Ε1ΣΗΓΠΤΙΚΠ

ΕΚΘΕΣΪΣ

ΈπΤ τοϋ σχεδίου Νόμο.·
ίδρύσεο/ς παρά τή Ακαδημία.
Αθηνών Κέντρου Ερευνών Αρχαιολογίας /.-/λ Άρχχιοννωσίας ζΐ· σΑλων τινών διατάξεων».
Ποόζ τηι· Βον/.ήr ro/r Έλλφ·οιν

Το συνυποβαλλόμενο·/ σχέδιο·/ Νόμου αποβλέπει x’!r τήν
yτών άναγκ.ών τής ’Ακαδημία; Αθηνών καί κυρίως
είτ τήν συστηματικήν έρευναν τής ’Αρχαιολογία; καί ’ Αρχαί
ον/ωσίας και την εν γενει προαγωγήν και ανάπτυςιν τή;
Επιστήμη; αύτή;.............................................
Κατά τά τελευταία ιόια ετη ει; τον δυτικόν κοσμον παρατηρεϊται μεγάλη επίδοσις εί; τήν μελέτην καί έρευναν τή;
’Ασχαιο/.ογία; καί Αρχαιογνωσία;. Εί; ταύτην είναι δυνατόν
νά καταλάβη ηγετικήν θέσιν ή Ελληνική Επιστήμη,
διότι ή Ελλά; είναι τό εργαστήριο·/ τή; έρεύνη; ταύτης.
' Ή ΐδρυσι; τοϋ Κέντρου Ερευνών, πολλαπλώ; θά βοηθήση εις τήν προαγωγή των πολιτιστικών καί επιστημονι
κών επιδόσεων τής χώρας καί εΐ; τήν προβολήν αυτής ώς
Κέντρου μεγάλης διεθνούς προσπάθειας. ΓΙρό; τούτοι;,
το εν λόγω Κέντρον Οά χρήσιμε όση ώς μέσον συνεργασία;
με ξένα; ’Ακαδημία; καί άλλα Επιστημονικά "Ιδρύματα
έπί αρχαιολογικών θεμάτων, άλλα καί ώς φορεύ; πληροφο
ριών διά τήν αρχαιολογικήν κίνησιν τής χώρας.
Τό Κέντρον Οά στελεχωθή μέ κατάλληλον επιστημονικόν
προσωπικόν, τό όποιον υπό τήν έπίβλεψιν, παρακολούθησιν
καί έποπτείαν αρχαιολόγου ’Ακαδημαϊκού καί τής Εφορευ
τικής ’Επιτροπής, όρισΟησομένης ύπο τής ολομέλειας τής
Συγκλήτου, Οά έκπληρώση τάς προσδοκίας εΐ; τον συνεχώς
αναπτυσσόμενο·/ επιστημονικόν τομέα τής ’Αρχαιολογίας.
Είδικώτερον διά τών διατάξεων τοϋ παρόντος σχεδίου
Νόμου προβ/.έπονται τά άκό/,ουθα :
Διά τοϋ άρθρου 1 ιδρύεται παρά τή ’Ακαδημία ’Αθηνών
Κέντρον ’Ερευνών ’Αρχαιολογίας καί ’Αρχαιογνωσίας,
σκοπούν εις τήν συστηματικήν έρευναν τής ’Αρχαιολογίας
καί ’Αρχαιογνωσίας.
Διά τοϋ άρθρου 2 συνισταται μία (1) θέσις Διευθυντοϋ
έπί βαθμώ 2ω-1ω. Τοϋτο δέν. αποτελεί εΐμή έπανάληψιν
τής κείμενης νομοθεσίας (Ν. 4327/1963, άρθρον 6, παρ. 3)
καί ουδόλως άντίκειται προς τήν διάταςιν τής παρ. 1 τοϋ
άρθρου 2 τοϋ Ν". Δ/τος 4352/1964 «περί καταργήσεως τών
θέσεων Γεν. Δ/ντών 'Υπουργείου κλπ.» καί μετατροπή;
αυτών εις θέσεις έπί θητεία, δεδομένου ότι ήδη καί διά τή;
ΰπ’ άριθμ. 974/1964 πράξεως τοϋ καταργηθέντο; ΑΣΔ Γ
έχει διευκρινισθή, ότι ή έν λόγω διάτα;1.; δέν έφαρμόζεται
επι τών επί 1ω βαθμώ Διευθυντών τών ’Επιστημονικών
Κέντρων τής Ακαδημίας, αίτινες δέν χαρακτηρίζονται ώς
θέσεις Γενικών Διευθυντών, ουδέ τά καθήκοντα αυτών είναι
ανάλογα πρός τά τών Γενικών Διευθυντών " 1’πουργείων
κ/.π. άλλά ώς θέσεις Διευθυντών, κατανεμόμεναι, λόγω τής
φυσεως και τών ασκούμενων ΰπ’ αυτών ειδικών έπιστημονικων καθηκόντων, εΐ; τού; βαθμούς 2ον - Ιον.
Επίσης συνιστώνται τρεις (3) θέσει; Συντακτών έπί
βαθμώ 7ω-2ω, αίτινες έςομοιοΰνται πρός τά; θέσει; τών λοι
πών ’Επιστημονικών Κέντρων τής ’Ακαδημία; καί ύπόκεινται εΐ; τά; διατάξεις, τά; περί τών λοιπών Κέντρων προβλεπομέ-/ας, μία (1) θέσις έπί βαθμοί; 5ω-4ω καί μία (1) θέσις
έπί βαθμώ 8ω-6ω τοϋ κλάδου ΑΤΙ Διοικητικού.
Επίσης συνισταται μία (1) θέσις έπί βαμθώ 5ω-4ω καί
δυο (2) Οεσεις επι βαθμώ -10ω-6ω τοϋ κ/.άδου Mill Διοικητικοϋ-Αογιστικοΰ.
Αι Οεσεις αυται συνιστώνται διά τήν έπιμέ/.ειαν καί έκτέΰ.εσιν θεμάτων διοικητική; φύσεω;, σχέσιν έχόντων άποκ/.εισττκώς με τήν διοίκησιν καί τακτοποίησιν οικονομικών λογαριασμών αρχαιολογικών έργων, άλληλογραφίαν καί διεκπεραιωσιν αύτή; κ/.π. καί τοϋτο ΐνα μή άπασχολοϋνται οί έπιστημονικοί συντάκται καί κατατρίβωνται εί; έργα άσχετα
προς αυτούς, άποβαίνοντα εί; βάρος των κυρίως έπιστημονικών των απασχολήσεων.

Διά τής παρ. 2 τοϋ αυτού αρθρσΤ7^οβ7.ϊπετ3
τών κειμένων περί υπαλλήλων τής’Ακαδημία;’Αθηνών δια
τάξει··)'/ καί έπί τών ώ; άνω θέσεων.
_
_ }Q—
Διά δέ τής παραγρ. 3 τοϋ αυτού-άρθρου-καθορίζονται αι
άποδοχαί καί τά έπιδόματα τοϋ ’Επιστημονικού Προσωπικού
τοϋ Κέντοου.
J_
Διά τοϋ άρθρου 3 ρυθμίζονται θέματα διορισμού καί προα••ΐογική; εξελίΐεως υπαλλήλων τών διά τοϋ παεόντο: Νόμου
ίδρυομένων θέσεων έπιστημονικοϋ προσωπικού.
Διά τοϋ άρθρου 4 παρέχεται δικαίωμα μετατάξει·/; εί; τό
Κέντρον προσοντούχο/ν έπιστημόνων ύπηρετούντων εΐ; τήν
Μέση·/ ή Άνωτάτην Έκπαίδευσιν ή εί; τήν'Αρχαιολογικήν
"Υπηρεσίαν τοϋ Υπουργείου Πολιτισμού καί ’Επιστημών.
Διά τοϋ άρθρου 5 παρέχεται εΐ; τήν ’Εφορευτικήν ’Επι
τροπήν ή τόν ’Επόπτην τοϋ Κέντρου τό δικαίωμα προσλήψεω; δι’ άποφάσεω; τής Συγκλήτου, έκτάκτων συντακτών ή
συνεργατών ή τή; συγκροτήσει»/; συνεργείων έ; έκτάκτο/ν
ειδικών προσώπων δι’ ώρισμένον χρόνον καί ώρισμένην ερ
γασίαν. έπί συμβάσει ιδιωτικού δικαίου.
’Εν Άθήναις τή 6 ’Απριλίου 1977
Οί "Υπουργοί
ΙΙεοεδοίας Κυβεονήσεως
Γ. ΡΑΔΑΗΣ

~

Οικονομικών
Ε. ΔΕΒΑΕΤΟΓΑΟΥ

Πολιτισμού καί Επιστημών
Κ. ΤΡΥΠΑΝΙΙΣ '

’Εθνικής Παιδεία;
καί θρησκευμάτων”
Γ. ΡΑΑΑΗΣ

ΣΧΕΔΙΟΝ ΝΌΜΟΥ
Περί ίδρύσεως παρά τή Ακαδημία Ά-ύηνών Κέντρου Ερευ
νών Αρχαιολογίας καί Αρχαιογνωσίας καί άλλων τινών
διατάξεων.
Άρ-ύρον 1.
1. Ιδρύεται παρά τή ’Ακαδημία Α-ύηνών Επιστημονικόν
Κέντρον Ερευνών Αρχαιολογίας καί Αρχαιογνωσίας, τό
οποίον έχει ώς σκοπόν τήν συστηματικήν έρευναν τής ’Αρχαιο
λογίας καί "Αρχαιογνωσίας.
2. Αί διατάξεις τών παραγράφων 2, 3 καί 4 τοϋ άρ-ύρου
2 του Ν.Δ. 4545/66 «περί τροποποιήσεως καί συμπληρώσεως
τών «περί τής Ακαδημίας Α-ύηνών ίσχυουσών διατάξεων·»
εφαρμόζονται καί έπί τοϋ διά τοϋ παρόντος ιδρυόμενου Κέν
τρου.
Άρ-ύρον 2.
1. Διά τήν λειτουργίαν τοϋ Κέντρου συνιστώνται κατά Κλά
δους καί Βα-ύμοΰς αί κάτω-ύι -ύέσεις:
Κλάδος ΑΤΙ 9
Μία (1) -ύεσις Διευ-ύυντοϋ έπί ία-ύμώ 2ω—Ιω.
Τρεις (3) -ύέσεις Συντακτών έπί ία-ύμώ 7ω—2ω.
Κλάδος ΑΤΙ Διοικητικού
Μία (1) -ύ-έσις έπί ία-ύμώ 5ω—4ω.
Μία (1) -ύέσις έπί ία-ύμώ 8ω-—6ω.
Κλάδος ΜΕ1 Διοικητικού—Λογιστικού
Μία (1) -ύέσις έπί ία-ύμώ 5ω—4ω.
Δύο (2) -ύέσεις έπί ία-ύμώ ΙΟω—6<φ. '
2. Αί διατάξεις τών άρ-ύρων 4, 5, 6. 7, 8, ώς τοϋτο τρο
ποποιείται διά τοϋ παρόντος καί 11 τού Ν.Δ. 4545/1966
εφαρμόζονται άναλόγως καί έπί τοϋ ά-/τ:στοίχου προσωπικού
τού ιδρυόμενου Κέντρου.
3. Τό έπιστημονικόν προσωπικόν τοϋ Κέντρου 7.αμίά-/ει τάς
πόσης φύσεως άποδοχάς καί έπιδόματα, τά παρεχόμενα έκάστοτε εις τό επιστημονικόν προσωπικόν τών λοιπών Κέντρων
Ερεόνης τής ‘Ακαδημίας Ά-ύηνών. -

