
πί τ:ϋ σχεδίου Ν’όμυυ «περί τ ροποποι ήσεως τών «περί ’Αρ
χαιοτήτων καί Αρχαιολογικού Συμβουλίου κειμένων δια
τάξεων».

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ

Ποος τήν Βουλήν τών 'Ελλήνων 

Ε-1 τού άρθρου 1
Ως ννωστόν. τά αρχαία περί ών ομιλούν τά άρθρα I 

... 2 τού Κωο. Νόμου 5351/32 «περί αρχαίοτήτων». άπο- 
-ϊ/.οϋν εν έκ τών κυριωτέρων στοιχείων διεθνούς προβολής 
rrr χούρας ημών. Ή τοιαύτη διεθνής — ροβολή ένισχύεται. 
,·;·ε είναι ευνόητου έτι μάλλον εις περιτττωσιν έκθέσεως τών 
κσ/αίων εις μουσεία άνεγνωρισμένου κύρους τής άλλοδαπής. 
δουέντος ότι οΰτω καθίστανται ταϋτα —ροσιτά εις τό ευρύ- 
τεεον διεθνές κοινόν. Τον σκοττόν τούτον επιδιώκει η Οεσπισις 
τής περί ής πρόκειται διατάξεως, ήτις άλλως τε άνταποκρι- 
νεται προς τάς συγχρόνους διεθνείς αντιλήψεις καί τήν τηρού
μενη'.· καί αλλαχού πρακτικήν. Διευκρινίζεται ότι τό 'Υπουρ
γικόν Συμβούλιου τόσον έν τή παροχή τής σχετικής άδειας 
του όσον καί έν τώ καθορισμέ» τών μέσων τών προϋποθέ
σεων καί τών όρων διά τήν ασφαλή διακίνησιν καί εκθεσιν 
τών αρχαίων έν τή αλλοδαπή θά άποφασίζη σχετικούς, εν 
έκαστη συγκεκριμένη περιπτώσει, μετά γνώμην πάντοτε 
τοΰ ’Αρχαιολογικού Συμβουλίου. _________

’Επί τοΰ άρθρου 2
Διά τής ύπο κρίσιν διατάξεως παρέχεται ή ευχέρεια εις 

τήν διοίκησιν καί δή εις τον 'Υπουργόν Πολιτισμού καί 
’ Επιστημών, όπως άποφασίζη έπί πάντων έν γένει τών 
άοχαιολογικών θεμάτων, έφ’ ών ή άρμοδιότης του καθορί
ζεται διά τοΰ νόμου «περί αρχαιοτήτων» καί τών λοιπών 
συναφών νόμων, μετά προηγουμένην απλήν γνωμοδότησιν 
τοΰ ’Αρχαιολογικού Συμβουλίου. 'Η θέσπισις τής διατάξεως 
ταύτης κρίνεται τοσοϋτον μάλλον έπιβεβλημένη, καθ’ όσον 
εις πλεϊστας όσας περιπτώσεις τό ’Αρχαιολογικόν Συμ
βούλιου κρίνει τάς παραπεμπομένας αύτώ προς γνωμοδό- 
τησιν υποθέσεις μετ’ ιδιαιτέρας αύστηρότητος, μέ συνέ
πειαν τήν δημιουργίαν έν τή πράξει πολλών προβλημά
των. ’Ιδιαιτέρως έπισημαίνονται τά προβλήματα τμ όποια 
έδημιουργήθησαν έκ τοΰ χαρακτηρισμού, κατά καιρούς, 
διαφόρων οικοδομημάτων μεταγενεστέρων καί τού- έτους 
1870 ώς χρηζόντων ειδικής κρατικής προστασίας (πρ. άρθρ.
1 καί 2 τού ν. 1469/50, ώς έτροπ.) καί τά όποια δεν είναι 
δυνατόν άλλως νά άρθοϋν, εΐ μή διά τής παρεχομένης, διά 
τής διατάξεως ταύτης εΰχερείας εις τον Υπουργόν Πολι
τισμού καί ’Επιστημών όπως έπανεξετάση όπου κρίνει 
σκόπιμον. τάς ύπό κρίσιν υποθέσεις μετά γνωμοδότησιν 
έν/οεΐται τού ’Αρχαιολογικού Συμβουλίου. Πρός αποφυγήν 
διαιωνίσεως τής ένώπιον τού ’Αρχαιολογικού Συμβουλίου 
διαδικασίας ορίζεται ότι τούτον δέον όπως άποφασίζη έντος 
διμήνου το βραδύτερον.

Έν Άθήναις τή 1S Μαίου 1977 

Οί Υπουργοί
I Ιοοεδείας Κυβεονήσεως Πολιτισμού καί ’Επιστημών
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΑΑΑΗΣ Κ. Α. ΤΡΥΠΑΝΗΣ

ΣΧΕΔΙΟΝ ΝΟΜΟΥ
Περί τροποπαιήσεως τών «περί Αρχαιοτήτων καί ’Αρχαιολο

γικού Συμβουλίου κειμένων διατάξεων».

νά επιτροπή κατά παρέκκλισιν άπό τών διατήςεων τοϋ άρ- 
νύρου 45 τοϋ Νόμου 5351/1932 «τερ-ί αρχαιοτήτων» ή ΦΕ3Ϊ 
275), ή μεταφορά, πρυσωρινώς καί ίΓ ώριαμένον χρονικόν 
διά-τηκα. έκτος τών ορίων τοϋ Κράτους αρχαίων, περί ών τά 
άρνρ_α I καί 2 τοϋ Κωο. Νόμου 5351/32 «περί αρχαιοτή
των», πρός τον άποκλεισπικον σκοπόν όπως έκτε-ύοϋν τϊΰτα 
εις μουσεία τής άλλοόοπής. Τό 'Υπουργικόν Συμβούλίον. διά

του. ->α κa-Sc.pl/;η ωσαύτως. τά μέσα, 
τούς όρους διά τή-/ άσο,αλή οιακιντσιν

της ιοιας αποφασεω: 
τάς προϋποθέσεις κα 
καί έκύεσιν τών αρχαίων τούτων, ή έοαρμογή τών όποιων ύά 
έκτελήται μερίμνη τής Αρχαιολογικής 'Υπηρεσίας. ,

"Ap-Spov 2.
Όπου τών κειμένων διατάξεων απαιτείται άπόφρσ.ις,, πρό- 

τασις ή σύμφωνος γνώμη τοϋ Αρχαιολογικού Συμβουλίου διά 
τή. εκοοσιν διοικητικής τίνος πράξεως, αύτη έκδίδ’ετα: 
έφεσής με·>' απλήν γνώμην τοϋ Συμβουλίου τούτου, ήτις δέον 
όπως έκδοϋή εντός διμήνου άπό τής εις αυτό περιελεύσεως 
τοϋ σχετικού ερωτήματος. Παρερχομένου άπρακτου τοϋ δι
μήνου ή διοικητική πράξις έκδιδεηαι καί άνω γνωμοδοτή- 
σεως τοϋ ’Αρχαιολογικού Συμβουλίου.

Άρ·3φον 3.

Ή ισχύς τοϋ παρόντος ίρχετα: άπό τής δημοσιεύσεώς του 
διά τής Έφηαερίδος τής Κυβερνήσεως/ — ---------- — ~

Έν Ά-ύήναις τή 18 Μαΐου 1977 

Οι Υπουργοί

Προεδρίας Κυδερνήσεως Πολιτισμού καί Επιστημών
Γ. ΡΑΛΑΗΣ Κ. Α. ΤΡΥΠΑΝΗΣ

ΣΧΕΤΙΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 
X. 5351/1932 «περί αρχαιοτήτων»

Άρθρον 45.
Έπ’ ούδενί λόγω επιτρέπεται ή εξαγωγή έκτος τοΰ Κρά

τους τών ευρημάτων τών άνασκαφών. Μόνον μετά την τε
λείαν έξέτασιν καί δημοσίευσιν τής άνασκαοής επιτρέπεται 
νά χωρισθώσι τά νομιζόμενα ώς άχρηστα διά τά Μουσεία 
τού Κράτους. Ταΰτα δύνανται καί νά έξαχθώσιν εις τό εξω
τερικόν, συοιφώνως πρός τούς ισχύ όντας νόμους (άρθ ρ. 3 
καί έπ. Ν.Δ. 12/16,’Ιουνίου 1926).

ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ
(Κατ’ άρ-Socv 75 παρ. 3 τοϋ Συντάγματος) έπί τού σχε

δίου Νόμου «περί τροποποιήσει»; τών «περί Αρχαιοτήτων 
καί Αρχαιολογικού Συμβουλίου κειμένων διατάξεων».

1. Έκ τής εφαρμογής τού παρόντος νομοσχεδίου πιθανόν 
νά έχωμεν έπιβάρυνσιν τού Κρατικού Προϋπολογισμού 
έκ τής τυχόν μεταφοράς τών άρχαίων εις την άλλοδαπήν 
καί τής άσφαλίσεως τούτων, ή όποια όμως δέν δύναται νά 
προσδιορισθή άπό τούδε ώς έξαρτωμένη έκ τής σχετικής 
άποφάσεως τού ’Υπουργικού Συμβουλίου.

2. Πάντους ή ώς άνω δαπάνη θά βαρόνη πήν έγγεγραμμέ- 
νην εις τον Προϋπολογισμόν τού ΥΠΠΕ πίστωσιν ύπο
ΚΑ 45/120/52S2.

'Ap-Spov 1.

Δ:’ άποφάσεως τοϋ Υπουργικού Συμβουλίου, έκδιδυμένης 
μετά γνώμην τοϋ παρά τή Γενική Διευϋύνσει ’Αρχαιοτήτων 
καί Άναστηλώσεως τοΰ Υπουργείου Πολιτισμού καί ’Επι
στημών λειτουργοϋντος ’Αρχαιολογικού Συμβουλίου, δύναται

Έν Άθήναις τή 3 Μαίου 1977 

Οί Υπουργοί
Οικονομικών

Ε. ΔΕΒΛΕΤΟΓΑΟΥ
Πολιτισμού καί Επιστημών

Κ. Α. ΤΡΥΠΑΝΗΣ


