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Αριθμός 4242 Πέμπτη, 5 Απριλίου 2018 1

Ο περί της Συμφωνίας μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Αραβικής Δημοκρατίας της Αιγύπτου για 
την Προστασία και Επιστροφή Κλεμμένης ή Παράνομα Εισηγμένης ή Εξαχθείσας ή τη Μεταφορά Πολιτιστικής 
Περιουσίας (Κυρωτικός) Νόμος του 2018 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής 
Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος.

Αριθμός 1(IIΙ) του 2018 

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΚΥΡΩΝΕΙ ΤΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ
ΤΗΣ ΑΡΑΒΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΑΙΓΥΠΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΚΛΕΜΜΕΝΗΣ  

ΠΑΡΑΝΟΜΑ ΕΙΣΗΓΜΕΝΗΣ  ΕΞΑΧΘΕΙΣΑΣ TH ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Συνοπτικός 
τίτλος.

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί της Συμφωνίας μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας
και της Αραβικής Δημοκρατίας της Αιγύπτου για την Προστασία και Επιστροφή Κλεμμένης ή 
Παράνομα Εισηγμένης ή Εξαχθείσας ή τη Μεταφορά Πολιτιστικής Περιουσίας (Κυρωτικός) Νόμος 
του 2018.

Ερμηνεία. 2. Στον παρόντα Νόμο, εκτός εάν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια –

«Συμφωνία» σημαίνει τη Συμφωνία μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Αραβικής 
Δημοκρατίας της Αιγύπτου που αφορά την προστασία και επιστροφή κλεμμένης ή παράνομα 
εισηγμένης ή εξαχθείσας ή μεταφορά πολιτιστικής περιουσίας, η οποία υπογράφτηκε στη Λευκωσία 
την 3η Μαρτίου 2017 και εγκρίθηκε  από το Υπουργικό Συμβούλιο με την Απόφασή του υπ’ αριθμό 
82.174 ημερομηνίας 1η Μαρτίου 2017·

«Υπουργός» σημαίνει τον Υπουργό Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων και περιλαμβάνει 
οποιονδήποτε από αυτόν εξουσιοδοτημένο λειτουργό.

Κύρωση της 
Συμφωνίας.
Πίνακας.
Μέρος Ι,
Μέρος ΙΙ.

3. Με τον παρόντα Νόμο κυρώνεται η Συμφωνία, της οποίας το πρωτότυπο κείμενο στην
αγγλική γλώσσα εκτίθεται στο Μέρος Ι του Πίνακα και σε ελληνική μετάφραση στο Μέρος ΙΙ του 
Πίνακα:

Νοείται ότι σε περίπτωση διαφοράς μεταξύ του κειμένου στο Μέρος Ι του Πίνακα και του 
κειμένου στο Μέρος ΙΙ του Πίνακα, υπερισχύει το κείμενο που εκτίθεται στο Μέρος Ι αυτού.

Αρμόδια 
Αρχή.

4. Αρμόδια Αρχή για την εφαρμογή του παρόντος Νόμου ορίζεται ο Υπουργός.

Έκδοση 
Κανονισμών.

5. Το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται να εκδίδει Κανονισμούς για την καλύτερη εφαρμογή των
διατάξεων της Συμφωνίας και του παρόντος Νόμου.



2



3



4



5



6



7



8



9



10



ΜΕΡΟΣ ΙΙ

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ 
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΡΑΒΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 
ΤΗΣ ΑΙΓΥΠΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΚΛΕΜΜΕΝΗΣ , Ή 
ΠΑΡΑΝΟΜΑ ΕΙΣΗΓΜΕΝΗΣ Ή ΕΞΑΧΘΕΊΣΑΣ  Ή ΜΕΤΑΦΟΡΑ 
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 

Η Κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας  και η Κυβέρνηση της Αραβικής 
Δημοκρατίας της Αιγύπτου (στο εξής καλούμενες  «τα Μέρη»)

ΕΠΙΘΥΜΩΝΤΑΣ να ενισχύσουν τη διμερή συνεργασία τους στον τομέα της 
προστασίας της πολιτιστικής περιουσίας,

ΕΧΟΝΤΑΣ ΕΠΙΓΝΩΣΗ της σοβαρότητας των αδικημάτων που σχετίζονται με την 
κλοπή ή / και την παράνομη εισαγωγή και εξαγωγή πολιτιστικής περιουσίας, και τη 
σημασία της προστασίας τους, ιδιαίτερα στις περιπτώσεις λεηλασίας των 
αρχαιολογικών χώρων, μνημείων, μουσείων και θαμμένων τεχνουργημάτων.

ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ τη θεμελιώδη σημασία της προστασίας και διατήρησης της 
πολιτιστικής τους περιουσίας , σύμφωνα με τις αρχές και τους κανονισμούς που 
καθιερώνονται στη Σύμβαση της UNESCO του 1970 σχετικά με τα Μέτρα 
Απαγόρευσης και Παρεμπόδισης της Παράνομης Εισαγωγής, Εξαγωγής και 
Μεταφοράς Ιδιοκτησίας Πολιτιστικής Περιουσίας και τη Σύμβαση της
UNESCO του 1972  σχετικά με την Προστασία της Παγκόσμιας Πολιτισμικής  και 
Φυσικής Κληρονομιάς ,

ΕΧΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΠΕΠΟΙΘΗΣΗ ότι η συνεργασία μεταξύ τους για την επιστροφή 
πολιτιστικής περιουσίας που έχει  κλαπεί ή παράνομα απομακρυνθεί από τη χώρα 
προέλευσής της είναι μια αποτελεσματική μέθοδος για την προστασία του 
δικαιώματος του κάθε Μέρους να ανακτήσει τέτοια περιουσία υπό την ιδιότητά του 
ως αρχικού ιδιοκτήτη,

ΕΠΙΘΥΜΩΝΤΑΣ να θεσπιστούν κανόνες για την επιστροφή της πολιτιστικής 
περιουσίας που υπόκειται σε κλοπή ή παράνομη απομάκρυνση από τη χώρα 
προέλευσής της και για την προστασία και τη διατήρηση τέτοιας πολιτιστικής 
περιουσίας. 

ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ το μοναδικό και διακριτικό  χαρακτήρα της αντίστοιχης 
πολιτιστικής περιουσίας κάθε Kράτους,

Συμφώνησαν τα εξής:
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Άρθρο 1

Για τους σκοπούς της παρούσας Συμφωνίας, ο όρος:

(i)    «Πολιτιστική περιουσία» σημαίνει αρχαιολογική, καλλιτεχνική, ιστορική και 
παλαιοντολογική περιουσία.
(ii) «Κυπριακή πολιτιστική περιουσία» νοείται η περιουσία που ορίζεται ως 
τέτοια σύμφωνα με τους νόμους της Κυπριακής Δημοκρατίας  (βλέπε Παράρτημα 1).

(iii) «Aιγυπτιακή πολιτιστική περιουσία» νοείται η περιουσία που ορίζεται ως 
τέτοια σύμφωνα με τους νόμους της Αραβικής Δημοκρατίας της Αιγύπτου (βλέπε 
Παράρτημα 2).

Άρθρο 2
Τα Μέρη δεσμεύονται να απαγορεύουν την είσοδο στο έδαφός τους 

πολιτιστικής περιουσίας που κλάπηκε ή έγινε αντικείμενο παράνομης εμπορίας.

Άρθρο 3
1. Με βάση την αίτηση ενός από τα Μέρη, το άλλο Μέρος οφείλει να λάβει
τα κατάλληλα νομικά μέτρα για να ανακτήσει και να επιστρέψει οποιαδήποτε 
πολιτιστική περιουσία που ευρίσκεται στο έδαφός του, και που αποτέλεσε 
αντικείμενο  κλοπής,  παράνομης εισαγωγής, εξαγωγής ή μεταφοράς από τη χώρα 
προέλευσής της, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία του εν λόγω Μέρους και τις 
ισχύουσες διεθνείς συμφωνίες.

2.  Οι αιτήσεις για την ανάκτηση και την επιστροφή της πολιτιστικής περιουσίας 
πρέπει να υποβάλλονται γραπτώς μέσω της διπλωματικής οδού.

3. Όλες οι δαπάνες για την ανάκτηση και την επιστροφή της προαναφερόμενης 
πολιτιστικής περιουσίας βαρύνουν το αιτούν Μέρος.

Άρθρο 4
Τα Μέρη ανταλλάσσουν τις ακόλουθες πληροφορίες:

1. Κάθε Μέρος κοινοποιεί στο άλλο την κλοπή πολιτιστικής περιουσίας και 
ανταλλάσσει πληροφορίες  σχετικά με τηv τοποθεσία της εν λόγω περιουσίας.

2. Σε περίπτωση  αστυνομικής έρευνας που άρχισε από το ένα Μέρος σε σχέση 
με κλοπή ή παράνομη εισαγωγή, εξαγωγή ή μεταφορά ιδιοκτησίας πολιτιστικής 
περιουσίας, το άλλο Μέρος, κατόπιν αιτήματος, θα παράσχει κάθε δυνατή βοήθεια, 
συμπεριλαμβανομένης της βοήθειας για τον εντοπισμό των προσώπων που 
συμμετείχαν στην κλοπή, παράνομη εισαγωγή, εξαγωγή, ή / και οποιαδήποτε άλλη 
σχετική εγκληματική συμπεριφορά.
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3. Προκειμένου να διευκολυνθεί η διαδικασία αναγνώρισης και  επιβολής των
μέτρων προστασίας, κάθε Μέρος θα παρέχει στα τελωνεία, αστυνομικές και άλλες 
αρμόδιες αρχές όλες τις διαθέσιμες πληροφορίες σχετικά με κλεμμένη ή παράνομα 
εισηγμένη ή παράνομα μεταφερθείσα πολιτιστική περιουσία.

Άρθρο 5
Σύμφωνα με την παρούσα Συμφωνία, κάθε Μέρος απαλλάσσει από 

τελωνειακούς δασμούς ή άλλους φόρους πολιτιστική περιουσία που πρόκειται να 
επιστραφεί στο άλλο μέρος.

Άρθρο 6
Κάθε διαφορά σχετικά με την ερμηνεία ή την εφαρμογή της παρούσας 

Συμφωνίας θα επιλύεται με διαβουλεύσεις μεταξύ των Μερών.

Άρθρο 7
Η παρούσα Συμφωνία μπορεί να τροποποιηθεί οποτεδήποτε με  αμοιβαία γραπτή 
συγκατάθεση των Μερών. Οι τροποποιήσεις θα τίθενται σε ισχύ με τον  τρόπο που 
περιγράφεται στο άρθρο 8 και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας 
Συμφωνίας.

Άρθρο 8
1. Η παρούσα Συμφωνία τίθεται σε ισχύ τριάντα (30) ημέρες μετά την
παραλαβή της τελευταίας γραπτής κοινοποίησης μέσω της διπλωματικής οδού, με την 
οποία τα Μέρη κοινοποιούν αμοιβαία ότι οι αντίστοιχες εσωτερικές διαδικασίες για 
την έναρξη ισχύος της έχουν ολοκληρωθεί.

2. Η παρούσα Συμφωνία παραμένει σε ισχύ για περίοδο πέντε ετών και  στη
συνέχεια παρατείνεται αυτόματα για διαδοχικές περιόδους πέντε ετών, εκτός εάν ένα 
από τα Μέρη δώσει στο άλλο γραπτή προειδοποίηση έξι μηνών (6) για  την πρόθεσή 
του να την τερματίσει.

Έγινε σε δυο αντίγραφα τη Λευκωσία, Κύπρου την  3 Μαρτίου 2017 στην Αγγλική 
γλώσσα, και τα δύο κείμενα είναι εξίσου αυθεντικά. Σε περίπτωση διαφοράς ως προς 
την ερμηνεία, το αγγλικό κείμενο υπερισχύει.

Για την Κυβέρνηση της Για την Κυβέρνηση της
Κυπριακής Δημοκρατίας Αραβικής Δημοκρατίας της Αιγύπτου

κ Μάριος Δημητριάδης Ο Δρ. Sahar Nasr 
Yπουργός Μεταφορών, Επικοινωνιών Υπουργός Επενδύσεων και Διεθνούς
και Έργων Συνεργασίας
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Παράρτημα 1

Κατηγορίες των Κυπριακών Αρχαιοτήτων

Για την Κυπριακή  Δημοκρατία  η πολιτιστική περιουσία περιλαμβάνει, αλλά δεν 
περιορίζεται  μόνο, στα ακόλουθα αντικείμενα:

1.   ΚΕΡΑΜΙΚΑ
α. ΚΕΡΑΜΙΚΑ (από την ύστερη Νεολιθική περίοδο μέχρι το 1940 μ.Χ.) σε 
πολλά σχήματα και μορφές
β. Πήλινα ειδώλια. (Από τη Χαλκολιθική εποχή μέχρι το τέλος της Ρωμαϊκής 
περιόδου), σε διάφορους τύπους  που είναι χαρακτηριστικοί των διαφόρων περιόδων.
γ.  Επιγραφές ( από την Ύστερη Εποχή του Χαλκού  μέχρι το  1940 μ.Χ.). 
Περιλαμβάνουν πίνακες, ενεπίγραφες λαβές, σφαίρες σφενδόνης, ή μέρη κεραμικών  
δοχείων.
δ. Σφραγίδες (πήλινες σφραγίδες) ( από την  προϊστορική εποχή μέχρι το 1850 
μ.Χ. )
ε. Υποστηρίγματα (γωνίες) τοίχων , λύχνοι -λάμπες  από την Ύστερη Εποχή του 
Χαλκού  μέχρι το  1940 μ.Χ.) σε διάφορα σχήματα κατασκευασμένα στον τροχό ή σε 
εκμαγείο
στ.  Yφαντικά βάρη, σφοντύλια (από την Ύστερη Εποχή του Χαλκού μέχρι το  
1940 μΧ, ) σε διάφορα σχήματα αναλόγως των διαφόρων χρονολογικών περιόδων.

ζ. Σαρκοφάγοι (από την Αραβική περίοδο μέχρι το τέλος της Μεσαιωνικής περιόδου 
περί το 1500 μ.Χ.).

2.    ΛIΘΙΝΑ   
Δοχεία (από την Ακεραμική Νεολιθική μέχρι το 1940 μ.Χ.) από διάφορους λίθους 
που συμπεριλαμβάνουν ανδεσίνη, βασάλτη, ασβεστόλιθο, αλάβαστρο, μάρμαρο και 
άλλα εισαγόμενα υλικά από λίθους.

β. Γλυπτά (από τη Νεολιθική εποχή  μέχρι το 1940 μ.Χ. ). Αυτά είναι 
κατασκευασμένα από μάρμαρο, ασβεστόλιθο ή άλλες πέτρες και μπορεί να είναι 
ολόγλυφα.
γ. Αρχιτεκτονικά στοιχεία (από την Εποχή του Χαλκού μέχρι το 1940 μ.Χ. Αυτά 
περιλαμβάνουν τμήματα από το επιτύμβια, λατρευτικά , οικιακά  ή διοικητικά κτήρια 
και δομές και  με διάφορα είδη  λίθων (π.χ. μάρμαρο, ασβεστόλιθο, γρανίτη).

3. ΓΥΑΛΙ   / ΦΑΓΕΝΤΙΑΝΗ / ΣΜΑΛΤΟ (Από την Εποχή του Χαλκού μέχρι το 
1940 μ.Χ.)
α. Δοχεία διαφόρων σχημάτων από διάφορες περιόδους
β. Λύχνοι-λάμπες   με διαφορετικά σχήματα από διάφορες περιόδους
γ. Κοσμήματα / προσωπική στολίδια
δ. Σφραγίδες
ε. ειδώλια
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στ. Εκκλησιαστικά αντικείμενα

4. ΕΛΕΦΑΝΤΟΔΟΝΤΟ / Oστούν (από την Εποχή του Χαλκού μέχρι το1940)
α Προσωπικά στολίδια / προσωπικά αντικείμενα (χτένες, καθρέφτες)
β  Εργαλεία (βελόνες, λαβές, σπάτουλες)
γ Δοχεία / κουτιά / καπάκια
δ.        Ειδώλια / ανάγλυφα. Είτε μεμονωμένα είτε ως μέρη άλλων αντικειμένων
3 Σφραγίδες

5. YΦΑΝΤΟΥΡΓΙΚΑ
Α Τελετουργικά ενδύματα - (εκκλησιαστικά)

6. ΨΗΦΙΔΩΤΑ (ΔΑΠΕΔΟΥ / ΤΟΙΧΟΥ) (από την ελληνιστική
περίοδο μέχρι το 1940μ.Χ.)

α. Λίθινα, είτε ως τμήματα  μνημείων ή κινητών αντικειμένων
β. Γυάλινα

7. NΩΠΟΓΡΑΦΙΕΣ-  ΤΟΙΧΟΓΡΑΦΙΕΣ / ( από τη Νεολιθική
περίοδο μέχρι το1940)
Είτε ως τμήματα μνημείων είτε κινητών αντικειμένων

8. ΞΥΛΙΝΑ (από την παλαιοχριστιανική περίοδο μέχρι 
το1940μ.Χ.)

α. Εικόνες ζωγραφισμένες με διάφορες τεχνικές
β. Εικονοστάσια
γ. Βημόθυρα
δ. Προσκυνητάρια
ε. Σταυροί
στ. Έπιπλα
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Παράρτημα 2
Κατηγορίες  Αιγυπτιακών Αρχαιοτήτων

Οι ακόλουθες κατηγορίες θα ισχύουν για Αιγυπτιακές αρχαιότητες από τους 
προϊστορικούς χρόνους μέχρι το 1500 μ.Χ.

I. Λίθινα
Α . Αρχιτεκτονικά και διακοσμητικά στοιχεία ή μέρη τους: Κατασκευασμένα από 
γρανίτη, ψαμμίτη, ασβεστόλιθο, ηφαιστειακή πέτρα, μάρμαρο και άλλα είδη λίθων. 
Κατασκευαστικά / αρχιτεκτονικά στοιχεία που ανήκουν σε διαφορετικούς τύπους  
τάφων και ταφικών χώρων, ιερών τόπων, οικισμών και κατοικιών, όπως επιθεμάτα, 
λωρίδες παραστάδων, στήλες με διαφορετικά στεφάνια και διακοσμήσεις, 
ακρωτήρια, ζωφόροι, παραστάδες μεταξύ δύο παραθύρων, ψηφιδωτά, και τα διάφορα 
άλλα αντικείμενα και στοιχεία, ιντάρσια και εκμαγεία από μάρμαρο, κ.λπ….
Β Κοίλα ανάγλυφα: Σε διάφορα είδη λίθων. Βωμοί, ταφόπετρες, επιτύμβιες στήλες,  
τιμητικές επιγραφές, κλπ ...
Γ. Aνάγλυφα: από ασβεστόλιθο και άλλα είδη λίθων. Λίθινα ανάγλυφα,  επιτύμβια 
ανάγλυφα, σαρκοφάγοι διακοσμημένες ή μη, τεφροδόχοι, επιτύμβιες στήλες, 
διακοσμητικά στοιχεία, κ.λπ.
Δ Γλυπτά / Αγάλματα: από ασβεστόλιθο, μάρμαρο και άλλα είδη λίθων. Ταφικά και 
αναθηματικά αγάλματα, προτομές, ειδώλια, τμήματα εξοπλισμού τάφων,  κ.λπ.
E. Εργαλεία / Μηχανισμοί: Από πυρόλιθο και άλλα είδη λίθων. Διάφορα εργαλεία, 
για παράδειγμα, μαχαίρια και λεπίδες στιλέτου, πέλεκεις,  μηχανισμοί για βιοτεχνικές 
αναψυχής, κ.λπ.
ΣΤ. Όπλα: Από σχιστόλιθο, πυρόλιθο, ασβεστόλιθο, ψαμμίτη και άλλα είδη λίθων. 
Αιχμές βελών, προστατευτικά του καρπού, οβίδες, κ.λπ. 
Ζ. Κοσμήματα / Ενδυμασίες: Από διάφορα είδη λίθων, πολύτιμους και ημιπολύτιμους 
λίθους. Μενταγιόν, μαργαριτάρια,  δαχτυλίδια, κ.λπ.

ΙΙ. Μεταλλικά
Α Αγάλματα / Αγαλματίδια / Προτομές: Κατασκευασμένα από μη σιδηρούχα 
μέταλλα, σπάνια πολύτιμα μέταλλα. Απεικονίσεις ζώων, ανθρώπων και αγαθών, 
πορτρέτα , προτομές κ.λπ.
B. Αγγεία: Από μη σιδηρούχα μέταλλα, σπάνια πολύτιμα μέταλλα και σίδηρο. 
Βραστήρες, κουβάδες, κύπελλα, αγγεία, κόσκινα, κ.λπ.
Γ. Λυχνίες και λάμπες από μη σιδηρούχα μέταλλα και σίδηρο. Λυχνίες και φωτιστικά 
θραύσματα, κ.λπ.
Δ. Κοσμήματα / Ενδυμασίες: Από μη σιδηρούχα μέταλλα, σπάνια πολύτιμα μέταλλα. 
Δακτυλίδια ποδιών, λαιμού,  βραχίονα και δακτύλων, μαργαριτάρια, καρφίτσες,  
πόρπες μανδύα και πόρπες ζωστήρα και στολίδια, μενταγιόν, κ.λπ.
E. Εργαλεία / Συσκευές: Από σίδηρο και μη σιδηρούχα μέταλλα, σπάνια πολύτιμα 
μέταλλα. Πέλεκεις, άξονες, δρέπανα, μαχαίρια, λαβίδες, σφυριά, τρυπάνια, είδη 
γραφής,  κουτάλια, κλειδιά, κλειδαριές, τμήματα αμαξών, ιμάντες πρόσδεσης, 
πέταλα, αλυσίδες, κουδούνια κλπ
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ΣΤ. Όπλα: Από σίδηρο και μη σιδηρούχα μέταλλα, σπάνια πολύτιμα μέταλλα. 
Μάχαιρες , ξίφη, άκρες  λόγχης, βέλη, μαχαίρια, oμφαλοί ασπίδας, οβίδες, κράνη, 
πανοπλίες, κ.λπ.

ΙΙΙ. Κεραμικά
A. Αγγεία: Από λεπτή ή τραχιά κεραμική διαφόρων πηγών χρώματος, σε κάποιο
βαθμό διακοσμημένα, με επίχρισμα χρώματος, εφυαλωμένα. Επιτόπια 
κατασκευασμένα δοχεία και εισαγόμενα σκεύη. Xύτρες, πιάτα, κύπελλα
μικρά δοχεία, φιάλες, αμπούλες, κόσκινα, κλπ
Β. Συσκευές / Σκεύη: Κεραμικά. Μηχανές που σχετίζονται με τη βιοτεχνία και 
διάφορα σκεύη, κλπ
Γ. Λάμπες: Κατασκευασμένες από κεραμικά. Διάφοροι τύποι λάμπας λαδιού και 
ζωικού λίπους , κ.λπ.
Δ. Αγαλματίδια: Κατασκευασμένο από κεραμικά . Απεικονίζουν ανθρώπινες μορφές, 
θεούς, ζώα  και μέρη του σώματος, κ.λ.π.
Ε. πλακίδια  θερμάστρας / αρχιτεκτονικά στοιχεία: Κατασκευασμένα από κεραμικά, 
πλακάκια θερμάστρας πάντα εφυαλωμένα. Αρχιτεκτονική τερακότα και ξύλινη 
επένδυση. Πλακίδια θερμάστρας με σχήμα κυπέλλο , διακοσμημένα επίπεδα 
πλακίδια,  πλακίδια κόγχης και προεξοχών, πλακίδια γωνιών, πλακίδια γείσου,  
διακοσμημένα / σταμπωτά πλακίδια πατώματος και οροφής..

IV. Γυαλί και Υαλόμαζα / Φαγεντιανή
A. Αγγεία: Από χρωματιστό ή διαφανές γυαλί. Φιάλες, κύπελλα, λεκάνες , ποτήρια, 
γυάλινα πώματα φιαλών, κλπ
B. Κοσμήματα / Ενδυμασίες: Κατασκευασμένα από χρωματισμένο ή διαφανές γυαλί. 
Δαχτυλίδια για χέρια, μαργαριτάρια, χάντρες,  στοιχεία κοσμημάτων κ.λπ.
Γ Φυλαχτά: σκαραβαίοι, σφραγίδες και αποτυπώματα σφραγίδων, κλπ

V. Oστούν / Ελεφαντόδοντο
A. Όπλα: Κατασκευασμένα από  οστά, ελεφαντόδοντο και κέρατα. Αιχμές βελών, 
καμάκια, κ.λπ.
B. Αγγεία: Από οστά και ελεφαντόδοντο. Μέρη των αγγείων κλπ.

Γ. Συσκευές / Σκεύη: Κατασκευασμένες από οστά, κέρατα και ελεφαντόδοντο. 
Συλλέκτες, σμίλες, πέλεκεις,  άξονες, βελόνες, σουβλιά, χτένες και διακοσμημένα 
αντικείμενα, κ.α 
Δ. Κοσμήματα / Ενδυμασίες: Από οστά, κέρατα, ελεφαντόδοντο και δόντια ζώων. 
Βελόνες, μενταγιόν, κ.λπ.

VI. Ξύλο
A. Όπλα: Κατασκευασμένα από διάφορα είδη ξύλου. Βέλη, τόξα, κ.λπ.
B. Συσκευές / Σκεύη: Κατασκευασμένα από διάφορα είδη ξύλου. Τσεκούρια από 
πυριτόλιθο, σκεπάρνια, κουτάλια, λαβές μαχαιριών, χτένες, τροχοί, μικροί πίνακες 
γραφής, κ.λπ.
Γ Αγγεία: Από διάφορα είδη ξύλου. Διάφοροι τύποι ξύλινων δοχείων, κλπ
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VII. Δέρμα / Ύφασμα / Διάφορα οργανικά υλικά
Α Εξαρτήματα όπλων : Κατασκευασμένα από δέρμα. Καλύμματα ασπίδων, κ.λπ.
Β Ενδύματα: Κατασκευασμένα από δέρμα, ύφασμα και φυτικές ίνες. Παπούτσια / 
σανδάλια, ρούχα, κ.λπ.
Γ. Συσκευές. Κατασκευασμένες από φυτικές ίνες και δέρμα. Δίχτυα, φαρέτρες, κ.λπ.
Δ. Δοχεία: Κατασκευασμένα από φυτικές ίνες. Διάφορα δοχεία, υφαντά, ραμμένα, 
κ.λπ.
Ε. Κοσμήματα / Ενδυμασίες: Από κελύφη σαλιγκαριών, λιγνίτη, κλπ. Δαχτυλίδια 
βραχίονα, μαργαριτάρια, κ.λ.π.

VIII. Ζωγραφική
A. Τοιχογραφίες / νωπογραφίες: Κατασκευασμένες με  κονίαμα. Τοιχογραφίες  με 
διάφορα θέματα κ.λπ.

IX. Κεχριμπάρι
A. Κοσμήματα / Ενδυμασίες: Από κεχριμπάρι. Moρφές ή απλά στοιχεία 
κοσμημάτων, κ.λπ.

X. Παπύροι / Χειρόγραφα
Α Παπύροι με ζωγραφιές, σύμβολα, κ.λπ.
Β Χειρόγραφα γραμμένο σε δέρμα, χαρτί, κ.λπ.

XI. Μούμιες
Ολόκληρες μούμιες ανθρώπων και  ζώων, τμήματα μούμιων, σκελετοί,
κρανία, κ.λπ.
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