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Ο περί Μεηαβιβάζεως και Υποθηκεύζεως Ακινήηων (Τροποποιηηικός) (Αρ. 2) Νόμος ηοσ 2014 εκδίδεηαι με
δημοζίεσζη ζηην Επίζημη Εθημερίδα ηης Κσπριακής Δημοκραηίας ζύμθωνα με ηο Άρθρο 52 ηοσ Σσνηάγμαηος.
Αξηζκφο 197(Η) ηνπ 2014
ΝΟΜΟ ΠΟΤ ΣΡΟΠΟΠΟΗΔΗ ΣΟΤ ΠΔΡΗ ΜΔΣΑΒΗΒΑΔΩ ΚΑΗ ΤΠΟΘΖΚΔΤΔΩ
ΑΚΗΝΖΣΩΝ ΝΟΜΟΤ ΣΟΤ 1965 ΜΔΥΡΗ 2014
Ζ Βνπιή ησλ Αληηπξνζψπσλ ςεθίδεη σο αθνινχζσο:
1. Ο παξψλ Νφκνο ζα αλαθέξεηαη σο ν πεξί Μεηαβηβάζεσο θαη Τπνζεθεχζεσο Αθηλήησλ
πλνπηηθφο
ηίηινο.
(Σξνπνπνηεηηθφο) (Αξ. 2) Νφκνο ηνπ 2014 θαη ζα δηαβάδεηαη καδί κε ηνπο πεξί Μεηαβηβάζεσο θαη
9 ηνπ 1965 Τπνζεθεχζεσο Αθηλήησλ Νφκνπο ηνπ 1965 κέρξη 2014 (πνπ ζηε ζπλέρεηα ζα αλαθέξνληαη καδί
51 ηνπ 1970 σο «ν βαζηθφο λφκνο») θαη ν βαζηθφο λφκνο θαη ν παξψλ Νφκνο ζα αλαθέξνληαη καδί σο νη πεξί
81 ηνπ 1970 Μεηαβηβάζεσο θαη Τπνζεθεχζεσο Αθηλήησλ Νφκνη ηνπ 1965 κέρξη (Αξ. 2) ηνπ 2014.
3 ηνπ 1978
6 ηνπ 1981
181(Η) ηνπ 2002
59(Η) ηνπ 2006
122(Η) ηνπ 2007
52(Η) ηνπ 2008
26(Η) ηνπ 2010
120(Η) ηνπ 2011
142(Η) ηνπ 2014.
2. Σν άξζξν 28 ηνπ βαζηθνχ λφκνπ ηξνπνπνηείηαη σο αθνινχζσο:
Σξνπνπνίεζε
ηνπ άξζξνπ 28
ηνπ βαζηθνχ
λφκνπ.
(α) Με ηελ πξνζζήθε ζ’ απηφ, ακέζσο κεηά ηε ιέμε θαη ην ζεκείν ηεο άλσ θαη θάησ ηειείαο
«ζπλαίλεζηλ:» (δέθαηε γξακκή) θαη πξηλ απφ ηελ πθηζηάκελε επηθχιαμή ηνπ, ηεο
αθφινπζεο λέαο επηθχιαμεο:
«Ννείηαη φηη, ζε πεξίπησζε πνπ ηα ελδηαθεξφκελα πξφζσπα αξλνχληαη ή ακεινχλ λα
πξνζθνκίζνπλ εληφο ηξηάληα (30) εκεξψλ απφ ζρεηηθή έγγξαθε εηδνπνίεζε ηνπ
Γηεπζπληή ηελ έγγξαθε ζπλαίλεζή ηνπο, ν Γηεπζπληήο δχλαηαη λα αληηθαηαζηήζεη ζηελ
.
ππνζήθε ηελ εγγξαθή ηνπ αθηλήηνπ κε ηηο λέεο εγγξαθέο πνπ ζα εθδνζνχλ:» θαη
(β) κε ηελ πξνζζήθε ζηελ πθηζηάκελε επηθχιαμε απηνχ, ακέζσο κεηά ηε ιέμε «Ννείηαη»
(πξψηε γξακκή), ηεο ιέμεο «πεξαηηέξσ».
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Ν. 198(Ι)/2014

Ο περί Υποτρεωηικής Αζθάλιζης ηης Εσθύνης ηων Εργοδοηών (Τροποποιηηικός) Νόμος ηοσ 2014 εκδίδεηαι
με δημοζίεσζη ζηην Επίζημη Εθημερίδα ηης Κσπριακής Δημοκραηίας ζύμθωνα με ηο Άρθρο 52 ηοσ
Σσνηάγμαηος.
Αξηζκφο 198(Η) ηνπ 2014
ΝΟΜΟ ΠΟΤ ΣΡΟΠΟΠΟΗΔΗ ΣΟΤ ΠΔΡΗ ΤΠΟΥΡΔΩΣΗΚΖ ΑΦΑΛΗΖ ΣΖ
ΔΤΘΤΝΖ ΣΩΝ ΔΡΓΟΓΟΣΩΝ ΝΟΜΟΤ ΣΟΤ 1989 ΔΩ 2011
Ζ Βνπιή ησλ Αληηπξνζψπσλ ςεθίδεη σο αθνινχζσο:
πλνπηηθφο
ηίηινο.
174 ηνπ 1989
63 (Η) ηνπ 1997
15 (Η) ηνπ 2001
140 (Η) ηνπ 2003
86 (Η) ηνπ 2010
79 (Η) ηνπ 2011.

1. Ο παξψλ Νφκνο ζα αλαθέξεηαη σο ν πεξί Τπνρξεσηηθήο Αζθάιηζεο ηεο Δπζχλεο ησλ
Δξγνδνηψλ (Σξνπνπνηεηηθφο) Νφκνο ηνπ 2014 θαη ζα δηαβάδεηαη καδί κε ηνπο πεξί Τπνρξεσηηθήο
Αζθάιηζεο ηεο Δπζχλεο ησλ Δξγνδνηψλ Νφκνπο ηνπ 1989 έσο 2011 (πνπ ζην εμήο ζα
αλαθέξνληαη σο «ν βαζηθφο λφκνο») θαη ν βαζηθφο λφκνο θαη ν παξψλ Νφκνο ζα αλαθέξνληαη
καδί σο νη πεξί Τπνρξεσηηθήο Αζθάιηζεο ηεο Δπζχλεο ησλ Δξγνδνηψλ Νφκνη ηνπ 1989 έσο
2014.

Σξνπνπνίεζε
ηνπ άξζξνπ 2
ηνπ βαζηθνχ
λφκνπ.

2. Σν άξζξν 2 ηνπ βαζηθνχ λφκνπ ηξνπνπνηείηαη κε ηελ αληηθαηάζηαζε ηνπ νξηζκνχ ηνπ φξνπ
«επαγγεικαηηθή αζζέλεηα», κε ηνλ αθφινπζν λέν νξηζκφ:

Δπίζεκε
Δθεκεξίδα,
Παξάξηεκα
Σξίην (Η):
9.7.2010.

«επαγγεικαηηθή αζζέλεηα» ζεκαίλεη λφζν ή βιάβε, φπσο απηή θαζνξίδεηαη ζηηο
δχν ζηήιεο ηνπ Πίλαθα πνπ εθηίζεηαη ζηνπο πεξί Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ
(Δπαγγεικαηηθέο Αζζέλεηεο) Καλνληζκνχο ηνπ 2010, φπσο απηνί εθάζηνηε
.
ηξνπνπνηνχληαη ή αληηθαζίζηαληαη ».
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Ο περί Ελέγτοσ ηων Γραθείων Κηδειών και Εγγραθής Λειηοσργών Κηδειών και Ταριτεσηών
(Τροποποιηηικός) Νόμος ηοσ 2014 εκδίδεηαι με δημοζίεσζη ζηην Επίζημη Εθημερίδα ηης Κσπριακής
Δημοκραηίας ζύμθωνα με ηο Άρθρο 52 ηοσ Σσνηάγμαηος.
Αξηζκφο 199(Η) ηνπ 2014
ΝΟΜΟ ΠΟΤ ΣΡΟΠΟΠΟΗΔΗ ΣΟΝ ΠΔΡΗ ΔΛΔΓΥΟΤ ΣΩΝ ΓΡΑΦΔΗΩΝ ΚΖΓΔΗΩΝ ΚΑΗ
ΔΓΓΡΑΦΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΩΝ ΚΖΓΔΗΩΝ ΚΑΗ ΣΑΡΗΥΔΤΣΩΝ ΝΟΜΟ ΣΟΤ 2013
Ζ Βνπιή ησλ Αληηπξνζψπσλ ςεθίδεη σο αθνινχζσο:
πλνπηηθφο
ηίηινο.
182(Η) ηνπ 2013.

1. Ο παξψλ Νφκνο ζα αλαθέξεηαη σο ν πεξί Διέγρνπ ησλ Γξαθείσλ Κεδεηψλ θαη Δγγξαθήο
Λεηηνπξγψλ Κεδεηψλ θαη Σαξηρεπηψλ (Σξνπνπνηεηηθφο) Νφκνο ηνπ 2014 θαη ζα δηαβάδεηαη καδί κε
ηνλ πεξί Διέγρνπ ησλ Γξαθείσλ Κεδεηψλ θαη Δγγξαθήο Λεηηνπξγψλ Κεδεηψλ θαη Σαξηρεπηψλ Νφκν
ηνπ 2013 (πνπ ζην εμήο ζα αλαθέξεηαη σο «ν βαζηθφο λφκνο») θαη ν βαζηθφο λφκνο θαη ν παξψλ
Νφκνο ζα αλαθέξνληαη καδί σο νη πεξί Διέγρνπ ησλ Γξαθείσλ Κεδεηψλ θαη Δγγξαθήο Λεηηνπξγψλ
Κεδεηψλ θαη Σαξηρεπηψλ Νφκνη ηνπ 2013 θαη 2014.

Σξνπνπνίεζε
ηνπ άξζξνπ 12
ηνπ βαζηθνχ
λφκνπ.

2. Σν άξζξν 12 ηνπ βαζηθνχ λφκνπ ηξνπνπνηείηαη κε ηε δηαγξαθή ηνπ εδαθίνπ (6) απηνχ.

Σξνπνπνίεζε
ηνπ βαζηθνχ
λφκνπ κε ηελ
αληηθαηάζηαζε
ηνπ άξζξνπ 33
απηνχ.

3. Σν άξζξν 33 ηνπ βαζηθνχ λφκνπ αληηθαζίζηαηαη απφ ην αθφινπζν λέν άξζξν:

ε

«33. Ο παξψλ Νφκνο ηίζεηαη ζε ηζρχ απφ ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2015.».
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Ο περί Αρταιοηήηων (Τροποποιηηικός) Νόμος ηοσ 2014 εκδίδεηαι με δημοζίεσζη ζηην Επίζημη Εθημερίδα
ηης Κσπριακής Δημοκραηίας ζύμθωνα με ηο Άρθρο 52 ηοσ Σσνηάγμαηος.
Αξηζκφο 200(Η) ηνπ 2014
ΝΟΜΟ ΠΟΤ ΣΡΟΠΟΠΟΗΔΗ ΣΟΝ ΠΔΡΗ ΑΡΥΑΗΟΣΖΣΩΝ ΝΟΜΟ
Ζ Βνπιή ησλ Αληηπξνζψπσλ ςεθίδεη σο αθνινχζσο:
πλνπηηθφο
ηίηινο.
Κεθ. 31.
48 ηνπ 1964
32 ηνπ 1973
92(Η) ηνπ 1995
4(Η) ηνπ 1996
33(Η) ηνπ 1997
120(Η) ηνπ 2005
41(Η) ηνπ 2006
103(Η) ηνπ 2012.
Σξνπνπνίεζε
ηνπ άξζξνπ 2
ηνπ βαζηθνχ
λφκνπ.

1. Ο παξψλ Νφκνο ζα αλαθέξεηαη σο ν πεξί Αξραηνηήησλ (Σξνπνπνηεηηθφο) Νφκνο ηνπ 2014 θαη ζα
δηαβάδεηαη καδί κε ηνλ πεξί Αξραηνηήησλ Νφκν (πνπ ζην εμήο ζα αλαθέξεηαη σο «ν βαζηθφο λφκνο»).

2.-(1) Σν εδάθην (1) ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ βαζηθνχ λφκνπ ηξνπνπνηείηαη σο αθνινχζσο:

(α) Με ηελ αληηθαηάζηαζε ηεο εξκελείαο ηνπ φξνπ «αξραηφηεηα» κε ηνλ αθφινπζν λέν νξηζκφ:
«“αξραηφηεηα” ζεκαίλεη θάζε αληηθείκελν είηε θηλεηφ είηε ηκήκα αθίλεηεο ηδηνθηεζίαο, ην
νπνίν απνηειεί έξγν αξρηηεθηνληθήο, γιππηηθήο, γξαθηθήο, δσγξαθηθήο ή νπνηαζδήπνηε
γεληθά ηέρλεο, ην νπνίν έρεη κε αλζξψπηλε ελέξγεηα παξαρζεί, ιαμεπζεί, γξαθεί,
δσγξαθηζζεί ή γεληθά θαηαζθεπαζζεί κε νπνηνδήπνηε ηξφπν θαη κε νπνηαδήπνηε χιε πξηλ
απφ ηα ηειεπηαία εθαηφλ ρξφληα θαη ην νπνίν βξέζεθε, αλαθαιχθζεθε ή αλαζθάθεθε ζηελ
Κχπξν, πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ζαιαζζίσλ δσλψλ ηεο Κχπξνπ, θαη πεξηιακβάλεη θάζε
ηέηνην αληηθείκελν ή κέξνο ηνπ ην νπνίν έρεη πξνζηεζεί, αλαθαηαζθεπαζζεί,
αλαπξνζαξκνζζεί ή ππνθαηαζηαζεί κεηαγελέζηεξα:
Ννείηαη φηη γηα έξγα εθθιεζηαζηηθήο ή ιατθήο ηέρλεο κεγάιεο αξραηνινγηθήο ή
θαιιηηερληθήο ή ηζηνξηθήο ζεκαζίαο, αληί ηνπ ρξνλνινγηθνχ νξνζήκνπ ησλ εθαηφλ
ρξφλσλ, ζα ινγίδεηαη ην έηνο 1940 κ.Υ., αλεμάξηεηα απφ ηνλ ηφπν θαηαζθεπήο ή
πξνέιεπζήο ηνπο∙»∙
(β) κε ηελ αληηθαηάζηαζε ζηνλ νξηζκφ ηνπ φξνπ «γε» ηεο θξάζεο «ηελ αηγηαιίηηδα δψλε» (ηξίηε
.
γξακκή), κε ηε θξάζε «ηε ρσξηθή ζάιαζζα»
.

(γ) κε ηε δηαγξαθή ησλ φξσλ θαη ησλ νξηζκψλ «Δπαξρηαθφ Μνπζείν» θαη «Σνπηθφ Μνπζείν» θαη
(δ) κε ηελ πξνζζήθε ζηελ θαηάιιειε αιθαβεηηθή ζεηξά ησλ αθφινπζσλ λέσλ φξσλ θαη ησλ
νξηζκψλ ηνπο:
«“Απνθιεηζηηθή Οηθνλνκηθή Εψλε” ζεκαίλεη ηε ζαιάζζηα δψλε, ε νπνία
64(Η) ηνπ 2004
έρεη θαζνξηζηεί δπλάκεη ηνπ πεξί ηεο Απνθιεηζηηθήο Οηθνλνκηθήο Εψλεο
97(Η) ηνπ 2014.
θαη Τθαινθξεπίδαο Νφκνπ, φπσο απηφο εθάζηνηε ηξνπνπνηείηαη ή
αληηθαζίζηαηαη∙
“Αξραηνινγηθφ Μνπζείν” ζεκαίλεη ην κνπζείν πνπ ηδξχεηαη δπλάκεη ηνπ
άξζξνπ 20∙
“ελάιηα αξραηφηεηα” ζεκαίλεη αξραηφηεηα ε νπνία βξέζεθε,
αλαθαιχθζεθε ή αλαζθάθεθε εληφο ησλ ζαιαζζίσλ δσλψλ ηεο Κχπξνπ∙
“Εψλε Πξνζηαζίαο Δλάιησλ Αξραηνηήησλ” ζεκαίλεη ηε δψλε, ε νπνία
αλαθεξχζζεηαη κε Γηάηαγκα ηνπ Τπνπξγηθνχ πκβνπιίνπ, δπλάκεη ηνπ
άξζξνπ 18Γ ηνπ παξφληνο Νφκνπ∙
“ζαιάζζηεο δψλεο” ζεκαίλεη ηε ρσξηθή ζάιαζζα, ηε ζπλνξεχνπζα δψλε,
ηελ Απνθιεηζηηθή Οηθνλνκηθή Εψλε θαη ηελ Τθαινθξεπίδα ηεο
Γεκνθξαηίαο∙
“ζπλνξεχνπζα δψλε” ζεκαίλεη ηε ζαιάζζηα δψλε, ε νπνία έρεη θεξπρηεί
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63(Η) ηνπ 2004.

δπλάκεη ηνπ πεξί ηεο πλνξεχνπζαο Εψλεο Νφκνπ ηνπ 2004, φπσο απηφο
.
εθάζηνηε ηξνπνπνηείηαη ή αληηθαζίζηαηαη ·
“Σνπηθφ Αξραηνινγηθφ θαη Δζλνινγηθφ Μνπζείν” ζεκαίλεη ην κνπζείν πνπ
.
ηδξχεηαη δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 20
“Τθαινθξεπίδα” ζεκαίλεη ηε ζαιάζζηα δψλε, ε νπνία έρεη θαζνξηζηεί
δπλάκεη ηνπ πεξί ηεο Απνθιεηζηηθήο Οηθνλνκηθήο Εψλεο θαη
Τθαινθξεπίδαο Νφκνπ ηνπ 2004, φπσο απηφο εθάζηνηε ηξνπνπνηείηαη ή
.
αληηθαζίζηαηαη

45 ηνπ 1964
95(Η) ηνπ 2014.

“ρσξηθή ζάιαζζα” ζεκαίλεη ηε ζαιάζζηα δψλε, ε νπνία έρεη θαζνξηζηεί
δπλάκεη ηνπ πεξί ηεο Υσξηθήο Θάιαζζαο Νφκνπ ηνπ 1964, φπσο απηφο
.
εθάζηνηε ηξνπνπνηείηαη ή αληηθαζίζηαηαη ».

(2) Σν εδάθην (2) ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ βαζηθνχ λφκνπ θαηαξγείηαη θαη δηαγξάθεηαη ν αξηζκφο 1, εληφο
παξελζέζεσλ, απφ ην εδάθην (1) απηνχ.
Σξνπνπνίεζε
ηνπ άξζξνπ 4
ηνπ βαζηθνχ
λφκνπ.

3. Σν εδάθην (1) ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ βαζηθνχ λφκνπ ηξνπνπνηείηαη σο αθνινχζσο:

(α)
(β)
Σξνπνπνίεζε
ηνπ άξζξνπ 5
ηνπ βαζηθνχ
λφκνπ.

Με ηελ πξνζζήθε, ακέζσο κεηά ηε ιέμε «Κπβέξλεζεο» (ηξίηε γξακκή), ηεο θξάζεο «ή
.
νπνηαδήπνηε άιιε γε,» θαη
κε ηελ αληηθαηάζηαζε ηεο θξάζεο «ή Δπαξρηαθνχ ή Σνπηθνχ Μνπζείνπ» (έβδνκε γξακκή), κε
ηε θξάζε «Μνπζείνπ ή ηνπ πιεζηέζηεξνπ Αξραηνινγηθνχ Μνπζείνπ».

4. Σν άξζξν 5 ηνπ βαζηθνχ λφκνπ ηξνπνπνηείηαη σο αθνινχζσο:

(α)
(β)

Με ηελ αληηθαηάζηαζε ησλ ιέμεσλ «Ο Τπνπξγφο» (πξψηε γξακκή), κε ηηο ιέμεηο «Ο
.
Γηεπζπληήο» θαη
κε ηελ αληηθαηάζηαζε ησλ ιέμεσλ «ή γηα νπνηνδήπνηε Δπαξρηαθφ Μνπζείν ή Σνπηθφ
Μνπζείν» (ηξίηε θαη ηέηαξηε γξακκή), κε ηηο ιέμεηο «ή γηα νπνηνδήπνηε άιιν Αξραηνινγηθφ
Μνπζείν».

Σξνπνπνίεζε
ηνπ άξζξνπ 6
ηνπ βαζηθνχ
λφκνπ.

5. Ζ παξάγξαθνο (α) ηνπ εδαθίνπ (1) ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ βαζηθνχ λφκνπ ηξνπνπνηείηαη κε ηελ
πξνζζήθε ακέζσο κεηά ηε θξάζε «ή ρψξν» (πξψηε γξακκή), ηεο θξάζεο «ζε νπνηαδήπνηε γε».

Σξνπνπνίεζε
ηνπ άξζξνπ 8
ηνπ βαζηθνχ
λφκνπ.

6. Σν εδάθην (4) ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ βαζηθνχ λφκνπ αληηθαζίζηαηαη απφ ην αθφινπζν λέν εδάθην (4):

«(4) Οπνηνδήπνηε πξφζσπν ην νπνίν ελεξγεί θαηά παξάβαζε ηνπ εδαθίνπ (1) ηνπ άξζξνπ
απηνχ είλαη έλνρν αδηθήκαηνο θαη, ζε πεξίπησζε θαηαδίθεο ηνπ, ππφθεηηαη ζε ρξεκαηηθή πνηλή
πνπ δελ ππεξβαίλεη ηα δεθαπέληε ρηιηάδεο επξψ (€15.000) θαη ν Γηεπζπληήο απνθαζίδεη ηε
δηαδηθαζία θαη ηνλ ηξφπν απνθαηάζηαζεο ζηελ πξφηεξε θαηάζηαζε ηνπ αξραίνπ κλεκείνπ ζην
νπνίν έρεη δηαπξαρζεί ην αδίθεκα θαη ηα έμνδα ηεο απνθαηάζηαζεο ζα θαηαβάιινληαη θαη ζα
βαξχλνπλ ην πξφζσπν ην νπνίν παξαβίαζε ηηο πξφλνηεο ηνπ άξζξνπ απηνχ.».
Σξνπνπνίεζε
ηνπ άξζξνπ 10
ηνπ βαζηθνχ
λφκνπ.

7. Σν άξζξν 10 ηνπ βαζηθνχ λφκνπ ηξνπνπνηείηαη σο αθνινχζσο:

(α)

(β)

Με ηελ αληηθαηάζηαζε ζην εδάθην (1) απηνχ, ηεο θξάζεο «πνπ δελ ππεξβαίλεη ηνπο έμη κήλεο ή
ζε ρξεκαηηθή πνηλή πνπ δελ ππεξβαίλεη ηηο ηεηξαθφζηεο πελήληα ιίξεο» (έβδνκε θαη φγδνε
γξακκή), κε ηε θξάζε «πνπ δελ ππεξβαίλεη ηα ηξία (3) ρξφληα ή ζε ρξεκαηηθή πνηλή πνπ δελ
.
ππεξβαίλεη ηα ζαξάληα πέληε ρηιηάδεο επξψ (€45.000)»
κε ηελ αληηθαηάζηαζε ζην εδάθην (2) απηνχ, ηεο θξάζεο «πνπ δελ ππεξβαίλεη ηνπο ηξεηο κήλεο
ή ζε ρξεκαηηθή πνηλή πνπ δελ ππεξβαίλεη ηηο εθαηφλ πελήληα ιίξεο» (έβδνκε, φγδνε θαη έλαηε
γξακκή), κε ηε θξάζε «πνπ δελ ππεξβαίλεη ηνπο ελλέα (9) κήλεο ή ζε ρξεκαηηθή πνηλή πνπ
.
δελ ππεξβαίλεη ηα ηέζζεξηο ρηιηάδεο πεληαθφζηα επξψ (€4.500)»
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Σξνπνπνίεζε
ηνπ άξζξνπ 11
ηνπ βαζηθνχ
λφκνπ.

Σξνπνπνίεζε
ηνπ άξζξνπ 11Α
ηνπ βαζηθνχ
λφκνπ.
Σξνπνπνίεζε
ηνπ άξζξνπ 14
ηνπ βαζηθνχ
λφκνπ.

(γ)

κε ηελ αληηθαηάζηαζε ζην εδάθην (3) απηνχ, ηεο θξάζεο «πνπ δελ ππεξβαίλεη ηνπο ηξεηο κήλεο
ή ζε ρξεκαηηθή πνηλή πνπ δελ ππεξβαίλεη ηηο εθαηφλ πελήληα ιίξεο» (έθηε, έβδνκε θαη φγδνε
γξακκή), κε ηε θξάζε «πνπ δελ ππεξβαίλεη ηνπο ελληά (9) κήλεο ή ζε ρξεκαηηθή πνηλή πνπ δελ
.
ππεξβαίλεη ηα ηέζζεξηο ρηιηάδεο πεληαθφζηα επξψ (€4.500)» θαη

(δ)

κε ηελ πξνζζήθε ζην εδάθην (4) απηνχ, ακέζσο κεηά ηηο ιέμεηο «ή θαη ρξεζηκνπνηεί» (δεχηεξε
γξακκή), ησλ ιέμεσλ «ή θαη θέξεη».

8. Σν άξζξν 11 ηνπ βαζηθνχ λφκνπ ηξνπνπνηείηαη σο αθνινχζσο:

(α)

Με ηελ αληηθαηάζηαζε ζην εδάθην (1) απηνχ, ηεο θξάζεο «απφ ηνλ Έπαξρν πξνεγνπκέλσο»
(δέθαηε γξακκή), κε ηε θξάζε «πξνεγνπκέλσο απφ ηνλ Γηεπζπληή ηνπ Σκήκαηνο Πνιενδνκίαο
.
θαη Οηθήζεσο, ηηο Πνιενδνκηθέο Αξρέο θαη ηνλ Έπαξρν»

(β)

κε ηελ αληηθαηάζηαζε ζην εδάθην (4) απηνχ, ηεο θξάζεο «πνπ δελ ππεξβαίλεη ηηο δηαθφζηεο
πελήληα ιίξεο» (έβδνκε θαη φγδνε γξακκή) κε ηε θξάζε «πνπ δελ ππεξβαίλεη ηα δεθαπέληε
.
ρηιηάδεο επξψ (€15.000)» θαη

(γ)

κε ηελ αληηθαηάζηαζε ζηελ επηθχιαμε ηνπ εδαθίνπ (4) απηνχ, ηεο θξάζεο «πνπ δελ
ππεξβαίλεη ηηο εηθνζηπέληε ιίξεο εκεξεζίσο» (ηξίηε γξακκή), κε ηε θξάζε «πνπ δελ ππεξβαίλεη
ηα εθηαθφζηα πελήληα επξψ (€750) εκεξεζίσο».

9. Σν εδάθην (4) ηνπ άξζξνπ 11Α ηνπ βαζηθνχ λφκνπ ηξνπνπνηείηαη κε ηελ αληηθαηάζηαζε ηεο
θξάζεο «κέρξη ηξεηο κήλεο ή ζε ρξεκαηηθή πνηλή κέρξη πεληαθφζηεο» (ηξίηε θαη ηέηαξηε γξακκή), κε ηε
θξάζε «κέρξη ελληά (9) κήλεο ή ζε ρξεκαηηθή πνηλή κέρξη ηξηάληα ρηιηάδεο επξψ (€30.000)».
10. Σν άξζξν 14 ηνπ βαζηθνχ λφκνπ ηξνπνπνηείηαη σο αθνινχζσο:

(α)

Με ηελ αληηθαηάζηαζε ζην εδάθην (1) απηνχ, ησλ ιέμεσλ «πνπζελά αιινχ» (δεχηεξε γξακκή),
.
κε ηηο ιέμεηο «ζε άιιε γε» θαη

(β)

κε ηελ αληηθαηάζηαζε ζην εδάθην (2) απηνχ, ηεο θξάζεο «πνπ δελ ππεξβαίλεη ηνπο ηξηάληα έμη
κήλεο ή ζε ρξεκαηηθή πνηλή πνπ δελ ππεξβαίλεη ηηο ρίιηεο πεληαθφζηεο ιίξεο» (έλαηε θαη
δέθαηε γξακκή), κε ηε θξάζε «πνπ δελ ππεξβαίλεη ηα πέληε (5) ρξφληα ή ζε ρξεκαηηθή πνηλή
πνπ δελ ππεξβαίλεη ηα ζαξάληα πέληε ρηιηάδεο επξψ (€45.000)».

Σξνπνπνίεζε
ηνπ άξζξνπ 18
ηνπ βαζηθνχ
λφκνπ.

11. Σν εδάθην (2) ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ βαζηθνχ λφκνπ ηξνπνπνηείηαη κε ηελ αληηθαηάζηαζε ηεο θξάζεο
«πνπ δελ ππεξβαίλεη ην έλα έηνο ή ζε ρξεκαηηθή πνηλή πνπ δελ ππεξβαίλεη ηηο ρίιηεο ιίξεο» (ηξίηε θαη
ηέηαξηε γξακκή), κε ηε θξάζε «πνπ δελ ππεξβαίλεη ηα ηξία (3) ρξφληα ή ζε ρξεκαηηθή πνηλή πνπ δελ
ππεξβαίλεη ηα ηξηάληα ρηιηάδεο επξψ (€30.000)».

Σξνπνπνίεζε
ηνπ βαζηθνχ
λφκνπ κε ηελ
πξνζζήθε
λένπ Μέξνπο
ΗΗΗΑ.

12. Ο βαζηθφο λφκνο ηξνπνπνηείηαη κε ηελ πξνζζήθε, ακέζσο κεηά ην ηέινο ηνπ Μέξνπο ΗΗΗ απηνχ,
ηνπ αθφινπζνπ Μέξνπο ΗΗΗΑ:

«ΜΔΡΟ ΗΗΗΑ
ΑΡΥΑΗΟΣΖΣΔ ΔΝΣΟ ΣΖ ΑΠΟΚΛΔΗΣΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΕΩΝΖ ΚΑΗ/Ζ ΣΖ
ΤΦΑΛΟΚΡΖΠΗΓΑ ΣΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ
Κπξηφηεηα ζε
18Α.–Σεξνπκέλσλ ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο Νφκνπ, φιεο νη αξραηφηεηεο
αξραηφηεηεο ζηελ
νη νπνίεο βξίζθνληαη εληφο ηεο Απνθιεηζηηθήο Οηθνλνκηθήο Εψλεο θαη/ή ηεο
Απνθιεηζηηθή
Τθαινθξεπίδαο ηεο Γεκνθξαηίαο, είηε έρνπλ αλαθαιπθζεί είηε δελ
Οηθνλνκηθή Εψλε
αλαθαιχθζεθαλ θαηά ηελ εκεξνκελία έλαξμεο ηεο ηζρχνο ηνπ Νφκνπ απηνχ,
θαη/ή ζηελ
απνηεινχλ ηδηνθηεζία ηεο Κπβέξλεζεο.
Τθαινθξεπίδα.
Αξραηφηεηεο πνπ
αλαθαιχθζεθαλ
εληφο ηεο
Απνθιεηζηηθήο
Οηθνλνκηθήο
Εψλεο θαη/ή ηεο
Τθαινθξεπίδαο.

18Β.-(1) Οπνηνδήπνηε πξφζσπν ην νπνίν αλαθαιχπηεη αξραηφηεηεο εληφο ηεο
Απνθιεηζηηθήο Οηθνλνκηθήο Εψλεο θαη/ή ηεο Τθαινθξεπίδαο ηεο Γεκνθξαηίαο,
ρσξίο λα θαηέρεη άδεηα δπλάκεη ηνπ παξφληνο Μέξνπο, ππνρξενχηαη λα
εηδνπνηήζεη άκεζα ην Γηεπζπληή ζρεηηθά κε ηελ αλεχξεζή ηνπο θαη λα παξέρεη
φιεο ηηο ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ θαηέρεη ζρεηηθά κε ηηο αξραηφηεηεο,
πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ γεσγξαθηθψλ ζπληεηαγκέλσλ ηεο ηνπνζεζίαο φπνπ
επξίζθνληαη νη αξραηφηεηεο:
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Ννείηαη φηη απαγνξεχεηαη ε αθαίξεζε ησλ αξραηνηήησλ ή, άιισο πσο,
παξέκβαζε ζηηο αξραηφηεηεο, ρσξίο ηελ πξνεγνχκελε εμαζθάιηζε άδεηαο
απφ ην Γηεπζπληή, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο Μέξνπο.
(2) Παξάβαζε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ εδαθίνπ (1) απφ νπνηνδήπνηε πξφζσπν
απνηειεί αδίθεκα θαη, ζε πεξίπησζε θαηαδίθεο ηνπ, ππφθεηηαη ζε ρξεκαηηθή
πνηλή πνπ δελ ππεξβαίλεη ηηο εθαηφ ρηιηάδεο επξψ (€100.000) ή ζε πνηλή
θπιάθηζεο γηα ρξνληθή πεξίνδν πνπ δελ ππεξβαίλεη ηα ηξία (3) ρξφληα ή θαη
ζηηο δχν απηέο πνηλέο.
Εψλε
Πξνζηαζίαο
Δλάιησλ
Αξραηνηήησλ.

18Γ.–(1) Σν Τπνπξγηθφ πκβνχιην, κε ζχζηαζε ηνπ Γηεπζπληή, δχλαηαη, κε
απφθαζή ηνπ, πνπ δεκνζηεχεηαη ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο Γεκνθξαηίαο,
λα αλαθεξχμεη νπνηαδήπνηε πεξηνρή εληφο ηεο Απνθιεηζηηθήο Οηθνλνκηθήο
Εψλεο θαη/ή ηεο Τθαινθξεπίδαο ηεο Γεκνθξαηίαο σο Εψλε Πξνζηαζίαο
Δλάιησλ Αξραηνηήησλ, ζε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ζηελ πεξηνρή απηή
βξίζθνληαη ή πηζαλφλ λα βξίζθνληαη αξραηφηεηεο, νη νπνίεο ιφγσ ηεο
ηζηνξηθήο, αξραηνινγηθήο ή θαιιηηερληθήο ζεκαζίαο ηνπο, ζα πξέπεη λα
πξνζηαηεπζνχλ.
(2) Δληφο θαζνξηζκέλεο δπλάκεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ εδαθίνπ (1) Εψλεο
Πξνζηαζίαο Δλάιησλ Αξραηνηήησλ απαγνξεχεηαη (α)

ε θαηαζθεπή νπνηαζδήπνηε εγθαηάζηαζεο, ηερλεηήο λήζνπ ή άιινπ
θαηαζθεπάζκαηνο∙

(β)

ε αγθπξνβφιεζε πινίσλ∙

(γ)

ε δηελέξγεηα αιηεπηηθψλ ή θαηαδπηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, νη νπνίεο
ελδέρεηαη λα πξνθαιέζνπλ δεκηά ή άιινπ είδνπο παξέκβαζε ζε
αξραηφηεηεο∙

(δ)

ε γεψηξεζε, ε ρξήζε εθξεθηηθψλ ή ε εηζαγσγή επηβιαβψλ νπζηψλ
ζην ζαιάζζην πεξηβάιινλ∙

(ε)

ε νπνηαδήπνηε ελέξγεηα ε νπνία ελδέρεηαη λα πξνθαιέζεη δεκηά ή
άιινπ είδνπο παξέκβαζε ζε αξραηφηεηεο.

(3) Οπνηνζδήπνηε παξεκβαίλεη ή κε νπνηνδήπνηε ηξφπν πξνθαιεί δεκηά
ζε αξραηφηεηεο εληφο ηεο Εψλεο Πξνζηαζίαο Δλάιησλ Αξραηνηήησλ είλαη
έλνρνο αδηθήκαηνο θαη, ζε πεξίπησζε θαηαδίθεο ηνπ, ππφθεηηαη ζε ρξεκαηηθή
πνηλή ε νπνία δελ ππεξβαίλεη ην πνζφ ησλ εθαηφ ρηιηάδσλ επξψ (€100.000)
ή ζε πνηλή θπιάθηζεο ε νπνία δελ ππεξβαίλεη ηα ηξία (3) ρξφληα ή θαη ζηηο
δχν απηέο πνηλέο.
Άδεηα γηα
επηζθφπεζε
ή γηα αλαζθαθή.

18Γ.–(1) Οπδείο δχλαηαη λα δηελεξγεί επηζθνπήζεηο γηα εμεχξεζε
αξραηνηήησλ ή λα αλαζθάπηεη ή λα κεξηκλά ψζηε λα δηελεξγεζνχλ
επηζθνπήζεηο γηα εμεχξεζε
αξραηνηήησλ ή αλαζθαθέο εληφο ηεο
Απνθιεηζηηθήο Οηθνλνκηθήο Εψλεο θαη/ή ηεο Τθαινθξεπίδαο ηεο
Γεκνθξαηίαο, ρσξίο έγγξαθε άδεηα, πνπ ρνξεγείηαη θαηφπηλ αηηήζεσο, απφ
ην Γηεπζπληή.
(2) Αίηεζε γηα δηελέξγεηα επηζθφπεζεο γηα εμεχξεζε αξραηνηήησλ ή
αλαζθαθήο ή πξνψζεζε δηελέξγεηαο επηζθφπεζεο γηα εμεχξεζε αξραηνηήησλ
ή αλαζθαθήο εληφο ηεο Απνθιεηζηηθήο Οηθνλνκηθήο Εψλεο θαη/ή ηεο
Τθαινθξεπίδαο ηεο Γεκνθξαηίαο ππνβάιιεηαη ζην Γηεπζπληή, ηνπιάρηζηνλ
δχν (2) κήλεο πξηλ απφ ηελ πξνηεηλφκελε εκεξνκελία έλαξμεο ησλ
επηζθνπήζεσλ ή ησλ αλαζθαθψλ.
(3) Ο Γηεπζπληήο εθδίδεη άδεηα γηα δηεμαγσγή επηζθφπεζεο γηα ηελ
εμεχξεζε αξραηνηήησλ ή αλαζθαθή, αθνχ ζπκβνπιεπηεί ηηο εκπιεθφκελεο
θξαηηθέο ππεξεζίεο, νη νπνίεο έρνπλ αξκνδηφηεηα ζηελ Απνθιεηζηηθή
Οηθνλνκηθή Εψλε θαη ζηελ Τθαινθξεπίδα ηεο Γεκνθξαηίαο, θαη αθνχ
ηθαλνπνηεζεί φηη–
(α)

ν αηηεηήο θαηέρεη ηελ απαξαίηεηε εθπαίδεπζε θαη πείξα θαη είλαη
ηθαλφο λα δηελεξγεί επηζθνπήζεηο ή αλαζθαθέο ζχκθσλα κε ηηο πην
πξφζθαηεο επηζηεκνληθέο κεζφδνπο∙
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(β)

ν αηηεηήο ζπζηήζεθε απφ έγθξηην επηζηεκνληθφ
νξγαληζκφ ή ίδξπκα∙

αξραηνινγηθφ

(γ)

έρεη ιεθζεί ηθαλνπνηεηηθή πξφλνηα γηα ηελ επηζηεκνληθή δεκνζίεπζε
ησλ απνηειεζκάησλ νπνηαζδήπνηε πξνεγνχκελεο επηζθφπεζεο ή
αλαζθαθήο πνπ δηελεξγήζεθε απφ ηνλ αηηεηή∙

(δ)

ν αηηεηήο ή ην πξφζσπν, ν νξγαληζκφο ή ην ίδξπκα εθ κέξνπο ηνπ
νπνίνπ ελεξγεί ν αηηεηήο είλαη έηνηκν λα επελδχζεη ζηηο
πξνηηζέκελεο εξγαζίεο επηζθφπεζεο ή αλαζθαθέο ρξεκαηηθφ πνζφ
ην νπνίν, θαηά ηε γλψκε ηνπ Γηεπζπληή, είλαη αξθεηφ γηα λα επηθέξεη
ηθαλνπνηεηηθά απνηειέζκαηα∙

(ε)

νη ζθνπνχκελεο εξγαζίεο επηζθφπεζεο ή αλαζθαθέο δελ ζα
πξνθαιέζνπλ νπνηαδήπνηε δεκηά ζην ζαιάζζην πεξηβάιινλ ή δελ
ζα επεξεάζνπλ ηελ εμεξεχλεζε θαη εθκεηάιιεπζε απφ ηε
Γεκνθξαηία ησλ θπζηθψλ ηεο πφξσλ, δψλησλ ή κε.

(4) Ο Γηεπζπληήο, θαηά ηε ρνξήγεζε ηεο ζρεηηθήο άδεηαο, δχλαηαη λα
επηβάιεη φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο γηα ηε δηελέξγεηα επηζθφπεζεο γηα ηελ
εμεχξεζε αξραηνηήησλ θαη/ή αλαζθαθψλ, πνπ δχλαηαη λα αλαθέξνληαη ζηα
αθφινπζα:
(α)

ζηε δηάξθεηα ηεο άδεηαο∙

(β)

ζηα πξφζσπα ηα νπνία εμνπζηνδνηνχληαη λα εθηειέζνπλ ηελ
επηζθφπεζε ή ηηο αλαζθαθέο∙

(γ)

ζηα γεσγξαθηθά φξηα εληφο ησλ νπνίσλ ζα εθηεινχληαη ε
επηζθφπεζε ή νη αλαζθαθέο∙

(δ)

ζηα κέηξα πνπ ζα ιεθζνχλ γηα ηελ πξνζηαζία ησλ αξραηνηήησλ
πνπ ζα αλεπξεζνχλ θαη ζηελ ηήξεζε ιεπηνκεξνχο εκεξνινγίνπ θαη
απνηχπσζεο ησλ δηελεξγνχκελσλ επηζθνπήζεσλ ή αλαζθαθψλ
θαη ε ππνρξεσηηθή ιήςε θσηνγξαθηψλ ή άιιεο παξφκνηαο
απεηθφληζεο∙

(ε)

ζηα κέηξα πνπ ζα ιεθζνχλ γηα λα απνθεπρζεί ή λα κεησζεί ε
παξέκβαζε ζηελ εμεξεχλεζε θαη εθκεηάιιεπζε απφ ηε Γεκνθξαηία
ησλ θπζηθψλ ηεο πφξσλ, ζηελ αιηεία ή ζε άιιεο ζαιάζζηεο
δξαζηεξηφηεηεο∙

(ζη)

ζηα κέηξα γηα απνθπγή, κείσζε θαη έιεγρν ξχπαλζεο ηνπ
πεξηβάιινληνο∙

(δ)

ζηε δεκνζίεπζε επαξθνχο επηζηεκνληθήο αλαθνξάο επί ησλ
απνηειεζκάησλ ηεο επηζθφπεζεο ή ησλ αλαζθαθψλ∙

(ε)

ζηε ιεηηνπξγία ζπζηήκαηνο AIS ή άιινπ ζπζηήκαηνο, ην νπνίν λα
εθπέκπεη πιήξε θαη νξζά ζηνηρεία ηνπ πινίνπ ην νπνίν ζα δηελεξγεί
ηηο εξγαζίεο επηζθφπεζεο
ή ησλ αλαζθαθψλ, γηα ζθνπνχο
παξαθνινχζεζεο απφ ηηο αξρέο ηεο Γεκνθξαηίαο.

(5) Όιεο νη αξραηφηεηεο νη νπνίεο αλεπξίζθνληαη, παξαδίδνληαη ζην
Γηεπζπληή καδί κε ηα πξσηφηππα ησλ εκεξνινγίσλ, ησλ απνηππψζεσλ θαη
ησλ θσηνγξαθηψλ.
(6) Ζ αλέιθπζε λαπαγίνπ πνπ ζπληζηά αξραηφηεηα απαγνξεχεηαη, εθηφο εάλ
εμαζθαιηζηεί πξνεγνπκέλσο εηδηθή άδεηα γηα ην ζθνπφ απηφ απφ ην
Γηεπζπληή.
(7) Σν πξφζσπν πξνο ην νπνίν εθδίδεηαη άδεηα δπλάκεη ησλ εδαθίσλ (1) ή
(6) ππνρξενχηαη λα ζπκκνξθψλεηαη κε νπνηαδήπνηε απαίηεζε ησλ αξρψλ
ηεο Γεκνθξαηίαο γηα επηζεψξεζε ηεο επηζθφπεζεο ή ησλ αλαζθαθψλ
αξραηνηήησλ ή ηεο αλέιθπζεο λαπαγίνπ θαη γηα έιεγρν αλαθνξηθά κε ηελ
ηήξεζε ησλ φξσλ θαη πξνυπνζέζεσλ ηεο εθδνζείζαο άδεηαο.
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(8) Σν πξφζσπν πξνο ην νπνίν εθδίδεηαη άδεηα δπλάκεη ησλ εδαθίσλ (1) ή
(6) ππνρξενχηαη λα ελεκεξψλεη θαζεκεξηλψο ηηο αξκφδηεο αξρέο ηεο
Γεκνθξαηίαο ζρεηηθά κε ηε ζέζε ηνπ πινίνπ κέζσ ηνπ νπνίνπ δηελεξγεί
επηζθφπεζε ή αλαζθαθή αξραηνηήησλ ή ηεο αλέιθπζεο λαπαγίνπ θαη
ππνρξενχηαη λα απεπζχλεηαη ζηελ αξκφδηα αξρή, κε ζθνπφ ηελ έθδνζε
αγγειίαο πξνο λαπηηιινκέλνπο θαη λα ζπκκνξθψλεηαη κε φιεο ηηο αγγειίεο
πξνο λαπηηιινκέλνπο πνπ εθδίδεη ε Γεκνθξαηία.
(9) Ζ δηελέξγεηα επηζθφπεζεο γηα ηελ εμεχξεζε αξραηνηήησλ ή αλαζθαθψλ
δελ πξέπεη λα εκπνδίδεη θαζηεξσκέλεο νδνχο λαπζηπινΐαο.
(10) Παξάβαζε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο άξζξνπ ή ησλ φξσλ θαη
πξνυπνζέζεσλ ηεο εθδνζείζαο άδεηαο απφ νπνηνδήπνηε πξφζσπν απνηειεί
αδίθεκα θαη, ζε πεξίπησζε θαηαδίθεο ηνπ, ππφθεηηαη ζε ρξεκαηηθή πνηλή πνπ
δελ ππεξβαίλεη ηα εθαηφ ρηιηάδεο επξψ (€100.000) ή ζε πνηλή θπιάθηζεο γηα
ρξνληθή πεξίνδν πνπ δελ ππεξβαίλεη ηα ηξία (3) ρξφληα ή θαη ζηηο δχν απηέο
πνηλέο.».
Αληηθαηάζηαζε
ηνπ άξζξνπ 20
ηνπ βαζηθνχ
λφκνπ θαη ηνπ
πιαγηφηηηινπ
απηνχ.

13. Σν άξζξν 20 ηνπ βαζηθνχ λφκνπ αληηθαζίζηαηαη απφ ην αθφινπζν λέν άξζξν 20 θαη ηνλ
πιαγηφηηηιν απηνχ:

«Αξραηνινγηθά
Μνπζεία.

20. Δπηπξφζζεηα απφ ην Κππξηαθφ Μνπζείν ζηε Λεπθσζία, ην Αξραηνινγηθφ
Μνπζείν ηεο Δπαξρίαο Ακκνρψζηνπ, ην Αξραηνινγηθφ Μνπζείν ηεο Δπαξρίαο
Λάξλαθαο, ην Αξραηνινγηθφ Μνπζείν ηεο Δπαξρίαο Λεκεζνχ θαη ην Αξραηνινγηθφ
Μνπζείν Δπαξρίαο Πάθνπ, ην Τπνπξγηθφ πκβνχιην δχλαηαη λα εγθαζηδξχζεη
Αξραηνινγηθά Μνπζεία ζε νπνηαδήπνηε επαξρία ζηε Γεκνθξαηία ή άιια Σνπηθά
Αξραηνινγηθά θαη Δζλνινγηθά Μνπζεία ζε νπνηνδήπνηε ηφπν ζηε Γεκνθξαηία.».

Σξνπνπνίεζε
ηνπ άξζξνπ 21
ηνπ βαζηθνχ
λφκνπ.

14. Σν άξζξν 21 ηνπ βαζηθνχ λφκνπ ηξνπνπνηείηαη κε ηελ αληηθαηάζηαζε ηεο θξάζεο «θαη φια ηα
Δπαξρηαθά Μνπζεία ή Σνπηθά Μνπζεία» (πξψηε γξακκή) κε ηε θξάζε «θαη φια ηα Αξραηνινγηθά
Μνπζεία ή Σνπηθά Αξραηνινγηθά θαη Δζλνινγηθά Μνπζεία».

Αληηθαηάζηαζε
ηνπ άξζξνπ 26
ηνπ βαζηθνχ
λφκνπ θαη ηνπ
πιαγηφηηηινπ
απηνχ.

15. Σν άξζξν 26 ηνπ βαζηθνχ λφκνπ αληηθαζίζηαηαη απφ ην αθφινπζν λέν άξζξν 26 θαη ηνλ
πιαγηφηηηιν απηνχ:

«Απαγφξεπζε
εκπνξίαο
αξραηνηήησλ.

26.-(1) Οπδέλ πξφζσπν εκπνξεχεηαη αξραηφηεηεο.
(2) Οπνηνδήπνηε πξφζσπν παξαβαίλεη ηηο δηαηάμεηο ηνπ εδαθίνπ (1) είλαη έλνρν
αδηθήκαηνο θαη, ζε πεξίπησζε θαηαδίθεο ηνπ, ππφθεηηαη ζε πνηλή θπιάθηζεο πνπ
δελ ππεξβαίλεη ηα πέληε (5) ρξφληα ή ζε ρξεκαηηθή πνηλή πνπ δελ ππεξβαίλεη ηα
ζαξάληα πέληε ρηιηάδεο επξψ (€45.000).».

Σξνπνπνίεζε
ηνπ άξζξνπ 27
ηνπ βαζηθνχ
λφκνπ.

16. Σν εδάθην (4) ηνπ άξζξνπ 27 ηνπ βαζηθνχ λφκνπ ηξνπνπνηείηαη κε ηελ αληηθαηάζηαζε ηεο θξάζεο
«πνπ δελ ππεξβαίλεη ηα ηξία έηε ή ζε ρξεκαηηθή πνηλή πνπ δελ ππεξβαίλεη ηηο ρίιηεο πεληαθφζηεο ιίξεο»
(ηέηαξηε, πέκπηε θαη έθηε γξακκή) κε ηε θξάζε «πνπ δελ ππεξβαίλεη ηα πέληε (5) ρξφληα ή ζε
ρξεκαηηθή πνηλή πνπ δελ ππεξβαίλεη ηα ζαξάληα πέληε ρηιηάδεο επξψ (€45.000)».

Σξνπνπνίεζε
ηνπ άξζξνπ 32
ηνπ βαζηθνχ
λφκνπ.

17. Σν εδάθην (2) ηνπ άξζξνπ 32 ηνπ βαζηθνχ λφκνπ ηξνπνπνηείηαη κε ηελ αληηθαηάζηαζε ηεο θξάζεο
«πνπ δελ ππεξβαίλεη ηνπο έμη κήλεο ή ζε ρξεκαηηθή πνηλή πνπ δελ ππεξβαίλεη ηηο ηεηξαθφζηεο πελήληα
ιίξεο» (δεχηεξε θαη ηξίηε γξακκή), κε ηε θξάζε «πνπ δελ ππεξβαίλεη ηνλ ελάκηζη ρξφλν (1,5) ή ζε
ρξεκαηηθή πνηλή πνπ δελ ππεξβαίλεη ηα δεθαηξείο ρηιηάδεο πεληαθφζηα επξψ (€13.500)».

Σξνπνπνίεζε
ηνπ άξζξνπ 33
ηνπ βαζηθνχ
λφκνπ.

18. Σν άξζξν 33 ηνπ βαζηθνχ λφκνπ ηξνπνπνηείηαη σο αθνινχζσο:

(α)

Με ηελ αληηθαηάζηαζε ζην εδάθην (2) απηνχ, ηεο θξάζεο «πνπ δελ ππεξβαίλεη ην έλα έηνο ή ζε
πξφζηηκν πνπ δελ ππεξβαίλεη ηηο ρίιηεο ιίξεο» (εηθνζηή ηξίηε θαη εηθνζηή ηέηαξηε γξακκή), κε ηε
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θξάζε «πνπ δελ ππεξβαίλεη ηα ηξία (3) ρξφληα ή ζε ρξεκαηηθή πνηλή πνπ δελ ππεξβαίλεη ηα
.
ηξηάληα ρηιηάδεο επξψ (€30.000)»

Σξνπνπνίεζε
ηνπ άξζξνπ 35
ηνπ βαζηθνχ
λφκνπ.

(β)

κε ηελ αληηθαηάζηαζε ζην εδάθην (3) απηνχ, ηεο θξάζεο «πνπ δελ ππεξβαίλεη ηηο δηαθφζηεο
πελήληα ιίξεο» (έβδνκε θαη φγδνε γξακκή), κε ηε θξάζε «πνπ δελ ππεξβαίλεη ηα δεθαπέληε
.
ρηιηάδεο επξψ (€15. 000)» θαη

(γ)

κε ηελ αληηθαηάζηαζε ζην εδάθην (4) απηνχ, ηεο θξάζεο «πνπ δελ ππεξβαίλεη ην έλα έηνο ή ζε
ρξεκαηηθή πνηλή πνπ δελ ππεξβαίλεη ηηο ρίιηεο ιίξεο» (δέθαηε, ελδέθαηε θαη δσδέθαηε γξακκή)
κε ηε θξάζε «πνπ δελ ππεξβαίλεη ηα ηξία (3) ρξφληα ή ζε ρξεκαηηθή πνηλή πνπ δελ ππεξβαίλεη
ηα ηξηάληα ρηιηάδεο επξψ (€30.000)».

19. Σν άξζξν 35 ηνπ βαζηθνχ λφκνπ ηξνπνπνηείηαη σο αθνινχζσο:

(α)

Με ηελ αληηθαηάζηαζε ζηελ παξάγξαθν (δ) απηνχ, ηεο θξάζεο «πνπ δελ ππεξβαίλεη ηηο
πεληαθφζηεο ιίξεο» (δεχηεξε γξακκή), κε ηε θξάζε «πνπ δελ ππεξβαίλεη ηα δεθαπέληε
ρηιηάδεο επξψ (€15.000) ή πνηλή θπιάθηζεο πνπ δελ ππεξβαίλεη ηνπο ελληά (9) κήλεο ή θαη
.
ζηηο δχν απηέο πνηλέο» θαη

(β)

κε ηελ αληηθαηάζηαζε ζην ηέινο ηεο παξαγξάθνπ (ηα) απηνχ ηνπ ζεκείνπ ηεο ηειείαο κε άλσ
ηειεία θαη κε ηελ πξνζζήθε ακέζσο κεηά ηεο αθφινπζεο λέαο παξαγξάθνπ (ηβ):
«(ηβ) πνπ ξπζκίδνπλ ζέκαηα ελάιησλ αξραηνηήησλ.».

Σξνπνπνίεζε
ηνπ βαζηθνχ
λφκνπ κε ηελ
πξνζζήθε ηνπ
λένπ άξζξνπ 37.

20. Ο βαζηθφο λφκνο ηξνπνπνηείηαη κε ηελ πξνζζήθε, ακέζσο κεηά ην
αθφινπζνπ λένπ άξζξνπ 37:

«Απαγφξεπζε
εκπνξηθήο
εθκεηάιιεπζεο
νπηηθνχ αξραηνινγηθνχ
πιηθνχ ή αληηθεηκέλνπ.

άξζξν 36 απηνχ, ηνπ

37.-(1) Καλέλα πξφζσπν δελ ζα πξνβαίλεη ζε εκπνξηθή εθκεηάιιεπζε ή
άιιε ρξήζε θσηνγξαθηψλ, θηλεκαηνγξαθηθνχ πιηθνχ, άιινπ νπηηθνχ πιηθνχ ή
αληηθεηκέλνπ πνπ έρεη παξαρζεί κε νπνηνδήπνηε ηερληθφ κέζν θαη πνπ
εηθνλίδεη αξραηφηεηεο, αξραία κλεκεία ή αξραηνινγηθνχο ρψξνπο, φπσο απηά
νξίδνληαη ζηνλ παξφληα Νφκν, παξά κφλν κε ηελ έγγξαθε άδεηα ηνπ
Γηεπζπληή.
(2) Οπνηνδήπνηε πξφζσπν ελεξγεί θαηά παξάβαζε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ
εδαθίνπ (1) ηνπ παξφληνο άξζξνπ είλαη έλνρν αδηθήκαηνο θαη, ζε πεξίπησζε
θαηαδίθεο ηνπ, ππφθεηηαη ζε πνηλή θπιάθηζεο πνπ δελ ππεξβαίλεη ηνπο έμη (6)
κήλεο ή ζε ρξεκαηηθή πνηλή πνπ δελ ππεξβαίλεη ηα δέθα ρηιηάδεο επξψ
(€10.000) ή θαη ζηηο δχν πνηλέο.».

__________________________________________________________________________________
Σππψζεθε ζην Σππνγξαθείν ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο, 1445 Λεπθσζία, Κχπξνο
Σει.: 22405824, Φαμ: 22303175 - www.mof.gov.cy/gpo
Αληίηππα ηεο Δπίζεκεο Δθεκεξίδαο πσινχληαη πξνο €2,00 ην θαζέλα - Δηήζηα ζπλδξνκή: €68,00

