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ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ
’Em τοϋ σχεδίου .Νόμου «περί Κρατικών Χορηγιών».

Προς 7ή)■ Βουλ ')/>’ τών ’Ελλήνων

Είε τών βασικών σκοπών τοϋ 'Υπουργείου Πολιτισμού 
καί Επιστημών είναι ή έξασφάλισιρ τών προϋποθέσεων αί 
όποΐαι παρέχουν είρ τούρ λ.ογοτέχναρ και τούρ καλλιτέχναρ, 
ιδίως εις τούρ νεωτέρουρ. τήν δυνατότητα να έπιδοθοϋν άπε- 
ρισπάστως είρ το έργον των.

Π pop τοϋτο κρίνεται αναγκαία ή παροχή χορηγιών προς 
πρόσωπα τά όποια διά τών ήδη συντελεσθεντων έργων των 
φαίνονται ικανά να προσφέρουν σημαντικήν υπηρεσίαν είρ 
τήν άνύψωσιν τοΰ πολιτιστικού επιπέδου τήρ χώραρ.

Αΐ κρατικαί χορηγία*, καθιερώθησαν έν Έλλάδι διά τοϋ 
ύπ’ άριθμ. 1087/11)71 X. Διατάγματορ «περί μέτρων ένι- 
σχύσεωρ^^τ;ώ^Πίίρ>αμμάτων καί τών Καλών Τεχνών» ϋπό 
διαφορετικήν μορφήν τήρ διά τοϋ υπό κρίσιν σχεδίου νόμου 
προτεινομένηρ. 'Υπό τών διατάξεων τοϋ έν λόγω Ν.Δ/τορ 
προβλέπεται ή απονομή έκ μέρουρ τοϋ Κράτουρ, χορηγιών 
έκ δραχμών 4.000 μηνιαίωρ καί διά μίαν τριετίαν, είρ λογο- 
τεχναρ καί καλλιτέχναρ, οΐτινερ διά τήρ ενεργού προσφοράρ 
των συμβάλλουν είρ τήν προσπάθειαν άνυψώσεωρ τοϋ πολι- 
τιστικοϋ επιπέδου, τοϋ λαού. — ------------ -------

Κατά τήν εφαρμογήν τών περί Κρατικών Χορηγιών δια- 
τάρεων τοϋ ώρ άνω Χ.Δ. 1087/1971 διεπιστώθησαν έλ- 
λείψειρ ή ύπερβολαί. Μία έκ τών βασικών αδυναμιών τοϋ 
έν λόγω Χ.Δ/τορ είναι ότι αί Χορηγίαι έχουν τήν μορφήν 
μηνιαίαρ άντιμισθίαρ καί δίδονται ύπό προϋποθέσειρ μάλλον 
άσαφεΐρ. Έξ άλλου τοϋ λόγου, άπενεμήθησαν χορηγίαι καί 
είρ πρόσωπα τών όποιων ή προσφορά είρ τά Γράμματα καί 
τάρ Τέχναρ αμφισβητείται.

θύτου προκύπτει ή ανάγκη άναθεωρήσεωρ τοΰ θεσμού, 
προκειμένου νά καταστη ούτορ πλέον άποδοτικόρ. Τό γεγονόρ 
άλλ.ωστε, ότι τό ώρ άνω Ν. Διάταγμα 1087/1971, έξεδόθη 
κατά τήν διάρκειαν τήρ έπταετίαρ συνηγορεί υπέρ τήρ άπό- 
ψεως τήρ έκδόσεωρ νέου νόμου όστιρ θά περιβληθή μέ τήν 
εμπιστοσύνην τήρ Βουλήρ.

Κατά ταϋτα προέβημεν είρ τήν σύνταξιν τοϋ μετά χεϊραρ, 
σχεδίου νόμου «περί Κρατικών Χορηγιών» διά τοϋ όποιου 
τίθεται έπί νέαρ βάσεωρ τό όλον θέμα τήρ άπονομήρ τούτων 
θεμελιουμένου ούτουρ ενός βασικού κυβερνητικού μέτρου υπέρ 
ενισχυσεωρ τών Γραμμάτων καί τών Καλών τεχνών.

Τό κύριον χαρακτηριστικόν τοϋ ύπό κρίσιν σχεδίου νόμου 
είναι ότι αί χορηγίαι άπονέμονται διά τήν δημιουργίαν συγκε
κριμένου έργου κρινομένου σημαντικού διά τήν άνοδον τοϋ 
πολιτιστικού έπιπέδου τήρ Χώραρ.

Έν τώ άρθρω 1 γίνεται περιγραφή τήρ ίδιότητορ τών προ- 
σουπων ειρ τά όποια άπονέμεται ή χορηγία ώρ καί τοϋ σκοπού 
διά τό όποιον γίνεται ή απονομή. 11αραλλήλωρ ορίζεται τό 
χρονικόν διάστημα έντόρ τοϋ οποίου πρέπει νά έχη συντε- 
λεσθή τό πνευματικόν έργον διά τό όποιον δίδεται ή χορηγία. 
Άναφέρεται, έν τέλει, ή ίδιότηρ τών μή δυναμένων νά λά
βουν χορηγίαν προσώπων.

'Τπο τοϋ άρθρου'2 ορίζεται τό άνώτατον όριον τοϋ χρημα
τικού ποσού τήρ χορηγίας, ή διαδικασία καθορισμού τοϋ 
ΰψουρ έκαστηρ άπονεμομένηρ τοιαύτηρ ώρ καί ό τρόπορ κα
ταβολής τοϋ ποσού. 'Υπό τοϋ ίδιου άρθρου προβλέπεται 
καί ό άριθμόρ τών κατ’ έτορ άπονεμομένων χορηγιών.

Τό άρθρου 3 τοϋ σχεδίου άναφέρεται είρ τήν συγκρότησιν 
και την αποστολήν τοϋ Συμβουλίου Κρατικών Χορηγιών ώρ 
γνωμοδοτικοϋ οργάνου καί άναλυτικώτερον : 'Υπό τών 
παραγράφο>ν Τ, 2 καί 3 ορίζεται ή σύνθεσιρ τοϋ Συμβουλίου 
διά προσώπων δυναμένων, ώρ έκ τής θέσεώς των νά έχουν 
βαρύνουσαν -ρώμην έπί θεμάτων άναγομένων είρ τήν σφαίραν 
τών Γραμμάτουν καί Τεχνών καί ή χρονική διάρκεια τής 
θητείας τών μελών αύτοϋ. Έν τή τετάρτη παραγράφω δια- 
γράφεται τό έργον τοϋ Συμβουλίου καί ύπό τήρ πέμπτης 
παραγράφου προβλέπεται ή άποζημίωσις τών μελών του.
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Τό άρθρον 4 παρέχει τήν έξουσιοδότησιν. έκδόσεωρ Υπουρ
γικής άποφάσεωρ περί ορισμού τών λεπτομερειών τοϋ τρόπου 
άπονομήρ τών χορηγιών ώρ καί τήρ λειτουργίας τοϋ Συμ
βουλίου-,

Διά τοϋ άρθρου ό έξασφαλίζεται ή έγγραφή τής άναγκαι- 
ούσηρ διά τήν έφαρμογήν τοϋ μέτρου πιστώσεωρ. Δέον νά 
σημειιοθή ότι έκ τήρ ψηφίσεωρ τοϋ παρόντος νόμου δέν θά 
πρόκυψη νέα επιβάρυνση τοϋ κρατικού προϋπολογισμού, 
άλλά. τούναντίον, θά πρόκυψη μείωσιρ. κατά τό ήμισυ καί 
πλέον, τήρ ήδη έγγεγραμμένηρ είρ τον προϋπολογισμόν τοϋ 
'Υπουργείου Πολιτισμού καί Επιστημών άντιστοίχου πι- 
στούσεωρ.

, Τέλος δέ διά τοϋ άρθρου 6 καταργοϋνται αί περί Κρατικών 
Χορηγιών διατάξεις τών άρθρων 7. 8 καί 9 τοϋ Χ.Δ. 1087/ 
1971, ορίζεται δέ ότι αί χορηγίαι αί όποΐαι έδόθησαν κατ’ 
έφασμογή^-ΐςώ^.^eawiipYOtiggfcwBV· διατάξεων διακόπτονται, 
προκειμένου-νά κάταστή περαιτέρω δυνατή ή άπρόσκοπτορ 
έφαρμογή τοϋ θεσμού ύπό τό καθεστώς τοϋ παρόντος νόμου.

Σημειοϋται ότταί διατάξεις τών άρθρων 1 έως 6 τοϋ ίδιου 
Χ.Δ,τορ έχουν ήδη καταργηθή διά τοϋ ύπ’ άριθμ. 255/73 
Χ.Δ,τορ.

Αί καταργούμεναι διατάξεις έχουν..,ώ,ρ..άκολούΟως :-----
«Άρθρον 7.

■ Κρατικαί Χορηγίαι.
1. ΔΓ άποφάσεωρ τοϋ 'Υπουργού Πολιτισμού καί Επι

στημών, συγκροτείται έπταμελέρ Συμβούλιου Κρατικών 
Χορηγιών. Μέλη αύτοϋ, έπί πενταετεΐ θητεία, ορίζονται πρό
σωπα εγνωσμένου κύρους, περί τά Γράμματα, τάρ καλάς 
Τέχναρ καί τον έν γένει τομέα τοϋ Πολιτισμού.

2. Σκοπός τοϋ Συμβουλίου Κρατικών Χορηγιών, είναι ή 
γνωμοδότησις έπί θεμάτων άναφερομένων εις βραβεύσεις, 
παροχάς χορηγιών καί έν γένει διακρίσεις προς λογοτέχνας 
ή καλλιτέχναρ κατά τά έν τώ παρόντι διαλαμβανόμενα.

3. ΔΓ άποφάσεωρ τοϋ 'Υπουργού Πολιτισμού καί Επι
στημών μετά πρότασιν τοΰ Συμβουλίου Κρατικών Χορηγιών 
παρέχονται παρά τοϋ Κράτουρ μηνιαία*, χορηγίαι εις λογο
τέχνας ή καλλιτέχναρ καί έν γένει είρ πρόσωπα άνήκοντα 
εις τον τομέα τών Γραμμάτων καί τών Καλών Τεχνών, 
άσχέτως ήλτκίας, καί εις άριθμόν άνάλογον πρόρ την έκά- 
στοτε άναγραφομένην είρ τον Προϋπολογισμόν σχετικήν 
πίστωσιν, διά την ένεργόν αύτών προσφοράν είρ τήν προσπά
θειαν άνυψώσεωρ τοϋ καθόλου πολ.ιτιστικοϋ έπιπέδου τοϋ 
λ.αοϋ, ώρ καί τών άποδήμων Ελλήνων, διά παντός τρόπου, 
ιδία δέ, διά διαλέξεων, καλλιτεχνικών έκθέσεων, μετα
φράσεων σημαντικών ξένων καί άρχαίων ελληνικών ή Βυ
ζαντινών έργων, διά καταρτίσεως καί έκδόσεωρ συλλογών 
καί άνθολογιών, διά συνεργασίας των είρ τήν όργάνωσιν πο
λιτιστικών έκδηλ.ώσεων, διά δημοσιεύσεωρ δοκίμων καί 
έπιφυλλίδων εις έφημερίδαρ καί περιοδικά, ίδια τών έπαρ- 
χιών, διά διευθύνσεως, συντάξεως καί έκδόσεωρ λογοτε
χνικών καί καλλιτεχνικών περιοδικών, διά τής δωρεάν παρα- 
δόσεως μαθημάτων είρ πνευματικά κέντρα, διά τής προσφοράς 
υπηρεσιών ώρ καλλιτεχνικών ή πνευματικών -συμβούλων 
εις Σωματεία κοινωφελούς δράσεως, εις "Ιδρύματα, ’Οργα
νισμούς, μεγάλ,ας ίδιωτικάς ή δημοσίας έπιχειρήσεις καί 
λ.οιπά άνάλ.ογα συγκροτήματα.

Χορηγία δύναται έπίσης νά άπονέμεται καί είρ συγγραφείς 
πρός συγγραφήν ώρισμένου έργου.

4.. 'Η άπονομή τής χορηγίας γίνεται διά μίαν τριετίαν, 
δυναμένην νά άναγεοϋται .η καί νά διακόρρφε^α,ι είς περίπτωσιν 
μή έκπλ.ηρώσεως τών προϋποθέσεων ύφ’ άρ έγένετο.

5. Τό ποσόν τής μηνιαίας χορηγίας ορίζεται είς τέσσαρας 
χιλιάδας (4.000) έπί δώδεκα μήνας έπαυξανόμενον μέ τάς 
τυχόν δαπάνας δΓ οδοιπορικά καί ήμερησίαν έκτος έδρας 
άποζημίωσιν όριζομένην είς τό 1/20 τήρ μηνιαίας χορηγίας.

6. Χορηγία δέν παρέχεται είς άκαδημαϊκούς καί είς τυ- 
χόντας τών Α' καί Β' Εθνικών Βραβείων.
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7. 'Η απονομή χορηγιών γίνεται οίκοθεν παρά τοϋ 'Υ
πουργού Πολιτισμού καί Επιστημών ή αιτήσει των έν-~ 
διαφερομένων ή τη προτάσει πνευματικών ιδρυμάτων ή 
σωματείων ΰποβαλλομένη εις την Γραμματείαν τοϋ Συμβου
λίου Κρατικών Χορηγιών μέχρι 31 ’Ιανουάριου έκαστου έτους.

8. ΔΓ άποφάσεως τοϋ Ύπουργοϋ ΓΙολιτισμοϋ καί ’Επι
στημών δημοσιευομένης εις την ’Εφημερίδα της Κυβερνήσεως 
ορίζονται αι λεπτομέρειαι τοϋ τρόπου απονομής τών κρατι
κών χορηγιών καί τά της λειτουργίας τοϋ κατά τήν παράγρα
φον 1 τοϋ παρόντος άρθρου Συμβουλίου καί τά τής Γραμ
ματείας αΰτοΰ διά προσωπικού τής Γενικής Διευθύνσεως 
Πολιτιστικών 'Υποθέσεων τοϋ 'Υπουργείου Πολιτισμού και 
’Επιστημών.

"Αρθρον 8.
Εις τον προϋπολογισμόν τοϋ οΐκονομικοϋ έτους 1972 

έγγράφονται πιστώσεις δραχμών τεσσάρων εκατομμυρίων 
τετρακοσίων χιλιάδων (Δ.400.000) διά τήν απονομήν τών

’Εθνικών Βραβείων Λογοτεχνίας, Εικαστικών Τεχνών καί 
Θεατρικής Τέχνης, καί δραχμών τεσσάρων εκατομμυρίων 
(4.000.000) διά την άπονομήν Κρατικών Χορηγιών.

"Αρθρον 9.
'Η ισχύς τοϋ παρόντος άρχεται από τής δημοσιεύσεώς του 

εις τήν ’Εφημερίδα τής Κυβερνήσεως».
Διά τής ψηφίσεως υπό τής ’Εθνικής ’Αντιπροσωπείας 

τοϋ παρόντος σχεδίου νόμου έκδηλοϋται έμπράκτως τό 
ενδιαφέρον τής Πολιτείας υπέρ τών πνευματικών δημιουργών 
Υήζ ’/.ώρας.

Έν Άθήναις τή 27 Σεπτεμβρίου 1976 

Οί 'Υπουργοί
Πολιτισμού καί ’Επιστημών Οικονομικών

Κ. Α. ΤΡ#ΙΙΑΧΗΣ Ε. ΔΕβΑΕΤΟΓΛΟΥ
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ττύ εχεείου Νόμου τ.περ: καταργήεεως τών «ιεερι Κρα
τικών Χορηγιών ειαταΞεων εευ ΝΑ. 108ι/ ΙΟ «1».

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ

/7ρός τ>;j Βουλήν ιών Ελλήνων

Λ: κρατι/.α: χορηγία; /.αΑιερωΑηεαν εν Ελλά:; ::α του 
·-■ έρ:Α. 1087/1971 X. Διατάγματος ιιίεερ: μέτρων ενιεχυ- 

τών Γραμμάτων ν.α; τών Καλών Τεχνών.». 1 τττ τών 
..ατααεων τού έν λόγο Ν. Λ, το; ιτεοελέιτετα: ή άιτονομή εκ 

εεοος τον Ινράτο. ς. χοεηγιών έκ τραχμων 4.0U0' μ,ηνιαιως 
ειά μίαν τριετίαν. Ες λογοτεχνας καί καλλιτεχνας, οίτι- 

νε; ειά τής ενεργού άροτρορά; των ευμόά/.λουν ε:; την τροτ- 
-.Αειαν άνυΑώεεως τού ττολιτιετικού έιτιτεεου τον λαόν.

Κατά τήν ε ο αρμογήν τών τερ: Κρατικών Χορηγιών ειατα- 
ή-ων τού ώ; άνω Ν.Α. 1087/1971 ειε-ιετώΑηεαν ΐλλει- 
·α·:ς ή ύετερβολαί. Alia έ·/. τών βαεικών άευναμιών τού εν λό
γω "ΝΑ Δ/το ς είνα; ίτ: αί Χορηγία; έχουν τήν μοροήν μη- 

αίας άντιμιεΑίας y.a: είεοντα: νττό ττεούττοΑεεεις μα/./.ον 
άεαρεΐς μή ευντελούεα: ούτως ε;; τήν ύιτοόοήΑηειν τή; οη- 
, ,.ευεγίας ιτολιτιετικού έργου.

ι >ντω ττροεκυΑεν ή άνάγ/.η άναΑεωρήεεω; τον Αεεμού, τρο- 
νε:μόνον να καταετή ούτος ειλεόν άετοίοτικές. Το γεγονο; αλ- 
λωττε. ότ: τό ώς άνω Ν. Διάταγμα 10(87/19)Π. εεεεοΑη 
νατά τήν ϊιαεκειαν τή; έιτταετίας ευνηγόεε: ν.τερ τή; αττο- 
;:ω; τή; έκεόεεως νέου νόμου οττις Αά εεεριεβάλλετο με την 
ευιετιετοτύνην τής Βουλής.

Κατά ταύτα ειχομεν -ρο£ή εις τήν εύντκΞιν νέου εχχοιου 
νομού «ττερ: Κρατικών Χορηγιών» ο;ά τού οποίου ετιΑετο επι 
νέας βάεεως τό ολον Αεμα τής άτονομής τούτων.

Τό σχεειον τούτο κατατεΑέν κατά τό τταρελΑον έτος ε;ς 
τήν Βουλήν οέν έγένετο οεκτό1 καί άετεεύρΑη.

Μετά ταύτα ευ·/ετάγη νεώτερον εχέειον ττερί Κρατικών Χο- 
ρηγ;ών τό όποιον ευνεζητήΑη είς τήν άεμοείαν Κοινοβου/ ευτι- 
κή·ν Επιτροπήν κατ’ ’Οκτώβριον 1978. Κατά τήν ευζήτηειν 
ταύτην όιετυπώΑη-εεεν εοβαραί άντιρρήεεις. καί ο! πλειετοι 
τών -αρ’.τταμενων κ.κ. Βουλευτών έζήτηεαν όπως τό νομοεχε- 

ον άποευρΆή ειότ: κατά τήν γνώμην των οεν εύνατα: ν 
τοτελέεη οΰτ; αττικόν κίνητρο·/ καί μετον ττ; ο αγωγή; τών 
ραμμάτων καί τών Καλών Τεχνών έν Έλλάοι.

ΕΞ άλλου άμρ'.είητήεει; τεεί τής χρηειμότητος τού Αε- 
τυ.ού τών Κρατικών Χορηγιών ήγεεΑηεαν καί υπό ττλείττων 
-μ: αγόντων τού ετνευματ'.κού καί καλλιτεχνικού κότμου.

Κατόπιν τών ανωτέρω καί λαόόντες κυρίως ύπ ο·Αεν τα; 
εια εχυτεραν μάλ'.ττα το εάν άντιρρήεεις τών κ.κ. έν τή Βου
λή τυναεέλεων τότον τής ευμπελιτεύεεως ότον καί τής άντι- 
πελιτευεεως. ήχΑημεν εις τήν άπόραε;ν όττως ττροόώμεν εί; 
τήν καταεγητ:ν τών τεεί κρατικών χορηγιών ειατάΞεων τού 
Ν.Α. 1087 1971 ήτο; τών άρ Αρων 7. 8 καί 9. καΑ οτον 
α; λοιπά: ειατάΞει; τών άρΑρων 1 έως 8 τού ίο ίου Ν. Α/το; 
έχουν ηεη καταργηνή ειά τού Ν.Α. 255/1973.

Λ; καταργούμενα; ειατάΞει; έχουν ώς άκολού-υως :

«Άρ-Spov 7.

Κρατ'.καί Χορηγία;.

1. Δ;' άτοτάτεως τού 'Ττουργού Πολ;τ·.τμού καί Έτ'.ττη- 
μών, τυγκροτείτα: έτταμελε; Συμβούλ’.ον Κρατικών Χορη- 
γ·.ών. ΑΙελη τύτού. ετί τενταετε: Αητεία. ορίζοντα: τεότωττα 
ί'γ/ωτμένου κύρους, τεεί τά Γράμματα, τάς Καλάς Τέχνα; 
καί τόν έν γόνε: τομέα τού Πολ:τ:τμού.

2. Σκοτό; τού Συμβουλίου Κρατικών Χορηγ'.ών. είνα: ή 
·γ»ωμοεότητ:ς έτ: Αεμάτων ά·/αεερομένων είς βραβεύτε:;. τα- 
ροχάς χορηγ'.ών καί έν γένε: ε:ακρίτε:ς τρός λογοτέχνα; ή 
/αλλ:τέχ·>ας κατά τά έν τω ταεόντ: ϊ:αλαμβχ/έμενα.

3. Δ:’ άεεοοάτεως τού ’Ττουργού Πολ:τ:τμθύ καί Έτ:ττη
μών μετά τρότατ:ν τού Συμβουλίου Κρατ:κών Χορηγ:ών ετα- 
ρέχοντα: ταρά τού Κράτους μην;α:α: χορτγγία; είς λογοτέ-

- ^'3
χνας ή καλλ:τέχνας καί έν γένε: είς τρότωτα άνήκοντα είς 
τόν τομέα τών Γραμμάτων καί τών Καλών Τεχνών, άεχέτως 
ήλ:κίας, καί είς άρ:Αμόν άνάλογον τρος τήν έκάετοτε άνα- 
Υραοομένην είς τόν Π ρούτολογ:τμον εχετ’.κήν τίττωτ'.ν. ε:ά 
την ενεργόν αυτών ττεοτεο εάν εί; τήν τρ ο τα ά Α ε: αν >.νυ4ω- 
τεως τού καΑόλου τολ.τ:ττ:κού έττεττεοου τού λαού, ώς και 
τών άετοεήμων Ελλήνων, ε:ά ταντος τροκου. :ο:α εε. ν.α 
ε:αλέΞεων, καλλιτεχνικών έκΑεεεων, μεταεράεεων εημαντ.- 
κών Ξένων καί άρχα:ων ελληνικών ή Βυζαντινών έργων. ;:α 
καταρτίτεω; καί έκεόεεω; ευλ/.ογών καί άνΑολογ:ών. :·.α 
ευνεργατίας των είς τήν όργάνωειν κολ:τ:ττ:κών εκ: ;/.ω- 
τεων, ε:ά :ημοε:εύτεως εοκ:μίων καί έττιουλλίεων ε:ς έοη- 
μερίεα; κα: κερ:οε:κά. ίεία τών έκαρχ’.ών. ε:ά ε:ευΑύντεώς. 
ευνταΞεως, καί έκεόεεω; λογοτεχνικών καί κα7.λ:τεχν.κών 
κερ:οε:κών. ε:ά τή; εωρεάν καραεόεεως μαΑημάτων είς κνευ- 
ματικά κέντρα. ε:ά τή; κροεεορίς ύκηρεε:ί/ν ώ; καλλιτ-- 
χν:κών ή κνευματ'.κών ευμβούλων είς Σωματεία κο:νωτελούς 
ρεάεεως, εις ’.Ιερύματα,. Όργαν:εμούς. μεγά/.ας :ε:ωτ:·/.ά; ή' 
εημοείας έκ:χε:ρήεε:ς καί /,ο:κά ά-/άλογα ευγκροτήματα.

Χορηγία εύνατα: έ ττ ί ε η; νά άτονέμετα: καί εί; ευγγραοεί; 
τρο ; ευγγρ αεήν ώρ’.εμένου έργου.

4. Η άτο νομή τή; χορηγία; γίνε τα: ειά μία·/ τριετίαν, 
ευναμενην νά α.νανεούτα: ή καί νά ειακόττετα: εις τερίττωε:/ 
μή έκτληρώτεως τών -νούτοΑέειρυν ΰρ' ά; έγένετο.

5. Τό τοεόν τής μηνιαίας χορηγίας ορίζεται είς τέεεαεας 
χ:λ:άεας t 4.900'' έτ! ε-.·.:εκα μήνας έταυρα.όμενον μέ τάς 
τυχόν τατανας ε:' όεοιτορικά καί ήμερηείαν έκτό; έερας 
άτοζημιωειν ορτζοαένην είς τό I. 20 τή; μηνιαίας χορηγίτς.

8. Χορηγία εεν ταεέχετα: είς άκεεημαϊκοΰς καί εις τυ
χόντα; των A κα: Β' Εύνικών Βραβείων.

7. Ιί άτονου, ή χορηγιών γίνεται ο:·/.·; Α εν ταρά τού ϊ’τουε- 
γού 11ο/.:τ:~χού καί Ετιετημών ή αίτήεε: τών ένίιαεεεομέ- 
νων η τή τεοταεε: τ/ευμε.τ:κώ·/ ίερυμάτων ή εωματείων ύτο- 
βαλλομένη είς τήν Γραμματεία·/ τού Συμβουλίου Κρατικών 
Χορηγιών μέχρι 31 Ιανουάριου εκάετυυ έτους.

8. Δι άτοεάεεω; τού Γτουεγού Πολιτιεμού καί Έτ:·· 
ετημών οημοειευομένης είς τήν Εοημερίεα τής Κυβερνήεεως 
ορ.ζοντα: α: λεττομερειαι τού τρότου ά ονμής τών ν.εαττ/.ών 
χορηγιών καί τά τής λειτουρ*;?»; τού κατά.τήν ταράγραρον 1 
τού ταρόντος αρΑρου Συμβουλίου καί τά τής Γεαμυ'.ατείας 
αυτού αια τροεωττ/.ού τής Γονικό; ΔιευΑύντεως Πολιτιετ- 
κών ΓτοΑέεεων τού Ττουεγείου Πολιτιεμού καί Ετιετημών.

Ά 8.

Εί; τόν τεούτολογιεμόν τού οικονομικού έτου 
γεάρονται τιετωεει; ο ε αχνών τετεάρων έκατομμο 
κοε.ων χ'λιάεων 4.400.(3001 ειά τήν άτο··ομήν 
κώ/ Βραβείων Λεγοτοχνίας. Ετκαετικώ·/ Γεχνών 
κή; Γέχ·/ης κα! ερανμών τετεάρων εκατομ.μυρίων · 
ειά τή·/ άτονομήν Κρατικών Χορηγιών.

Ιώ .ω / ... . -■
τών Έύ ν,- 

καί Θεατει- 
. 4.000 00“

ΆεΑεον 9.

Η ϊεχύ; τού ταρό/το; άρχεται ατό τή; οομεειεύεεώ; του 
είς τήν Ερημερίεα τή; Κυβερνήεεως».

Σημειούται έν τελεί οτ: αί ευνάμει τών ειά τεύ r άρον το ς 
καταργουμενι·/·/ οιατάςεων άαν/εμηΑείεα:. οιά μία·/ τριετίαν 
Κεατικαί Χορηγία: ανέρχονται έν τυνόλω είς έκατόν ένενή- 
κοντα μία·/ (1911 έκ τών όιτοίων α: όγεοήκοντα (80) έληΞαν 
τόν Ν εέμβειον 197ο. έτεεα: εΐκοε: μία (21) έλη Ξ α·/ τόν 
Νοέμβριον 1978 καί όγεοήκοντα χορηγία: λήγουν τά/ Δε
κέμβριον 1978. ένώ α: λοιιτα: οεκα » Ι0) λήγουν τόν Ιού
νιον 1977.

Έν ΆΑήναις τή I Μαρτίου 1977

Ο: Ττουεγο:
Οίκν/ομικών 

Ε. ΔΕΒΛΕΤ0ΓΑ03·
ίίολιτιτ’χού καί Είτιττηιχών

Κ. Α. ΤΡΓΠ.ΑΝΗΣ



ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ
Έζ: τού τχεδίον Νόμον . —sp* ::ζλύτεευς·ζον έν Ανήνζ:; :δρν-

μζτος vzc τήν έζωννμίζν «Μοντείον Εύ pω ζζϊκη; v/z·.Έ4vz-
το/.:ν.ή; Τέχνη: — Ιδρντζ: Ιωάννη; Δ. Πζττζ; ν.ζ: Δε-
ΤΖΟ :ν Ζ I. Π ZTTZ·'^-

77οό; 7;;»· Βουλήν ιών Ελλήνων

1. Δ:ζ τού ζζρόντο; νόμον τν.οζείτζ: ή δ:άλντ:; τον τνττζ- 
νέντο; δννάμε: τού X. 4467/65 ν.ζ.:.δ. όττέ τήν εζωννμ:ζν 
..Μοντείον Εύρωζζϊν.ή; ν.ζ: Άνζτολ:ν.ή; Τέχνη;» ν.ζύ οτον 
•α έχρ: τήμερον δεν έζετενχ-ύη έ τν.οζος δ: ον τννεττή-ύη ν.ζ: 
ν.ί ίνετζ: άτύμί-ορο; δ:ά τό Δημόι:ον ή ζερζ:τερω τννέχ:τ:; τών 
ζίονομίων ν.ζ: άτελε:εον ζ:τ:νε; ζζρεχωρή-ύητζν ε:; ζντο ::ζ 
τοϋ ώ: άνω !δ;ντ:κοϋ ν.ζ: τών έν τννεχε:ζ τούτον όης'.ϊνεντε-νν
,έμων ι’Α.Ν. 90/67. Ν.Δ. 1001/71 ν.ζ': J050 71.

2. Οντω δ:ά τού άρ-ύρον 1 δ:ζλνετζ: το εν λο*;ω :::νμζ.
νεενρούμενον ώ; μηδέζοτε τνττζνέν ν.ζ: άνζν.ζλοϋν.τζ: ζ: ή;
ε/.ζόον χώρζν ζ'ι ή γενομένη άζοδοχή τοϋ ζερ:εχομενον τή; 
άζό 10.3.1905 έζ:ττολή; τών Ιεοάννον Πζττζ ν.ζ: Δετζο:- 
νη; I. Πζττζ ν.ζ: *, ή τϋττζτ:; τοϋ ρη·3έντο; ίδρνμζτο;.

3. Δ:ά τοϋ άρ-3ρον 2 ρν-άμίζετζ: όζω; έζζνέύ.-Sovv ει; τοϋ; 
τέω; ν.νρίον; των τά δωρη-ύέντζ εί; τό ίδρνμζ ν.-.νητά ή άν.ί- 
νητζ ητο: τών ίδρντών. τοϋ Δημοτίον ώ; ν.ζ: τών τρίτων - δω- 
:ητών.

4. Δ:ά τοϋ ζρνρον 3 τό χορηγηνέν ε:; τοϋ; ίδρντά; εά
ν ε: ον έν. 40.000.000 δρχ. κζνίττζτζ: έζ όλον.λήρον ληζ:ζρε- 
νετμον ν.ζ: άζζ:τητόν λόγω μζτζ:ώτεω; τοϋ τν.οζοϋ ε: ον
έδόνη ν.ζ: ρν-3μίζοντζ: ζ: λεζτομέρε:ζ: ν.ζτζεολή; τούτον ε:; 
τό Τζμείον Π ζρζν.ζτζ-ϋην.ών ν.ζ: Δανείων.

5. Δ:ά τοϋ ζρ·3ρον 4 τνν.ττζτζ: τρ:με/.ή; Εζ:τροζή έζ 
άνωτέρων τεχν:ν.ών ύζαλλήλων δ:ζ την ν.οττολόγητ:ν τών 
έν.τελετ-$ε:τών έρνζτιών ϋττό τοϋ Ιωάννον Πζττζ έττ: τή όζ- 
•τε: τών τ:μών τών ίτχνοντών ν.ζτζ τον χρόνον τή; έν.τελέτεω; 
ζϋτών ορό; τον τν.οζόν όζω; ή άίόίζ ζϋτών έν.τεέτη έν. τή; 
ζρός τό ΤΠΚΑ ό;-ε:λή; τοϋ I. ΓΪ ζττζ.

Έν Α·3ήνζ:; τή 22 Φεόροναρίον 1977 

Οί 'Τζονργο:

- ^ Οίνον ον. :νών Πο/.:τ:ταοϋ ν.ζ: Έζ:ττηαών
Ε1ΆΓ. ΛΕΒΛΕΤΟΓΑΟν Κ. A. TPVΓΙΑΧΗΣ

ΣΧΕΛΙΟΧ ΝΟΜΟΙ’

Περί δ:ζλύτεω; τοϋ έν Ά-5ήνζ:; ίδρνμζτο; ύζό την έζωνν-
μ:ζν «Μοντείον Εύρωζζί/.ής ν.ζ': Άνζτολ’.ν.ή; Τέχνη;»
— "Ιδρντζ: Ιωάννης Λ. Πζττζ; ν.ζ: Δέτζο:νζ I. Πζττζ.

"ΑρΔρον 1.

1. Ιο δννζμε: τοϋ X’. 4467/65. ώ; έτροζοζο:ή·3η ν.ζί cv>- 
εζληρώ-5η μετζγενεττέρω;. ϋ;:ττζμενον έν Ά-3ήνζ:; ίίρχμζ 
οζό την έζωνομίζν «Μουτείον Εϋρωζζϊν.ή; ν.ζ: Ανζτολίν.ή; 
Τέχνης — Τορντζ': ’Ιωάννη; Δ. Πζττζ; ν.ζ: Δέτζο:νζ I. 
Πζττζ» ::ζλϋετζ:. Δεωροέμενον ώς μητέζοτε tjttzvcv.

2. Ανζν.ζλοϋντζ: άτ’ ή; έλζεον χώρζν:

ζ) Ή γενομένη ί:ζ τών ϊ:ζτάζεων τοϋ ώ; ζ·7ω νόμον ζζο- 
όοχή τοϋ ζερ:εχομένον τή; άζό 10 Μζρτίον 1965 έζ:ττολής 
τών Ίωάννον Δ. Πζττζ ν.ζ: Δετζοίνης I. Πζττζ ζρό; τό< 
Πρόεδρον τής Κνόερνήτεω; ν.ζ: τόν Τζονργόν τών Οίνονο- 
μεν.ών, ο: ής έεήλονν οτ: Έτζνείμενζ τέχνης τημζντ:νωτζ-
τη; ζζίζς ν.ζ: εις μεγζλον ζρ:·3μόν ζροττέρονν ο:ζ τήν Γϊρν- 
τ:ν μοντείον έν Έλλάδ: νζ:

ί) Ή γενομένη δ:ά τών δ'.ζτζςεοιν τοϋ ίδιον νόμον, νεζτ’ 
ζν.ολον-3:ζν τής το:χντης ζζοδοχής. τνττζτ:; τοϋ ρη-3έντος 
ίορναζτος (Μοντείον).

2·, . V-5.-U
lr Αζο -τή; :τχνο; τον τζροντο; εζζνερχοντζ: ε:; τ/- ·/.·.- 

ρ:ότητζ τών τεε»; ιδιοκτητών τζ ζζρζχώρηνέντζ νζ- ζντών 
ε:; τό όδρνμζ έν γένε: ζερ:οντ:ζν.ζ ττο:χε:ζ. ν.:νητζ ή ζν.:- 
νητζ. ζτ:νζ εννζντζ: ζ'/.εον οντο:. ώ; ίδίζν ζεε:οντ:ζν ζν
τών. νζ δ:ζ·3έτωτ:ν έλεννέρω; ν.ζ: ν.ζτζ τό εον.ονν. ν.ζτζ 
τζ; έν.ζττοτε ίτχνοντζ; ζερ: ε:ζ-3ετεω; τοντων ::ζτζ·;ε:;.

2. Ε:δ:ν.ώτερον έζζνέρχοντζ: ζϋτοδ:ν.ζ:ω; ε:; την ν.ν::ο- 
τητζ. νομήν ν.ζ: κζτοχην: ζ τών Ιωζννον Δ. Πζττζ ν.ζ: 
Δετζοίνη; I. ΓΙ ζττζ. τζ ζζρζχωρηνέντζ ε:; το >:ρνμζ. ε:; 
έν.τέλετ:ν τοϋ ζρ-3ρον 2 ζζρ. 1 τοϋ X". 4467/65. ζρο; ζρζ- 
γμζτωτ:ν τών τν.οζών τοντον. ζζτη; τντεω; ν:ντ:/.ε:μενζ 
ν.ζλλ:τεχν:ν.ή; ν.ζ: ζρ/ζ:ολογ:ν.ή; ζ;:ζ;. ό τον δημοτίον. η 
ζζρζχωρη·3ε:τζ δωρεάν ε:; το :δρνμζ. δννζμε: τοϋ ζρϋρον I 
τοϋ Χ.Δ. I 0U1 /I. έν Ανηνζ:; ν.ζ: έτ: τή; όδον Μενττοζ-εη
ϋζό ττο:χ. Β.Κ. 1237 δημοτ:ζ ο:ν.οζεδ:ν.ή έ’ν.τζτ:; ονν. έμο. 
12.420 τ.μ. ζερίζονί. δ:ζ τήν έζ ζϋτή; ζνεγερτ.ν. δζζζνζ:; 
τών ίδροών ζοτον:*;κτ:ρτζ/ον τν ιΛ,οοττμζτο·; δ:ά τη» έν 
ζύτώ ττέγζτ:ν ν.ζ: έγν.ζτζττζτ:ν τοϋ ζερ· οϋ ζρόνε:τζ: μον
τείον. ν.ζ: γΊ τών τρίτων—δεορητών, τζ τνχόν δεορηϋεντζ 
εί; τό ίδρνμζ ν.ζλλ:τεχνήμζτζ ν.ζ: λο:ζζ ζερ:οντ:ζν.ζ ττο:- 
χείζ.

"Αρ-ϋρον 3.

1. Τό δννζμε;-τον νζ' ζρ·ν. 1 6807, -20.12:71- : ζνε-.ττ:/.'.ό 
τνμόο/.ζίον τοϋ Σνμοολζ:ογράρον Άνηνών Χ:ν.ο/.άον Ανζν. 
Ττέλιον χορηγηνέν έν. μέρον; τοϋ Τζμείον Πζρζν.ζτζνη- 
ν.ών ν.ζ: Δζνείων (Τ.Π.Κ.Δ.4 εί; τόν Ίεοζννην Λ. ΓΙ ζτ- 
τζν. ώ; νόμιμον έν.ζρότεοζον τοϋ ίδρνμζτο;. τον.οχρεεολντ'.ν.όν 
δά·/ε:ον έν. δρζχ. 40.000.000. ό:ζ τήν ζνέγερτ:ν ν.ζ: τνγ· 
ν.ρότητ:ν τών εζωτερεν.ών /.ζ: έτω-ερ:ν.ών ν.τ:ρ:ζ·/.ών .τνγ- 
νροτημζτων τοϋ μοντείον. ν.ζ·3ίττζτζ:, άζό τή; ίτχνο; τοϋ 
ζζρόντο;. έζ όλον.λήρον /.ηζ:ζρό·3ετμον ν.ζ: άζζ:τητόν. λόγω 
μζτζ:ώτεω; τοϋ τνοζοϋ. δ:' όν έδό·3η τοϋτο.

2. Εί; όλοτχερή έζό;λητ:ν τών έν. τοϋ ώ; είρητζ: δζνείον 
άζ:ώτεων τοϋ Τ.Π.Κ.Δ. ϋζοχρεοϋντζ: όζω; ν.ζτζόζ’/.ονν ζμέ- 
τως εί; ζντό: ζι ό ‘Ιωάννη; Δ. Πζττζ;: ζζ) τό έν. δρζχ. 
40.000.000 ν.ετάλζ:ον τοϋ δζνείον. μετ’ ζ;ζ!ρετ:ν έν. τού
τον τον ζοτοϋ τοϋ ζντ:ττο:χοϋντο; εί; τήν, ν.ζτζ τόν χρόνον 
δ:ενεργείας των. άζίζν τών έν.τελετ-3ε:τών ϋζ' ζύτοϋ έργζ- 
τ:ών έζ: τοϋ έζανερχομένον εί; τήν ν.νρ:ότητζ τοϋ δημοτίον 
οζΛΟζεδον. εζενρ-.τν.ομενην νζο τής έν τώ έζομένω ζρνρεν 
Εζ:τροζή; ν.ζ: ν.ζτζ την έν ζύτώ όρίζομένην δ:ζδ:ν.ζτίζν. 

.■·/) ·ο.'■* ,νμοζ.:ν.ον; τον.ον;. εν. -εΙ/2 ετητ:ε»ς. ζζο 1,1.ι»* 
ν.ζ: έοεζής. τού; ζνζλογούντζ; έζ: τοϋ οντεν; έζ:ττρεζτέον ύτ' 
ζύτοϋ ν.ετζλζίον. ν.ζ: ό) τό δημότ:ον: ζζύ τό ζοτόν τού ν.ε- 
οζλζίον όζερ ζντ:ττο:χε: εί; τήν. ν.ζτζ τόν χρόνον δ:ενερ- 
γείζ; των. άζίζν τών έν.τελετ·3ε:τών έργζτ:ών έζ: τοϋ έζζ- 
νερχομενον εί; τήν ν.νρ:ότητζ τοϋ δημοτίον οίν.οζέδον. ίό) 
τοϋ; τνμδζτ-.ν.ού; τόκον;, έν. 4 12 έτητίω;. άζό 1.1.75 ν.ζ:
* γ * ·; ί · · ^ * * j * · X ^ i 771 . 7>όά Zj ~ (Ο Γ 1771777 ΐΣ7ί7^ U 77

3. Εζ: τών κζτζόλητέων. ν.ζτζ τήν ζροηγονμένην ζζρά- 
γρζτον. εί; το Τ.Π.Κ.Δ. χρημζτ-.κών ζοτών. έκζίζτοντζ: τζ 
κζτζόλη-ϋέντζ εί; τούτο άζό 1.1.1975. ήτο: ζ· έν. τή; ό:ε:- 
λής τοϋ Ιωά-/νον Δ. Πζττζ: τά ν.ζτζόλη-ύέντζ ύζό τού ίδιον 
ω; ν.ζ: ύζό τού δημοτίον δ:ζ ύ.ογζρ:ζτμόν τού ίδρνμζτο; ν.ζ: 
(θ' έν. τή; όοε:/.ή; τού δημοτίον: τά ν.ζτζό/.ηύέντζ νζ ζύτοϋ 
δ:' :δ:ον λογζρ:ζτμόν.

4. Εζ έτέρον. ό Ιωά·/νη; Δ. Π ζττζ; όοείλε: νά ν.ζτζδάλη 
εί; τό Τ.Κ.Π.Δ.: ζ) τον; τνχόν έζ: ζλέον τενν κζτζ/,ογέύο-

μένων ε:; όάρος τον τνμόζτ:ν.ών τόκων, είτζρζχ·3έντζ; νζ 
ζύτοϋ τόκον; έζί τού έζ:ττρεζτέον. ν.ζτζ τήν ζζράγρζρον 2 
τού άρ-ϋρον τοντον. κερζ’/.ζίον δ:ά τήν τρ:ετή ζερίοδον χζρ:το; 
<1972. 1973 κζ: 10745 κζί τζ έτη 1975 ν.ζί έοεζή;. εί;
ζερίζτωτ:ν ν.ζτζ-ύέτεω; τού ζοτοϋ τούτον ζζρά Τρζζε'ν.κώ ή 
έτέρεο ζ'.ττωτ'.ν.ώ "Ιδρνμζτ: εί; έντοκον λογζρ:ζτμόν ν.ζ-: ,ό) 
τον; κζτά νόμον τόκον; νζερημερίζς έζ: τοϋ ζύτοϋ ώ; ζνε» κε- 
τζλζίον, εί; ζερίζτεοοιν ν.ζννττερήτεεο; ζληρωμή; τοϋ ζοτοϋ



Έπ' τοϋ σχεδίου Νόμου «περί άπ’ εύθείας έκποιήσεως 
ακινήτων τοϋ Εθνικού Θεάτρου εις τό Ελληνικόν Δη
μόσιον».

ΓΙοόζ τ; >· Βονλήν τώ)’ Ελλήνων

1. Λιά τοϋ Λ.Ν. 12/2/1938 παρεχωρήθη ύπό τοϋ Έλ- 
ηνικοϋ Δημοσίου εις τό Εθνικόν Θέατρον. γήπεδο·/ κεί

μενον έν Θεσσαλονίκη παρά τόν Λευκόν Πύργον, έκτάσεωρ

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣ1Σ

i3458, ιίνα. χρησ:,μοττοιηΟη οιά τήν άνέγ:ερσνν κτιιρ ίου

rrciw λειτο'άιργίαν θεατρ.κου τταραρτήματοε :ιύτου.

ο. Λιά :ιοϋ Λ.Ν. 1549/1939 τό Έ/,/.ηνικόν Λη μι:ίσιον

Τ27.ΖΖχώρησ:εν έπίοηο •κατά κυριότητα εις το LUvικον (τϊέα-

τρον εκτασ1ιν μ2 24. ·*25, κειμένην εις τούς :τρότ:οοα; Γθυ

Mvr.iσι ε ίου τ<νϋ Φι/.οπατστσου παρά τήν συνοικίαν Άνω 11 ε τρά-

λωνα τών Αθηνών.

3. Π αρά τάς κατά. καιρούς προσπάθειας, ό:τωε
. >
ανεγερΟή

ε·: ·7CV 7ΓΧ ρά τό Μ·/ημειον Φι/.οπάππου χώρον άρ/αϊκον

Θέα-ΓΟΟν, 7•οϋτο δεν κατέστη δυνατόν να άτοTizzy.-. ωΟή

εξ οικονομικών καί τε/νικών λόγων. Επίσης εις την εν 
Θεσσαλονίκη παραχωρηΟεΐσαν εκτασιν. άνηγέρθη κτίριον 
γνωστόν ώς «Βασιλικόν Θέατρον Θεσσαλονίκης», το οποίον 
όυως, στμερον, μετά την ΐδρυσιν τοϋ Κρατικού Θεάτρου
1 ίορείου—' Ελλάδος καί τήν άνέγερσιν -tgv -κτιρίου-της«-Εται- 
ρίας Μακεδονικών Σπουδών» εις τό Θέατρον τής οποίας 
στεγάζεται τό ανωτέρω Κ.Θ.Β.Ε., τό ήδη πεπαλαιωμένο·/ 
κτίριον - Θέατρον τοϋ Έθνικοϋ Θεάτρου, παραμένει άχρη- 
σιμοποίητον. δεδομένου ότι καί ή στοιχειώδης συντήρησις 
αϋτοϋ αποβαίνει άντιοικονομική καί άνευ σημασίας πλέον, 
ν.ετά τήν κήρυ.ξιν τής περιοχής όπου κειται τοϋτο, ώς 
χώρου πρασίνου διά τών άπό 1/-7-1954 (ΦΕΚ 163/ 
27-7-1954) καί άπό 20-1-1958 (ΦΕΚ 13/27-1-1958)
Β. Διαταγμάτων.

4. 'Η άξια τών ώς άνω ακινήτων έξετιμήθη εις τό ποσόν 
τών 180.000.000 δρχ.

5. Οΰτω διά τοϋ παρόντος σχεδίου νόμου επιτρέπεται 
εις μέν τό ’Εθνικόν Θέατρον όπως δι’ άποοάσεως τοϋ Διοι
κητικού Συμβουλίου του πωλήση άπ’ ευθείας εις τό Δημό
σιον αντί συνολικού τιμήματος 1S0.000.000 δρχ. τά ώς 
άνω περιγραοόμενα άκίνητα. εις δέ τό Ελληνικόν Δημόσιον 
όπως χωρήση εις τήν άπ’ ευθείας εξαγοράν τούτων δι’ άπο
φάσεως τοϋ Ύπουργοϋ τών Οικονομικών (άρθρον 1).

6. Εις τό άρθρον 2 παρ. 1 καθορίζεται ότι τό ώς άνω 
ποσόν θά χρησιμοποιηθή παρά τοϋ Έθνικοϋ Θεάτρου άπο- 
κλειστικώς δι’ ώρισμένον σκοπόν καί εις τήν παράγραφον
2 αύτοϋ ρυθμίζονται αί λεπτομέρεια! έκποιήσεως τών έν 
λόγω ακινήτων.

Λι διατάξεις τών α.ν. 1272/38 καί 1549/39 έχουν ώς
κάτωθι :

’Αναγκαστικός Νόμος 1272/193S 
Άρθρον μόνον.

1. Παραχωρεΐται δωρεάν κατά πλήρη κυριότητα εις τόν 
αυτόνομον ’Οργανισμόν Δημοσίου Δικαίου υπό τήν επω
νυμίαν «Βασιλικόν Θέατρον» τό έν τώ συνημμένε» τώ 
παρόντι καί ΰπογεγραμμένω παρ’ ημών σχεδιαγράμματι 
χρονολογίας Μαιου 1938 εΐκονιζόμενον ΰπό τά στοιχεία 
π. β. γ. δ, γήπεδο·/ τοϋ Δημοσίου έκτάσεως μέτρων τετρα
γωνικών 3.45S. ΐνα χρησιμοποιηθή διά τήν άνέγερσιν κτι
ρίου προς λειτουργίαν παραρτήματος τοϋ Βασιλικοϋ Θεά
τρου ’Αθηνών.

’Αναγκαστικός Νόμος 1549/1939 
Άρθρον 1 παράγρ. 2

2. Έγκρίνεται δυνάμει τοϋ παρόντος ή άναγκαστική 
άπαλλοτρίωσις υπέρ τοϋ αύτοϋ Αυτονόμου Όργανισμοϋ 
τοϋ Βασιλικοϋ Θεάτρου τών κάτωθι κτημάτων :

*)...................................................... ............................

β) Έκτάσεως μέτρων τετραγωνικών 24.025, κειμένης 
παρά τήν θέσιν Ανω Πετρά/.ωνα τής πόλεως ’Αθηνών, 
παρα τον Συνοικισμόν ’ Αστεεοσκοπείου τής όριζομένης 
έν τώ Σχεττκώ διαγράμματι τοϋ 'Υπουργείου Συγκοινωνίας 
καί περιοριζομέ·/ης άνατολ.τκώς ύπό τής τεταγμένης 500. 
δυτικώς ύπό τής τεταγμένης 2S ). αρκτικό, ς ύπό τοϋ παραλ- 
λήλου 500 καί μεσημβρινώς ύπό τοϋ παραλλήλου 655.

Έν Άθήναι; τή 14 Δεκεοιθείου 1976 
Οί 'Υπουργοί

Οικονουικών ΓΓο/.ιτισαοϋ και Έπιστ/υιών
Ε. ΔΕΒΛΕΤΟΓΑΟΥ Κ. Α. ΓΡΥΠΑΝΗΣ ·

ΣΧΕΔ1ΘΝ ΝΟΜΟΥ
Περ·. iJjν.'ΐζ. εκπο:ήσεν.ς ακινήτων τού Έ-ύνικοϋ Θεα-

τριυ εις το Ιυλ/.ηνικόν Λημοσ.ον.
Άρύρον 1.

„ 1. Ετιτρέτεταιμΐς τό έν Ανήναις, .έορεζο·/,Χ,,Π ,Δ.Δ. ύπό τήν. 
επωνυμίαν «Ένν κόν Θέατρον» ΐνα. άπι ράσεως τοϋ Διοι
κητικοί του Συμίου/.ιου. λαμέ r/ομενης ο;’ άπολ.ύτου π/.ειο-
Όττοιας συνο/.ου των υ.ε/.ων τυτ ευ-ύειας
εις το Ιυ/./,η'/'.κον Δημόσιόν, αντί συνο/.ικου τιμήματος ορ;-χ.
I S6.ll00.C00. τά εξής :όο ‘2 άκίνητα: αί τό ευνάμε: τοϋ 
Α.Ν. 1272/38 περιελύόν αύτώ έν Θεσσαλονίκη καί παρά τόν 
Λευκόν Πύργον οικόπεδο·/. έκτάσεως 3.458 τ. μέτρων, καί. 
β) τό ουνάμε: τοϋ Α.Ν. 1549/39 περιελνόν αύτώ έν Άνήναις 
καί εκρά τήν Φέσιν Άνω Πετρά/.ωνα γήπεοον. έκτάσεως 
24.C25 τ. μέτρων, μετά τών τυχόν υπαρχόντων έπ’ αυτών 
πασης ρύσεως κτισιμάτων, άτινα ρέρονται ώς νομιμως μετα- 
γραρέντα έπ’ όνοματ: τοϋ Έϋνικοϋ Θεάτρου, τό μέν πρώτον 
εις τό Ύπο-5ηκορυλ,αν.είθ"/ Θεσσαλονίκης έν τόμου 918 καί 
ϋτ αϋπ. άρι-3. 71, τό όέ οεϋτερον εις τό τειοϋτον Αν ημών 
έν τόμω 2846 καί ύπ’ αϋς. άρι-S. 228.

2. Επιτρέπεται, ωσαύτως, εις τό Ελληνικόν Δημόσιον 
όπως, ϊ:’ άποοάσεως τοϋ Υπουργού τών Οικονομικών, χωρήση 
εις τήν άπ’ εύ-3-ειας έΞαγοράν παρά τοϋ Εννικοϋ θεάτρου 
τών έν τή προηγούμενη παραγράρω ά/αρερομένων /ακινήτων 
του, αντί τού έν τή οιατάςει ταύτη ϊιαλ.αμόανομένου τιμήμα
τος τών οραχ. 180.000.000. λ.αμίανομένου εκ τοϋ κρατικού 
ποοϋπο/,ογισηοϋ ή τών οηαοσιων έπενοάσεων.

Άρ-υρον 2.
1. Τό τίμημα τών ούτως έκπο: θυμένων ακινήτων Φέ/.ει κ.α- 

ταόληϋή ΰπό τού Ελ/.η/ικοϋ Δ πιοτιού, άμα τή ϋπογραρή τοϋ 
οικείου συμόο/.αιογραρικ.ού εγγράρου. παρά τή Τραπέζη τής
Ελλ.άοος εις ειδικό·/ λογαριασμόν υπέρ τού Έ-3·/:κοϋ Θεάτρου 

καί νέλε ι χρττ·μοπτ>ιηυή άποκλειστικώς παρά τελευταίου, 
τούτου: α' οιά τήν άνέγερσιν κτιριακοϋ συγκροτήματος εις το 
ακάλυπτον τμήτια τής έν Άνήναις καί έπί τής όόοϋ Άγιου 
Κωνσταντίνου 22 ιδιοκτησίας του (τό κείμενον μεταξύ τών 
οδών Μ εν ά/ορού—Σατωόριάνδου καί Κουμουνόούρου). πρός 
στέγασιν νέου συγχρόνου νεάτρου. τής Δραματικής Σχο/.ής 
τού Εννικοϋ Θεάτρου καί τών διοικητικών. τεχνικών καί /,οι- 
πών υπηρεσιών αύτοϋ καί β) οιά τήν επισκευήν καί συντήρησιν 
τοϋ ήόη ϋπάρχοντος. νεοκλ.αστικού ρυνμοϋ. κτιρίου τού Εθνι
κού Θεάτρου.

2. Η εκποίητις καί ή έπαγο:ά τών περί ών πρόκειται ακι
νήτων ένεργηνήσοντα: οιά συμδολ.αιογραρικοϋ έγγραρου. ϋπο- 
γραρησομένου ΰπό τών νομίμων εκπροσώπων τού Έ-ύνικοϋ Θεά- 
τ:ου καί τού Ελ/.η/ικοϋ Δηιοσίου ή τών πρός τούτο νομιμως 
έςουσιοοοτηϋησο'χένων υπηρεσιακών οργάνων. άνευ καταόολής 
οίουοήποτε ρόοου ή τέ/.ους χαρτοσήμου, οικαιωμάτων τρίτων 
και μεταγραρής. κανοριζομένων σι ά τού παοόντος τών συμίο- 
λαιο-'σαοικών οικαιωαάτων εις σσαχ. 5.000.

Άρνρον 3.'
Ή ίσχΰς τού παρόντος άρχετα: άπό τής οημοσιευσεώς του 

::ά τής Έρημερίοος τής Κυοερνήσεώς.

Έ/ Άνήναις τή 14 Δεκεμβρίου 1976 

Οί 'Υπουργοί

Οίκονο-ιικών Πολιτισμού καί ’Επιστημών
Ε. ΔΕΒΛΕΤΟΓΑΟΥ Κ. ΤΡΓΠΑΝΗΣ



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



£!ΐ'ϋΠίτ-;κΐ! εκ<-ές;ς
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!. Τό ΗΖοόν σν οδτ.ν Χουιου σκοπεί εις εάν έκπλέοωσιν
Γί·;Τ ΟΠΟ'ίκν. 'δη άπό TOO 1957. Λ έλ/'Λ

ντ,ιή Κυβέρνησις είνεν υποβάλει ~.ζ·.ζ το Συμβούλιων or,; 
Εόρουττης διά τή ν δημιοτρ-ρίχν εόρωπα.ϊκ οϋ πολιτιστικ.οΰ 
κόντραν ζ'.ζ τούς Δελφούς. Μετά. μσ.κ.ο:ϊς διχπρσ.γ'ματεόσεις 
ή ελληνική πρότσ.σιε έγ'ένετο δέκτη. εξευρέθη ο κατά)ληνος 
χώρος εις τούς Δελφούς και έτέθη. το i960 ό θεμέλιος λίθος 
ύττο τού Γενικού Γρχμυικτέως τού Συμβουλίου της Εύρώ- 
—ης. Ή έπσ.κολουΟήσσ.σχ δικτατορία άνέτρεφε τάς σχέσεις 
της Ελλάδος μετά της Εύρωστης καί άνέστειλε πάσαν ιδέαν 
συνεργασίας. Σημειωτέων ρτι. τ.ό . δικτατορικοΥ καθεστώς 
συνέστησε ν.π.δ.δ. ύπό την επωνυμίαν Ευρωπαϊκόν Κέντρον 
Δελφών, (α.ν. 586 1968) το όποιον όμως ουδόλως άντα- 
πεκρίνετο προς τον σκοπόν τον όποιον έθεσαν αί κοινοβου
λευτικά'. Κυβερνήσεις τής Ελλάδος καί τά αρμόδια όργανα 
τού Συμβουλίου τής Ευρώπης καί άλλωστε ουδέποτε έλει- 
τούργησε.

- --2. Διά-τοϋ παρόντος Νόμου ττυνιστάται νομικόν προσοϊπον ' 
ιόιωτικού δίκαιου, κυρίως επειδή εις την διοίκησιν τού Ε.
11.Κ.Α. θά μετέχουν καί αλλοδαποί, (αρθρ. 4). Ή ιδιομορφία 
όμως τού νομικού προσώπου άπαιτεΐ όπως τούτο τελή 
υπό την έποπτείαν καί τον έλεγχον τού ΤΠΠΕ, τό όποιον 
διορίζει τά μέλη της διοικήσεως καί έγκρίν ή τον προϋπο
λογισμόν καί τον απολογισμόν τού ιδρύματος (αρθρ. 6). 
Επίσης, ό κατασταλτικός έλεγχος τής διαχειρίσεως τού 
Ε.Π.Κ.Δ. πραγματοποιείται υπό τριμελούς επιτροπής ορι
ζόμενης υπό τού Πεοέδοου τού Ελεγκτικού Συνεδείου (άοϋο.
9).

3. Αί σχέσεις τού Ε.Π.Κ.Δ. προς τό Συμβούλιου τής 
Ευρώπης άπετέλεσαν αντικείμενου λεπτών διαπραγματεύ- 
σεων. Ή τελική μορφή, ή οποία έδόθη εις τό κείμενον 
σχεδίου Νόμου, είναι τοιαύτη ώστε νά εςασφαλίζη ομαλήν 
συνεργασίαν μετά των αρμοδίων φορέων τού Συμβουλίου 
τής Ευρώπης, χωρίς τό Ε.Π.Ιν.Δ. νά έχη οργανικήν σχέσιν 
πρός τον διεθνή τούτον οργανισμόν. Οΰτω τό Ε.Π.Κ.Δ. 
θά άνταποκρίνεται προς τούς γενικωτέρους σκοπούς της 
Ευρωπαϊκής ιδέας καί τής Ευρωπαϊκής ενοποιήσεως διά 
τής πραγματοποιήσειος δραστηριοτήτων εντασσομένων εις 
τό πνεϋμα τού Συμβουλίου τής Ευρώπης καί τής Ευρω
παϊκής Μορφωτικής Συμβάσεως (αρθρ. 1,2,3 παρ. 2).

3. Κατά τήν πρώτην φάσιν των διαπραγματεύσειον, 
προ τής δικτατορίας ειχεν άποφασισθή νά παραχωρηθή ό 
χώρος τού Ευρωπαϊκού Κέντρου Δελφών εις τον Ε.Ο.Τ. 
Διά τού άρθρου S ή κύριό της ανήκει εις το Ε.Π.Κ.Δ. καί 
προβλέπεται ή εκδοσις κοινής άποφάσεως τών Υπουργών 
Οικονομικών, Προεδρίας καί Πολιτισμού καί Επιστημών 
διά τήν ρύθμισιν τών λεπτομερειών τής μεταβιβάσεως τής 
κυριότητος τού γηπέδου καί τών κτιριακών εγκαταστάσεων 
εις τό Ε.Π.Κ.Δ.

4. Αί καταργούμεναι διατάξεις τού ΑΝ. 586/68 έχουν ώς 
συνημμένως. ·

Έν ΆΟήναις τη 18 Ιουνίου 1977

Οί ' Υπουργοί 

Γ1 ροεδρίας Κυβερνήσεως
Γ. ΡΑ.ΔΑΙΙΣ 

Οικονομικών
Ε. ΔΕΒΑΕΤΟΓΑΟΥ

Εξωτερικών
Δ. ΜΠΙΤΣΙΟΣ

Πολιτισμού καί ’Επιστημών
Κ. Α. ΤΡΥΠΑΝΗΣ

ΣΧΕΔΙΟΧ XOMOV 
Περί ίορύσεως Ευρωπαϊκού Πελιτίστικου Κττρου Δελφών.

Άρόρον !.
Σύστασις Χομικοΰ Προσώπου.

1. Ιϊρύεται νομικόν πρόσωπον ιδιωτικού δικαίου όπο τήν 
έπον.μίχ/ Ευρωπαϊκόν 11ολιτιστικον Κέντρον Διλρών Ε. 
Π.Κ.Δ.) λειτουργούν χάριν τού δημοσίου συμφέροντος καί 
άσκούν τήν δραστηριότητα του ύπό τήν αιγιοα τού Συμβου
λίου τής Ευρώπης.

2. Τό Ε.Π.Κ.Δ. τελεί ύπό τήν ύποπτε'ΐν τοϋ Κράτους 
άσκο υμένην ύπό τού Υπουργ-ού 11 ολιτιτμού καί Επιστημών.

3. Τά στοιχεία Ε.Π.Κ.Δ. αποτελούν διακριτικόν τίτλον 
άνήκοντα απόκλεισε ιν.ώς εις τό ώς άνω ιερυόμενον νομικόν 
πρόσωπον άπαγορευεμένηε τής χρησιμοποιήσεων αύίτού ώς 
εταιρικής επωνυμίας ή σήματος ή διακριτικού τίτλου οίου- 
? ή ποτέ νομικού πεοσώπου.

4. Τό Ε.Π.Κ.Δ. έχει έδραν τού: Δελφούς.

“Αρόρον 2.
Σκοπός.

Τό Ε.Π.Κ.Δ. σκοπόν έχε: νά συμόάλλη εις τήν διατήρησιν 
- καί τήν ~Χ/άπτυξ:ν τών 'κ.ο:νών“πολ:τϊστΐκών ΔΤοϊχειών τά 

όποια ενώνουν τοός λαούς τής Ευρώπης εις τό πλαίσιον τοϋ 
καταστατικού τοϋ Συμβουλίου τής Ευρώπης καί τής Ευρω
παϊκής μορφωτικής Συμβάσεως.

'A:όρον 3.
5 Δρχσ τηρ: ί τητες.

1. Διά τήν πρα-ω.ατοποίησιν πού ώς άνω σκοπού τό Διοι
κητικόν · Συμβούλιου τού Ε.Π.Κ.Δ. επιλέγει τά προσρορώ- 
τερα πρός τούτο μέτρα, ιδίως δε:

α) Τήν διοργ'άνωσιν εις Δελροϋς συναντήσεων καί τήν σύν
ταξιν μελετών σχετικών πρός τά κοινά στοιχεία τού Ευρω
παϊκού πολιτισμού.

ί) Τήν χρησιμοποιήσω τού Ε.Π.Κ.Δ. ώς χώρου διά συγ- 
■/.εν τρώσεις επί πάσης ρύσεως δραστηριοτήτων πολιτιστικού 
περιεχομένου, α! οποίοι: αφορούν εις τήν Ευρώπην.

2. Ο ώς άνω σκοπός όέλε: έξυπηρετηόή ίόίως διά τών 
άκολούόων ενεργειών:

α) Διάόεσις τών χώρων καί τών υπηρεσιών τού Ε.Π.Κ.Δ. 
διά συγκεντρώσεις καί πάσης ρύσεως εκδηλώσεις πολιτιστι
κού περιεχομένου. αί οποία: άρορολν τήν Ευρώπην καί ειοι- 
κώτερον οιά την όργάνωσιν συνεδρίων καί σεμιναρίων σπουδών, 
ό ιατρικών παραστάσεων, συναυλιών, έκόέσεων τέχνης κλπ.

ό) Διάύεσις τών χώρων καί υπηρεσιών τού Ε.Π.Κ.Δ. οιά 
τήν πραγμαποποίησιν εις τούς Δελροΰς μέρους τοϋ μορφω
τικού προγη: άεματος τοϋ Συμβουλίου τής Ευρώπης ή άλλων 
όιακυβερνητικών όργα·ν:τμών ίχοντων ευρωπαϊκούς σκοπούς.

Άμύρον 4.
Διοικητικό·/ Συμίούλιον.

1. Τό Διοικητικόν Συμβούλιο·/ άποτελείται έξ εννέα με
λών, οιοφιζομένων οι άποράσεως τοϋ Υπουργού Πολιτισμού , 
καί Επιστημών, επί τριετεί όητεία ονναμένη νά άνανεούται, 
ώς κάτωόι:

α) Ενός ά/ωτάτου ή άνωτέριου υπαλλήλου τοΰ Υπουρ
γείου Εξωτερικών ΰποοεικνυομένου ύπό τού Υπουργού Ε
ξωτερικών.

β) ’Ενός χνωτάτου ή χ/ωτέρου ΰπαλλήλου τοΰ 'Υπουρ
γείου Πολιτισμού και Επιστημών ϋποόε:κνυομίνου ύπό τού 
’Υπουργού Πολιτισμού καί Επιστημών.

γ) Ενός εκπροσώπου τού Γενικού Γραμματεως τού Συμ
βουλίου τής Ευρώπης.

β) *Εξ προσωπικοτήτων εξ ών οϊ τρεις ύποοε:κνύο·νται 
ύπό τού Γεν. Γρ χίμα τέως τού Συμβουλίου τής Ευρώπης.



Έπί τοϋ σχεδίον Νόμου «περί συστάσεως θέσεων καί
έτέρων τινών διατάξεων άφορωσών εις τό 'Υπουργείον
Πολιτισμού καί Επιστημών».

Προς την Βουλήν των 'Ελλήνων

1. Τό 'Υπουργείο Πολιτισμού καί Επιστημών, στε
ρείται ’Οργανισμού. ό όποιος νά καθορίζει κατά τρόπο 
ενιαίο καί ορθολογικό τήν οργάνωση καί λειτουργία τών 
Υπηρεσιών του, ώς καί τις αρμοδιότητες του, στο γενι- 
κώτερο πλαίσιο τής Κυβερνητικής Πολιτικής καί τοϋ νόμου 
περί 'Υπουργικού Συμβουλίου και 'Υπουργείων.

Τό 'Υπουργείου αύτό άποτελεϊται άπό Υπηρεσίες πού 
προέρχονται βασικά άπό τό καταργηθέν τό 1971 'Υπουρ
γείο Προεδρίας Κυβερνήσεως, οί διατάξεις δέ πού το 
διέπουν είναι προσαρμοσμένες στά οργανωτικά πλαίσια τών 
'Υπουργείων στά όποια ύπήγοντο στο παρελθόν.

Ή άνάγκη καταρτίσεως ’Οργανισμού συγχρόνου και 
προοδευτικού είναι φανερή, όταν μάλ.ιστα τό Υπουργείο 
αυτό καλείται νά έπιτελέσει μεγάλο έργο πού έχει σάν 
στόχο την πνευματική καί πολιτιστική ανύψωση τοϋ ελ
ληνικού λαού καί τήν ενεργότερη συμμετοχή τής χώρας 
στά διεθνή πολιτιστικά πράγματα, τώρα προ παντός πού 
πρόκειταΐ-νά γίνει ή- Έλλάςίσότιμο μέλος τής Ευρωπαϊκής 
Οικονομικής Κοινότητας.

2. 'Ο Ν. 51/75 όμως δεν παρέχει ευχέρεια νά αύξηθοϋν 
οί ύπάρχουσες οργανικές θέσεις, γεγονός τό όποιο ζημιώνει „ 
κυρίως τό Υπουργείο Πολιτισμού καί Επιστημών, όχι 
τόσο διότι είναι τό μοναδικό ίσως 'Υπουργείο πού στερείται 
καί υποτυπώδους οργανισμού άλλά προ παντός διότι οί 
οργανικές θέσεις καλύπτουν έν μέρει μόνον τις σημερινές του 
άνάγκες.

Κατά συνέπεια ή σύσταση περισσοτέρων οργανικών μο
νάδων γιά τήν αντιμετώπιση άρμοδιοτήτων οί όποιες δέν 
έχουν άναπτυχθεΐ μέχρι σήμερα, έχει σάν άποτελέσμα τήν 
αύξηση καί τών οργανικών θέσεων.

Άπό τά ανωτέρω, προκύπτει ότι, ή ολοκλήρωση τού 
πρώτου αύτού οργανισμού τού 'Υπουργείου Πολιτισμού 
καί Επιστημών, πρέπει νά πραγματοποιηθεί μετά τήν 
ψήφιση καί δημοσίευση τοϋ σχεδίου νόμου «περί συστάσεως 
θέσεων καί έτέρων τινών διατάξεων άφορωσών εις τό 
ΥΠΠΕ». Μέ τό νομοσχέδιο αύτό συνιστώνταί θέσεις 
προσωπικού καί άντιμετωπίζονται διάφορα θέματα λει
τουργικής φύσεως τά όποια δέν είναι δυνατόν νά άντιμε- 
τωπισθοϋν μέ τό κατ’ εξουσιοδότηση τοϋ Ν. 51/1975, 
Προεδρικό Διάταγμα «περί οργανισμού τοϋ ΥΠΠΕ», 
επειδή δέν υπάρχει σχετική εξουσιοδότηση.

Άναφερόμενοι είδικώτερα στό προσωπικό μέ τό όποιο 
έπανδροϋνται οί οργανικές μονάδες τοϋ τομέα τών πολι
τιστικών θεμάτων, σημειώνεται ότι ή σημερινή διοικητική 
δομή τού ΥΠΠΕ, έχει σάν βάση τήν πρό τριακονταετίας 
ΰπάρχουσα στά πολιτιστικά θέματα κατάσταση ή όποια 
ήταν τελείως διάφορη.

Οί καλλιτεχνικές καί γενικώτερα πολιτιστικές δραστη
ριότητες έχουν διαφοροποιηθεί καί ώς προς τήν έκταση 
καί ώς πρός τό είδος. 'Η επέκταση π.χ. τής «τέχνης» άπό 
τό αισθητικό στό κοινωνικό πεδίο άπαιτεΐ σήμερα διάφορη 
διάρθρωση τής Κρατικής 'Υπηρεσίας πού έχει τό βάρος 
καί τήν εύθύνη γιά τήν άσκηση πολιτιστικής πολιτικής. 
Ή έκλαίκευση τής μορφώσεως επίσης προϋποθέτει τήν 
ύπαρξη περισσότερο έξειδικευμένων καί εύέλικτων διοι
κητικών μονάδων, ώστε νά είναι δυνατή ή επικοινωνία 
μέ τό σύνολο τής πραγματοποιουμένης αντίστοιχης δρα
στηριότητας. Τέλος μελέτες καί έρευνες εγκύρων διεθνών 
οργανισμών (UNESCO) σχετικά μέ την άσκηση τής κρα
τικής πολιτιστικής πολιτικής υπαγορεύουν λύσεις γιά τά 
διοικητικά θέματα, οί όποιες δέν είναι δυνατόν νά αγνοη
θούν.

Έτσι ό διαχωρισμός μεταξύ υπηρεσιών πού άσχολοϋνται 
ρέ τήν προαγωγή καί τήν δημιουργία πολιτιστικών έκ-

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ δηλώσεων και υπηρεσιών πού ασχολούνται μέ τήν διάδοση 
τής δημιουργίας αυτής αποτελεί πολύ αποδοτική λύση. 
Λύτ; και μόνο προϋποθέτει σοβαρή αύξηση τοϋ διοικητικού 
προσωπικού τοϋ Υπουργείου Πολιτισμού καί_’Επιστή
μων.

Π έτει νά τονισθεΐ ή προτεινομένη αύξηση θέσεων δέν 
άποτελεϊ φιλόδοξο σχέδιο. Επιχειρεί άπλώς νά καλύψει 
τ.ς άνάγκες τοϋ Υπουργείου καί παράλληλα νά θέσει τίε 
βάσεις γιά τήν μελλοντική ά'άπτυξη αύτού. σύμφωνα μέ 
τις σύγχρονες αντιλήψεις.

Με τήν σημερινή διάρθρωση καί επάνδρωση τό 'Υπουρ
γείο Πολιτισμού καί Επιστημών άδυνατεϊ νά άνταπο- 
κριθει στήν αποστολή τον άδυνατεϊ νά καλύψει τομείς 
ζωτικούς τής άρμοδιότητάς του. είτε διότι δέν υπάρχει ή 
άντίστοιχη διάταξη νόμου, είτε γιατί ό ελάχιστος άριθμός 
τών διοικητικών υπαλλήλων που υπηρετούν δέν έπαρκεϊ 
γιά τον χειρισμό τους,

Σχετικά μέ τό άλλο σκέλος τοϋ 'Υπουργείου, δηλαδή 
την Γενική Διεύθυνση ’Αρχαιοτήτων καί Άναστηλώσεως, 
σημειοϋται ότι :

Άπό τό έτος 1962 καμμιά αύξηση θέσεων δέν. έγινε στό 
Κλάδο ΛΤ6 Αρχαιολόγων, παρά τό γεγονός ότι οί κοι
νωνικές, οικονομικές καί διοικητικές συνθήκες έχουν έν- 
τελώς άλλάξει.

Ή αύξηση τοϋ τουρισμού καί ή υπερβολική οικοδομική 
δραστηριότητα έχουν προσθέσει τόσο φόρτο εργασίας στήν 
Αρχαιολογική 'Υπηρεσία ώστε νά μή άνταποκρίνεται ικα
νοποιητικά στήν κατάσταση, πού έχει διαμορφωθεί.

Ό όγκος εργασίας τών περιφερειακών μονάδων είναι 
τόσο μεγάλος, ώστε ή 'Υπηρεσία αναγκάσθηκε άπό καιρό 
νά προσφύγει στή λύση τής άπασχολήσεως πτυχιούχων 
τής Αρχαιολογίας μέ ήμερομίσθιο - ουσιαστικά έκτελοϋν 
καθήκοντα ’Επιμελητών - καί επιβαρύνει υπέρμετρα τόν 
κρατικό προϋπολογισμό.

'Η αύξηση τοϋ άριθμοϋ τών ’Επιμελητών θά θεραπεύσει 
καί τις άνάγκες τής 'Υπηρεσίας καί θά έχει σάν αποτέ
λεσμα νά γίνονται οί έργασίες στις Εφορείες Αρχαιοτήτων 
άπό υπεύθυνους δημοσίους υπαλλήλους.

Γιά τούς Τεχνικούς οί θέσεις πού ζητούνται είναι άπα- 
ραίτητες, διότι δέν είναι δυνατόν μέ άλλο τρόπο νά άντι- 
μετωπισθοϋν οί τεράστιες άνάγκες τής Αρχαιολογικής 
'Υπηρεσίας, ειδικότερα δέ αύτές πού άφοροϋν στις άνα- 
στηλώσεις καί στερεώσεις Μνημείων, στις τοπογραφήσεις, 
τις άνασκαφικές έργασίες, στις ανεγέρσεις νέων Μουσειακών 
κτιρίων ή τήν επισκευή αύτών πού ύπάρχουν ώς καί εις τήν 
συντήρηση τών εγκαταστάσεων τών άπειρων αρχαιολογικών 
χώρων τής χώρας.

Οί άνάγκες αύτές γίνονται κάθε ήμερα επιτακτικότερες 
όσο ό αριθμός τών τουριστών αύξάνει, αύξηση όπως δια
πιστώνεται ραγδαία.

Μέ τήν επάνδρωση τών τεχνικών υπηρεσιών τής Γενικής 
Διευθύνσεως ’Αρχαιοτήτων καί Άναστηλώσεως, θά γίνει 
ή 'Υπηρεσία αύτή αύτάρκης καί θά παύσει νά καταφεύγει 
στά ιδιωτικά τεχνικά γραφεία, οί δέ άναστηλώσεις καί 
λοιπές ύποθέσεις θά άντιμετωπίζονται μέ ταχύτητα, προς 
όφελος τοϋ δημοσίου καί τοϋ Τουρισμού.

Στον Κλάδο Αρχαιολογικών Γραμματέων προβλέπεται 
αύξηση τών θέσεων γιά τήν κάλυψη τών άναγκών τών 

-μεγάλων Μουσείων καί ώρισμένων σπουδαίων Αρχαιο
λογικών Περιφερειών επειδή δέ τά Μουσεία αύτά καί οί 
Αρχαιολογικές Περιφέρειες παρουσιάζουν ιδιαίτερα προ
βλήματα, πού σχετίζονται μέ τις έπαφές τους μέ άνάλογα 
ιδρύματα τοϋ εξωτερικού, άπαιτεΐται καί ή ύπαρξη μονίμου 
επιστημονικού προσωπικού μέ ειδικά προσόντα (ςενες 
γλώσσες κλπ.).

Σημειώνεται ότι όλες οί άνάγκες τής 'Υπηρεσίας δέν 
καλύπτονται μέ τις ζητούμενες θέσεις, πιστεύεται όμως 
ότι θά καλυφθεί σημαντικό μέρος άπό αύτές. Πρέπει επίσης 
νά λεχθεί ότι οί άνάγκες τής Αρχαιολογικής 'Υπηρεσίας 
είναι ίσες, άν όχι άνώτερες, μέ τις άνάγκες άλλων 1 πη- 
ρεσιών, όπως τών γεωπόνων, δασικών, κτηνιάτρων, κλπ,



‘Απαραίτητη επίσης είναι η σύσταση κλάδού Λογιστών, 
για νά άναλάβει τά καθήκοντα της παρακολουθήσεως και 
διαχειρίσεως των πάσης φύσεως πιστώσεων της ’Αρχαιο
λογικής 'Υπηρεσίας για άνασκαφές,- αναστηλώσεις,—μου
σειακές καί διοικητικές εργασίες, όπως καί για τήν είσπραξη 
καί διαχείρηση εσόδων τοϋ Ταμείου ’Αρχαιολογικών Πό
ρων- καί ’Απαλλοτριώσεων.

Οί λογιστικές αυτές εργασίες έκτελοΰνται σήμερα ή άπό 
τούς Έφορους καί τούς Επιμελητές σέ βάρος των ’Αρχαιο
λογικών των καθηκόντων, ή άπό ανεύθυνο ημερομίσθιο προ
σωπικό.

'Η ζητούμενη αύξηση τοϋ φυλακτικοΰ προσωπικού τών 
Μουσείων καί τών ’Αρχαιολογικών Χώρων μόλις έπαρκεϊ 
γιά νά καλύψει τις άνάγκες φυλάξεως τών αρχαιολογικών 
θησαυρών τοϋ Κράτους. ,

’Από τοϋ έτους 1966 καμμιά νέα θέση φυλακτικοΰ προ
σωπικού δέν προστέθηκε ενώ καί ό αριθμός τών Μουσείων 
καί τών ’Αρχαιολογικών Χώρων αυξήθηκε καί ή τουριστική 
κίνηση πολλαπλασιάσθηκε.

Ή 'Υπηρεσία γιά νά άνταποκριθεϊ στις ύπάρχουσες 
άνάγκες, αναγκάζει τό φυλακτικό προσωπικό νά εργάζεται 
πέρα άπό τις κανονικές ώρες, καί υποχρεώνεται νά κάνει 
προσλήψεις ημερομισθίου προσωπικοϋ, πράγμα επικίνδυνο 
γιά. τήν άσφάλεια τών άρχαίων.

'Η προκαλουμένη δαπάνη γιά τήν πληρωμή τοϋ ήμε- 
ρομισθίου προσωπικού, (πού βαρύνει τό Ταμείο-’Αρχαιο
λογικών Πόρων καί τον Ελληνικό ’Οργανισμό Τουρισμού), 
υπερβαίνει κατά πολύ τήν δαπάνη πού θά προκληθεΐ άπό 
τήν πρόσληψη τοϋ ζητουμένου νέου μονίμου προσωπι
κού.

Έπισημαίνεται ότι σέ πολλά καί σημαντικά άκόμα μου
σεία, προβλέπεται μόνον ένας (1) νυκτοφύλακας καί’αυτός 
άοπλος, μέ άποτέλεσμα τήν πλημμελή φύλαξη σπουδαιό
τατων άρχαιολογικών θησαυρών.

Τέλος οί θέσεις τοϋ επί συμβάσει προσωπικού, καλύπτουν 
κάθε μιά άπό αυτές συγκεκριμένες υπηρεσιακές άνάγκες, 
ειδικότερα στο ’Αρχαιολογικό τομέα, όπου χρειάζονται 
ειδικά προσόντα καί διαφορετικές ειδικότητες.
. Άναφερόμενοι στά επί μέρους άρθρα τοϋ σχεδίου νόμου, 
επισημαίνουμε τά έξης :

Μέ τό άρθρο 1 συνιστώνται. νέες θέσεις γιά τήν κάλυψη 
τών άναγ'κών τοϋ 'Υπουργείου όπως αυτές διαμορφώνονται 
μέ τό νέο οργανισμό.

Οί ειδικότερες άνάγκες αναπτύσσονται λεπτομερέστερα 
πιο πάνω. /

Μέ τό άρθρο 2 προβλέπεται ή συγκρότηση 'Ομάδων 
’Εργασίας στο 'Υπουργείο άπό υπαλλήλους καί εγνωσμένης 
επιστημονικής καταρτίσεως καί πείρας ιδιώτες γιά τήν 
μελετη καί έρευνα ειδικών θεμάτων, άρμοδιότητος τοϋ 
Ύπουργ·είου.

Τό Ύπουργ'εΐο Πολιτισμού καί ’Επιστημών, άπό τήν 
φύση τών άντικειμένων καί αρμοδιοτήτων του, χρειάζεται 
κατά καιρούς, τέτοιας μορφής 'Ομάδες έργ-ασίας, επειδή 
δημιουργ'οϋνται πολλά καί ποικίλα προβλήματα, γιά τά 
όποια απαιτούνται ειδικές γνώσεις καί εμπειρίες.

Μέ τό άρθρο 3 προβλέπεται ή άνάθεση σέ τρίτους μέ 
σύμβαση μισθώσεως έργου, ή διενέργεια μελετών ερευνούν 
κλπ.

Ή χρήση τοϋ άρθρου 3 θά γίνεται βεβαίως μόνο σέ 
περιπτώσεις πού θά κρίνεται οπωσδήποτε χρήσιμη ή άνά
θεση ένος έργου σέ ίδιούτη επιστήμονα.

Μέ τό άρθρο 4 παρέχεται ή δυνατότης άποσπάσεως ύπαλ- 
λήλων άπό τήν Κεντρική στις Περιφερειακές 'Υπηρεσίες 
καί αντίστροφα. Οί αποσπάσεις αύτές δέν θά διαρκούν πε
ρισσότερο άπό ένα χρόνο, όπως άκριβώς προβλέπεται καί 
άπό τον 'Υπαλληλικό Κώδικα.

Μέ το άρθρο δ μεταφέρονται άπό το Εθνικό θέατρο στο 
Ύπουργ'εΐο Πολιτισμού καί ’Επιστημών, δέκα πέντε 
(15) κενές οργ'ανικές θέσεις βοηθητικού προσωπικού καί 
άλλες τρεις (3) κενές οργ'ανικές θέσεις Διοικητικού- Λο

γιστικού προσωπικού, οί όποιες προστίθενται στις θέσεις 
τών Κλάδων ΣΕ1 Κλητήρων καί ΜΕ1 Διοικητικού τοϋ 
'Υπουργείου, άντιστοίχως. ’ '·■

Μέ το άρθρο 6 προβλέπεται δυνατότης μετατάξεως υπαλ
λήλων έκ τοϋ ’Εθνικού Θεάτρου, ’Εθνικής Λυρικής Σκηνής 
καί Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος, στο Υπουργείο 
Πολ.ιτισμοϋ καί ’Επιστημών, εφόσον οί υποψήφιοι έχουν 
τά τυπικά προσόντα γιά τον Κλάδο στόν όποιο θά μετατα- 
γ'οϋν, καταργουμένων αυτοδικαίως τών θέσεων τις όποιες 
κατείχαν κατά τον χρόνο τής μετατάξεώς των.

Ή διάταξη αυτή είναι μεταβατική καί θά ΐσχύσει γπά 
ένα πεντάμηνο άπό τήν δημοσίευση τοϋ προτεινομένου σχε
δίου νόμου.

Μέ τά άρθρα 7 καί 8 παρέχεται ή δυνατότης πληρώσεως 
μέρους τών νέων θέσεων διά μονιμοποιήσεως τού άπασχο- 
λ,θυμένου σήμερα προσωπικού (έπί συμβάσει, ήμερομίσθιοι 
κλπ.) άνάλ.ογα μέ τά τυπικά καί ούσιαστικά προσόντα 
καθενός άπό αυτούς, σέ σχέση καί μέ τον χρόνο υπηρεσίας 
των καί λοιπές προϋποθέσεις.

Ή ώς άνω μονιμοποίηση δέν θά καλύψει όλ.ους τούς εκ
τάκτους, άλλά μέρος αυτών καί ιδιαίτερα αυτούς πού έχουν 
κατά πρώτο λ.όγο εμπειρία σέ θέματα αρμοδιότητας τοϋ 
Υπουργείου, έχουν ηύξημένα ούσιαστικά ή τυπικά προ
σόντα καί έχουν έπιδείξει έργ'ατικότητα καί ήθος.

Τήν μονιμοποίηση τοϋ εκτάκτου προσωπικού, έπιβάλλ.ουν 
λ.όγ'οι :

α) ’Ηθικής τάξεως καί
β) καθαρά υπηρεσιακοί.
Οί ήθικής τάξεως λ,όγοι, συνίστανται στο γ-εγονός ότι, 

υπάρχουν υπάλληλοι οί όποιοι επί’ 'σειρά ετών προσφέρουν 
ευδόκιμα υπηρεσία στο Δημόσιο,, κάτω άπό δυσμενείς 
τις περισσότερες φορές συνθήκες (οί έκτακτοι φύλακες 
άρχαιοτήτων, οί συνεχώς μετακινούμενοι τοπογράφοι, σχε- 
διασταί κλ.π.) καί προσδοκούν τήν μονιμοποίηση, γιά νά 
άποκτήσουν τά δικαιώματα πού έχουν καί οί λοιποί τα
κτικοί συναδελ,φοί τους.

Οί υπηρεσιακοί λ,όγοι συνίστανται στά εξής :
Τό Ύπουργ'εΐο Πολιτισμού καί ’Επιστημών είναι νεο

σύστατο. Μέ τον Όργ'ανισμό του, όργ'ανώνεται σέ νέα 
βάση, εΰρυτάτου πεδίου αρμοδιοτήτων καί δραστηριοτήτων, 
οί όποιες καλύπτουν τον γενικώτερο πολ.ιτιστικό χώρο 
καί τις διεθνείς πολ.ιτιστικές σχέσεις, γιά τις όποιες ιδιαί
τερο είναι το Κυβερνητικό ενδιαφέρον, έν όψει καί τής 
έντάξεως τής χώρας μας στην Κοινή ’Αγορά καί τήν ενεργό 
πλέον συμμετοχή της στήν πνευματική καί πολιτιστική ζωή 
τής Ευρώπης.

Τό προσωπικό όμως τό όποιο θά κληθεί νά καλύψει 
τούς νέους τομείς δράσεως τοϋ Υπουργείου, θά πρέπει νά 
έχει γ'νώση τών άντικειμένων τοϋ Ύπουργ'είου γ'ενικών, 
καί ειδικών, σέ τρόπο ώστε ή συνδρομή τους στο σοβαρό 
έργο τοϋ Υπουργείου νά είναι άποφασιστική.

Μέ τό άρθρο 9, επιδιώκεται ή δυνατότης μετατάξεως 
υπάλληλων καί εξ άλλων 'Υπηρεσιών- λίαν περιωρισμένης 
έκτάσεως άσφαλώς- ώστε νά καλ.υφθή μέρος τών νέων θέ
σεων υπό προσώπων έχόντων ειδικά τυπικά καί ούσιαστι
κά προσόντα.

Τούτο είναι άναγν.αΐον διότι διά τοϋ νέου ’Οργανισμού 
δημιουργοϋνται νέαι ύπηρεσιακαί μονάδες καί άντιμετω- 
πίζονται νέοι τομείς δράσεως ώστε ή παρουσία προσώπων 
μέ ειδικά προσόντα νά είναι έξ άντικειμένου χρήσιμος.

Μέ το άρθρο 10 προβλέπεται ή πλήρωση τών νέων θέ
σεων σέ προυτη φάση έντός τοϋ 1977 καί στή συνέχεια στα
διακά μέχρι τό 1979, ώστε νέ μήν έπέλ.θει άπύτομη επι
βάρυνση στο κρατικό προϋπολ.ογισμό.

Μέ τό άρθρο 11 προβλ,έπεται ή δημοσίευση τού ’Οργα
νισμού τοϋ Υπουργείου, τής Υπηρεσίας ’Επιστημονικής 
Έρεύνης καί Άναπτύξεως καί τών λ.οιπών ύπαγομένων 
εις το Υπουργείο αύτοτελ.ών δημοσίων υπηρεσιών. ’Επίσης
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·=ή --^ννχτό.ττ,ς. άνασν/Οεσεως τοϋ Εθνικού Συμβουλίου ’Ε
πιστημονικής Έρεύνης καί Άναπτύξεως (Ε.Σ.Ε.Ε.Λ.)

Μέ το", άρθρο 12 παρέχεται ή εξουσιοδότηση ώστε διά 
Πρ. Διαταγμάτων νά συσταθοΰν Συμβούλια καί Έπιτρο- 
πές άρμοδιότητοε τού 'Υπουργείου Πολιτισμού καί Έπι-
οπηιαων.

ΜΙ ΤΟ Xρθρο 13 πα?έ/εται ή δυνατότης κωδικοποιη-
σΖίΟΖ σε ζνιαιο κειίΑΐνο τών διατάξεων πού διέπουν τις
f V-r·ζ ζσίζς τοϋ Ύττουργείου καί τοϋτο διότι αί διατάξεις
y.'lzzz είναι πάρα πολλέζ καί καλύπτουν χρο·/ΐκή περίοδο
ένος αιώνα. ιδιαίτερα Αρχαιολογικής 'Υπηρεσίας.

Έν Άθήναις τη 29 Ιουλίου 1977
Οί 'Υπουργοί

Ποοεδοια; Κυβερνά-τέως
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΑΛΛΗΣ ΕΥΑΓ.

Οικονομικών
ΔΕΒΛΕΤΟΓΛΟΥ

Πολιτισμού καί Επιστημών
Κ. Λ. ΤΡΥΠΑΝ Η Σ

ΣΧΕΔΙΟΝ ΝΟΜΟΓ

—11 — ρt TJ5.ασεως *ύεσεων πρ οσωπ ι κου και -ετέρων —.ινοιν—οια— 
τάξεων άρθρωσών εις το Ύπουργείον Πολιτισμού καί'Επι- 
στημών.

”Α ρύρον 1.
1. Διά τού κατά τά άρ-ύρα 1 καί 2 τού Ν. 51/75 «περί 

άναδιοργανώσεως των δημοσίων πολιτικών υπηρεσιών», έκδο- 
-ύησομένου όργανισμού τού 'Υπουργείου Πολιτισμού καί Επι
στημών δύνζται νά συστα-ύούν at κάτω-ύι κατ’ άνώτατον οριον 
-ύέσεις, εις έπαύξησιν τών ήδη υφισταμένων -ύέσεων:

Α' Κλάδοι AT.
α) Εις τον Κλάδον ΑΤΙ Διοικητικού, μέχρις εξήκοντα 

επτά (67) -ύέσεις.
δ) Εις τον Κλάδον ΑΤ6 Αρχαιολόγων, μέχρι εκατόν επτά 

(107) -ύέσεις.
γ) Εις τον Κλάδον ΑΤ6 Χημικών Μουσείων, μέχρι τέσ- 

σαρες (4) -ύέσεις.
δ) Εις τον Κλάδον ΑΤ7 ’Αρχιτεκτόνων, μέχρι τεσσαρά

κοντα δύο (42) -ύέσεις.
ε) Εις τόν Κλάδον ΑΤ8 Πολιτικών Μηχανικών, μέχρις 

οκτώ (8) -ύέσεις.

στ) Εις τόν Κλάδο·/ ΑΤ10 Μηχανολόγων, μέχρις οκτώ 
(8) -ύέσεις.

ζ) Εις τον Κλάδον ΑΤ10 ’Αρχαιολογικών Γραμματέων, 
μέχρι τέσσαρες (4) -ίέσεις.

η) Εις τόν Κλάδο·/ ΑΤ11 Τοπογράφων, μέχρις επτά (7) 
-ύέσεις.

■5) Εϊς τούς ένοποιουμένους Κλάδους ΑΤ4 Μουσειακών 
Καλλιτεχνών Γλυπτών, ΑΤ5 Μουσειακών Καλλιτεχνών Ζω- 
γραφων και ΑΤ9 Ζωγραφων'Άναστηλώσεως. μέχρι δέκα οκτώ
(18) -3έσεις.

Β'. Κλάδος ΑΡ.
Εις τόν Κλάδον API Έρνοδηγών—'Τποαηνανικών, μέχρι 

δώδεκα (12) -ύέσεις.
Γ'. Κλάδοι ΜΕ.

α) Εις τον Κλάδον ΜΕ1 Διοικητικού, μένεις όγδοηκοντα 
έπτα (8/) -ύέσεις.

β) Εις τον Κλάδο·/ ΜΕ6 Μεταφραστών, μέχρι τέσσαρες 
(4) -ύεσεις.

γ) Εις τον Κλάδον ΜΕ7 Σχεδιαστών, μέχρι δέκα εννέα
(19) -ύέσεις. ·

8) Εις τους ένοποιουμένους Κλάδους ΜΕ3 Δ-ζκΤυλογρά- 
φων —ενων Γλωσσών, ΜΕ4 Στενοδακτυλογράφων καί ΜΕ5 
Στενογράφων, μέχρις ες (6) δέσεις.

Δ'. Κλάδοι ΣΕ.
α) Εις τόν Κλάδον ΣΕ1 Αρχιφυλάκων—Φυλάκων, μέχρι 

τριακόσιας (300)-ύέσεις.
β) Εϊς τόν Κλάδον ΣΕ2 Νυκτοφυλάκων, μέχρις όγδοήκον- 

τα τρεις (83) -ύέσεις.
2. Διά τού αυτού κατά τήν προηγούμενη·/ παεαγραφον ορ

γανισμού, όΰναται νά συστα-ύούν, αί κάτω-ύι κατ’ άνώτατον 
όριο·/ δέσεις νέων Κλάδων:

Α'. Κλάδοι ΑΡ.
Εις Κλάδον ΑΡ Λογιστικού, μέχρι πεντήκοντα (50) δέ

σεις.
Β' Κλάδοι MR
α) Εις Κλάδον ΜΕ Δακτυλογράφων, μέχρι τεσσαράκοντα 

(40) δέσεις.
β) Εις Κλάδον ΜΕ Τηλεφωνητών, μέχρι δύο (2) δέσεις.
γ) Εις Κλάδον ΜΕ Βοηδών Χημικών, μέχρι δύο (2) δέ- 

σεις.
δ) Εις Κλάδον ΜΕ Βιβλιοθηκάριων, μέχρι δύο (2) δέ- 

σεις.
3. Διά τού αύτού κατά την παράγραφον 1 οργανισμού, δύ- 

νατσι νά συστα-ύούν αί κάτω·ύ«, κατ’ άνώτατον, όριον -ύέσεις:
_ _α! ύΐατρού.-έπί .-ύητεία^-ύέσις^-μία (1). - — — -

β) ’Επί σχέσει εργασίας ιδιωτικού δικαίου, ειδικού επιστη
μονικού, τεχνικού, ώς καί δοη-ύητικού προσωπικού μέχρι δια- 
κοσίας έίδομήκοντα μία (271) -ύέσεις.

Αί -ύέσεις αύται -ύά κατανεμη-ύούν εις ειδικότητας διά 
τού κατά την nap. 1 εκδο-ύησομένου ’Οργανισμού τού Υπουρ
γείου Πολιτισμού καί Επιστημών.

νΑ?-ύ?ο·/ 2.
1. Δι’ αποφάσεων τού Υπουργού Πολιτισμού καί ’Επιστη

μών, δύναται νά συγκροτώνται, παρά τφ ΎπΟυργείω Πολιτι
σμού καί ’Επιστημών, ’Ομάδες ’Εργασίας έκ δημοσίων υπαλ
λήλων ή και ιδιωτών, όυναμένων, ώς έκ τών ειδικών γνώ
σεων, τής επιστημονικής καταρτίσεως καί πείρας νά συαίά- 
λουν εις τήν άποδοτικωτέραν διεξαγωγήν τού έργου τού Υ
πουργείου κα·ύ’ οίονδήποτε τρόπον, ιδία δέ, διά τής καταρ
τίσεως μελετών ή διεξαγωγής ερευνών.

2. Διά -ύέματα άπτόμενα τής αρμοδιότητες τής Γενικής 
Διευ-ύύνσεως ’Αρχαιοτήτων καί Άναστηλώσεως, ή σχετική 
άπόφασις έκδίδεται μετά γνώμην τού ’Αρχαιολογικού Συμβου
λίου.

3. Διά τά μέλη τών ’Ομάδων ’Εργασίας δύναται νά κα-ύο- 
ρίζεται άποζημίωσις, διά κοινών άποφάσεων τών Υπουργών 
Οικονομικών καί Πολιτισμού καί “Επιστημών.

Άρ-ύρο·/ 3.
Δι’ αποφάσεων τού Υπουργού Πολιτισμού καί ’Επιστημών, 

έκδιδομένων μετά γνώμην ’Επιτροπής απαρτιζόμενης έκ τού 
Γενικού Γραμματέως τού Υπουργείου, τού παρ’ χύτφ Νομι
κού Συμβούλου τού Κράτους καί ενός κα-ύ’ ύλην αρμοδίου Γε
νικού Διευ-ύυντού ή Άναπληρωτού Γενικού Διευ-ύυντού ή Διευ- 
-ύυντού τού Υπουργείου Πολιτισμού καί ’Επιστημών, δύναται 
νά άνατί-ύεται εις έκτος τού Υπουργείου Πολιτισμού και 
Επιστημών πρόσωπα, διά συμβάσεως μισ-ύώσεως έργου, ή διε
νέργεια μελετών, έρευνών ή άλλων έργασιών, προς αντιμετω- 
πισιν άναγκών τού “Υπουργείου, οριζόμενης άμα τής κατα
βλητέας αμοιβής, ώς καί τών λοιπών εν γένει όρων έκτελέ- 
σεως τού άνατι-ύεμένου έργου.

Άρ-ύρον 4.
’Αποσπάσεις.

’Επιτρέπεται ή άπόσπασις τών υπαλλήλων τής Κεντρικής 
Υπηρεσίας τού Υπουργείου εις Περιφερειακός ’Υπηρεσίας 
αύτού καί υπαλλήλων τών Περιφερειακών Υπηρεσιών, εις 
τήν Κεντρικήν Υπηρεσίαν καί εις έτέρας Περιφερειακός Υ
πηρεσίας, δΓ άποφάσεως τού 'Υπουργού Πολιτισμού καί Έπι-


