
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΣΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ 

ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΕΩΝ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΑΙ 

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΣΕ ΑΝΟΙΚΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ 

ΘΕΜΑΤΑ 

----------------------------  

 

     Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 

 

Συνοπτικός 

τίτλος. 

1.  Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Ελέγχου της Ανέγερσης 

και Τοποθέτησης Μνημείων σε Ανοικτούς Χώρους Νόμος του 2006. 

  

Ερμηνεία. 2.  Στον παρόντα Νόμο, εκτός αν από το κείμενο προκύπτει 

διαφορετική έννοια: 

  

 “άδεια” σημαίνει την πολεοδομική άδεια ή την άδεια οικοδομής ή την 

πολεοδομική έγκριση. 

  

 “ανοικτός χώρος” σημαίνει οποιαδήποτε ακίνητη δημόσια ή ιδιωτική 

ιδιοκτησία, η οποία βρίσκεται σε δημόσια θέα, όπως είναι οι πλατείες, 

τα πάρκα, οι περίβολοι εκκλησιών, τα σχολεία ή σωματεία, οι δρόμοι, 

τα στρατόπεδα και άλλοι παρόμοιοι χώροι.  
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Κεφ. 96. 

     14 του 1959 

     67 του 1963 

       6 του 1964 

     65 του 1964 

     12 του 1969 

     38 του 1969 

     13 του 1974 

     28 του 1974 

     24 του 1978 

     25 του 1979 

     80 του 1982 

     15 του 1983 

       9 του 1986 

   115 του 1986 

   199 του 1986  

     53 του 1987 

     87 του 1987 

   316 του 1987 

   108 του 1988 

   243 του 1988 

   122 του 1990 

“αρμόδια αρχή” σημαίνει την αρμόδια αρχή και/ή την Πολεοδομική 

Αρχή, όπως αυτές καθορίζονται, αντίστοιχα, στον περί Ρυθμίσεως 

Οδών και Οικοδομών Νόμο και στον περί Πολεοδομίας και 

Χωροταξίας Νόμο. 
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  97(Ι) του 1992 

  45(Ι) του 1994 

  14(Ι) του 1996 

  52(Ι) του 1996 

  37(Ι) του 1997 

  72(Ι) του 1997 

  71(Ι) του 1998 

  35(Ι) του 1999 

  61(Ι) του 1999 

  81(Ι) του 1999 

  57(Ι) του 2000 

  66(Ι) του 2000  

  73(Ι) του 2000  

126(Ι) του 2000 

157(Ι) του 2000 

  26(Ι) του 2002 

33(Ι) του 2002 

202(Ι) του 2002. 

 

90 του 1972 

 56 του 1982 

7 του 1990 

28 του 1991 
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91(Ι) του 1992 

55(Ι) του 1993 

72(Ι) του 1998 

59(Ι) του 1999 

142(Ι) του 1999 

241(Ι) του 2002 

29(Ι) του 2005. 

  

 “Επιτροπή Μνημείων ή Επιτροπή” σημαίνει τη γνωμοδοτική επιτροπή, 

η οποία καθιδρύεται σύμφωνα με το άρθρο 4 του παρόντος Νόμου. 

  

 “μνημείο” σημαίνει οποιοδήποτε εικαστικό δημιούργημα, όπως 

οικοδόμημα, στήλη, άγαλμα, ανάγλυφο, ψηφιδωτό, προτομή, πλάκα, 

κατασκευή ή οποιαδήποτε άλλη εικαστική σύνθεση. 

  

 “Υπουργός” σημαίνει τον Υπουργό Παιδείας και Πολιτισμού. 

  

Απαγόρευση 

έκδοσης άδειας 

ανέγερσης ή 

τοποθέτησης 

μνημείων  

χωρίς τη 

3.  (1)  Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του περί Ρυθμίσεως οδών και 

Οικοδομών Νόμου ή του περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμου, 

καμιά άδεια χορηγουμένη δυνάμει των προαναφερόμενων νόμων δε 

δύναται να εκδοθεί από την αρμόδια αρχή για την ανέγερση ή 

τοποθέτηση μνημείου σε ανοικτό χώρο, εκτός αν προηγουμένως έχει 

εξασφαλιστεί η προς τούτο συμβουλευτική γνωμάτευση της Επιτροπής 
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συμβουλευτική 

γνωμάτευση της 

Επιτροπής 

Μνημείων. 

Μνημείων. 

  

      (2)  Κάθε αίτηση προς την αρμόδια αρχή αναφορικά με την 

ανέγερση ή τοποθέτηση μνημείου σε ανοικτό χώρο διαβιβάζεται, το 

συντομότερο δυνατό, μετά την παραλαβή της, μαζί με όλα τα 

συνημμένα σ’ αυτήν έγγραφα, προς την Επιτροπή Μνημείων για λήψη 

σχετικής συμβουλευτικής γνωμάτευσης. 

  

      (3)  Η Επιτροπή Μνημείων εξετάζει την αίτηση χωρίς οποιαδήποτε 

καθυστέρηση και παρέχει τη γνωμάτευσή της προς την αρμόδια αρχή 

το αργότερο μέσα σε δύο μήνες από την ημέρα διαβίβασης του 

σχετικού φακέλου προς την Επιτροπή. 

  

      (4)  Σε περίπτωση κατά την οποία η γνωμάτευση της Επιτροπής 

Μνημείων δε δοθεί εντός της δυνάμει του εδαφίου (3) προβλεπόμενης 

προθεσμίας, η αρμόδια αρχή δεν εμποδίζεται να προχωρήσει στην 

ολοκλήρωση της εξέτασης της ενώπιον της άδειας και χωρίς τη 

συμβουλευτική γνωμάτευση της Επιτροπής Μνημείων. 

  

Εγκαθίδρυση 4.  (1)  Για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου καθιδρύεται ανεξάρτητη 
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Επιτροπής 

Μνημείων. 

Επιτροπή, η οποία καλείται Επιτροπή Μνημείων, στην αρμοδιότητα 

της οποίας εμπίπτει η, κατά τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, 

παροχή συμβουλευτικών γνωματεύσεων προς την αρμόδια αρχή 

αναφορικά με την ανέγερση ή την τοποθέτηση μνημείων σε ανοικτούς 

χώρους. 

  

      (2)  Η Επιτροπή Μνημείων είναι επταμελής, διορίζεται από το 

Υπουργικό Συμβούλιο μετά από πρόταση του Υπουργού και 

απαρτίζεται από: 

  

      α. έναν εκπρόσωπο των Πολιτιστικών Υπηρεσιών του 

Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, ως Πρόεδρο αυτής.  

     

     β. έναν εκπρόσωπο του Επιστημονικού και Τεχνικού 

Επιμελητηρίου Κύπρου, ο οποίος προέρχεται από την τάξη 

των αρχιτεκτόνων. 

   

     γ. δύο εκπροσώπους του Επιμελητηρίου Καλών Τεχνών Κύπρου. 

και 

   

     δ. τρία αριστίνδην μέλη που προέρχονται από τις τάξεις του 

κόσμου των γραμμάτων και τεχνών. 
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      (3)  Η Επιτροπή Μνημείων θα λειτουργεί υπό την εποπτεία του 

Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, το οποίο θα έχει την ευθύνη 

παροχής στην Επιτροπή της αναγκαίας διοικητικής και γραμματειακής 

υποστήριξης. 

  

Θητεία. 5.  (1)  Η θητεία του προέδρου και των μελών της Επιτροπής 

Μνημείων είναι τριετής. 

  

      (2)  Το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται οποτεδήποτε, με 

αιτιολογημένη απόφασή του, να ανακαλέσει το διορισμό οποιουδήποτε 

μέλους της Επιτροπής, αν συντρέχουν λόγοι αδυναμίας εκτέλεσης των 

καθηκόντων του εξαιτίας ασθένειας ή άλλου λόγου που επηρεάζει την 

ικανότητα του μέλους να ανταποκριθεί αποτελεσματικά στα καθήκοντά 

του. 

  

      (3)  Κάθε μέλος της Επιτροπής δύναται οποτεδήποτε να παραιτηθεί 

από τη θέση του με επιστολή προς το Υπουργικό Συμβούλιο. 

  

Χηρεύουσα  

θέση. 

6.  (1)  Σε περίπτωση που η θέση οποιουδήποτε μέλους στην 

Επιτροπή κενούται, το Υπουργικό Συμβούλιο διορίζει άλλο μέλος, το 

οποίο θα κατέχει τη θέση μέχρι τη λήξη της θητείας του μέλους στη 

θέση του οποίου διορίζεται. 
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      (2)  Η εγκυρότητα οποιασδήποτε πράξης ή εργασίας της 

Επιτροπής δεν επηρεάζεται λόγω της ύπαρξης οποιασδήποτε κενής 

θέσης στην Επιτροπή. 

  

Αμοιβή  

μελών της  

Επιτροπής. 

7.  Ο Υπουργός καταβάλλει στον πρόεδρο και στα μέλη της Επιτροπής 

Μνημείων τέτοια αντιμισθία ή τέτοιο επίδομα, ως ήθελε εγκρίνει 

εκάστοτε το Υπουργικό Συμβούλιο.   

  

Απαρτία  

και λήψη 

αποφάσεων. 

8.  (1)  Για τις συνεδρίες της Επιτροπής Μνημείων απαρτία αποτελεί η 

παρουσία του προέδρου και τριών άλλων μελών. 

  

      (2)  Οι αποφάσεις της Επιτροπής λαμβάνονται κατά πλειοψηφία και 

σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του προέδρου. 

  

Συνεδρίες της 

Επιτροπής. 

9.  (1)  Τις συνεδρίες της Επιτροπής Μνημείων συγκαλεί ο Πρόεδρός 

της οποτεδήποτε κρίνει τούτο αναγκαίο, οφείλει όμως να συγκαλεί 

συνεδρία το συντομότερο δυνατό και οπωσδήποτε εντός δεκαπέντε 

ημερών, αν το ζητήσουν γραπτώς τρία τουλάχιστον μέλη της 

Επιτροπής που καθορίζουν συγχρόνως και τα προς συζήτηση θέματα. 

  

      (2)  Η πρόσκληση σε συνεδρία είναι γραπτή και απευθύνεται προς 

όλα τα μέλη, τέσσερις τουλάχιστον ημέρες πριν από την ορισμένη για 
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τη συνεδρία ημερομηνία. κατ’ εξαίρεση, σε έκτακτες και 

δικαιολογημένες περιπτώσεις, συνεδρία της Επιτροπής συγκαλείται με 

πρόσκληση που επιδίδεται στα μέλη είκοσι τέσσερις ώρες πριν από 

την ορισμένη ημερομηνία. 

  

      (3)  Η ημερήσια διάταξη καταρτίζεται από τον πρόεδρο και 

κοινοποιείται μαζί με την πρόσκληση σε συνεδρία.  Κατ’ εξαίρεση, σε 

έκτακτες και δικαιολογημένες περιπτώσεις, μετά από απόφαση της 

Επιτροπής μπορεί να εισαχθεί προς συζήτηση θέμα εκτός ημερήσιας 

διάταξης τόσο από τον πρόεδρο όσο και από μέλος της Επιτροπής. 

  

      (4)  Στις συνεδρίες της Επιτροπής δικαιούνται να παρίστανται και 

να εκφράζουν τις απόψεις τους, χωρίς δικαίωμα ψήφου, τα ακόλουθα 

πρόσωπα ή φορείς, προς τα οποία ο πρόεδρος μεριμνά ώστε να 

κοινοποιείται έγκαιρα η ημερήσια διάταξη: 

  

      α. ο Διευθυντής του Τμήματος Αρχαιοτήτων ή εκπρόσωπός του 

όταν ο χώρος, στον οποίο επιδιώκεται να ανεγερθεί ή 

τοποθετηθεί το μνημείο, εμπίπτει στη δικαιοδοσία του 

Τμήματός του, 

   

      β. ο προϊστάμενος των Τεχνικών Υπηρεσιών του Υπουργείου 

Παιδείας και Πολιτισμού ή εκπρόσωπός του, όταν το μνημείο 
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επιδιώκεται να ανεγερθεί ή τοποθετηθεί σε χώρο σχολικού 

κτιρίου, 

   

     γ. ο κατά τόπο Έπαρχος ή ο εκπρόσωπός του, 

   

     δ. ένας εκπρόσωπος της οικείας αρχής τοπικής αυτοδιοίκησης, 

εντός των διοικητικών ορίων της οποίας βρίσκεται ο χώρος 

στον οποίο θα ανεγερθεί ή τοποθετηθεί το μνημείο, 

   

      ε. ένας εκπρόσωπος του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως, 

και 

   

     στ. ένας εκπρόσωπος του Τμήματος Δημοσίων Έργων. 

   

      (5)  Κανένα μέλος της Επιτροπής, το οποίο έχει οποιοδήποτε 

άμεσο ή έμμεσο συμφέρον στην ανέγερση ή τοποθέτηση 

οποιουδήποτε μνημείου, δύναται να συμμετέχει σε συνεδρία της 

Επιτροπής κατά την οποία συζητείται οποιαδήποτε αίτηση που αφορά 

το συγκεκριμένο μνημείο. 

  

     (6)  Κατά τα λοιπά η Επιτροπή, με απόφασή της, καθορίζει τα της 

διεξαγωγής των συνεδριών της. 
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Καθήκον και 

αρμοδιότητα 

παροχής 

γνωματεύσεων. 

10.  (1)  Αποτελεί καθήκον και αρμοδιότητα της Επιτροπής Μνημείων 

να παρέχει γνωματεύσεις επί αιτήσεων αναφορικά με την ανέγερση ή 

τοποθέτηση μνημείων σε ανοικτούς χώρους, τις οποίες διαβιβάζει 

προς αυτήν η αρμόδια αρχή κατ’ εφαρμογή των προνοιών του εδαφίου 

(2) του άρθρου 3 του παρόντος Νόμου. 

  

      (2)  Η εξέταση των πιο πάνω αιτήσεων και η λήψη σχετικής 

απόφασης από την Επιτροπή Μνημείων πρέπει να γίνεται στο 

συντομότερο υπό τις περιστάσεις χρονικό διάστημα, ώστε να μην 

παρακωλύεται ή παρατείνεται αδικαιολόγητα ο χρόνος διεκπεραίωσης 

της αίτησης από την αρμόδια αρχή. 

  

      (3)  Κατά την εξέταση των δυνάμει του εδαφίου (1) διαβιβαζομένων 

αιτήσεων, η Επιτροπή Μνημείων λαμβάνει υπόψη της κάθε σχετικό 

κριτήριο και παράμετρο, ώστε να διασφαλίζεται η καλλιτεχνική και 

αισθητική αρτιότητα, ποιότητα και αξία του προς ανέγερση ή 

τοποθέτηση μνημείου.  Για το σκοπό αυτό δύναται να συνοδεύει τις 

γνωματεύσεις της προς την αρμόδια αρχή με οποιεσδήποτε συστάσεις 

ή εισηγήσεις, ιδιαίτερα ως προς: 

  

     α. την επιλογή του ακριβούς χώρου και του προσανατολισμού 

του μνημείου.  
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     β. τη διαμόρφωση και τοπιοτέχνηση του χώρου του μνημείου.  

   

     γ. τα υλικά κατασκευής του μνημείου για τη διασφάλιση της 

ανθεκτικότητάς του στο χρόνο. 

   

      (4)  Η Επιτροπή Μνημείων έχει αρμοδιότητα να μελετά και να 

εισηγείται προς κάθε αρμόδια αρχή ή φορέα του κράτους τη λήψη ή 

θέσπιση οποιουδήποτε διοικητικού ή νομοθετικού μέτρου αναφορικά 

με: 

  

      α. τον καθορισμό ζωνών, στις οποίες θα απαγορεύεται η 

ανέγερση ή τοποθέτηση μνημείων, 

   

      β. τον καθορισμό προϋποθέσεων κάτω από τις οποίες 

επιτρέπεται να ανεγείρονται ή τοποθετούνται μνημεία σε 

ανοικτούς χώρους, ή 

   

      γ. τον  καθορισμό οποιουδήποτε άλλου θέματος, το οποίο ήθελε 

κρίνει αναγκαίο ή πρόσφορο για την καλύτερη εφαρμογή ή 

επίτευξη των σκοπών του παρόντος Νόμου. 

   

Ευχέρεια 

αρμόδιας  

11.  (1)  Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του περί Ρυθμίσεως Οδών και 

Οικοδομών Νόμου ή του περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμου, η 
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αρχής να 

ενσωματώνει 

συστάσεις ή 

εισηγήσεις της 

Επιτροπής υπό 

μορφή όρων  

στην άδεια 

ανέγερσης ή 

τοποθέτησης 

μνημείων. 

αρμόδια αρχή κέκτηται εξουσία να ενσωματώνει στη σχετική άδεια 

οποιεσδήποτε συστάσεις ή εισηγήσεις της Επιτροπής Μνημείων υπό 

μορφή όρων ή απαιτήσεων. 

  

      (2)  Η Επιτροπή Μνημείων ενημερώνεται το συντομότερο από την 

αρμόδια αρχή για τη χορήγηση οποιασδήποτε άδειας ανέγερσης ή 

τοποθέτησης μνημείου σε ανοικτό χώρο, καθώς και για τις τυχόν 

ενσωματωμένες σ’ αυτήν υπό μορφή όρων ή απαιτήσεων συστάσεις ή 

εισηγήσεις της Επιτροπής. 

  

      (3)  Η Επιτροπή Μνημείων οφείλει να συνεργάζεται με την οικεία 

αρμόδια αρχή, παρέχοντας κάθε δυνατή βοήθεια σ’ αυτήν στον τομέα 

του ελέγχου της συμμόρφωσης με τους δυνάμει του παρόντος άρθρου 

ενσωματωμένους στην άδεια όρους ή απαιτήσεις, η δε αρμόδια αρχή 

οφείλει να λαμβάνει σοβαρά υπόψη τις παραστάσεις ή παρατηρήσεις 

της Επιτροπής Μνημείων που απευθύνονται σ’ αυτήν αναφορικά με 
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τον προαναφερόμενο έλεγχο συμμόρφωσης και, ενδεχομένως, να 

προβαίνει στη λήψη των κατάλληλων διοικητικών ή άλλων μέτρων 

επιβολής συμμόρφωσης. 

  

Έναρξη της 

ισχύος του 

παρόντος  

Νόμου. 

12.  (1)  Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (2), ο παρών Νόμος 

τίθεται σε ισχύ εντός δύο μηνών από την ημερομηνία δημοσίευσής του 

στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας. 

  

       (2)  Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του εδαφίου (1), οι διατάξεις που 

αφορούν το διορισμό, τη συγκρότηση και τη λειτουργία της Επιτροπής 

Μνημείων τίθενται σε εφαρμογή από την ημερομηνία δημοσίευσης του 

παρόντος Νόμου στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας. 

 

 

 

ΛΣΜ/ΓΧ 

23.02.047.2002 
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