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ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

Θέμα: Τροποποίηση του Ν.58(Ι)/2009 [ο περί της Αναγνώρισης Ιδιωτικών Μουσείων και 

Μουσείων των Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Διαδικασία και Προϋποθέσεις) Νόμος]  

1. Ο περί της Αναγνώρισης Ιδιωτικών Μουσείων και Μουσείων των Αρχών Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης (Διαδικασία και Προϋποθέσεις) Νόμος [Ν.58(Ι)/2009] είναι νομοθεσία, μέσω της 

οποίας επιδιώκεται η εμπέδωση και καθιέρωση ορθών προτύπων οργάνωσης και λειτουργίας 

των μουσείων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της, καθώς επίσης και η βελτίωση και 

εξύψωση του επιπέδου των υπηρεσιών που προσφέρονται από αυτά προς το κοινό που τα 

επισκέπτεται. Η νομοθεσία προβλέπει τη χορήγηση πιστοποιητικού αναγνώρισης σε όσα 

μουσεία πληρούν συγκεκριμένες προϋποθέσεις, και προνοεί επίσης για την παροχή 

κατάλληλων κινήτρων προς τα μουσεία αυτά ώστε να επιδιώκουν την αναγνώρισή τους (ήτοι, 

τη δυνατότητα μερικής χρηματοδότησης των αναπτυξιακών δραστηριοτήτων των ιδιωτικών 

μουσείων και μουσείων που ανήκουν σε αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης και έχουν 

αναγνωριστεί, βάσει ειδικού σχεδίου για παραχώρηση κρατικής χορηγίας). 

2. Με βάση τις εμπειρίες που έχουν συσσωρευτεί από τη μέχρι τούδε εφαρμογή της, 

διαπιστώθηκε η ανάγκη για τροποποίηση συγκεκριμένων ορισμών και προνοιών της 

νομοθεσίας, καθώς επίσης και για την εισαγωγή νέων διατάξεων σε αυτήν, για σκοπούς 

περαιτέρω βελτίωσης του πλαισίου εφαρμογής της.  

3. Οι προτεινόμενες τροποποιήσεις αφορούν: 

   (α) στην πληρέστερη και πιο περιεκτική ερμηνεία του όρου «ιδιωτικό μουσείο» (άρθρο 2 του 

βασικού νόμου),  

   (β) στην εισαγωγή, για σκοπούς διαφάνειας, νέου εδαφίου σε σχέση με τις διαδικασίες που 

ακολουθούνται από την Επιτροπή Μουσείων (άρθρο 3 του βασικού νόμου),  

   (γ) στην εξαίρεση των μουσείων των αρχών τοπικής αυτοδιοίκησης από την υποχρέωση να 

υποβάλλουν ξεχωριστές ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και την προσθήκη επιφύλαξης 

αναφορικά με τη σημείωση που πρέπει να περιλαμβάνεται στις ετήσιες οικονομικές 

καταστάσεις των αρχών τοπικής αυτοδιοίκησης που έχουν μουσεία (άρθρο 5(1) του βασικού 

νόμου), και  

   (δ) στην τροποποίηση του Πίνακα Β΄ του βασικού νόμου. 

4. Για το θέμα που αφορά στην τροποποίηση του άρθρου 5(1) του βασικού νόμου ζητήθηκαν 

και έχουν ληφθεί υπόψη οι απόψεις και εισηγήσεις της Ελεγκτικής Υπηρεσίας. 

5. Το κείμενο του προτεινόμενου τροποποιητικού νομοσχεδίου, στη μορφή που αποστέλλεται 

στη Βουλή των Αντιπροσώπων, έχει εγκριθεί από το Υπουργικό Συμβούλιο με Απόφαση που 

λήφθηκε κατά τη Συνεδρία του ημερομηνίας 20.1.2021, αφού προηγουμένως έτυχε του 

σχετικού νομοτεχνικού ελέγχου από τη Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας. 
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