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Έπί τού σχεδίου νόχου «περί συστάσεως χαί συνθέσεως Εθνι
κής Επιτροπής Άρ·/'.τεκτονικής Κληρονομιάς».

Προς τήν Βουλήν των Ελλήνων

1. Διά τοΰ υπό χρίσιν σχεδίου νόμον, συνιστάται παρά τφ 
Υπουργείω Πολιτισμού καί Επιστημών, Εθνική Επιτροπή 

’ Α ρ χ ι τε /. τον: χή ς Κληρονομιάς, μέ σκοπόν τήν συμμετοχήν τής 
Έλλάδο-ς εις τό έτος τής Ευρωπαϊκής ’Αρχιτεκτονικής Κλη
ρονομιάς.

Ώς γνωστόν, το 1975 έχει όρισθή χαί έαρταζεται ώς έτος 
τής Ευρωπαϊκής ’Αρχιτεκτονικής Κληρονομιάς.

2. Ή ώς άνω Επιτροπή, συνεχροτήθη άρχιχώς. εν μην! 
Άπρελίω 1974. it’ άποσάσεως τού τότε 'Υπουργού Πολιτι
σμού χαί ’Επιστημών. Επειδή όμως ή άπόρασις αΰτη ήτο πα
ράτυπες. ώς έκδοθεϊσα άνευ έςουσιοδοτήσεως 'νόμον, έξεδόθη 
ή ύπ’ άριθ. 5482/3.2.75 ίπσυργιχή άπόμασις. it’ ής, ή έν 
λόγω Επιτροπή έλαβε την μορφήν τής Όμάδος ’Εργασίας, 
λειτουργούσα οότω μέχρι σήμερον, έν οφει όρ:στ;χής ευθμίσεως 
χαί νομ:·/.ής χαλΰψεως τού θέματος. διά νόμον.

3. Ήδη. διά τού όποβαλλομένου σχεδίου νόμον, άποκτανο- 
μιχήν υπόστίυσιν. ή Εθνική ’Επιτροπή Ά ρχ’.τεχτον ιχής Κλη
ρονομιάς. καλυπτόμενης οΰτω xat τής μέχρι τούδε λειτουργίας 
xat έν γένει διραστηριότητός της, έν τφ πλαισίω, τοΰ έτους 
τής Ευρωπαϊκής Άρχ·.τεχτονιχής Κληρονομιάς. ^

Έν Άθήναις τή 19 Ίοννι'ον 1975

Οι Υπουργοί 

Προεδειας Κυβεενήσεως
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΑΦΥΛΗΣ

Πολιτισαού xat Έτ:σττ/χών Οικονομικών
Κ. Α. ΤΡΥΠΑΝΗΣ Ε. ΔΈΒΛΕΤΟΓΛΟΥ

ΣΧΕΔΙΟΝ ΝΟΜΟΓ

Περί συστάσεως xat λειτουργίας τής Εθνικής Επιτροπής 
Άργtτεχτονιχής Κληρονομιάς.

Άρθρον 1.
1. Συνιστάται. παρά τφ ’Υπουργείω Πολιτισμεύ xat Έπι- 

οτημών, Εθνική Επιτροπή Αρχιτεκτονικής Κληρονομιάς, 
όπαγομένη ε!ς την αρμοδιότητα τής rap’ αΰτφ Γενικής Διευ- 
θυνσεως Αρχαιοτήτων xat Άναστηλώσεως.

2. Έργο» τής κατά την προηγουμένην παράγραφον Επι
τροπής είναι, ό προγραμματισμός xa! ή προώθησις των ένερ- 
γειών. τρος συμμετοχήν τής Ελλάδος εις το έτος Βόρωπαϊ- 
χής ’Αρχιτεκτονικής Κληρονομιάς (1975) xa! ή χατα τήν 
διάρκειαν τούτον όργάνωσις έντος τής χώρας xat εις τήν αλ
λοδαπήν σχετικών έχδηλώσεων.

Άρθρον 2.

1. Ή Επιτροπή συντίθεται έχ:
α) Τού Γενικού Γραμματέως τοΰ 'Υπουργείου Πολιτισμού 

xat Επιστημών, ώς Προέδρου.
£) Τον Γενιχού Ένπιθεω ρητού ’Αρχαίων χαί Ιστορικών 

Μνημείων, ώς Αντιπροέδρου.
γ) Τού Γενιχού Διευθνντού τής 'Υπηρεσίας Επιστημονικής 

Έρεννης xat Άναπτόςεως.
ό) Τοΰ Προϊσταμένου τής Υπηρεσίας Οικισμού τον Ύπουρ- 

γείον Δημοσίων Έργων.
ε) Τού Προέδρου τού Τεχνικού Έπιμελητηρίου Ελλάδος, 

στ) Τού Καθηγητού τής 'Ιστορίας τής Άρχιτεχτον:χής τού 
’Εθ-vtxov Μεττοόείου Πολυτεχνείου.

ζ) Τού Καθηγητού Μορφολογίας τής Πολυτεχνιχής Σχο
λής Θετσαλονίχης.

η) Τού Διενθνντον Τεχνιχων Ταηρεσιών τού EOT.
θι) Τον Π ροΐσταμένου τής Διευθόνσεως Άνοτστηλώσεως 

τοΰ Ύτουργείοο Πολιτισμού xat Έτιστημών.
t) Τοΰ Π ροέδρου τού Συλλόγου Άρχιτεχτόνων.
ια) Τού Προέϊρου τής Κοσμητείας Έόνιχού Toe ίου xat

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ ■ Φ) Γοϋ Προέδρου τής Ελλην.χής Εταιρείας, 
ιγ) Τού Π ροέδρον τής Φιλοίαστχής 'Ε·Φ)σεως ’Αθηνών, 
ιί) Τοΰ Προέδρου τής Άρχαιολογιχής Έταιοείας.
«) Τού Προέδρου τού IC0Y10S.

’.στ) Δύο (2) έτιστημόνων.
2. Τα ες ετ:στημονων μέλη ορίζονται δ·.’ άτοφάτεως τού 

'Γαουργοΰ Πολιτισμού xat Έτιστημών. Δ:ά τής αυτής ή ό
μοιας άτοφάσεως όρίζετα! εν τών μεύ.ών ίνα άσχή χρέη Γραμ- 
ματέως xat Συντοννστοΰ τής Έττιτροτής.

3. Ό Πρόεδρος διευθύνει τας έργασίας τής Έτιτοοτής,
ορίζει τούς εισηγητής τών τρός συζήτησιν θεμάτων, καταρτίζει 
τήν ήμερησίαν δ'.άτασ’.ν. έτιχνροί τα τραχτ'.χά τών συνεδριά
σεων τής Έτιτροτής xat είσηγείτα*. εις τον Ταουργόν Πολι
τισμού xat Έτιστημών τον τρόσφορον δια τήν έτιτνχίαν τσύ
έργου αυτής μετρον.

Άρθρον 3.
1. Τών συνεδριάσεων τής Έτιτροτής μετέχει οσάκις κρίνη 

τούτο άναγχαίον, ό Ύτονργός Πολιτισμού xat Έτιστημών, 
όαότε xat προεδρεύει τβότης.

2. Ή Έτιτροτή τελεί έν άταρτία ταρόντων δέκα (10) του
λάχιστον έχ τών μυελών αυτής.

Άρθρον 4.

1. Εις έκαστον μέλος τής διά τού παρόντος νόμου συνιστω- 
μένης Έτιτροτής καταβάλλεται έρ’ αταξ αμοιβή έχ δραχμών 
δέκα τέ-υτε χιλιάδων (15.000), ύτό τήν τρούτόθεσιν ότι θά 
μετάσχη εις οκτώ (8) τουλάχιστον συνεδριάσεις, ιίλλως τούτο 
θά άμειοθή κατά λόγον τής συμμετοχής του εις τάς συνεδριά
σεις τβότης.

2. At δατάναι διά τήν έτίτευξιν τών διά τοΰ παρόντος έτι- 
διωχυομένων σκοτών βαιρόνουσι τον κρατικόν τροϋτολογισμόν, 
άναγρασομένης ειδικής τιστώσεως εις τον προϋπολογισμόν Δη
μοσίων Έ/τενδ'ύσεων τού Υπουργείου Πολιτισμού καί ’Επιστη
μών.

Άρθρον 5.

Ή ισχύς τού παρόντος Νόμου άρχεται άτό τής δημοσιεύ- 
σεώς του διά τής Έφημεριδος τής Κυβερνήσεως.

Έν Άθήναις τή 29 Ιουλίου 1975

t Ο! Υπουργοί

Προεδείας Κυβερνήσεως 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΑΛΛΗΣ

Πολιτισμού καί Έτιστημών Οικονομικών
Κ. Α. ΤΤΓΠΑΝΗΣ Ε. ΔΕΒΛΕΤΟΓΛΟΓ

ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ

Περί τρόπου καλύθεως τών δαπανών τών τροκαλουμένων έχ 
τού σχεδίου νόμου «περί συστάσεως καί συνθέσεως Έύνικ.ής 
Επιτροπής Αρχιτεκτονικής Κληρονομιάς».

Έν όψει τοΰ τροκειμέ-νου Νομοσχεδίου, υπολογίζεται ότι θά 
προχλη3ή δαπάνη ποσού δραχμών 3.300.000 έφ’ άπας εις βά
ρος τού κρατικού προϋπολογισμού. Ή ώς ανω προκαλουμενη 
■δαπάνη προίλέπεται νά καλυρθή διά τής έγγραφείσης ειδικής 
πιστώσεως εις τον προϋπολογισμόν Δημοσίων Επενδύσεων τού 
Υπουργείου Π ολιτισμού και Επιστημών.

Εις τήν ώς άνω δαπάνην περιλαμβάνεται καί ή άμοιβή τής 
έν λόγφ Επιτροπής.

Έν Άθήναις τή 11 ’Ιουλίου 1975

Οί Υπουργοί ' :■

Πολιτισμού χαί ’Επιστημών Οικονομικών


