
ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΕ. ΕΚΘΕΣΙΣ

Ή'.: τοϋ σχεδίου νόμου πτΐϊ—/.σσάττως -τ ή ς άπό 31 Μαρτίου 
! 980 Πράςεως Νομοθετικού Περιεχόμενό·,* τού Προέ
δρου τής Δημοκρατίας «—apt τηρητέας διαδικασίας διά 
τήν παραγωγήν καί πώλησιν υπό τρίτων πασης φυσεως 
εκμαγείων. αντιγράφων,_ άπομιμημάτων κ.λ.π. παντός
έργου, άποτελοϋντος — ερ:ουσίαν τών Μουσείων καί αρχαιο
λογικών χώοων τοϋ Κοάτους». δημοσιευ-ύεισης εις το υπ
ip·.·.3. 74 A'' 1980 Φ.Ε.Κ.

Πρόζ τΐ\ν Βοιν.ψ' τών Ελλήνων

1. Διά τής ύπό κύρωσιν πράςεως σκοπείται ή διασφάλιοις 
τών δικαιωμάτων'τοϋ Ταμείου ’Αρχαιολογικών Πόρων καί 
Απαλλοτριώσεων (Τ.Α.Π.Α.) καί ή προσπόρισις εις σύτό 
σημαντικών έσόδων. τά όποια σήμερον διαφεύγουν, ώς έκ τής 
ά·3ρόας κατασκευής καί πωλήσεως-όςό τρίτων τών έν αύτή 
άνσφερομένων αντικειμένων έκτος τών Μουσείων τοϋ Κρά- 
τ^ς?*εν"τή ημεδαπή ή αλλοδαπή. ’Ιδιαιτέρως έπισημαίνετα: 
ότι ή θεσπιζόμενη άδεια τοϋ Τπουργοϋ Π.ολιτισμοϋ καί Επι
στημών έν τή κατασκευή τών περί ών πρόκειται αντικειμένων, 
-5ά διασφάλιση τή·/ άνωτέραν δυνατήν ποιότητα καί πιστό
τητα τών οιατιϋεμένων εις τό έμπόριον έργων, με συνέπειαν 
τήν άρτιωτέραν προβολήν τών έργωνΤτής αρχαίας Ελλη
νικής τέχνης καί προσέλευσιν, μείζονος άριϋμοϋ αγοραστών.

2. Αί καταργούμεναι διατάξεις έχουν ώς συνημμένως.

Έν Άϋήναις τή 24 ’Απρίλιον 1980

Ό ‘Τπουργός Πολιτισμού καί Επιστημών 

Δ. ΝΕΑΝΙΑΣ

ΣΧΕΔΙΩΝ ΝΟΜΟΓ

Περί κυρώσεως τής άπό 31 Μαρτίου Φ98ί0 Πράξεως Νσμο- 
-ϋετικοϋ Περιεχομένου τοϋ Προέδρου τής Δημοκρατίας 
«περί 'τηρητέας διαδικασίας διά τήν παραγωγήν καί πώ- 
λησιν ύπό τρίτων πάσης φύσεως εκμαγείων, ■ αντιγράφων, 
άπομιμημάτων κ.λ.π. παντός έργου, άποτελοϋντος περιου
σίαν τών Μουσείων καί αρχαιολογικών χώρων τοϋ Κρά
τους». οημοσιευίείσης εις τό ύπ’ άρ:-3. 74/Α/1980 ΦΕΚ.

Άρ-Spov μόνον.

Κυροϋται καί έχει ϊσχΰν νόμου άφ’ ής έξεδό-3η ή άπό 31 
Μαρτίου 198D πράξις νομο-3 ετικοϋ περιεχομένου, έχουσα ώς 
άκολοΰϋως;

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

"Εχοντες ύπ’ όψει:

1) Τάς διατάξεις τοϋ άρύρου 44 παράγραφος 1' τοϋ Συν
τάγματος.

2) Τήν άνακύψασαν έκτακτον, έξαιρετικώς επείγουσα’/ καί 
απρόβλεπτον ανάγκην οικονομικής καλΰψεως τών αναγκαίων 
και απροβλέπτων έξάδων έκ τής επικείμενης διοργχ/ώσεως 
έκ-ϋέσεων έργων τής άρχαιότητος εις ’Αμερικήν, Σοβιετικήν 
Ένωσιν καί ’Ιαπωνίαν καί πρόληψιν τής διαφυγής έσόδων 
τοϋ Δημοσίου έκ τής αιτίας τχύτης.

3) Τή/ άδυνχμίαν άμεσου έπιψηφίσεως τοϋ κατατεύέντος 
ηοη εις τήν Βουλή/ σχετικοϋ σχεδίου νόμου, λόγω διακοπής 
τών εργασιών της έπί ταίς έορταίς τοϋ Πάσχα. προτάσει τοϋ 
Γπδΐιργικοϋ Συμβουλίου, άποφασίζομεν:

'Ap-Spov μόνον.

1. Ή παράγραφος 3 τοϋ άρ-3ρου 14 τοϋ Α.Ν. 1947/1939 
«περί όργανώσεως 'Γπηρεσίας ’Αρχαιοτήτων καί 'Ιστορικών

Μνημείων τοϋ Κράτους», αντικαθίσταται ώ; εξής: «Εις γλυ
πτά;, ζωγράφους, φωτογράφους καί καλλιτέχνας είδικώς α
πασχολούμενους περί τά έργα τής άρχαιότηττος, δύναται, με
τά γ/ώμην τοϋ Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου καί έγ- 
κρίσει τού Τπουργοϋ Πολιτισμού καί Επιστημών, να έπιτρα- 
πή ή παραγωγή πάσης φύσεως εκμαγείων, άχρώμων ή εγχρώ
μων, γαλβανοπλαστικών πχ/ομοιοτυπων. ζωγραφικών ή ίχνο- 
γραφικών ή άλλων αντιγράφων, προπλασμάτων, φωτογρασι- 
κών. ζωγραφικών η ιχνογραφικών λευκωμάτων, εικόνων καί 
δελταρίων καί έν γένε: άπομιμημάτων παντός έργου, άποτε
λοϋντος περιουσίαν τών Μουσείων καί αρχαιολογικών χώρων 
τού Κράτους, ώς καί ή πώλησις τούτων είτε διά τών Μουσεί
ων τοϋ Κράτους είτε καί έκτος τούτων, έν τή ήμείαπή ή έν 
τή αλλοδαπή. Τοιαύτη άδεια δύναται νά χορηγήται, κατά τήν 
ίδιαν διαδικασίαν καί εις έτερα φυσικά ή καί νομικά πρό
σωπα. παρέχοντα πλήρη έχέγγυα διά τήν μετά πάσης επιμέ
λειας καί αρτιότητας έκτέλεσίν τών ώς άνω εργασιών. Ή 
άδείϊίΜνΛ^τμιετοϋς διάρκειας καί ϊύναται ν'ά'<x/X/eo0Tai δΓ 
ίσον ή έλάσσονα χρόνον. Διά τής χύτης, περί παροχής τής 
άδειας, άποφάσεως κα-ύοριζοντα; τά αντικείμενα it’ α ή άδεια, 
ώς καί οί όροι καί αί προϋποθέσεις, ύφ’ άς χορηγείται αυτή, 
ορίζονται δ’ άμα τά έν γένει δικαιώματα τοϋ Ταμείου ’Αρ
χαιολογικών Πόρων καί Απαλλοτριώσεων (ΤΑΠΑ) έκ τής 
κατασκευής καί πωλήσεως τών ώς άνω άναφερ'ομένων αντι
κειμένων. .Άμα τή λήρε:-τής χορη/η5είσης άοείας, τά φυ
σικά ή νομ κά πρόσωπα εις τα όποια έχο,ρηγή-ύη αύτη ΰπο- 
χρεοϋνται νά παραδώσουν είς τήν ’Αρχαιολογικήν 'Τπηρεσίχ/ 
τάς τυχόν είς τή/ κατοχήν των μήτρας καί εκμαγεία, ΰπέ- 
χοντα, άλλως, έν παραβάσει τής τοιαύτης ϋποχρεώσεώς των, 
τάς υπό 'ής προηγουμένης παραγράφου προβλεπομένας ποινι
κός κιυρ'ώ, εις».

2. Ή ϊσχυς τής παρούσης άρχεται άπό τής 1ης ’Απριλίου 
1980, ύποβλη-ϋήσεται δέ εις τήν Βουλή/ προς κύρωσιν.

Έν Άύήναις τή 31 Μαρτίου 1980

Ό Πρόεδρος τής Δημοκρατίας 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ. ΤΣΑΤΣΟΣ

Τό Τπουργικόν Σίυμβούλιον 

'Ο Πεόεδοος
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ 

'Ο ’Αντιπρόεδρος
ΚΩΝΣΤ. Ε. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΌΓ 

Τά Μέλη

Έν Άϋήναις τή 24 ’Απριλίου 1980

Ό 'Τπουογός Πολιτισμού καί ’Επιστημών 
Δ. ΝΙΑΝΙΑΣ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΟΓΜΕΝΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ, ΝΟΜΟΣ ύπ’ άριϋ, 1947 τής 8 Αύηοι
στού/6 Σεπτεμβρίου 1939 «περί όργανώσεως 'Γπηρεσίας 
’Αρχαιοτήτων καί ’Ιστορικών Μνημείων τοϋ Κράτους».

Άρ·3ρ«ν 14.

3. Μετά γνώμη/ τοϋ ’Αρχαιολογικού Συμβουλίου καί 
έγκρίσει τοϋ 'Τπουργοϋ δύναται νά έπιτραπή είς γλύπτας, 
ζωγράφους, φωτογράφους καί καλλιτέχνας είδικώς ασχολού
μενους περί τά έργα τής άρχαιότητος, οίον άντίγραφα, άπο- 
μιμήματα, σμικρύ/σεις, μεταπλάσεις, προπλάσματα πχ/ομοιό
τυπα αρχαιολογικών Μνημείων κλπ. ή κατασκευή έργων αυ
τών ύπό τό·/ όρον τής πωλήσεως τούτων άποκλειστικώς διά 
τών Μουσείων τοϋ Κράτους. Τό τιμολόγιον τούτων ορίζεται 
2ι’ άποφάσεως τοϋ Τπουργοϋ, έν ή καθορίζεται ποσοστόν άνερ- 
χόμενον εις τό ήμισυ τουλάχιστον τοϋ κα·3αροΰ κέρδους είς 
όφελος τοϋ ειδικού λογαριασμού τοϋ Ταμείου ’Αρχαιολογικών 
Απαλλοτριώσεων.


