
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΜΟΥΣΕΙΩΝ 

ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΤΩΝ ΑΡΧΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ) ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2009 

 

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 

 

Συνοπτικός 
τίτλος. 

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Αναγνώρισης Ιδιωτικών 

Μουσείων και Μουσείων των Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Διαδικασία 

και Προϋποθέσεις) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021 και θα διαβάζεται 

μαζί με τον περί Αναγνώρισης Ιδιωτικών Μουσείων και Μουσείων των 

Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Διαδικασία και Προϋποθέσεις) Νόμο του 

2009 (που στο εξής θα αναφέρεται ως «ο βασικός νόμος») και ο βασικός 

νόμος και ο παρών Νόμος θα αναφέρονται μαζί ως οι περί Αναγνώρισης 

Ιδιωτικών Μουσείων και Μουσείων των Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης 

(Διαδικασία και Προϋποθέσεις) Νόμοι του 2009 και 2021. 

  

Τροποποίηση 
του άρθρου 2 
του βασικού 
νόμου. 

2. Το άρθρο 2 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση 

του ορισμού του όρου «ιδιωτικό μουσείο» με τον ακόλουθο νέο ορισμό: 

 

«“ιδιωτικό μουσείο”  σημαίνει μουσείο, το οποίο είτε αποτελεί ίδιο νομικό 

πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, στους καταστατικούς σκοπούς του οποίου 

περιλαμβάνεται ρητά η επιδίωξη για δημιουργία και λειτουργία μουσείου 

είτε ανήκει σε νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου και λειτουργεί και 

διευθύνεται από αυτό στη βάση εσωτερικού κανονισμού διοίκησης και 

λειτουργίας του·». 

  

Τροποποίηση 
του άρθρου 3 
του βασικού 
νόμου. 

3. Το άρθρο 3 του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη, 

αμέσως μετά το εδάφιο (2) αυτού, του ακόλουθου νέου εδαφίου (3): 

 

      «(3) Οι διαδικασίες που ακολουθούνται κατά την εξέταση της 

αίτησης, ως επίσης και τα επιμέρους στάδια και χρονοδιαγράμματα που 

αυτές διαλαμβάνουν, καθορίζονται από την Επιτροπή.». 

  

Τροποποίηση 
του άρθρου 
5(1) του 
βασικού 

4. Το άρθρο 5(1) του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 



νόμου. 
  

 (α) με την προσθήκη, στην παράγραφο (β) αυτού, αμέσως μετά τη 

λέξη «Κατέχεται» (πρώτη γραμμή), της λέξης «νόμιμα»∙ 

   

 (β) με την προσθήκη, στην παράγραφο (θ) αυτού, αμέσως μετά τη 

λέξη «εξόδων» (τρίτη γραμμή), της φράσης «των ιδιωτικών 

μουσείων»∙ και 

   

 (γ) με την αντικατάσταση της τελείας στο τέλος τη παραγράφου (θ) 

αυτού με άνω και κάτω τελεία και την προσθήκη, αμέσως μετά, 

της ακόλουθης επιφύλαξης: 

 

      «Νοείται ότι, για τις περιπτώσεις των μουσείων των αρχών 

τοπικής αυτοδιοίκησης, τα οποία δεν αποτελούν ανεξάρτητες 

οικονομικές οντότητες, πρέπει απαραίτητα να περιλαμβάνεται 

σημείωση στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις των αρχών 

τοπικής αυτοδιοίκησης σε σχέση με τα έσοδα και έξοδα, καθώς 

και τις κεφαλαιουχικές δαπάνες που αφορούν σε αυτά.».     

  

Τροποποίηση 
του Πίνακα Β 
του βασικού 
νόμου. 

5. Ο Πίνακας Β’ του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση 

της λέξης «RECOGNISED» από τη λέξη «ACCREDITED». 

 


