηηηζηηθώλ αγαζώλ ζύκθσλα κε 

ηελ ύκβαζε ηεο ΟΤΝΔΚΟ γηα ηα Μέζα  Απαγόπεςζηρ και 

Παπεμπόδιζηρ ηηρ Παπάνομηρ Ειζαγωγήρ, Εξαγωγήρ και Μεηαθοπάρ ηηρ 

Ιδιοκηηζίαρ  Πολιηιζηικήρ Κληπονομιάρ (1970). 
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 1.2. Ζ ηαμηλόκεζε ηεο Κππξηαθήο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο σο 

απνηέιεζκα θινπήο, ιαζξαίαο αλαζθαθήο θαη παξάλνκεο εηζαγσγήο θαη 

εμαγσγήο ζα γίλεηαη ζύκθσλα κε ηνπο λόκνπο ηεο Κύπξνπ. Ζ ηαμηλόκεζε 

ηεο θηλέδηθεο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο σο απνηέιεζκα θινπήο, ιαζξαίαο 

αλαζθαθήο θαη παξάλνκεο εηζαγσγήο θαη εμαγσγήο ζα γίλεηαη  ζύκθσλα 

κε ηνπο λόκνπο ηεο Κίλαο. Σα Παξαξηήκαηα, ηα νπνία απνηεινύλ κέξνο 

ηεο πκθσλίαο, αλαθέξνληαη ζηα πνιηηηζηηθά αγαζά πνπ έρνπλ 

θαζνξηζηεί γηα ηελ θάζε ρώξα.   

 

 1.3 Όηαλ πξνθύπηνπλ δηαθσλίεο κεηαμύ ησλ δηαηάμεσλ ησλ λόκσλ 

ησλ δύν ρσξώλ όζνλ αθνξά ηα ζέκαηα πνπ θαιύπηεη ε πκθσλία, ηα 

αξκόδηα ηκήκαηα ησλ Μεξώλ ζα ηα επηιύνπλ κε δηαβνπιεύζεηο. 

 

Άπθπο 2 

 

  Γηα ηελ απνηειεζκαηηθή εθαξκνγή ηεο παξνύζαο ζπκθσλίαο, ηα 

Μέξε ζα θαζνξίζνπλ, αληίζηνηρα, ην Σκήκα Αξραηνηήησλ ζηελ Κύπξν 

θαη  ηελ Κξαηηθή Γηνίθεζε ηεο Πνιηηηζηηθήο Κιεξνλνκηάο ηεο Κίλαο σο  

ππεύζπλνπο ελ πξνθεηκέλσ. Ζ ζπλεξγαζία ησλ Μεξώλ ζα πεξηιακβάλεη 

ηελ εθαξκνγή ηεο ύκβαζεο ηεο ΟΤΝΔΚΟ για ηα Μέζα Απαγόπεςζηρ 

και Παπεμπόδιζηρ ηηρ Παπάνομηρ Ειζαγωγήρ, Εξαγωγήρ και Μεηαθοπάρ 

ηηρ Ιδιοκηηζίαρ Πολιηιζηικήρ Κληπονομιάρ (1970).  Γηα ην ζθνπό  απηό 

ζπγθεθξηκέλα ηκήκαηα πνπ θαζνξίδνληαη από ηα Μέξε ζα εγθαζηδξύζνπλ 

κία ζηελή θαη ζπλερή ζπλεξγαζία. 

                

Άπθπο 3 

 

3.1 Γηα ην ζθνπό ηεο παξνύζαο πκθσλίαο, ηα Μέξε ζα 

αληαιιάμνπλ πιεξνθνξίεο, νη νπνίεο ζα πεξηιακβάλνπλ: 

 

Α. Νόκνπο θαη θαλνληζκνύο γηα ηελ πξνζηαζία ηεο πνιηηηζηηθήο 

θιεξνλνκηάο ηδηαίηεξα  γηα ηελ παξεκπόδηζε ηεο  θινπήο, ηεο ιαζξαίαο 

αλαζθαθήο θαη ηεο παξάλνκεο εηζαγσγήο θαη εμαγσγήο πνιηηηζηηθώλ 

αγαζώλ, θαζώο επίζεο θαη ζρεηηθέο πνιηηηθέο θαη κέηξα πνπ 

επεμεξγάδνληαη νη δηνηθεηηθέο αξρέο. 

Β.  Βάζεηο δεδνκέλσλ ησλ πνιηηηζηηθώλ αγαζώλ ε εμαγσγή ησλ 

νπνίσλ απαγνξεύεηαη θαη ηα νπνία θαζνξίδνληαη  κε βάζε ηνπο ίδηνπο 

θαλόλεο θαη θξηηήξηα. 

Γ. Πιεξνθνξίεο γηα πηζηνπνηεηηθά γηα  εμαγσγή πνιηηηζηηθώλ 

αγαζώλ. 

Γ. Πιεξνθνξίεο γηα νξγαληζκνύο πξνζηαζίαο θαη δηαηήξεζεο ηεο 

πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο. 

Δ. Πιεξνθνξίεο γηα ππόγεηα θαη ππνβξύρηα ηερλνπξγήκαηα όπσο 

επίζεο αξραηνινγηθέο αλαθαιύςεηο.  
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η. Βαζηθέο δηαδηθαζίεο ζρεηηθέο κε  ζπλαιιαγέο αλαθνξηθά κε  

πνιηηηζηηθή θιεξνλνκηά. 

 

3.2 Οη πην πάλσ πιεξνθνξίεο πξέπεη λα αλαζεσξνύληαη από θαηξνύ 

εηο θαηξό. 

 

Άπθπο 4 

 

Σα Μέξε ζα εληζρύζνπλ ηηο αληαιιαγέο θαη ηελ εθπαίδεπζε ηνπ 

πξνζσπηθνύ ζηνλ ηνκέα ηεο θινπήο, ησλ ιαζξαίσλ αλαζθαθώλ θαη ησλ 

παξάλνκσλ εηζαγσγώλ θαη εμαγσγώλ πνιηηηζηηθώλ αγαζώλ, εηδηθά ζηνλ 

ηνκέα ηεο αζθαινύο δηαρείξηζεο ηεο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο, ηεο 

δηαρείξηζεο αγνξώλ πνιηηηζηηθώλ αγαζώλ, ηεο δηαρείξηζεο εηζαγσγήο θαη 

εμαγσγήο πνιηηηζηηθώλ αγαζώλ, ηεο ζύληαμεο λόκσλ, ηεο ζπιινγήο 

πιεξνθνξηώλ θαη ηνπ ζπληνληζκνύ ζε δηεζλείο ππνζέζεηο.  

 

Άπθπο 5 

 

Γηα ην ζθνπό ηεο παξνύζαο πκθσλίαο, ηα Μέξε ζα εληζρύζνπλ ην 

ζπληνληζκό θαη ζα βειηηώζνπλ πεξαηηέξσ ηα ζπζηήκαηα παξαρώξεζεο 

αδεηώλ θαη ησλ δύν πιεπξώλ γηα ηελ εμαγσγή  πνιηηηζηηθώλ αγαζώλ, ηνπ 

ζπζηήκαηνο εγγξαθήο πνιηηηζηηθώλ αγαζώλ, ηνπ ζπζηήκαηνο 

δεκνζηνπνίεζεο πιεξνθνξηώλ ζρεηηθά κε θιεκκέλα πνιηηηζηηθά αγαζά 

θαη ηνπ ζπζηήκαηνο επίβιεςεο ηεο εηζαγσγήο  πνιηηηζηηθώλ αγαζώλ. 

                                              

Άπθπο 6 

 

6.1 Σα Μέξε ζα δηεμάγνπλ ελδειερείο δηαβνπιεύζεηο θαη ζα 

ζπληνλίδνπλ ηηο ζέζεηο ηνπο  ζε πνιπκεξείο ππνζέζεηο  αλαθνξηθά  κε ηελ 

παξεκπόδηζε ηεο θινπήο, ηεο ιαζξαίαο αλαζθαθήο θαη ηεο παξάλνκεο 

εηζαγσγήο θαη εμαγσγήο πνιηηηζηηθώλ αγαζώλ. 

 

6.2 Σα Μέξε ζα εληζρύνπλ ηελ ζπλεξγαζία γηα ηελ πεξαηηέξσ 

ελίζρπζε ηεο ζπλεηδεηνπνίεζεο από ην θνηλό γεληθά, από ηα κνπζεία θαη 

άιιεο πνιηηηζηηθέο νξγαλώζεηο, ησλ θηλδύλσλ πνπ δεκηνπξγνύληαη από 

ηελ θινπή, ηηο ιαζξαίεο αλαζθαθέο θαη ηελ παξάλνκε εηζαγσγή θαη 

εμαγσγή πνιηηηζηηθώλ αγαζώλ ζηελ δηεζλή θνηλόηεηα, ζα απμήζνπλ ηελ 

ζπλεξγαζία κε νξγαληζκνύο πνπ εθαξκόδνπλ ηηο ζπλαθείο δηεζλείο 

ζπκβάζεηο ηεο ΟΤΝΔΚΟ όηαλ ζπληνλίδνπλ ηηο πνιηηηζηηθέο ζρέζεηο κε 

ηξίηε ρώξα, θαη ζα ππνβαζκίδνπλ ή αλαζηέιινπλ ηηο ζρέζεηο κε κνπζεία ή 

άιινπο νξγαληζκνύο πνπ εκπιέθνληαη ζηελ θινπή, ζηε ιαζξαία 

αλαζθαθή θαη ζηελ παξάλνκε εηζαγσγή θαη εμαγσγή πνιηηηζηηθώλ 

αγαζώλ. 
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6.3 Σα Μέξε ζα παξέρνπλ ην έλα ζην άιιν πιεξνθνξίεο γηα 

παξάλνκα πνιηηηζηηθά αγαζά πνπ εκθαλίδνληαη ζηελ δηεζλή αγνξά 

πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο θαη πνπ αθνξνύλ ηα Μέξε θαη ζα  κνηξάδνληαη 

πιεξνθνξίεο  ζρεηηθέο κε ηελ αμηνιόγεζε, ηελ εγγξαθή, ηελ επαλάθηεζε  

θαη ηελ επηζηξνθή  πνιηηηζηηθώλ αγαζώλ ησλ Μεξώλ πνπ εμαθαλίζηεθαλ 

όηαλ δηεμάγνπλ  ζρεηηθέο έξεπλεο.  

 

Άπθπο7 

 

Σα  κέξε ζα εγθαζηδξύζνπλ  κεραληζκό δηαβνύιεπζεο πνπ ζα 

ιεηηνπξγεί ζε κία ηαθηηθή βάζε γηα ηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ πνπ 

πξνθύπηνπλ από ηελ εθαξκνγή  ηεο παξνύζαο ζπκθσλίαο θαη ζα 

επεμεξγάδνληαη ζρέδηα γηα πεξαηηέξσ ζπλεξγαζία. 

 

Άπθπο 8 

 

Σα κέξε ζα ιακβάλνπλ ακνηβαία όια ηα αλαγθαία κέηξα γηα ηελ 

παξεκπόδηζε θαη εμνπδεηέξσζε ηεο παξάλνκεο εηζαγσγήο θαη κεηαθνξάο 

ηεο ηδηνθηεζίαο πνιηηηζηηθώλ αγαζώλ ηνπ άιινπ Μέξνπο θαζώο θαη κέηξα 

γηα ηελ επηζηξνθή ησλ πνιηηηζηηθώλ αγαζώλ ε εμαγσγή ησλ νπνίσλ έγηλε 

παξάλνκα θαη θξαηήζεθε ζηελ επηθξάηεηα ηνπ άιινπ Μέξνπο. Σα Μέξε 

είλαη πξόζπκα λα αλαπηύμνπλ ηε ζπλεξγαζία ησλ ζπλαθώλ αξκνδίσλ 

νξγαληζκώλ όζν αθνξά ην πην πάλσ ζέκα. 

 

Άπθπο 9 

 

  Σα Μέξε ζα πιεξνθνξνύλ ην έλα ην άιιν γηα ηε ζπκπιήξσζε ησλ 

εκεδαπώλ λνκηθώλ δηαδηθαζηώλ  ηνπ άιινπ κέξνπο  γηα ηελ επηθύξσζε 

ηεο πκθσλίαο. Ζ παξνύζα ζπκθσλία ζα ηεζεί ζε ηζρύ θαηά ηελ 

εκεξνκελία ηεο ιήςεο ηεο επαλαβεβαίσζεο θαη από ηα  δύν  κέξε, θαη ζα 

παξακείλεη ζε ηζρύ γηα πεξίνδν πέληε εηώλ. Ζ παξνύζα πκθσλία ζα 

αλαλεώλεηαη απηόκαηα, από ηώξα θαη ζην εμήο γηα πεξίνδν αθόκε πέληε 

εηώλ κέρξη πνπ είηε ην έλα είηε ην άιιν κέξνο δώζεη ζην άιιν  γξαπηή εθ 

ησλ πξνηέξσλ  εηδνπνίεζε (6) κελώλ  γηα ηελ πξόζεζε ηεξκαηηζκνύ ηεο 

ζπκθσλίαο. 

 

Πξνο επηκαξηπξήζεη ησλ αλσηέξσ νη ππνθαηλόκελνη πνπ είλαη 

δεόλησο εμνπζηνδνηεκέλνη γηα ην ζθνπό απηό από ηηο αληίζηνηρεο 

θπβεξλήζεηο ηνπο, έρνπλ ππνγξάςεη ηελ παξνύζα ζπκθσλία.  

 

Έγηλε ζε ηξία πξσηόηππα αληίηππα, ζηελ Λεπθσζία ζηηο 29 

Οθησβξίνπ 2013 ζηελ Διιεληθή, ζηελ Κηλεδηθή, θαη ζηελ Αγγιηθή 

γιώζζα θαη ηα ηξία θείκελα είλαη εμίζνπ απζεληηθά. Αλ πξνθύςεη 
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νπνηαδήπνηε δηαθνξά όζνλ αθνξά ην  θείκελν ηεο πκθσλίαο ζα 

ππεξηζρύζεη ην Αγγιηθό θείκελν. 

 

 

 

 

Γηα ηελ Κπβέξλεζε ηεο      Γηα ηελ Κπβέξλεζε ηεο 

Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο                        Λατθήο Γεκνθξαηίαο ηεο Κίλαο                
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η 

ςμθωνία  

μεηαξύ  

ηηρ Κςβέπνηζηρ ηηρ Κςππιακήρ Γημοκπαηίαρ  

και  

ηηρ Κςβέπνηζηρ ηηρ Λαϊκήρ Γημοκπαηίαρ ηηρ Κίναρ  

για 

 ηην παπεμπόδιζη ηηρ κλοπήρ, ηων  λαθπαίων αναζκαθών  

και ηηρ παπάνομηρ ειζαγωγήρ και εξαγωγήρ πολιηιζηικών 

αγαθών 

 
Οπιζμόρ ηων πολιηιζηικών αγαθών 

 

Γηα ηελ Κππξηαθή Γεκνθξαηία, ν όξνο πνιηηηζηηθά αγαζά, 

πεξηιακβάλεη αιιά δελ πεξηνξίδεηαη ζηα αθόινπζα: 

 

1. ΚΔΡΑΜΔΗΚH 

Α. Κεξακεηθή (από ηελ Ύζηεξε Νενιηζηθή πεξίνδν κέρξη ην 1940 

κ. Υ.) ζε δηαθνξεηηθνύο ηύπνπο θαη ζρήκαηα. 

Β. Πήιηλα εηδώιηα (από ηε Υαιθνιηζηθή πεξίνδν κέρξη ην ηέινο ηεο 

Ρσκατθήο πεξηόδνπ), δηαθόξσλ θαηεγνξηώλ αλαιόγσο ηεο 

πεξηόδνπ. 

Γ. Δπηγξαθέο (από ηελ Ύζηεξε Δπνρή ηνπ Υαιθνύ κέρξη ην 1940 κ. 

Υ.). ε απηέο πεξηιακβάλνληαη πηλαθίδεο, ελεπίγξαθεο ιαβέο, 

ζθαηξίδηα ζθελδόλεο ή ηκήκαηα αγγείσλ. 

Γ. θξαγίδεο (πήιηλα ζθξαγίζκαηα) (από ηελ Πξντζηνξηθή πεξίνδν 

κέρξη ην 1850 κ. Υ.). 

Δ. Δληνίρηνη ιπρλνζηάηεο, ιύρλνη (από ηελ Ύζηεξε Δπνρή ηνπ 

Υαιθνύ κέρξη ην 1940 κ. Υ.), ρεηξνπνίεηνη, θαηαζθεπαζκέλνη ζε 

ηξνρό ή έθηππνη. 

Ε. Τθαληηθά βάξε, ζθνλδύιηα (από ηελ Ύζηεξε Δπνρή ηνπ Υαιθνύ 

κέρξη ην 1940 κ. Υ.) δηαθνξεηηθώλ ζρεκάησλ αλαιόγσο ηεο 

ρξνληθήο πεξηόδνπ. 

Ζ. αξθνθάγνη (από ηελ Αξρατθή πεξίνδν κέρξη ηε Μεζαησληθή 

πεξίνδν, ± 1500 κ. Υ.). 

 

2. ΛΗΘΗΝΑ ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΑ 

Α. Αγγεία  (από ηελ Πξνθεξακεηθή Νενιηζηθή πεξίνδν κέρξη ην 

1940 κ. Υ.) από δηάθνξα είδε ιίζσλ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ 
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αλδεζίηε, βαζάιηε, αζβεζηόιηζνπ, αιάβαζηξνπ, καξκάξνπ θαη 

άιισλ εηζεγκέλσλ ιίζσλ. 

Β. Γιππηά (από ηε Νενιηζηθή πεξίνδν κέρξη ην 1940 κ. Υ.) 

θηινηερλεκέλα ζε κάξκαξν, αζβεζηόιηζν ή άιιν είδνο ιίζνπ, 

νιόγιπθα ή αλάγιπθα. 

Γ. Αξρηηεθηνληθά κέιε (από ηελ Δπνρή ηνπ Υαιθνύ κέρξη ην 1940 

κ. Υ.) ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ηαθηθώλ κλεκείσλ, δηνηθεηηθώλ 

ή ηδησηηθώλ θηεξίσλ ή θαηαζθεπέο από δηάθνξα είδε ιίζσλ (π.ρ. 

κάξκαξν, αζβεζηόιηζν, γξαλίηε). 

Γ. θξαγίδεο (από ηελ Δπνρή ηνπ Υαιθνύ κέρξη ην 1940 κ. Υ.), ζε 

δηάθνξα είδε ιίζσλ, κεξηθέο θνξέο εηζεγκέλεο. 

Δ. Φπιαρηά θαη Πεξίαπηα (από ηελ Δπνρή ηνπ Υαιθνύ κέρξη ην 

1940 κ. Υ.) θηινηερλεκέλα ζε δηάθνξα είδε ιίζσλ (π.ρ. πηθξόιηζν). 

Ε. Δπηγξαθέο (από ηελ Αξρατθή πεξίνδν κέρξη ην 1940 κ. Υ.). ε 

απηέο πεξηιακβάλνληαη ελεπίγξαθεο επηηύκβηεο ζηήιεο ή άιια 

ηαθηθά ή ζξεζθεπηηθά κλεκεία, ελεπίγξαθνη θηνλίζθνη, νδηθά 

κηιιηάξηα, θιπ. 

Ζ. αξθνθάγνη / Δπηηύκβηα κλεκεία 

Θ. Δξγαιεία (από ηε Νενιηζηθή πεξίνδν κέρξη ην 1940). 

Απνιεπίζκαηα, όπια, ηξηπηήξεο, ζπαζηήξεο,  αθνλόπεηξεο, 

πειέθεηο, αμίλεο, ζκίιεο, θαινύπηα, γνπδηά, γνπδνρέξηα, ξόπαια.  

 

3. ΜΔΣΑΛΛΗΚΑ ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΑ 

Α. Υάιθηλα / Μπξνύληδηλα (από ηελ Πξώηκε επνρή ηνπ Υαιθνύ 

κέρξη ην 1940 κ. Υ.). 

1.Αγγεία 

2.Δξγαιεία (αγξνηηθά, κεηαιινπξγηθά, νηθηαθά) 

3. Όπια (βέιε, ιόγρεο, εγρεηξίδηα, μίθε, καραίξηα) 

4. Δηδώιηα/αγάικαηα αλαζεκαηηθήο ή ζξεζθεπηηθήο θύζεσο. 

5. Κνζκήκαηα/πξνζσπηθά αληηθείκελα. 

6. Λύρλνη. 

7. Ννκίζκαηα (από ηελ Αξρατθή πεξίνδν κέρξη ην ηέινο ηεο 

Ρσκατθήο πεξηόδνπ). 

8. Σειεηνπξγηθά αληηθείκελα (θηπάξηα, „πνηκεληθνί ξάβδνη‟, 

ζηαπξνί, θιπ.). 

9. Επγηζηηθά βάξε 

10. Σάιαληα 

 

Β. ηδεξά ( από ηελ Ύζηεξε Δπνρή ηνπ Υαιθνύ κέρξη ην 1940 κ. 

Υ.) 

1. Δξγαιεία (νηθηαθά, αγξνηηθά, κεηαιινπξγηθά) 

2. Όπια (μίθε, εγρεηξίδηα, ιόγρεο, βέιε, καραίξηα) 

Γ. Μνιύβδηλα (από ηελ Ύζηεξε Δπνρή ηνπ Υαιθνύ κέρξη ην 1940 

κ. Υ.) 
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1. θξαγίδεο 

2.Επγηζηηθά βάξε 

3. θαηξίδηα 

Γ. Αξγπξά (από ηελ Ύζηεξε Δπνρή ηνπ Υαιθνύ κέρξη ην 1940 κ. 

Υ.) 

1. Αγγεία (θηάιεο, νηλνρόεο) 

2. Κνζκήκαηα / πξνζσπηθά αληηθείκελα 

3. Σειεηνπξγηθά αληηθείκελα (εηδώιηα, ζηαπξνί). 

4. λνκίζκαηα (από ηελ Αξρατθή πεξίνδν κέρξη ηε Ρσκατθή 

πεξίνδν). 

5. Δξγαιεία (ρεηξνπξγηθά) (από ηελ Ρσκατθή κέρξη ηε 

Μεζαησληθή πεξίνδν). 

 

Δ. Υξπζά (από ηελ Δπνρή ηνπ Υαιθνύ κέρξη ην 1940 κ. Υ.) ρξπζόο 

ή ήιεθηξν. 

1. Αγγεία 

2. Κνζκήκαηα / πξνζσπηθά αληηθείκελα 

3. Ννκίζκαηα (από ηελ Αξρατθή πεξίνδν κέρξη ηε Ρσκατθή 

πεξίνδν). 

4. Σειεηνπξγηθά αληηθείκελα (ζθήπηξα, ζηαπξνί) 

5. Σάιαληα 

 

4. ΤΑΛΗΝΑ / ΦΑΓΔΝΣΗΑΝΖ / ΜΑΛΣΟ (από ηελ Δπνρή ηνπ 

Υαιθνύ κέρξη ην 1940 κ. Υ.) 

1. Αγγεία δηαθόξσλ ζρεκάησλ, δηαθόξσλ πεξηόδσλ 

2. Λύρλνη δηαθόξσλ θαηεγνξηώλ, δηαθόξσλ πεξηόδσλ 

3. Κνζκήκαηα / πξνζσπηθά αληηθείκελα 

4. θξαγίδεο 

5. Δηδώιηα 

6. Δθθιεζηαζηηθά αληηθείκελα 

 

5. ΔΛΔΦΑΝΣΗΝΑ / ΟΣΔΗΝΑ (από ηελ Δπνρή ηνπ Υαιθνύ κέρξη 

ην 1940 κ. Υ.) 

1. Κνζκήκαηα / Πξνζσπηθά αληηθείκελα (ρηέληα, θάηνπηξα). 

2. Δξγαιεία (πεξόλεο, ιαβέο, θνριηάξηα) 

3. Γνρεία / θηβώηηα / θαιύκκαηα 

4. Δηδώιηα, αλάγιπθα. Απηόλνκα ή ηκήκαηα άιισλ αληηθεηκέλσλ. 

5. θξαγίδεο 
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6. ΤΦΑΜΑΣΑ 

1. Ηεξά άκθηα (εθθιεζηαζηηθά) 

 

      7. ΦΖΦΗΓΧΣΑ (ΔΠΗΓΑΠΔΓΗΑ / ΔΝΣΟΗΥΗΑ) (από ηελ 

Διιεληζηηθή πεξίνδν κέρξη ην  1940 κ. Υ.). 

1. Λίζηλα, ηκήκαηα κλεκείσλ ή θηλεηά. 

2. Τάιηλα 

 

       8. ΣΟΗΥΟΓΡΑΦΗΔ (από ηε Νενιηζηθή κέρξη ην 1940 κ. Υ.) 

Σκήκαηα κλεκείσλ ή θηλεηέο. 

 

       9. ΞΤΛΗΝΑ (από ηελ Πξώηκε Υξηζηηαληθή πεξίνδν κέρξη ην 1940 κ. 

Υ.) 

1. Δηθόλεο, εηθνλνγξαθεκέλεο κε δηάθνξεο ηερληθέο κεζόδνπο. 

2. Δηθνλνζηάζηα 

3. Βαζηιηθέο ζύξεο 

4. Πξνζθπλεηάξηα 

5. ηαπξνί 

6. Δθθιεζηαζηηθά έπηπια 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΗI 

ςμθωνία  

μεηαξύ  

ηηρ Κςβέπνηζηρ ηηρ Κςππιακήρ Γημοκπαηίαρ  

και  

ηηρ Κςβέπνηζηρ ηηρ Λαϊκήρ Γημοκπαηίαρ ηηρ Κίναρ  

για 

 ηην παπεμπόδιζη ηηρ κλοπήρ, ηων  λαθπαίων αναζκαθών  

και ηηρ παπάνομηρ ειζαγωγήρ και εξαγωγήρ πολιηιζηικών 

αγαθών 

 
Οπιζμόρ ηων πολιηιζηικών αγαθών 

 

Γηα ηε Λατθή Γεκνθξαηία ηεο Κίλαο, ηα πνιηηηζηηθά αγαζά 

πεξηιακβάλνπλ αιιά δελ πεξηνξίδνληαη ζηα αθόινπζα: 

 

Η.  Λίθινα: 

Α. Δξγαιεία/ζθεύε θαηαζθεπαζκέλα από ςακκίηε, βαζάιηε, 

αζβεζηόιηζν, ραιίθη, ππξηηόιηζν θαη άιια είδε ιίζσλ θαη θπξίσο 

πεξηιακβάλνπλ όια ηα είδε μέζηξνπ, θνπηήξα, αηρκεξνύ εξγαιείνπ, 

πέιεθπ, ζθεπαξληνύ, θηπαξηνύ, ζκίιεο, αξόηξνπ, ζπαζηνύ, ζθαιηζηεξηνύ, 

δξεπαληνύ, κπιόπεηξαο, ζηηιβσηήξα, αδξαρηηνύ, βαξηδίνπ γηα δίθηπα, 

απνιηζώκαηνο, αληηθεηκέλνπ από ζρηζηόιηζν, ιίζηλεο ζθαίξαο θαη άιισλ 

αληηθεηκέλσλ, θαζώο επίζεο θαη αληηθείκελα Bi (αληηθείκελα από λεθξίηε 

κε νπή ζην θέληξν), γνπδηά, πίζνη, θύπειια, άιια αλνηθηά αγγεία, γνπδηά 

γηα ηελ επεμεξγαζία θαη απνζήθεπζε κειαληνύ, ιίζηλα θνπδνύληα, κήηξεο 

γηα ηελ θαηαζθεπή αληηθεηκέλσλ, έπηπια θαη άιια είδε αληηθεηκέλσλ ηα 

νπνία παξήρζεζαλ θαηά ηελ πεξίνδν κεηαμύ  2 εθαηνκκύξησλ εηώλ πξηλ 

από ζήκεξα θαη ηνπ 1949 κ.Υ. 

 

Β. Όπια θαηαζθεπαζκέλα από βαζάιηε, ραιίθη, ππξηηόιηζν θαη άιινπο 

ηύπνπο ιίζσλ πνπ θπξίσο πεξηιακβάλνπλ όια ηα είδε αηρκώλ βέινπο, 

πειέθσλ ηύπνπ tomahawk, καραηξώλ, ζπαζηώλ, ζθαηξώλ, αηρκώλ δνξάησλ 

θαη άιια, ηα νπνία παξήρζεζαλ θαηά ηελ πεξίνδν κεηαμύ πεξίπνπ 50 

ρηιηάδσλ εηώλ πξηλ από ζήκεξα  θαη ηνπ 800 π.Υ. 

 

Γ. Γιππηά/αγάικαηα/ζηνιίδηα ή δηαθνζκήζεηο θαηαζθεπαζκέλα από 

ςακκίηε, βαζάιηε, αζβεζηόιηζν θαη άιινπο ηύπνπο ιίζσλ, ηα νπνία 

πεξηιακβάλνπλ θπξίσο όια ηα είδε ιίζηλσλ πιαθώλ, παξαηεξεηήξηα, 

δηαθνζκεηηθέο ζηήιεο, ζηήιεο ζνύηξα (sutra), πεηξνγιπθηθά γιππηά, 

αγάικαηα, επηγξαθέο, αληίγξαθα πξσηόηππσλ αγαικάησλ, θηγθιηδώκαηα, 

ζθξαγίδεο, Guan θαη Guo (εζσηεξηθέο θαη εμσηεξηθέο ζαξθνθάγνη), 

επηηύκβηεο ζηήιεο, ιίζηλα αλάγιπθα, δηαθνζκεηηθέο ιίζνη, αξρηηεθηνληθά 
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κέιε θαη άιια, ηα νπνία παξήρζεζαλ κεηαμύ πεξίπνπ ηνπ 8000 π.Υ. θαη 

ηνπ 1949 κ.Υ. 

 

ΗΗ. Ανηικείμενα από νεθπίηη: 

Α. Σειεηνπξγηθά αγγεία θαηαζθεπαζκέλα από ηξεκνιίηε, αθηηλνιίηε, 

νθείηε θαη από άιινπο ηύπνπο λεθξίηε ηα νπνία ρξεζηκνπνηνύληαλ γηα 

ζπζίεο, ηεξνηειεζηίεο θαη άιιεο δξαζηεξηόηεηεο. Πεξηιακβάλνπλ θπξίσο 

όια ηα είδε αληηθεηκέλσλ Bi (αληηθείκελα από λεθξίηε κε νπή ζην 

θέληξν), Cong (νξζνγώλην αληηθείκελν από λεθξίηε κε θπθιηθή νπή), Gui 

(πιάθεο από λεθξίηε), Zhang (θνληέο πιάθεο από λεθξίηε), Huang (ιίζηλν 

εκη-θπθιηθό πεξίαπην), Hu (λεθξίηεο ζε κνξθή ηίγξε), πέιεθεο, θηπάξηα, 

πέιεθπο κάρεο (tomahawk), βαζηιηθέο ζθξαγίδεο, πέιεθεο ηύπνπ 

tomahawk, πέιεθεο-καραίξηα, καραίξηα, βηβιία θαη άιια ηα νπνία 

παξήρζεζαλ ζηελ πεξίνδν κεηαμύ πεξίπνπ ηνπ 6000 π.Υ. θαη ηνπ 1911 

κ.Υ. 

 

Β. Σαθηθά αληηθείκελα θαηαζθεπαζκέλα από ηξεκνιίηε, αθηηλνιίηε, 

νθείηε θαη άιινπο ηύπνπο λεθξίηε πνπ βξέζεθαλ σο θηεξίζκαηα ζε 

ηάθνπο. Πεξηιακβάλνπλ θπξίσο όια ηα είδε επέλδπζεο, έλδπζεο, 

καμηιάξηα, Han (αληηθείκελα από λεθξίηε ην νπνία ηνπνζεηνύληαλ ζην 

ζηόκα ηνπ λεθξνύ), Wo (αληηθείκελα από λεθξίηε πνπ ηνπνζεηνύληαλ 

ζηελ παιάκε ηνπ λεθξνύ), Sai (αληηθείκελα από λεθξίηε πνπ έθιεηλαλ ηηο 

ελλέα ηξύπεο ζην ζώκα ηνπ λεθξνύ), επηηύκβηα αληηθείκελα θαη άιια ηα 

νπνία ρξνλνινγνύληαη κεηαμύ πεξίπνπ ηνπ 6000 π.Υ. θαη ηνπ 1949 κ.Υ. 

 

Γ. Γηαθνζκεηηθά ζηνηρεία θαηαζθεπαζκέλα από ηξεκνιίηε, αθηηλνιίηε, 

αράηε ιίζν, θξύζηαιιν, θερξηκπάξη, θνξάιη θαη άιινπο ηύπνπο λεθξίηε 

θαη πνιύηηκνπο ιίζνπο πνπ ρξεζηκνπνηνύληαλ γηα θαιισπηζκό, 

δηαθόζκεζε θαη νύησ θαζεμήο. Πεξηιακβάλνπλ θπξίσο όια ηα είδε 

θπιαρηνύ, θαξθίδσλ καιιηώλ, βξαρηνιηώλ, πεξηιαίκησλ, δαθηπιηδηώλ 

αληίρεηξα, πεξηάπησλ, ζσιήλσλ, ραληξώλ, θηελώλ, brand, δηαθνζκήζεσλ 

ζπαζηώλ, εμαξηεκάησλ δώλεο, γάληδσλ δώλεο, δαθηπιηδηώλ, 

δηαθνζκεηηθώλ εηδσιίσλ, δηαθνζκεηηθώλ αληηθεηκέλσλ ζε κνξθή δώνπ, 

δηαθνζκεηηθώλ αληηθεηκέλσλ πνπ παξηζηάλνπλ άλζε θαη πηελά θαη άιια 

ηα νπνία ρξνλνινγνύληαη κεηαμύ πεξίπνπ ηνπ 6000 π.Υ. θαη ηνπ 1949 

κ.Υ. 

 

Γ. Υξεζηηθά αληηθείκελα/έπηπια θαηαζθεπαζκέλα από ηξεκνιίηε, 

αθηηλνιίηε, νθείηε, αράηε ιίζν, θξύζηαιιν θαη άιια είδε λεθξίηε πνπ 

ρξεζηκνπνηνύληαλ ζηελ θαζεκεξηλή δσή θαη επίπισζε. Πεξηιακβάλνπλ 

θπξίσο όια ηα είδε θππέιισλ, πηάησλ, θνπηηώλ, πίζσλ, βαζηώλ θππέιισλ, 

άσησλ αγγείσλ, εζηηώλ, ζπκηαηεξηώλ, δνρείσλ γηα ηνλ θαπλό κύηεο, εηδώλ 

γξαθείνπ, ζθξαγίδσλ, λνκηζκάησλ, ηζέηνπισλ, δνρείσλ γηα ππνδνρή 

αλζέσλ (βάδα), δηαθνζκεηηθώλ επίπισλ, βόηζαισλ, παξαπεηαζκάησλ θαη 
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άιια ηα νπνία παξήρζεζαλ κεηαμύ πεξίπνπ  ηνπ 1600 π.Υ. θαη ηνπ 1949 

κ.Υ. 

 

ΗΗΗ. Κεπαμική/ πλακάκια: 

Α. θεύε/εξγαιεία θαηαζθεπαζκέλα από θεξακηθή, γπαιί θαη ζκάιην, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ θεξακηθώλ ζθεπώλ, όπσο εθείλα πνπ είλαη 

θαηαζθεπαζκέλα από γθξίδνπ ρξώκαηνο θεξακηθή, εξπζξνύ ρξώκαηνο 

θεξακηθή, θεξακηθή κε γξαπηή θόζκεζε, κειαλνύ ρξώκαηνο θεξακηθή, 

θαθέ ρξώκαηνο θεξακηθή, ιεπθνύ ρξώκαηνο θεξακηθή, εθπαισκέλε 

θεξακηθή, βηνιεηί ρξώκαηνο πήιηλα αγγεία θαη άιια, θαζώο επίζεο ζθεύε 

από πνξζειάλε, όπσο εθείλα πνπ είλαη θαηαζθεπαζκέλα από 

πξσηνπνξζειάλε, πνξζειάλε celadon, ιεπθή θεξακηθή (whiteware), 

πνξζειάλε κε γξαπηή θόζκεζε, κπιε-θαη-άζπξε (blue-and-white) 

πνξζειάλε, ρξσκαηηζηά παινεηδνύο ζκάιηνπ θεξακηθά θ.ά. Απηά 

πεξηιακβάλνπλ θπξίσο όια ηα είδε αγγείνπ όπσο άσηεο πξόρνη, αλνηθηά 

θύπειια, θύπειια, θηάιεο, αγγεία Yu (δνρείν κε επξύ ζηόκην γηα πγξά), 

κπνπθάιηα, θύπειια, πήιηλα θύπειια, ιεθάλεο, θαδάληα, πδξίεο, Zun 

(ζθεύνο γηα θξαζί), Ding (καγεηξηθό ζθεύνο), Li (κεγάιν πήιηλν αγγείν), 

Jue (ζθεύνο γηα ην θξαζί κε ηξία ζθέιε), Dou (ζθεύνο γηα δηαηήξεζε 

θαγεηώλ), Gui (ζηάκλα κε ηξία πόδηα, θελά ζην εζσηεξηθό ηνπο), 

θιίβαλνπο, ηζαγηέξεο, καμηιάξηα, ιπρλάξηα, θνύξλνη, ζπκηαηήξηα, 

ηύκπαλα, ηξαπέδηα, δνρεία γηα θαπλό κύηεο, ζθαθηέξεο, αλέκεο, είδε 

γξαθείνπ, ιανύηα, θξαηήξεο, θαινύπηα θεξακηθήο, έπηπια θακηληνύ, 

ζβόινη θαη άιια ηα νπνία παξήρζεζαλ θαηά ηελ πεξίνδν κεηαμύ πεξίπνπ 

ηνπ 8000 π.Υ. θαη ηνπ 1949 κ.Υ. 

Β. Δγράξαθηα/αλάγιπθα εηδώιηα θαηαζθεπαζκέλα από θεξακηθή, 

πνξζειάλε θαη πειό πνπ θπξίσο πεξηιακβάλνπλ όια ηα εηδώιηα ζεώλ, 

κνξθώλ, δώσλ, θπηώλ, νηθηώλ, απιώλ, επίπισλ, απνζεθώλ θαη θνπδηλώλ, 

ρσξαθηώλ, κέζσλ κεηαθνξάο, θαξαβηώλ θαη άιισλ, ηα νπνία 

ρξνλνινγνύληαη κεηαμύ πεξίπνπ ηνπ 6000 π.Υ. θαη ηνπ 1949 κ.Υ. 

 

Γ. Αξρηηεθηνληθά κέιε θαηαζθεπαζκέλα από θεξακηθή, πιίλζν θαη γπαιί 

ηα νπνία θπξίσο πεξηιακβάλνπλ όια ηα είδε επίπεδνπ θεξακηδηνύ, θπξηνύ 

θεξακηδηνύ, θεξακηδηνύ γείζνπ, θπξηά κέιε ζε ζρήκα δώνπ, ηνύβια 

ζπκπαγή, ηνύβια θνύθηα αλάγιπθα θαινύπηα ηνύβισλ, εγράξαθηα 

ηνύβια, die plate θ.ά., ηα νπνία παξήρζεζαλ κεηαμύ πεξίπνπ ηνπ 2100 

π.Υ. θαη ηνπ 1949 κ.Υ. 

 

IV. Εωγπαθική και Καλλιγπαθία/Βιβλία και Έγγπαθα/ Άλλα 

ανηικείμενα καηαζκεςαζμένα από σαπηί: 

 

Α. Ζ θαιιηγξαθία πεξηιακβάλεη ρεηξόγξαθα έγγξαθα, ραξαγκέλα ή 

ηππσκέλα ζε πνηθηιία πιηθώλ κε θαλνληθή γξαθή, ζπλερή γξαθή, επίζεκε 

γξαθή θαη ελζθξάγηζηε γξαθή ζε κνξθή ζθξαγηδνθύιηλδξνπ, 
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ιεπθώκαηνο, βεληάιηαο, δίζηηρνπ, παξαπεηάζκαηνο θαη νύησ θαζεμήο. 

Πεξηιακβάλνπλ θπξίσο όια ηα είδε θαιιηγξαθίαο, κεηαθνξά από ιίζηλε 

επηγξαθή, βηβιίν ή άιιν, ηα νπνία παξήρζεζαλ θαηά ηελ πεξίνδν κεηαμύ 

ηνπ 1600 π.Υ. θαη ηνπ 1949 κ.Υ. 

 

Β. Οη δσγξαθηθνί πίλαθεο πεξηιακβάλνπλ όιεο ηηο εηθόλεο ηνπίσλ, αλζέσλ 

κε πηελά, κνξθώλ θαη άιινπο ηύπνπο δσγξαθηθήο, δσγξαθηζκέλεο, 

ραξαγκέλεο ή ηππσκέλεο πάλσ ζε πνηθίια πιηθά. Πεξηιακβάλνπλ θπξίσο 

όια ηα είδε βξαρνγξαθηώλ, κεηαμνγξαθηώλ, ηνηρνγξαθηώλ, δσγξαθηθήο 

κε κειάλη, δσγξαθηθήο κε ρξώκα, ραξαθηηθήο, θαζώο επίζεο θαη 

ειαηνγξαθίαο, πδαηνγξαθίαο, gouache, ζρέδην, ζθίηζν θ.ά., ηα νπνία 

ρξνλνινγνύληαη κεηαμύ πεξίπνπ ηνπ 6000 π.Υ. θαη ηνπ 1949 κ.Υ. 

 

Γ. Βηβιία θαη έγγξαθα πεξηιακβάλνπλ θάζε είδνο αξραίνπ βηβιίνπ, 

θαθέινπ θαη άιιεο ινγνηερλίαο, ραξαγκέλεο, γξακκέλεο ή ηππσκέλεο 

πάλσ ζε νπνηνδήπνηε είδνο θαύθαινπ ρειώλαο, νζηνύ δώνπ, ηλδνθάιακνπ 

(κπακπνύ), κεηαμηνύ, ραξηηνύ θαη άιινπ πιηθνύ ζηηο εζληθέο Κηλέδηθεο 

γιώζζεο. Πεξηιακβάλνπλ θπξίσο όια ηα είδε καληηθώλ νζηώλ, 

ζπκβνιαίσλ, ηκεκάησλ από ηλδνθάιακν (κπακπνύ), ρεηξνγξάγσλ από 

κεηάμη, βηβιίσλ, γξαθέσλ, γξαθώλ, ηνπηθώλ ρξνληθώλ, αξρείσλ, 

ζπκβνιαίσλ, ραξηώλ, ζρεδίσλ, γξαθεκάησλ, γελεαινγηώλ, επηζηνιώλ, 

ρεηξνγξάθσλ, δηάθνξσλ πξνζρέδησλ, δηάθνξσλ αληηγξάθσλ, 

αιιεινγξαθίαο, εγγξάθσλ, ηειεγξαθεκάησλ, επηγξαθώλ, εθεκεξίδσλ θαη 

πεξηνδηθώλ, πιηθνύ δηδαζθαιίαο, θπιιάδσλ, πηζηνπνηεηηθώλ θαη αδεηώλ, 

πιηθνύ πξνβνιήο, εκεξνινγίσλ, ζεκεησκάησλ θαη όισλ ησλ εηδώλ 

ραξαθηηθήο, ηα νπνία ρξνλνινγνύληαη κεηαμύ πεξίπνπ ηνπ 3500 π.Υ. θαη 

ηνπ 1949 κ.Υ. 

 

Γ. Σα ραξηηά πεξηιακβάλνπλ θάζε είδνο ραξηηνύ θαηαζθεπαζκέλνπ από 

ίλεο θπηώλ θαη άιια παξόκνηα πιηθά, ηα νπνία παξήρζεζαλ πεξίπνπ ζηελ 

πεξίνδν κεηαμύ ηνπ 200 π.Υ. θαη ηνπ 1949 κ.Υ. 

 

Δ. Υαξηνλνκίζκαηα θαηαζθεπαζκέλα από ραξηί πεξηιακβάλνπλ θπξίσο 

όια ηα είδε ράξηηλνπ ζπλαιιάγκαηνο πνπ πξνθέξνληαη ζηα θηλέδηθα, σο 

Jiaozi, Qianyin, Huizi, Baochao, Qianpiao, Yinpiao, Chaopiao θ.ά., ηα 

νπνία ρξνλνινγνύληαη πεξίπνπ κεηαμύ ηνπ 900 κ.Υ. θαη ηνπ 1949 κ.Υ. 

 

Σ. Γξακκαηόζεκα/ηαρπδξνκηθά πξντόληα ηππσκέλα θαη εθδνκέλα από 

ηελ ηαρπδξνκηθή ππεξεζία γηα ηελ απνζηνιή θαη παξάδνζε ηεο 

αιιεινγξαθίαο, θπξίσο πεξηιακβάλνπλ όια ηα είδε γξακκαηνζήκσλ, 

ζθξαγηζκέλνπο θαθέινπο, θαξη πνζηάι, επηζηνιόραξηα, ελδείμεηο, πιάθεο 

εθηύπσζεο θ.ά. ηα νπνία ρξνλνινγνύληαη  πεξίπνπ από ην 1878 κ.Υ. κέρξη 

ην 1949 κ.Υ. 
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V. Υαλκόρ: 

Α. Σειεηνπξγηθά ζθεύε θαηαζθεπαζκέλα από γλήζην ραιθό, θξάκα 

θαζζηηέξνπ-κνιύβδνπ θαη άιια παξόκνηα θξάκαηα, πνπ 

ρξεζηκνπνηνύληαλ γηα ζπζίεο, ηειεηέο θ.ά. Πεξηιακβάλνπλ θπξίσο όια ηα 

είδε ζθεπώλ ζίηηζεο, όπσο ην Ding (καγεηξηθό ζθεύνο), Gui (ζηξνγγπιό 

θαιάζη πνπ πεξηείρε καγεηξεκέλα θαγεηά), Li (κεγάιν πήιηλν δνρείν), 

Yan (καγεηξηθό ζθεύνο), Dou (ζθεύνο γηα ηελ δηαηήξεζε θαγεηώλ), Xu 

(ζθεύνο γηα ηελ δηαηήξεζε καγεηξεκέλσλ θαγεηώλ), Fu (ηεηξάγσλν 

δνρείν γηα ζηηάξη) θαη Dun (δνρείν θερξηνύ), όια ηα είδε ζθεπώλ 

βξώζεσο, όπσο ην Gu (θύπειιν), Jue (ζθεύνο γηα θξαζί κε ηξία ζθέιε), 

Jia (θύπειιν θξαζηνύ κε ζηξνγγπιό ζηόκην θαη ηξία ζθέιε), Jue (ζθεύνο 

γηα ην δέζηακα ηνπ θξαζηνύ), Gong (ζθεύνο γηα ην θξαζί 

θαηαζθεπαζκέλν από θέξαην), Zhi (ζθεύνο βξώζεσο), Zun (ζθεύνο γηα 

θξαζί), You (ζθεύνο θξαζηνύ ζε πνηθίιεο κνξθέο), He (ζθεύνο βξώζεσο 

κε ηξία ή ηέζζεξα ζθέιε) θαη Yi (ζθεύνο θξαζηνύ). Όια ηα είδε πνπ 

πεξηείραλ λεξό, όπσο δίζθνη, ιεθάλεο λεξνύ, Jian (ιεθάλε) θαη Fou 

(πήιηλν ζθεύνο γηα βξώζε λεξνύ) θαη όια ηα είδε κνπζηθώλ νξγάλσλ, 

όπσο ηα ζήκαληξα, ηα θύκβαια, ηα θνπδνύληα, ηα ηύκπαλα, Chunyu 

(ράιθηλν κνπζηθό όξγαλν). Παξήρζεζαλ κεηαμύ πεξίπνπ ηνπ 2100 π.Υ. 

θαη ηνπ 1911 κ.Υ. 

 

Β. Όπια θαηαζθεπαζκέλα από θαζαξό ραιθό, θξάκα θαζζηηέξνπ-

κνιύβδνπ θαη άιια παξόκνηα θξάκαηα πεξηιακβάλνπλ θπξίσο όια ηα 

είδε εγρεηξηδίνπ-πέιεθπ, ζπαζηνύ falchion, ζπαζηνύ, θνληαξηνύ, δόξαηνο 

κε δηπιό πειέθη,  βέινπο, θαλνληνύ, εγρεηξηδίνπ, ηόμνπ, παλνπιίαο θ.ά., ηα 

νπνία παξήρζεζαλ κεηαμύ πεξίπνπ ηνπ 3000 π.Υ. θαη ην 1911 κ.Υ. 

 

Γ. Γεσξγηθόο εμνπιηζκόο/εξγαιεία θαηαζθεπαζκέλα από θαζαξό ραιθό, 

θξάκα θαζζηηέξνπ-κνιύβδνπ θαη άιια παξόκνηα θξάκαηα, 

πεξηιακβάλνπλ θπξίσο όια ηα είδε θηπαξηώλ, ζθεπαξληώλ, ζκηιώλ, 

ζθαιηζηεξηώλ, Bo (παξόκνην κε ην ζθαιηζηήξη), νπαίσλ, δξεπαληώλ θ.ά. 

ηα νπνία ρξνλνινγνύληαη κεηαμύ πεξίπνπ ηνπ 3000 π.Υ. θαη ηνπ 1911 

κ.Υ. 

 

Γ. θεύε θαζεκεξηλήο ρξήζεο θαηαζθεπαζκέλα από θαζαξό ραιθό, 

θξάκα θαζζηηέξνπ- κνιύβδνπ θαη άιισλ παξόκνησλ θξακάησλ, πνπ 

πεξηιακβάλνπλ θπξίσο όια ηα είδε ιπρλαξηώλ, θαηόπηξσλ, θνύξλσλ, 

θιηβάλσλ, κπνπθαιηώλ, ρπηξώλ, βαξηδηώλ γηα ζπγθξάηεζε θύιισλ 

ραξηηνύ, εηδώλ γξαθείνπ, γάληδσλ δώλεο, ζίδεξσλ, θξαηήξσλ, δνρείσλ γηα 

άλζε (βάδσλ), δηαθνζκεηηθώλ επίπισλ, ηππνζθεπώλ, βαξηδηώλ θαη 

εξγαιείσλ κέηξεζεο (ράξαθαο, κέηξν, δπγαξηά, βαξίδην, κεηξεηήο πγξώλ, 

θνπβάο), αξρηηεθηνληθώλ κειώλ θαη άιισλ, ηα νπνία ρξνλνινγνύληαη 

κεηαμύ πεξίπνπ ηνπ 3000 π.Υ. θαη ηνπ 1949 κ.Υ. 
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Δ. Γιππηά/αγάικαηα θαηαζθεπαζκέλα από θαζαξό ραιθό, θξάκα 

θαζζηηέξνπ- κνιύβδνπ θαη άιια παξόκνηα θξάκαηα πεξηιακβάλνπλ 

θπξίσο όια ηα γιππηά/ αγάικαηα ζεώλ, δώσλ, θπηώλ θαη άιια, ηα νπνία 

ρξνλνινγνύληαη κεηαμύ πεξίπνπ ηνπ 2100 π.Υ. θαη ηνπ 1949 κ.Υ. 

 

Σ. Ννκίζκαηα θαηαζθεπαζκέλα από γλήζην ραιθό, θξάκα θαζζηηέξνπ-

κνιύβδνπ θαη άιισλ παξόκνησλ θξακάησλ πεξηιακβάλνπλ θπξίσο όια ηα 

είδε λνκηζκάησλ cowrie, λνκηζκάησλ ζε κνξθή θηπαξηνύ, λνκηζκάησλ ζε 

κνξθή καραηξηνύ, θπθιηθώλ λνκηζκάησλ, „ant nose‟ ή „grimace‟ 

λνκηζκάησλ, ζηαζκηζκέλσλ λνκηζκάησλ, λνκηζκάησλ Tongbao θαη 

Yuanbao, λνκηζκάησλ Guohao (πνπ θέξνπλ ηνλ ηίηιν κηαο ρώξαο), 

λνκηζκάησλ Niaohao (πνπ θέξνπλ ηνλ ηίηιν κηαο βαζηιείαο), λνκηζκάησλ 

Yasheng λόκηζκα (λνκίζκαηα επινγίαο), λνκηζκάησλ Qianpai (πιάθεο 

ζπλαιιαγώλ), θαινύπηα λνκηζκάησλ, πιάθεο εθηύπσζεο 

ραξηνλνκηζκάησλ θαη άιια, ηα νπνία παξήρζεζαλ κεηαμύ πεξίπνπ ηνπ 

1600 π.Υ. θαη ην 1949 κ.Υ.   

 

Ε. Σζέηνπιεο/Απηνθξαηνξηθέο ζθξαγίδεο θαηαζθεπαζκέλα από γλήζην 

ραιθό, θξάκα θαζζηηέξνπ-κνιύβδνπ θαη άιια παξόκνηα θξάκαηα 

πεξηιακβάλνπλ θπξίσο όια ηα είδε ηζέηνπισλ ζε κνξθή ηίγξε, ςαξηνύ 

θαη θειύθνπο ρειώλαο, πιάθεο, θνππόληα,  απηνθξαηνξηθέο ζθξαγίδεο, 

ζθξαγίδεο, δηαθξηηηθά ζήκαηα θαη άιια, ηα νπνία παξήρζεζαλ ζηελ 

πεξίνδν κεηαμύ ηνπ 1600 π.Υ. θαη ηνπ 1949 κ.Υ. 

 

VI. Άλλα μέηαλλα: 

 

Α. Δξγαιεία/αληηθείκελα θαηαζθεπαζκέλα από ρξπζό, αζήκη, ραιθό, 

ζίδεξν, θαζζίηεξν, κόιπβδν θαη άιια παξόκνηα θξάκαηα, πεξηιακβάλνπλ 

όια ηα είδε εξγαιείσλ θαη ζθεπώλ, όπσο ην ζθαιηζηήξη, ηνλ πέιεθπ, ην 

θηπάξη, ην δξεπάλη, ηε ζβάξλα, ην πξηόλη, ην ζθπξί, ηε βειόλα, ην θαξθί, 

ην γάληδν θαη νύησ θαζεμήο, όπσο θαη όια ζθεύε/εξγαιεία, όπσο ηε 

ρύηξα, ην θύπειιν, ην πνηήξη, ηε θηάιε (πηάην), ηε ιεθάλε, ηελ ππμίδα 

(θνπηί), ην κπνπθάιη, ηε ηζαγέξα, ην θνπηάιη, ηελ πιάθα, ηε ζαλίδα, ηε 

ξάβδν, ην θνπδνύλη, ην ιπρλάξη, ηνλ πύξγν, ην ζπκηαηήξη, ηελ θιεηδαξηά, 

ηελ αλέκε, ηε ζθξαγίδα, ηα αληηθείκελα ζε κνξθή θεθαιηνύ δώνπ, ηα είδε 

γξαθείνπ, ξνιόγηα, ζθήπηξα ηύπνπ Ruyi, δνρεία θαπλνύ κύηεο, παηρλίδηα, 

άκαμεο, ηππνζθεπέο, δνρεία γηα ηελ ππνδνρή αλζέσλ (βάδα), δηαθνζκεηηθά 

έπηπια, ζπζθεπέο αζηξνλνκίαο almanac, βαξίδηα θαη εξγαιεία κέηξεζεο, 

ηππνζθεπέο, αληηθείκελα από ζκάιην, εξγαιεία παξαγσγήο, βηνκεραληθόο 

εμνπιηζκόο, όξγαλα, πξντόληα ήρνπ θαη ζέαζεο (audio, video) θαη άιια 

αληηθείκελα θαη εξγαιεία, ηα νπνία παξήρζεζαλ κεηαμύ πεξίπνπ ηνπ 800 

π.Υ. θαη ηνπ 1949 κ.Υ. 

Β. Όπια θαηαζθεπαζκέλα από ρξπζό, αζήκη, ζίδεξν θαη άιια παξόκνηα 

θξάκαηα, πεξηιακβάλνπλ θπξίσο όια ηα είδε ησλ αξραίσλ όπισλ, όπσο 
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μίθνο, ζπαζί (falchion), ιόγρε, ινγρνπέιεθπο, βέινο, θαλόλη, λάξθε, ηόμν, 

παλνπιία, θαζώο θαη όια ηα είδε ζύγρξνλσλ όπισλ, όπσο ην όπιν, ε 

βόκβα, ην ηαλθ, ην πνιεκηθό πινίν, ην αεξνζθάθνο, ηα εθξεθηηθά θαη 

άιια ζύγρξνλα θαη κνληέξλα όπια, ηα νπνία παξήρζεζαλ κεηαμύ πεξίπνπ 

ηνπ 800 π.Υ. θαη ηνπ 1949 κ.Υ. 

 

Γ. ηνιίδηα θαη δηαθνζκεηηθά ζηνηρεία θαηαζθεπαζκέλα από ρξπζό, 

αζήκη θαη άιια παξόκνηα θξάκαηα πεξηιακβάλνπλ όια ηα είδε ζηνιηδηώλ 

ζηέκκαηνο, δηαθνζκεηηθά θαιύκκαηα θεθαιήο, πξνζσπεία, ζώξαθεο, 

ζηνιίδηα ρεξηνύ, ζηνιίδηα θαξπνύ, ζηνιίδηα δώλεο, εμαξηήκαηα έλδπζεο, 

ζηνιίδηα ζπαζηνύ, ζηνιίδηα πιαθεηώλ, ζηνιίδηα ηππνζθεπώλ θαη άιια ηα 

νπνία παξήρζεζαλ κεηαμύ πεξίπνπ ηνπ 800 π.Υ. θαη ηνπ 1949 κ.Υ. 

Γ. Γιππηά/αγάικαηα θαηαζθεπαζκέλα από ρξπζό, αζήκη, ζίδεξν, 

θαζζίηεξν, αινπκίλην θαη άιια θξάκαηα, θπξίσο πεξηιακβάλνπλ όια ηα 

γιππηά/αγάικαηα ζενηήησλ, δώσλ, θπηώλ θαη άιισλ, ηα νπνία 

παξήρζεζαλ κεηαμύ πεξίπνπ ηνπ 800 π.Υ. θαη ηνπ 1949 κ.Υ. 

 

Δ. Ννκίζκαηα από ρξπζό, αζήκη, ραιθό, ζίδεξν, θαζζίηεξν, κόιπβδν, 

ληθέιην θαη άιια παξόκνηα κέηαιια ή θξάκαηα θπξίσο πεξηιακβάλνπλ 

όια ηα είδε ρξπζώλ πιαθώλ, ρξπζώλ γιπθηζκάησλ, ρξπζώλ λνκηζκάησλ, 

ρξπζώλ ηαιάλησλ, ξάβδσλ ρξπζνύ, αξγπξώλ πθαζκάησλ, ξάβδσλ 

αξγύξνπ, αξγπξώλ γιπθηζκάησλ, αξγπξώλ λνκηζκάησλ, αξγπξώλ 

πεηάισλ αιόγνπ, λνκηζκάησλ ζηαζκηζκέλσλ κε ζίδεξν, ζηδεξέλησλ 

λνκηζκάησλ Tongbao, κεραληθά θαηαζθεπαζκέλσλ λνκηζκάησλ από 

θξάκαηα, αλακλεζηηθώλ λνκηζκάησλ, θαζώο θαη ηππνπνηεκέλσλ, πιαθώλ 

εθηύπσζεο ραξηνλνκηζκάησλ θαη άιια ηα νπνία θαηαζθεπάζηεθαλ 

κεηαμύ πεξίπνπ ηνπ 800 π.Υ. θαη ηνπ 1949 κ.Υ. 

 

Σ. Σζέηνπιεο/ζθξαγίδεο θαηαζθεπαζκέλα από ρξπζό, αζήκη, ζίδεξν, 

θαζζίηεξν, κόιπβδν, αινπκίλην θαη άιια παξόκνηα κέηαιια 

πεξηιακβάλνπλ όια ηα είδε πιαθηδίσλ, ηζέηνπισλ, θνππνληώλ, βαζηιηθώλ 

ζθξαγίδσλ, ζθξαγίδσλ, δηαθξηηηθώλ θαη άιισλ, ηα νπνία παξήρζεζαλ 

ζηελ πεξίνδν κεηαμύ ηνπ 1600 π.Υ. θαη ηνπ 1949 κ.Υ. 

 

VII. Ανηικείμενα από ινδοκάλαμο και από ξύλο: 

 

Α. Γιππηά/αγάικαηα θαηαζθεπαζκέλα από ηλδνθάιακν (κπακπνύ), μύιν, 

θαλαληίδη (ςάζα), ππξήλα δεκεηξηαθώλ, θνινθύλζε, ζνπκάθη θαη άιια 

παξόκνηα πιηθά, πεξηιακβάλνπλ θπξίσο όια ηα γιππηά/αγάικαηα 

ζενηήησλ, κνξθώλ, δώσλ, ζθήπηξα ηύπνπ Ruyi, ζθξαγίδεο, είδε γξαθείνπ 

(ζηπιό, ζήθε γηα ζηπιό, ππνβξαρηόλην, βαξίδην γηα θύιια ραξηηνύ, 

πιύζηεο πηλέισλ), ραξαθηηθή θαη άιια ηα νπνία παξήρζεζαλ κεηαμύ 

πεξίπνπ ηνπ 5000 π.Υ. θαη ηνπ 1949 κ.Υ. 
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Β. Έπηπια θαηαζθεπαζκέλα από μύιν Huanghuali, padauk, wenge, naomu 

(πεξζηθόο Κέδξνο), έβελν, καόλη, lignumvitae, μύιν θακθνξά, θηειηά, 

νμηά θαη άιιεο παξόκνηεο μπιείεο, πεξηιακβάλνπλ θπξίσο όια ηα είδε 

ηξαπεδηνύ, θαξέθιαο, ζθακληνύ, ζηεξίγκαηνο, θξεβαηηνύ, θαλαπέ, 

κπανύινπ, εξκαξηνύ, ηξαπεδηνύ, ηξαπεδηνύ κε ηξία ζθέιε (teapoy), 

θνπηηνύ, ληνπιάπαο, θξεκάζηξαο ξνύρσλ, παξαβάλ θαη ηα εμαξηήκαηά 

ηνπο, ηα νπνία θαηαζθεπάζηεθαλ κεηαμύ πεξίπνπ ηνπ 1600 π.Υ. θαη ηνπ 

1949 κ.Υ. 

 

Γ. θεύε/ αληηθείκελα θαηαζθεπαζκέλα από ηλδνθάιακν (κπακπνύ), 

μύιν, θνινθύλζε, ζνπκάθη θαη άιια παξόκνηα πιηθά, θπξίσο 

πεξηιακβάλνπλ όια ηα είδε θππέιινπ, βάδνπ, θνπηηνύ, κπνπθαιηνύ, 

θηάιεο (πηάηνπ), ρύηξαο, Dou (ζθεύνο γηα απνζήθεπζε ηξνθίκσλ), 

πνηεξηνύ, Zun (θύπειιν θξαζηνύ), abatis, θαιαζηνύ, βηηξίλαο ελδπκαζίαο 

κε θαζξέπηε, βεληάιηαο, θηέλαο, ιεπηήο νδνλησηήο ρηέλαο, ιπρλαξηνύ, 

ιύξαο, θιάνπηνπ, θαηαθόξπθνπ θιάνπηνπ από κπακπνύ, πίπαο, Se 

(νξηδόληηα άξπα κε 25 ρνξδέο), ηπκπάλνπ, ηόμνπ, ζήθεο, αζπίδαο, 

παλνπιίαο, καμηιαξηνύ, άκαμαο, βάξθαο, θνξείνπ, είδε γξαθείνπ, 

ζθξαγίδαο, ζθαθηέξαο, πηνληνύ, παηρληδηνύ, καξηνλέηαο, κάζθαο, ζεη 

θαπλίζκαηνο, ηζέηνπιαο, θξαηήξα, Guan θαη Guo (εζσηεξηθέο θαη 

εμσηεξηθέο ζαξθνθάγνη) θαη άιια ηα νπνία παξήρζεζαλ κεηαμύ πεξίπνπ 

ηνπ 5000 π.Υ. θαη ηνπ 1949 κ.Υ. 

 

Γ. Αξρηηεθηνληθά κέιε θαη αξρηηεθηνληθά κνληέια θαηαζθεπαζκέλα από 

κπακπνύ, μύιν, ζνπκάθη θαη άιια παξόκνηα πιηθά, πεξηιακβάλνπλ 

θπξίσο όια ηα είδε ζύξαο, παξαζύξνπ, δνθνύ ζηέγεο, θνιόλαο, θηάιεο 

(πηάηνπ), δνθνύ, θνξλίδαο, ζηεξίγκαηνο ζπνπξγηηηώλ, νξνθήο, 

θηγθιηδώκαηνο θαη δηάθνξσλ αξρηηεθηνληθώλ κειώλ θαη κνληέισλ, πνπ 

παξήρζεζαλ κεηαμύ πεξίπνπ ηνπ 1600 π.Υ. θαη ηνπ 1949 κ.Υ. 

 

VIII. Ποικίλα είδη από δέπμα, ύθαζμα και διάθοπερ οπγανικέρ 

οςζίερ: 

 

Α. ηνιέο θαη είδε ρεηξνηερλίαο θαη ηέρλεο θαηαζθεπαζκέλα από δέξκα, 

καιιί, κεηάμη, βακβάθη, ιηλό θαη άιιεο θπηηθέο ίλεο, θπξίσο 

πεξηιακβάλνπλ όια ηα είδε ππνδεκάησλ, θαπέισλ, ελδπκαζίαο, 

δηαθνζκεηηθώλ αληηθεηκέλσλ, θνπβεξηώλ, ζεκαηώλ, πξνζσπείσλ, Tangka 

(ηερληθή ηεο δσγξαθηθήο ζε πάππξν από ην Θηβέη) θαη άιια εμαξηήκαηα, 

ηα νπνία ρξνλνινγνύληαη κεηαμύ πεξίπνπ ηνπ 5000 π.Υ. θαη ηνπ 1966 

κ.Υ. 

 

Β. θεύε/ αληηθείκελα πιεγκέλα θαη ξακκέλα, θαηαζθεπαζκέλα από 

θπηηθέο ίλεο, δέξκα θαη άιια παξόκνηα πιηθά, πεξηιακβάλνπλ θπξίσο όια 

ηα είδε θππέιισλ, πνηεξηώλ, θνπηηώλ, ηζαληώλ, βαξειηώλ (θάδσλ), 
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θνύθισλ ζθηώλ, παηρληδηώλ, ακαμώλ, ηππνζθεπώλ, ηξνραιηώλ θαη άιια, 

ηα νπνία παξήρζεζαλ κεηαμύ πεξίπνπ ηνπ 1600 π.Υ. θαη ηνπ 1949 κ.Υ. 

 

Γ. Όπια θαη εμαξηήκαηα θαηαζθεπαζκέλα από δέξκα θαη άιια παξόκνηα 

πιηθά, θπξίσο πεξηιακβάλνπλ όια ηα είδε αζπίδαο, πξνζηαηεπηηθώλ 

εξγαιείσλ θαη άιισλ, ηα νπνία παξήρζεζαλ κεηαμύ πεξίπνπ ηνπ 1600 

π.Υ. θαη ηνπ 1949 κ.Υ. 

 

Γ. Γπαιηθά/γπάιηλα είδε θαηαζθεπαζκέλα από ζηιηθόλε, κόιπβδν, βάξην 

θαη άιια παξόκνηα πιηθά, πεξηιακβάλνπλ θπξίσο όια ηα είδε ηεο πίπαο, 

ράληξαο, θαξθίηζαο, πεξηάπηνπ, brand, band plate, δώλεο ώκνπ, πηνληνύ 

ζθαθηνύ, ζπλόινπ θαπλίζκαηνο θαη άιια ηα νπνία παξήρζεζαλ κεηαμύ 

πεξίπνπ ηνπ 1100 π.Υ. θαη ην 1949 κ.Υ. 

 

IX. Ανηικείμενα από οζηά, δόνηια και κέπαηα: 

 

Αληηθείκελα από δσηθά νζηά, ειεθαληνζηό, θέξαηα ηαύξνπ, ξηλόθεξνπ, 

ειαθηνύ, ρειώλαο, καιάθηα θαη άιια παξόκνηα πιηθά πεξηιακβάλνπλ 

θπξίσο όια ηα είδε βειόλσλ, ζσιελαξίσλ, θξίθσλ, θινγέξσλ, 

ζθπξηρηξώλ, καραηξηώλ, νπέσλ, Si (εξγαιείν γεσξγηθό ζε ζρήκα 

θηπαξηνύ), δξεπαληώλ, εγρεηξηδίσλ, αηρκώλ βειώλ, θαξθίδσλ καιιηώλ, 

θνπηηώλ, πνηεξηώλ, ζθξαγίδσλ, εηδώλ γξαθείνπ (ζηπιό, ππνβξαρηόλην, 

βαξίδην ραξηηνύ θαη νύησ θαζεμήο), brand, λνκηζκάησλ, δηαθνζκεηηθώλ 

αληηθεηκέλσλ, δηαθνζκεηηθώλ επίπισλ, παξαπεηαζκάησλ θαη άιισλ ηα 

νπνία παξήρζεζαλ πξηλ από 500,000 ρξόληα κέρξη θαη ην 1949 κ.Υ.  

 

Δθηόο από ηα πην πάλσ πνιηηηζηηθά αγαζά ηα αθόινπζα Κηλέδηθα 

πνιηηηζηηθά αγαζά δελ ππάγνληαη ζην θαηώηεξν ρξνλνινγηθό όξην πνπ 

αλαθέξεηαη ζηε πκθσλία γηα λνκηθνύο ή επαγγεικαηηθνύο ιόγνπο: 

 

Η. Κηλέδηθα πνιηηηζηηθά αγαζά ηα νπνία έρνπλ θιαπεί, παξάλνκα 

αλαζθαθεί, παξάλνκα πσιεζεί θαη παξάλνκα εμαρζεί από ηα ζύλνξα ηεο 

Λατθήο Γεκνθξαηίαο ηεο Κίλαο. 

ΗΗ. Όια ηα είδε αθίλεηεο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο, νη ρώξνη θαη ηα 

κλεκεία, καδί κε όζα  ζηνηρεία πεξηιακβάλνπλ, όπσο γηα παξάδεηγκα 

ηνηρνγξαθίεο, ραξάμεηο, γιππηά θαη άιια.  
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ΜΔΡΟ ΗΗ 

 

塞浦路斯共和国政府 

和 

中华人民共和国政府 

关于 

防止盗窃、盗掘和非法进出境文化财产的协定 

 

塞浦路斯共和国政府和中华人民共和国政府（以下简称“双方”）， 

虑及盗窃、盗掘和非法进出境文化财产对人类文化遗产已经构成了严重威胁， 

虑及塞浦路斯共和国政府和中华人民共和国政府认识到在文化财产领域就上述

事项开展双边合作的重要性， 

愿在防止盗窃、盗掘和非法进出境文化财产领域开展双边合作。 

达成协定如下： 

 

第一条 

一、双方同意根据1970年联合国教科文组织《关于禁止和防

止非法进出口文化财产和非法转让其所有权的方法的公约》，采

取必要措施，打击盗窃、盗掘和非法进出境文化财产的行为。 

二、遭受盗窃、盗掘和非法进出境的塞浦路斯文化财产分类，应根据塞浦

路斯的法律进行；遭受盗窃、盗掘和非法进出境的中国文化财产分类，应根据中

国的法律进行。本协定的附件中说明了双方各自规定的文化财产。 

三、涉及到本协定可能发生的争议，如遇双方国家的法律规定有冲突，由

双方相关部门协商解决。 
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第二条 

为有效执行本协定，双方分别指定塞浦路斯文物局和中国国

家文物局负责双方防止盗窃、盗掘和非法进出境文化财产合作事

务。双方的合作应当包括实施1970年联合国教科文组织《关于禁

止和防止非法进出口文化财产和非法转让其所有权的方法的公约

》。为此，双方分别指定的专门机构应建立密切持久的合作关系。 

第三条 

一、为执行本协定，双方应交换以下信息： 

（一）保护文化财产特别是防止盗窃、盗掘和非法进出境

文化财产的法律规定，以及管理部门制定的相关政策、措施； 

（二）采用相同规则和标准建立的禁止出境文化财产数据 

（三）文化财产出境许可证的情况； 

（四）文化财产保护和保存机构的情况； 

（五）地下、水下文物和考古发现的基本情况； 

（六）文化财产交易的基本程序。 

二、上述各项信息内容应经常更新。 

 

第四条 

双方应加强防止盗窃、盗掘和非法进出境文化财产领域的人

员交流与培训，特别是在文化财产安全管理、文化财产市场管理

、文化财产进出境管理、法律起草、信息收集和国际事务协调等

领域。 

第五条 

为执行本协定，双方应加强协调，不断完善各自的文化财产

出境许可制度、文化财产登记制度、被盗文化财产信息公布 

 

制度，以及文化财产进境监管制度。 
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第六条 

一、在防止盗窃、盗掘和非法进出境文化财产的多边合作事

务中，双方应充分协商，协调立场。 

二、双方应加强合作，在国际社会唤醒公众、博物馆和其他

文化机构对盗窃、盗掘和非法进出境文化财产危害性的进一步认

识；在协调与第三国的文化关系时与执行联合国教科文组织有关

国际公约的机构增进合作，与涉及盗窃、盗掘和非法进出境文化

财产的机构减少或者暂停往来。 

三、双方应互相通报在国际文化财产市场上出现的涉及双方

的非法文化财产，并在有关调查过程中共享与鉴定、登记、追索

或归还双方流失文化财产相关的信息。 

 

第七条 

双方应建立定期磋商机制，以此为基础解决本协定执行过程

中遇到的问题，制定进一步合作的计划。 

 

第八条 

双方将共同采取必要措施，防止和打击非法进口、转让对方

国家文化财产所有权，并采取措施归还已遭非法出口并扣留在对

方国家的文化财产。双方将与有关机构就上述事项开展合作。 

 

第九条 

本协定双方应当相互通知已完成协定生效所必要的国内法律

程序。协定自后一份通知收到之日起生效，有效期5年。如期 
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满前6个月，一方未书面通知另一方终止本协定，则本协定

有效期自动延长5年，并依此法顺延。 

下列各代表经各自政府正式授权，在本协定上签字，以昭信守。 

本协定于二〇一三年十月二十九日在尼科西亚签订，一式两

份，每份均以希腊文、中文、英文写成。三种文本同等作准，如

对文本的解释发生分歧，以英文本为准。 

 

塞浦路斯共和国政府               中华人民共和国政府 

代表                             代表       
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附件I 

塞浦路斯共和国政府和中华人民共和国政府 

关于防止盗窃、盗掘和非法进出境文化财产的协定 

文化财产的定义 

 

塞浦路斯共和国方面的文化财产包括但不限于以下方面： 

一、陶瓷制品 

（一）陶瓷（从新石器时代晚期至公元1940年），形状和形式各异。 

（二）陶俑（从红铜时代至罗马时代末），不同类型，体现各时

期的特征。 

（三）铭文(从青铜器时代晚期至公元1940年)，包括题匾、刻有

铭文的把手、投石器所用子弹或陶瓷容器的组成部分。 

（四）印鉴（粘土印章）（从史前时代至公元1850年）。 

（五）壁上支架，壁灯（从青铜器时代晚期至公元1940年），

手制、轮制或模制而成。 

（六）织机上的重物——

锭盘（从青铜器早期至公元1940年），形状各异，体现不同年代

时期的特色。 

（七）石棺（从古风时期至中世纪时期末，即大约公元1500年）。 

 

二、石制品 

（一）各类石制容器（从前陶新石器时代至公元1940年），

包括中长石、玄武岩、石灰岩、雪花石膏、大理石及其它进口石

料制成的容器。 

（二）雕塑（从新石器时代至公元1940年），制作材料包括

大理石、石灰岩及其它石材，可呈明显的圆雕状。 
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（三）建筑组件（从青铜时代至公元1940年），包括用不同

石料（如大理石、石灰岩和花岗岩）制成的丧葬用、宗教用、家

庭用及行政用建筑或构造的组成部分。 

（四）各种石质印鉴（从青铜时代到公元1940年），有时亦

可为进口石料制成。 

（五）护身符和吊坠（从石器时代至公元1940年），由不同

种类石料（如叶蛇纹石）制成。 

（六）铭文（从古风时期至公元1940年），包括刻有铭文的

墓碑或其它丧葬或宗教纪念碑、古罗马或古希腊墓碑或纪念碑、里程

碑等。 

（七）石棺/墓碑 

（八）工具（从新石器时代至公元1940年），包括燧石工具

和武器、研磨工具、捣具、磨石、斧、凿子、模具、锛头、研钵

、狼牙棒头和杵。 

 

三、金属制品 

（一）铜/青铜制品（从铜器时代早期至公元1940年）。 

1.容器 

2.工具（农用、锻造用及家用） 

3.武器（箭头、矛头、匕首、剑和刀） 

4.小雕像/还愿用或宗教用雕像 

5.灯具 

6.铸币（从古风时期至罗马时期末） 

7.仪式用品（铲、牧师用品、钩、十字架，等等） 

8.砝码 

9.锭 

（二）铁器（从青铜器时代晚期至公元1940年）。 

1.工具（家用、农用及锻造用） 
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2.武器（箭头、矛头、匕首、剑和刀） 

（三）铅制品（从青铜器时代晚期至公元1940年）。 

1.印鉴 

2.砝码 

3.子弹 

（四）银器(从青铜器时代至公元1940年)。 

1.容器（碗、水壶） 

2.珠宝/个人用品 

3.仪式用品（小雕像、十字架） 

4.铸币（从古风时期至罗马时代末） 

5.工具（外科用）（从罗马时代至中世纪时代） 

（五）金器(从青铜器时代至公元1940年)，金锭或琥珀金 

1.容器 

2.珠宝/个人用品 

3.铸币（从古风时期至罗马时代末） 

4.仪式用品（权杖、十字架） 

5.锭 

 

四、玻璃制品/彩陶/搪瓷制品（从青铜器时代至公元1940年） 

（一）不同时期不同形状的容器 

（二）不同时期不同形状的灯具 

（三）珠宝/个人饰品 

（四）印鉴 

（五）小雕像 

（六）教会用品 
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五、象牙/骨制品（从青铜器时代至公元1940年） 

（一）个人饰品/个人用品（梳子、镜子） 

（二）工具（针、把手、抹刀） 

（三）容器/箱子/盖子 

（四）小雕像/浮雕,可独立存在，也可作为其他物品的部件 

（五）印鉴 

 

六、纺织品 

（一）典礼用服装（神职人员穿用） 

 

七、锦砖（墙面/地板）（从希腊化时期至公元1940年） 

（一）石质，可为纪念碑的一部分，也可为可移动物件 

（二）玻璃制品 

 

八、壁画/墙面画（从新石器时代至公元1940年），可为纪

念碑的一部分，也可为可移动物件 

 

九、木制品（从基督教时期早期至公元1940年） 

（一）各种工艺绘制的画像 

（二）圣障 

（三）御门 

（四）圣像或含圣像的神龛 

（五）十字架 

（六）家具 
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附件II 

塞浦路斯共和国政府和中华人民共和国政府 

关于防止盗窃、盗掘和非法进出境文化财产的协定 

文化财产的定义 

 

中华人民共和国方面的文化财产包括但不限于以下方面： 

一、 石制品 

（一）工具/器物：采用砂岩、玄武岩、石灰石、砾石、燧石

和其他类型石材制成。主要包括刮削器、砍砸器、尖状器、斧、

锛、铲、凿、犁、刀、锄、镰、磨盘、磨棒、纺轮、网坠、石核

、石片、石球等工具，璧、臼、罐、碗、壶、砚、磬、器范、家

具等器物（器具）。大致制作年代：距今200万年至公元1949年。 

（二）武器：采用玄武岩、砾石、燧石和其他类型石材制成

。主要包括镞、钺、戈、剑、弹丸、矛头等。大致制作年代：距

今5万年至公元前800年。 

（三）雕刻/雕像/装饰品：采用砂岩、玄武岩、石灰石和其

他类型石材制成。主要包括碑碣、塔阙、华表、经幢、刻石、雕

像、造像、题记、像生、栏板、印章、棺椁、墓志、画像石、观

赏石、建筑构件等。大致制作年代：公元前8000年至公元1949年。 

 

二、玉器 

（一）礼仪器：采用透闪石、阳起石、蛇纹石和其他类型玉

料制成，用于祭祀、礼仪等活动。主要包括璧、琮、圭、璋、璜

、琥、斧、铲、戚、玺、钺、戈、刀、册等。大致制作年代：公

元前6000年至公元1911年。 
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（二）丧葬器：采用透闪石、阳起石、蛇纹石和其他类型玉

料制成，用于随葬。主要包括覆面、衣、枕、琀、握、塞、哀册

等。大致制作年代：公元前6000年至公元1949年。 

（三）装饰器：采用透闪石、阳起石、玛瑙、水晶、琥珀、

珊瑚和其他类型玉料、宝石制成，用于佩戴、装饰等。主要包括

佩、簪、钗、镯、环、韘、坠、管、珠、梳、牌子、剑饰、带饰

、带钩、戒指、人物饰、动物饰、花鸟饰等。大致制作年代：公

元前6000年至公元1949年。 

（四）实用器/陈设器：采用透闪石、阳起石、蛇纹石、玛

瑙、水晶和其他类型玉料制成，用于日常生活及陈设。主要包括

杯、盘、盒、壶、碗、瓶、炉、熏、烟壶、文具、印章、钱币、

符节、花插、摆件、山子、屏风等。大致制作年代：公元前1600

年至公元1949年。 

三、陶瓷/砖瓦 

（一）器皿/器具：采用陶瓷、琉璃、珐华等制成，有灰陶

、红陶、彩陶、黑陶、褐陶、白陶、釉陶、紫砂陶等陶制器具和

原始瓷、青瓷、白瓷、彩绘瓷、青花瓷、颜色釉瓷等瓷制器具。

主要包括罐、壶、碗、盘、盂、瓶、杯、钵、盆、缸、瓮、尊、

鼎、鬲、爵、豆、鬶、灶、釜、枕、灯、炉、熏、鼓、案、烟壶

、棋子、纺轮、文具、封泥、器座、陶范、窑具、弹丸等。大致

制作年代：公元前8000年至公元1949年。 

（二）雕刻/雕塑：采用陶、瓷、泥等制成的模型。主要包括

神灵、人物、动物、植物、房屋、院落、家具、仓灶、田地、车

辆、船只等。大致制作年代：公元前6000年至公元1949年。 

（三）建筑构件：采用陶瓷、砖瓦、琉璃等制成。主要包括

板瓦、筒瓦、瓦当、脊兽、花纹砖、空心砖、画像砖、砖雕、印

模等。大致制作年代：公元前2100年至公元1949年。 
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四、书画/图书文献/其他纸制品 

（一）书法：书写、雕刻、印刷在各种物质载体上的文字，

有楷书、行书、草书、隶书、篆书等书体，卷轴、册页、扇面、

对联、屏幅等形式。主要包括法书、碑帖、拓片等。大致制作年

代：公元前1600年至公元1949年。 

（二）绘画：描绘、雕刻、印刷在各种物质载体上的图像。

主要包括岩画、帛画、壁画、水墨和彩色画、版画以及油画、水

彩画、水粉画、素描、速写等。大致制作年代：公元前6000年至

公元1949年。 

（三）图书文献：以中国各民族文字刻、写或印刷在龟甲、

兽骨、竹木、缣帛、纸张等物质载体上的典籍、档案和其他文献

。主要包括甲骨、盟书、简牍、帛书、书籍、文书、经卷、方志

、档案、契约、地图、图样、图册、谱牒、书札、手稿、杂抄、

信函、文件、电报、题词、报刊、教材、传单、证照、宣传品、

日记、笔记及各种雕版、印版等。大致制作年代：公元前3500年

至公元1949年。 

（四）纸张:采用植物纤维等制成的各种纸张。大致制作年代

：公元前200年至公元1949年。 

（五）纸币：以纸张制成的货币。主要包括交子、钱引、会子

、宝钞、钱票、银票、钞票等。大致制作年代：公元900年至公元1949年。 

（六）邮票/邮品：由邮政机关印制发行，供寄递邮件使用

。主要包括邮票、实寄封、明信片、邮简、戳记以及印版等。大

致制作年代：公元1878年至公元1949年。 
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五、青铜制品 

（一）礼器：采用红铜与锡、铅等合金制成，用于祭祀、仪

仗等。主要包括鼎、簋、鬲、甗、豆、盨、簠、敦等食器，觚、

爵、斝、角、觥、觯、尊、卣、壶、盉、彝等酒器，盘、匜、鉴

、缶等水器，钟、铙、铃、鼓、錞于等乐器。大致制作年代：公

元前2100年至公元1911年。 

（二）武器：采用红铜与锡、铅等合金制成。主要包括戈、

刀、剑、矛、戟、镞、炮、匕首、弩机、甲胄等。大致制作年代

：公元前3000年至公元1911年。 

（三）农具/工具：采用红铜与锡、铅等合金制成。主要包括

铲、锛、凿、锄、镈、锥、钩等。大致制作年代：公元前3000年至公

元1911年。 

（四）生活用具：采用红铜与锡、铅等合金制成。主要包括

灯、镜、炉、灶、瓶、盆、镇、文具、带钩、熨斗、器座、花插

、摆件、车马器、度量衡器（尺、量、衡、权、升、斛）、建筑

构件等。大致制作年代：公元前3000年至公元1949年。 

（五）雕刻/雕像：采用红铜与锡、铅等合金制成。主要包括

神灵、人物、动物、植物等。大致制作年代：公元前2100年至公元 

1949年。 

（六）钱币：采用红铜与锡、铅等合金制成。主要包括贝币

、布币、刀币、圜钱、蚁鼻钱、计重钱、通宝钱、元宝钱、国号

钱、年号钱、压胜钱、钱牌以及钱范、钞版等。大致制作年代：

公元前1600年至公元1949年。 

（七）符节/玺印：采用红铜与锡、铅等合金制成。主要包括

虎符、鱼符、龟符、牌、节、券、玺、印章、徽章等。大致制作

年代：公元前1600年至公元1949年。 
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六、其他金属制品 

（一）工具/器物：采用金、银、铜、铁、锡、铅等金属制成

。主要包括锄、斧、铲、犁、镰、耙、锯、锤、锥、针、钉、钩

等工具，壶、碗、杯、盘、盆、盒、瓶、釜、勺、牌、板、杖、

铃、灯、塔、熏、锁、纺轮、印章、铺首、文具、钟表、如意、

烟壶、玩具、车具、马具、花插、摆件、天文历算仪器、度量衡

器、车马器、珐琅制品、生产工具、工业设备、仪器仪表、音像

制品等器物（器具）。大致制作年代：公元前800年至公元1949年。 

（二）武器：采用金、银、铁等金属制成。主要包括剑、刀

、矛、戟、镞、炮、雷、弩机、甲胄等古代武器以及枪、弹、战

车、军舰、飞机、各种爆炸物等近现代武器。大致制作年代：公

元前800年至公元1949年。 

（三）饰品：采用金、银等金属制成。主要包括冠饰、头饰

、面具、胸饰、手饰、腕饰、带饰、服装配饰、剑饰、牌饰、车

马饰等。大致制作年代：公元前800年至公元1949年。 

（四）雕刻/雕像：采用金、银、铁、锡、铝等金属制成。主

要包括神灵、人物、动物、植物等。大致制作年代：公元前 

800年至公元1949年。 

（五）钱币：采用金、银、铜、铁、锡、铅、镍等金属或合

金制成。主要包括金版、金饼、金币、金锭、金铤、银布、银铤

、银锭、银饼、银币、银元宝、铁制计重钱、铁制通宝钱、合金

机制钱币、纪念币以及钱范、钞版等。大致制作年代：公元前 

800年至公元1949年。 

（六）符牌/印章：采用金、银、铁、锡、铅、铝等金属制成

。主要包括牌、节、券、玺、印章、徽章等。大致制作年代：公

元前1600年至公元1949年。 
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七、竹木制品  

（一）雕刻/雕像：采用竹、木、藤、果核、匏、漆等材料制成

。主要包括神灵、人物、动物、如意、印章、文具（笔、笔筒、臂搁

、镇纸、洗）、雕版等。大致制作年代：公元前5000年至公元1949年。 

（二）家具：采用黄花梨木、紫檀木、鸡翅木、楠木、乌木

、酸枝木、铁梨木、樟木、榆木、榉木等木材制成。主要包括桌

、椅、凳、墩、床、榻、箱、柜、案、几、盒、橱、衣架、屏风

等及其部件。大致制作年代：公元前1600年至1949年。 

（三）器物/器具：采用竹、木、匏、漆等材料制成。主要包括

碗、罐、盒、瓶、盘、壶、豆、杯、樽、槎、筐、奁、扇、梳、篦

、灯、琴、笛、箫、鼓、笙、瑟、弓、鞘、盾、甲、枕、车、船、

轿、文具、印章、棋盘、棋子、玩具、木偶、面具、烟具、符牌、

器座、棺椁等。大致制作年代：公元前5000年至公元1949年。 

（四）建筑构件/建筑模型：采用竹、木、漆等材料制成。主要

包括门、窗、梁、柱、板、椽、斗栱、雀替、天花、栏杆等建筑构

件及各种建筑模型。大致制作年代：公元前1600年至公元1949年。 

 

八、皮革、布匹以及其他有机物质 

（一）服饰/工艺品：采用皮、毛、丝、棉、麻和其他植物纤

维等制成。主要包括鞋、帽、衣物、饰品、毯、旗、面具、唐卡

等。大致制作年代：公元前5000年至1966年。 

（二）器具/器皿：采用植物纤维和皮革等编制、缝制而成。

主要包括碗、杯、盒、包、桶、皮影、玩具、车具、马具、船具

等。大致制作年代：公元前1600年至1949年。 

（三）武器及配件：采用皮革等制成。主要包括盾牌、护具

等。大致制作年代：公元前1600年至公元1949年。 
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（四）玻璃器/料器：采用硅、铅、钡等材料制成。主要包括

管、珠、扣、坠、环、牌、带板、佩饰、棋子、烟具等。大致制

作年代：公元前1100年至公元1949年。 

 

九、骨牙角器 

采用动物骨骼、象牙、牛角、犀角、鹿角、玳瑁、蛤蚌等制成

。主要包括针、管、环、笛、哨、刀、锥、耜、镰、匕、鳔、镞、

笄、盒、杯、印章、文具（笔筒、臂搁、镇尺等）、牌子、钱币、

饰品、摆件、屏风等。大致制作年代：距今50万年前至公元1949年。 

除上述文物外，以下中国文物由于法律或者专业原因，不受

下限年代的限制： 

一、非法盗窃、盗掘、倒卖、走私出中华人民共和国国境的

中国文物。 

二、各类不可移动文物及其中的壁画、雕刻、雕塑、建筑构

件等组成部分。 
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ΜΔΡΟ ΗΗΗ 
 

Agreement  
between 

 The Government of the Republic of Cyprus 
and 

 The Government of the People’s Republic of China  
on  

Preventing the theft, clandestine excavation and illicit import 
and export of cultural property 

 
 
   The Government of the Republic of Cyprus and the Government of the 

People‟s Republic of China (hereinafter referred to as the “Parties”), 

 

   Whereas the theft, clandestine excavation and illicit import and export of 

cultural property have posed serious threats on cultural heritage of 

mankind.  

 

     Whereas the Government of the Republic of Cyprus and the Government 

of the People‟s Republic of China consider of utmost importance bilateral co-

operation in the field of cultural property as regards the above issues. 

 

Seek to develop bilateral cooperation in the field of the prevention of 

the theft, clandestine excavation and illicit import and export of cultural 

property.  

 

The Parties have agreed as follows:  

 

Article 1 

 

1.1. The Parties agree to take the necessary measures concerning the 

combat of theft, clandestine excavation and illicit import and export of 

cultural property in accordance with the UNESCO Convention on the 
Means of Prohibiting and Preventing the Illicit Import, Export and 

Transfer of Ownership of Cultural Property (1970). 

 

1.2. The classification of Cypriot cultural property as being the result 

of theft, clandestine excavation and illicit import and export shall take 

place according to the laws of Cyprus. The classification of Chinese 

cultural property as being the result of theft, clandestine excavation and 

illicit import and export shall take place according to the laws of China. 

The appendixes which form part of the Agreement correspond to the 

cultural property defined for each country. 
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1.3. When conflicts arise between provisions of the laws of the two 

countries concerning the issues provided for in the Agreement, the 

relevant departments of the Parties shall solve them through consultation. 

 

Article 2 

 

For the effective implementation of this Agreement, the Parties shall 

designate respectively the Department of Antiquities in Cyprus and the 

State Administration of Cultural Heritage of China to be responsible for it. 

The cooperation of the Parties shall include the implementation of the 

UNESCO Convention on the Means of Prohibiting and Preventing the 

Illicit Import, Export and Transfer of Ownership of Cultural Property 

(1970). To this respect specific departments designated by the Parties will 

establish a close and continuous cooperation. 

 

Article 3 

 

3.1. For the purposes of this Agreement, the Parties shall exchange 

information, which shall include: 

A. Laws and regulations on the protection of cultural property 

especially on the prevention of theft, clandestine excavation and illicit 

import and export of cultural property, as well as relevant policies and 

measures worked out by administration authorities; 

B. Databases of cultural property which is prohibited from being 

exported and which is designated on the basis of the same rules and 

standards; 

C.  Information on cultural property export certificates; 

D. Information on cultural property protection and preservation 

organisations; 

E. Information on underground and underwater artefacts as well as on 

archaeological discoveries; 

F. Basic procedures relating to the transaction of cultural property. 

 

3.2. The above information must be regularly updated. 

 

 

Article 4 

 

The Parties shall strengthen exchanges and training of personnel in the 

field of the prevention of the theft, clandestine excavation and illicit import 

and export of cultural property, in particular in the fields of the safety 

administration of cultural property, administration of cultural property 

markets, administration of the import and export of cultural property, law 

drafting, information collecting and coordination in international affairs. 
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Article 5 

 

For the purposes of this Agreement, the Parties shall enhance 

coordination and further improve each other‟s license system on the export 

of cultural property, cultural property registration system, information 

release system on stolen cultural property and supervision system on the 

import of cultural property. 

 

Article 6 

 

6.1. The Parties shall conduct thorough consultation and coordinate 

each other‟s positions on multilateral affairs concerning the prevention of 

the theft, clandestine excavation and illicit import and export of cultural 

property. 

 

6.2. The Parties shall strengthen collaboration in further enhancing 

awareness of the general public, museums and other cultural organisations 

on threats brought about by the theft, clandestine excavation and illicit 

import and export of cultural property in the international community, 

increase cooperation with organisations implementing relevant 

international conventions of UNESCO when coordinating cultural 

relations with the third country, and reduce or suspend intercourses with 

museums or other organisations involved with the theft, clandestine 

excavation and illicit import and export of cultural property.  

 

6.3. The Parties shall provide each other with information on illegal 

cultural property appearing in the international cultural property market, 

which concerns the Parties and share information related to evaluating, 

registering, retrieving and returning lost cultural property of the Parties 

when conducting relevant investigations. 

 

Article 7 

 

The Parties shall establish a consultation mechanism, which will 

work on a regular basis to solve problems rising from the implementation 

of this Agreement and work out plans for further cooperation. 
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Article 8 

The Parties will mutually take all the necessary measures for the 

prevention and elimination of illegal import and transfer of ownership of 

cultural property of the other Party as well as measures for the return of 

the cultural property that has been illegally exported and held in the 

territory of the other Party. The Parties shall cooperate with the relevant 

competent authorities in respect to the above matter. 

 

Article 9 

The Parties shall inform each other about the completion of each 

other‟s relevant domestic legal procedures for the ratification of the 

Agreement. This Agreement shall enter into force on the date of the 

receipt of the reconfirmation from each other, and shall remain valid for a 

period of five years. This Agreement shall be renewed automatically; 

thereafter for a further period of further five years each until either Party 

gives to the other a six (6) month prior notice in writing of its intention to 

terminate it. 

 

In witness whereof the undersigned, being duly authorised thereto by 

their respective Governments, have signed this Agreement. 

 

Done in two original copies, in Nicosia on 29 October 2013, in the 

Greek, Chinese and English languages, all three texts being equally 

authentic. If any difference over the text of the Agreement arises, the 

English text shall prevail.  

 

 

 

 

 

For the Government of For the Government of 

The Republic of Cyprus                           The  People‟s Republic of China  
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APPENDIX I 
 

Agreement 
between 

The Government of the Republic of Cyprus 
and 

The Government of the People’s Republic of China 
on 

Preventing the theft, clandestine excavation and illicit import 
and export of cultural property 

 
 

Definition of cu1tural property 
 

For the Republic of Cyprus, cultural property, includes but is not 

limited to the following items: 

 

1. CERAMICS 

a. CERAMICS (from the Late Neolithic period to A D .1940) in many 

Shapes and forms  

b. Terracotta figurines. (from the Chalcolithic period to the end of the 

Roman period),in different types characteristic of the various periods. 

c. Inscriptions (from the Late Bronze Age to A D. 1940). These include 

tablets, inscribed handles, sling bullets or parts of ceramic vessels 

d. Seals (clay stamps) (from prehistory to A.D.1850). 

e. Wall brackets, 1amps (from the Late Bronze Age to A.D 1940, 

handmade, wheel made or mould made. 

f. Loom weights-spind1e whorls (from the Early Bronze Age to 

A.D.1940), in various shapes in accordance with the various 

chronological periods 

g. Sarcophagi (from the Archaic period to the end of the Medieval period, 

ca 1500 A.D.) 

 

2. STONE 

a. Vessels (from the Aceramic Neolithic to A.D.1940 of various stones 

including andesine, basalt, limestone, alabaster, marble and other 

imported stone material. 

b. sculptures (from the Neolithic to A.D.1940). These are made of marble, 

limestone or other stones and may be rendered in the round in relief. 

c. Architectural elements (from the Bronze Age to A.D.1940).These 

include parts from funerary, religious, domestic or administrative 

buildings or structures in different kinds of stone (e.g. marble, 

1imestone, granite). 

d. Seals (from the Bronze Age to A.D.1940), of various stones, sometimes    

imported. 
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e. Amulets and pendants (from the Bronze Age to A.D.1940).These are 

made of different types of stone (e.g. picroilte). 

f. inscriptions (from the Archaic period to A.D. 1940). These include 

inscribed tombstones or other funerary or other funerary or religious 

monuments, cippi, milestones etc. 

g. Sarcophagi/Tombstones 

h. Tools (from the Neolithic to A D.1940).F1int tools and weapons, 

grinders, pounders, whetstones, axes, chisels, moulds, celts, mortars, 

maceheads, pestles. 

 

3. METAL 

a. copper/Bronze (form the Early Bronze Age to A.D.1940) 

i. vessels 

ii. tools(agricultural, smithing, domestic) 

iii. weapons (arrowheads, spearheads, daggers, swords, knives) 

iv. statuettes/statues of votive or religious nature 

v. jewellery/personal objects 

vi. lamps 

vii. coins (from the Archaic period to the end of the Roman period) 

viii. ceremonial objects (shovels, shepherds, hooks, crosses etc.) 

ix. weights 

x. ingots 

b. Iron (from the Late Bronze Age to A.D. 1940). 

i. tools (domestic, agricultural, smithing) 

ii. weapons ( swords, daggers, spearheads , arrowheads, knives ) 

c. Lead (from the Late Bronze Age to A.D.1940) 

i. seals 

ii. weights 

iii. bullets 

d. Si1ver (from the Bronze Age to A.D.1940). 

i. vesse1s (bowls, jugs) 

ii. jewellery / personal objects 

iii. ceremonial objects (figurines, crosses) 

iv. coins (from the Archaic period to the end of Roman period) 

v. tools (surgical) (from the Roman to Medieval period) 

e. Gold (from the Bronze Age to A. D. 1940) ingots or electrum 

i. vessels 

ii. jewellery / persona1 objects 

iii. coins (from the Archaic period to the end of the Roman period) 

iv. ceremonial objects (scepters, crosses) 

v. ingots 
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4.  GLASS / FAIENCE / ENAMEL (from the Bronze Age to A.D. 1940) 

a. Vessels of different shapes from the various periods 

b. Lamps of different shapes from the various periods 

c. Jewellery / personal ornaments 

d. Seals 

e. Figurines 

f. Ecclesiastical objects 

 

5.  IVORY / IBONE (from the Bronze Age to A. D. 1940) 

a. Personal ornaments / personal objects (combs, mirrors) 

b. Tools (needles, handles. spatula) 

c. Vessels / boxes / lids 

d. Figurines / relief. Either freestanding or parts of other objects 

e. Seals 

 

6.  TEXTILES 

a. Ritual garments (ecclesiastical) 

 

7.  MOSAICS (FLOOR / WALL) (from the Hellenistic period to A. D. 

1940) 

a. Stone, either as parts of monuments or moveable objects 

b. Glass 

 

8.  FRESCOES / WALL PAINT1NGS (from the Neolithic period to A. D. 

1940)  

Either as parts of monuments or moveable objects 

 

9.  WOOD (from the Early Christian period to A. D. 1940) 

a. Icons painted in various techniques 

b. Iconostasis 

c. Royal doors 

d. Proskynetarion 

e. Crosses 

f. Furniture 
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APPENDIX II 
Agreement 

between 
The Government of the Republic of Cyprus 

and 
The Government of the People’s Republic of China 

on 
Preventing the theft, clandestine excavation and illicit import 

and export of cultural property 
 
 

Definition of cu1tural property 
 

For the People‟s Republic of China, cultural property includes but is 

not limited to the following items: 

 

I. Stoneware: 

A. Tools/utensils made of sandstone, basalt, limestone, gravel, flint 

stone and other types of stones mainly include all kinds of scraper, 

chopper, sharp-shaped tool, axe, adze, shovel, chisel, plow, falchion, 

hoe, sickles, millstone, frotton, spinning wheel, net sinker, steinkern, 

slate, stone ball and others utensils, as well as Bi (jade with hole in 

center), mortar, jar, bowl, pot, inkstone, chime stone, utensil mould, 

furniture and others utensils and wares, which were approximately 

produced in the period between 2 million years ago and AD 1949. 

B. Weapons made of basalt, gravel, flint and other types of stones 

mainly include all kinds of arrowhead, tomahawk, dagger-axe, sword, 

pellet, spearhead and others, which were approximately produced in 

the period between 50 thousand years ago and 800 BC. 

C. Sculptures/statues/ornaments or decorations made of sandstone, 

basalt, limestone and other types of stones mainly include all kinds of 

stone tablet, watchtower, ornamental column, sutra stele, petroglyph 

sculpture, statue, inscription, imitated statue, balustrade, seal, “Guan” 

and “Guo”(inner and outer coffins), epitaph, stone relief, ornamental 

stone, building component and others, which were approximately 

produced in the period between 8000 BC and AD 1949. 

 

 

 

 

 

71



 

II. Jade ware: 

A. Ritual vessels made of tremolite, actinolite, serpentine and other 

types of jade materials used for sacrifices, rituals and other activities. 

They mainly include all kinds of Bi (jade with hole in center), Cong 

(rectangular jade with round hole), Gui (jade tablet), Zhang (short 

jade tablet), Huang (semi-annular jade pendant), Hu (tiger-shape 

jade), axe, shovel, battle-axe, royal seal, tomahawk, dagger-axe, 

knife, book and others, which were approximately produced in the 

period between 6000 BC and AD 1911. 

B. Funeral articles made of tremolite, actinolite, serpentine and other 

types of jade materials buried with the deceased. They mainly include 

all kinds of cladding, clothing, pillow, Han (jade kept in the mouth of 

the deceased), Wo (jade grasped in the hand of the deceased), Sai 

(jade plugs put in the 9 holes of the deceased), epitaph and others, 

which were approximately produced in the period between 6000 BC 

and AD 1949. 

C. Ornaments made of tremolite, actinolite, agate, crystal, amber, coral 

and other types of jade and gem materials used for adornment, 

decorations and so on. They mainly include all kinds of amulet, 

adorning hairpin, titivating hairpin, bracelet, collar, thumb ring, 

pendant, tube, bead, comb, brand, sword decoration, belt ornament, 

belt hook, ring, figure ornament, animal ornament, flower-and-bird 

ornament and others, which were approximately produced in the 

period between 6000 BC and AD 1949. 

D. Utility articles/furnishings made of tremolite, actinolite, serpentine, 

agate, crystal and other types of jade materials used for daily life and 

furnishings. They mainly include all kinds of cup, plate, box, pot, 

bowl, bottle, stove, fumigate, snuff bottle, stationery, seal, coin, tally, 

flower receptacle, decorative furniture, pebble, screen and others, 

which were approximately produced in the period between 1600 BC 

and AD 1949. 

 

III. Ceramics/Tiles 

A. Utensils/implements made of ceramic, glass and enamel, including 

ceramic utensils, such as those made of gray pottery, terracotta, 

painted pottery, black pottery, brown pottery, white pottery, glazed 

pottery, violet sand earthenware and others; as well as porcelain 

utensils, such as those made of protoporcelain, celadon, ceramic 

whiteware, painted porcelain, blue-and-white porcelain, color glazed 

vitreous enamel and others. They mainly include all kinds of jar, pot, 

bowl, plate, Yu (broad-mouthed receptacle for holding liquid), bottle, 

cup, earthen bowl, basin, vat, urn, Zun (wine utensil), Ding(cooking 
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vessel), Li (large earthen pot), Jue (wine utensil with three legs), Dou 

(utensil for containing foods), Gui (pitcher with three hollow legs), 

oven, kettle, pillow, lamp, stove, fumigate, drum, table, snuff bottle, 

chess, spinning wheel, stationery, lute, holder, pottery mold, kiln 

furniture, pellet and others, which were approximately produced in 

the period between 8000 BC and AD 1949. 

B. Carving/sculptures models made of pottery, porcelain and mud, 

mainly include all models of god, figure, animal, plant, house, 

courtyard, furniture, storehouse and kitchen, field, vehicle, boat and 

others, which were approximately produced in the period between 

6000 BC and AD 1949. 

C. Architecture components made of ceramic, brick and glass mainly 

include all kinds of flat tile, pantile, eave tile, animal-shaped ridge, 

textured brick, hollow brick, molded-brick relief, brick carving, die 

plate and others, which were approximately produced in the period 

between 2100 BC and AD 1949. 

 

IV. Painting and Calligraphy / Books and Documents / Other 

Products Made of Paper 

A. Calligraphy includes scripts handwritten, engraved or printed on 

diverse material carriers with regular script, running script, cursive 

script, official script and seal script in the forms of scroll, album, fan, 

couplet, screen and so on. They mainly include all kinds of model 

calligraphy, rubbing from stone inscription, book of rubbing and 

others, which were approximately produced in the period between 

1600 BC and AD 1949. 

B. Paintings include all images of landscape, flower-bird painting, figure 

painting and other forms of painting drawn, engraved or printed on 

diverse material carriers. They mainly include all kinds of rock 

painting, silk painting, mural, ink painting, color painting, engraving 

as well as oil painting, watercolor, gouache, drawing, sketch and 

others, which were approximately produced in the period between 6000 

BC and AD 1949. 

C. Books and documents include every kind of ancient book, file and 

other literature carved, written or printed on any kind of tortoise shell, 

animal bone, bamboo, silk, paper and other material carriers in 

Chinese ethnic languages. They mainly include all kinds of oracle 

bone,  covenant, bamboo slip, silk manuscript, book, amanuensis, 

scripture, local chronicle, file, contract, map, design, chart, 

genealogy, letter, manuscript, miscellaneous draft, miscellaneous 

copy, correspondence, document, telegram, inscription, newspaper 

and periodical, teaching materials, flyer, certificate and license, 
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publicity material, diary, note and all kinds of engraving, which were 

approximately produced in the period between 3500 BC and AD 

1949. 

D.  Papers include every kind of paper made from plant fiber and other 

similar materials, which were approximately produced in the period 

between 200 BC and AD 1949. 

E.  Banknotes made of papers mainly include all kinds of paper 

currencies that pronounced in Chinese as Jiaozi, Qianyin, Huizi, 

Baochao, Qianpiao, Yinpiao, Chaopiao and others, which were 

approximately produced in the period between AD 900 and AD 1949. 

F.   Stamps/postage products, printed and issued by the postal 

administration for the posting and delivery of mails, mainly include 

all kinds of stamp, stamped envelope, postcard, letter sheet, 

countermark, printing plate and others, which were approximately 

produced in the period between AD 1878 and AD 1949. 

V. Bronze: 

A. Ritual utensils made of pure copper, tin-lead alloy and other similar 

alloys, used for sacrifices, ceremonies, etc. They mainly include all 

kinds of eating utensils, such as Ding(cooking vessel), Gui (round 

basket for containing cooked foods), Li (large earthen pot), Yan 

(cooking utensil), Dou (utensil for containing foods), Xu (utensil for 

containing cooked foods), Fu (square grain receptacle) and Dun 

(millet receptacle); all kinds of drinking utensils, such as Gu (goblet), 

Jue (wine utensil with three legs), Jia (round-mouthed and three-

legged wine cup), Jue (utensil for warming wine), Gong (wine utensil 

made of horn), Zhi (drinking utensil), Zun (wine utensil), You (wine 

utensil with diverse shapes), pot, He (drinking utensil with three or 

four legs) and Yi (wine utensil); all kinds of water containers, such as 

tray, washbasin, Jian (basin) and Fou (earthware for sucking water); 

and all kinds of musical instruments, such as chime, cymbals, bell, 

drums, Chunyu (bronze musical instrument). They were 

approximately produced in the period between 2100 BC and AD 

1911. 

B. Weapons made of pure copper, tin-lead alloy and other similar alloys 

mainly include all kinds of dagger-axe, falchion, sword, spear, 

halberd, arrowhead, cannon, dagger, crossbow, corslet and others, 

which were approximately produced in the period between 3000 BC 

and AD 1911. 

C. Farm implements/tools made of pure copper, tin-lead alloy and other 

similar alloys mainly include all kinds of shovel, adze, chisel, hoe, 
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Bo (similar to hoe), wimble, hook and others, which were 

approximately produced in the period between 3000 BC and AD 

1911. 

D. Daily utensils made of pure copper, tin-lead alloy and other similar 

alloys mainly include all kinds of lamp, mirror, stove, oven, bottle, 

pot, paperweight, stationary, belt hook, iron, holder, flower 

receptacle, decorative furniture, harness implement, weights and 

measuring instruments (ruler, measurement, balance, weight, litre, 

bucket), architecture component and others, which were 

approximately produced in the period between 3000 BC and AD 

1949. 

E. Sculptures/statues made of pure copper, tin-lead alloy and other 

similar alloys mainly include all sculptures/statues of god, figure, 

animal, plant and others, which were approximately produced in the 

period between 2100 BC and AD 1949. 

F. Coins made of pure copper, tin-lead alloy and other similar alloys 

mainly include all kinds of cowrie coin, shovel-shaped coin, knife-

shaped coin, circular coin, ant nose money (or grimace coin), 

weighted coin, Tongbao coin, Yuanbao coin, Guohao coin (coin with 

the title of a country), Nianhao coin (coin with the title of reign), 

Yasheng coin (coin for blessing), Qianpai (money plate), coin mold, 

banknote printing plate and others, which were approximately 

produced in the period between 1600 BC and AD 1949. 

G. Tallies/imperial seals made of pure copper, tin-lead alloy and other 

similar alloys mainly include all kinds of tiger-shaped tally, fish-

shaped tally, turtle shell tally, plaque, tally, coupon, imperial seal, 

seal, badge and others, which were approximately produced in the 

period between 1600 BC and AD 1949. 

 

VI. Other Metals: 

A. Tools/utensils made of gold, silver, copper, iron, tin, lead and other 

similar alloys mainly include all kinds of tools and utensils, such as 

hoe, axe, shovel, plow, sickle, harrow, saw, hammer, wimble, needle, 

nail, hook and so on, as well as all kinds of utensils/implements, such 

as pot, bowl, cup, plate, basin, box, bottle, kettle, spoon, plaque, 

board, stick, bell, lamp, tower, fumigate, lock, spinning wheel, seal, 

animal head appliqué, stationary, horologe, Ruyi-sceptre, snuff bottle, 

toy, carriage, harness, flower receptacle, decorative furniture, 

astronomical almanac device, weights and measures instrument, 

harness implement, enamel product, production tools, industrial 

equipment, instrumentation, audio & video products and other 
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implement and utensil, which were approximately produced in the 

period between 800 BC and AD 1949. 

B. Weapons made of gold, silver, iron and other similar alloys mainly 

include all kinds of ancient weapons such as sword, falchion, spear, 

halberd, arrowhead, cannon, mine, crossbow, corslet as well as all 

kinds of modern weapons, such as gun, bomb, tank, warship, aircraft, 

explosive and other contemporary and modern weapons, which were 

approximately produced in the period between 800 BC and AD 1949. 

C. Ornaments and decorations made of gold, silver and other similar 

alloys include all kinds of crown ornament, headwear, mask, plastron, 

hand ornament, wrist ornament, belt ornament, clothing accessories, 

sword ornament, plaque ornament, harness ornament and others, 

which were approximately produced in the period between 800 BC 

and AD 1949. 

D. Sculptures/statues made of gold, silver, iron, tin, aluminum and other 

alloys mainly include all sculptures/statues of god, figure, animal, 

plant and others, which were approximately produced in the period 

between 800 BC and AD 1949. 

E. Coin made of gold, silver, copper, iron, tin, lead, nickel and other 

similar metals or alloys mainly include all kinds of gold plate, gold 

cake, gold coin, gold ingot, gold bullion, silver cloth, silver bullion, 

silver ingot, silver cake, silver coin, silver horseshoe, iron weighted 

coin, iron Tongbao coin, machine-made alloy coin, commemorative 

coin, as well as stereotype, banknote printing plate and others, which 

were approximately produced in the period between 800 BC and AD 

1949. 

F.  Tallies/seals made of gold, silver, iron, tin, lead, aluminum and other 

similar metals include all kinds of plaque, tally, coupon, royal seal, 

seal, badge and others, which were approximately produced in the 

period between 1600 BC and AD 1949. 

VII. Bamboo and Wood Products: 

A. Sculptures/statues made of bamboo, wood, rattan, kernel, calabash, 

sumac and other similar materials mainly include all 

sculptures/statues of god, figure, animal, Ruyi-sceptre, seal, 

stationery (pen, pen holder, armrest, paperweight, brush washer), 

engraving and others, which were approximately produced in the 

period between 5000 BC and AD 1949. 

B. Furniture made of Huanghuali wood, padauk, wenge, nanmu 

wood(Persian Cedar), ebony, mahogany, lignumvitae, camphor 

wood, elm, beech and other similar timbers, mainly include all kinds 

of table, chair, stool, buttress, bed, couch, chest, cabinet, table, 
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teapoy, box, closet, clothes rack, screen and their components, which 

were approximately produced in the period between BC 1600 and 

AD 1949. 

C. Utensils/implements made of bamboo, wood, calabash, sumac and 

other similar materials mainly include all kinds of bowl, jar, box, 

bottle, plate, pot, Dou (utensil for containing foods), cup, Zun (wine 

goblet), abatis, basket, mirrored dressing case, fan, comb, fine-

toothed comb, lamp, lyre, flute, vertical bamboo flute, pipe, Se (25-

stringed horizontal harp), drum, bow, sheath, shield, corslet, pillow, 

carriage, boat, sedan, stationery, seal, chessboard, chessman, toy, 

puppet, mask, smoking set, tally, holder, “Guan” and “Guo”(inner 

and outer coffins) and others, which were approximately produced in 

the period between 5000 BC and AD 1949. 

D. Architecture Components and architecture models made of bamboo, 

wood, sumac and other similar materials mainly include all kinds of 

door, window, roof beam, column, plate, rafter, cornice, sparrow 

brace, ceiling, railing and various architecture components and 

models, which were approximately produced in the period between 1600 

BC and AD 1949. 

 

VIII. Leather, Cloth and Various Kinds of Organic Substances: 

A. Costumes and arts and crafts made of leather, wool, silk, cotton, linen 

and other plant fibers mainly include all kinds of shoe, hat, clothing, 

ornament, blanket, flag, mask, Tangka(Tibetan art of scroll painting) 

and other accessories, which were approximately produced in the 

period between 5000 BC and AD 1966. 

B. Utensils/implements plaited and sewn of plant fibers, leather and 

other similar materials mainly include all kinds of bowl, cup, box, 

bag, barrel(bucket), shadow puppet, toy, carriage, harness, tackle and 

others, which were approximately produced in the period between 

BC 1600 and AD 1949. 

C. Weapons and accessories made of leather and other similar materials 

mainly include all kinds of shield, protective tool and others, which 

were approximately produced in the period between 1600 BC and 

AD 1949. 

D. Glassware/glassware made of silicon, lead, barium and other similar 

materials mainly include all kinds of pipe, bead, clasp, pendant, ring, 

brand, band plate, baldric, chessman, smoking set and others, which 

were approximately produced in the period between 1100 BC and AD 

1949. 
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IX. Bone, Tooth and Horn Products: 

Products made of animal bone, ivory, ox horn, rhinoceros horn, 

antler, hawksbill, clams and other similar materials mainly including all 

kinds of needle, tube, ring, flute, whistle, knife, wimble, Si (shovel-shaped 

farm tool), sickle, dagger, bladder, arrowhead, hair clasp, box, cup, seal, 

stationery (pen, armrest, paperweight and so on), brand, coin, ornament, 

decorative furniture, screen and others, which were approximately 

produced in the period between 500 thousand years ago and AD 1949. 

In addition to the cultural relics aforesaid, the following Chinese 

cultural relics are not subject to the lower limit age confined in the 

agreement due to legal or professional reasons: 

 I. Chinese cultural relics stolen, clandestinely excavated, illicitly 

sold  and smuggled out of the border of the People‟s Republic of China. 

 II. All kinds of immovable cultural heritage sites and monuments 

and  their integral components such as mural painting, carving, sculpture, 

 etc. ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
__________________________________________________________________________________ 

Τςπώθηκε ζηο Τςπογπαθείο ηηρ Κςππιακήρ Δημοκπαηίαρ, 1445 Λεςκωζία, Κύππορ 
Τηλ.: 22405824, Φαξ: 22303175 - www.mof.gov.cy/gpo 

Ανηίηςπα ηηρ Επίζημηρ Εθημεπίδαρ πωλούνηαι ππορ €2,00 ηο καθένα - Εηήζια ζςνδπομή: €68,00 
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