
Έ*ί ς»ΰ νομοσχεδίου κτερι τροτβτοιήσεως διατάξεων ταΰ. Ν.
736/1977 «τερί (Οργανισμού. τςύ .Ταμ*»» "Αρχαιολογικών
Πόρων καί Ά^ϊλλςχ;:(^<7«ων»

Προς tijv·' Βουλήν- ιώ* Έ/.λ>ϊ>*ο>'·

1. Διά τοϋ τροτεινομένου νομοσχεδίου σκοτςίται ή τ-ροτο- 
*οίησις καί συμαλήρωσις των άρθρων 13 καί 19 τού Ν. 736/ 
1977. ϊ'.ότΛ ό νομ>3έτης έξοφράσθη έλλιτώς εις τάί διατά
ξεις χύτάς.

2. Οΰτω διά των άρθρων 1 καί 2 τροτοτο: είσαι Η άρθρα; 
13 καί τυμτληροϋται ή ταρ άγραφος 8 τού άρθρ·ον 19 τού έν 
λόγω νόμου. διότι αί διατάξεις χύταί, ενώ εις τους ύταλλ ή
λους των Κλάδων AT ταρέχουν τήν δυνατότητα νά δισρισθοϋν 
εις βαθμόν άνώτερον τοϋ εισαγωγικού κατά δύο βαθμίδας 
— ώς άλλωστε τοΰτο συμβαίνει καί διά τους Κλάδους ΜΕ 
καί ΣΕ — μόνον εις τ:ΰς διοριζομένους εις τον Κλάϊον ΑΤ2 
Τεχνικών, οί ότοίοι έχουν ώς εισαγωγικόν δαρμόν τον δον, 
ίεν ταρέχουν την δυνατότητα νά διορίζωνται εις άνώτερον του 
εισαγωγικού βαθμόν. Τούτο, άχως. έρχεται εις άμεσον ά;τι- 
$ετ’.ν ττρός την ύτό τής ταρ. 8 τού άρθρου 19 τού Η. /36/17 
καθιεσουμένητ; άρχήν τού διορισμού εις -3εσιν ά;ωτερχ; τού 
εισαγωγικού. γεγονός ότερ άγει άκωλΰτως εις την άντ'.λητ 
ΐψιν ότι άθελήτως καί έκ ταραδρομής ταρελείφθη έκ τών δια
τάξεων τούτων ειδική τρόβλεψις διά τούς τε-χνικοός ΰταλλή- 
λους. Άλλωττε. ή ίυνατίτης μονιμοτοιήσεως τών τεχνικών 
όταλλήλων Ήχοι καί τού 4ου βαθυοϋ τοοεβλέτετο καί ά-ό 
τσν Ν. 169/1969 (άρθρον 2 ταο. 6) καί ατό τόν Η 681/77 
(άρθρον 7 ταρ. 1. 2 καί 5) άφορώντα εις τό 'Γτευργείον 
Πολιτισμού καί Έτιστημών.

Κτίσης διά τής ταρ. 2 τού άρθοου 2 νο'χιιχοτοιοϋνται οί 
γενόμενοι διορισμοί εις θέσεις 4ου καί 5ου βαθμού τού Κλά
δου ΑΤ2 Τεχνικών, διότι ή Ύτη.ρεσία διώριτεν ήδη ώρισαε- 
νους ύταλλήλους εις τους έν λόγω βαθμούς, έρμηνεόοοτα ττ*; 
Αίλπτιν τοϋ νομοθέτου καί άφορμωμένη άτό τό κοινόν- τεσι 
δικαίου αίσθημα καί τήν τήρησιν ίσου υ.ετρου δι’ όλους τους 
ύταλλήλους της.

3. Αί τοο-τοτοιουμένα: διατάξεις έχουν ώς ακολούθως:

«ΝΟΜΟΣ ϋτ’ άρ:-3. 736
Περί ’Οργανισμού Ταμείου ’Αρχαιολογικών Πόρων καί 

Άταλλοτρ ιώσεων.

Άρθρον 13.
Π ροσωτικόν.

Το τοοσωτικόν τού Τ.Α. Π. διακρίνεται εις μόνιμον καί 
έτί σχέσει ιδιωτικού δικαίου κατά τά έν τοίς έτοιχένοις είδι- 
κώτερον οριζόμενα:
>........................................... ............................................

Κλάδος ΑΤ2 Τεχνικών:
Μία (1) θέσις έτί βαθμώ 3ω—2ω.
Τσείς (31 θέσεις έττί βαθμώ 5ω—4ω.
Πέντε (5) -3έτεις έτί βαθμώ 6ω.

Άρθρον 19.
Μεταόατικαί διατάξεις.

8. Ό διορισμός γίνεται εις τό·; εισαγωγικόν βαθμόν τού 
Κλάδου, δΰ-αται όυος νά γίνη μετά σύμφωνον γνώμην τού 
Διοικητικού Συμβουλίου κρίνοντας έττί τή βάαει τών οϋπαττι
κών τοοσόντων καί εις ά;ώτερσν τούτου, οΰγί όμως διά αέν 
τούς Κλάδου AT εις βαθμόν ά'ώτερο-; τοϋ 6ου καί ΜΕ εις 
6α-5μόν ανώτερου τοϋ 8ου, διά δε τους Κλάδους ΣΕ εις βα
θμόν άνώτερον τού 9ευ».

Έν Ά-3ήναις τή 26 Φεβρουάριου 1979
Ο! Ύτουργοί

Προεδοίας Κυβεονήσεως Οικονομικών
Κ. ΣΤΈΦΑΝΟ ΐίΟΤΛΟΣ Αθ. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΓΛΟΣ

Πολιτιομού καί Έίχιστγ^ών
Δ. ΝΙΑΝΊΑΣ

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ ΣΧΕΛΙΟΝ ΝΟΜΟΓ
Περί τροαοΌΟιήτεως διατάξεων τού Ν-. 7/0/1977 «κερί 

Όργανιτμοΰ Ταμείου Αρχαιολογικών Πόρων καί ’Arαλ
λοτριώσεων»,.

*ΑρΔ?«ν 1.
Αΐ ύαο τοϋ άο-3ρ;υ 11 ττΰ Ν. 736/1977 ηροίλεχόυενάι 

-ϋ-έ-αεις τού Κλάδου ΑΤ2 Τεχνικών διαρθροΰντα: ώς άκόλού- 
θως: Γ

«Κλάδος ATS Τεχντκών
Μία (ί) -5έτις έτί βα-3μοϊς 3<μ—-^2ηι._ ,
Οκτώ (8) νώτεις εαί βα-όμοίς 6ιμ—4ω».

Άρθρον 2L.
1. Βΐς την ταρ άγρας ον 8 τού άρθρου 19 του Ν. 733/197^ 

-ρορτίθετα: έδάςιον, ώς έξης:
«Είδικώς διά τον Κ κάδον ΑΤ2 Τεχνικών, ό διοριτμός δεν 

,δυναται να γίνη εις βαθμόν άνώτερον τοϋ 4ου».
2. Διορισμοί γενόμενοι εις βαθμόν' τού Κλάδου ΑΤ2 Τε

χνικών ούχί ά/ώτερον τού 4ου θεωρούνται νόμιμο:.
Ά;·3?ον 3.

Ή ισχύς τ:ύ τα:ύ/τος άσχετα: άτττό τής δηκοτιεύσεως τού
Ν. 736/1977.

Έν ’Αθήνα:ς τή 26 Φεβρουάριου 1979 
Ο: Έτουργοί

Προεδρίας Κυβερνήσεως Οΐκονοαικών
Κ. ΣΤΕΦ.ΑΝΟΠΟΓΛΟΣ ΑΘ. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΓΛΟΣ

Πολιτισμού καί Ετιστημώο
Δ. ΝΤΑΜΑΣ 

ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ
(Κατ’ άρθρον 75 ταράγραφος 3 τού Συντάγματος) «αερί τής 

σροκακουμένης δατά;ης έκ τού Νομοσχεδίου «περί τρο 
αοαοιήσεως διατάξεων τού Ν. 736/1977 τσέρι ’Οργανισμού 
Ταμείου Αρχαιολογικών' Πόσων καί Άααλλοτριώτεκνε». 
Η αροκαλουυένη έκ τών διατάξεων τοϋ έν λόγω Νομοσχε

δίου δ ατά; η θά άνέλθη εις τό το τόν τών εκατόν ογδόντα χι
λιάδων (180.000) δραχμών έτησίως.

Ή τοοκαλεσμένη έκ τοϋ ώς ά-ω Νομοσχεδίου δατάνη θά 
καλυφθή έκ τών Πόρων τοϋ Ταμείου ’Αρχαιολογικών Πόεων 
καί Άταλλοτριώσεων ά;ευ έτιδα;υνσεως τού Κρατικού Προ- 
υτολογισμοϋ.

Έν Άθήναις τή 8 Δεκεμβσίου 1978 
Ο! 'Γτοοργοί

Οικονομικών Πολιτισμού καί Έτιττημών

ΑΘ. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΓΛΟΣ Δ. ΜΑΝΙΑΣ

ΕΚΘΕΣΙΣ
Άρι-3. 5/1/1979

Γενικού Λογιστηρίου τού Κράτους (άρθρα; 75 ταραγρ. 1 τού 
Συντάγματος) έτί τού Νομοσχεδίου τοϋ Ττουργείου Πολι
τισμού καί Ετιστημών «τερί τροτοτοιήσεως διατάξεων τού 
Ν. 736/197 / «τερί ’Οργανισμού τοϋ Ταμείου ’Αρχαιολο
γικών Π όρων καί Αταλλοτριώσεων».
Διά τών διατάξεων τού ώς άνω σχεδίου νόμου, θεττίζοντα: 

τά κάτωθι:
1. Λ» ύτό τοϋ άρθρου 13 τού Ν. 736/1977 τσοβλετόμενα: 

θέσεις τών μονίμων ύταλλήλων τού Κλάδου ΑΤ2—Τεχνικών 
τοϋ Τ.Α.Π. διηρθρώθησχ; ώς έξής:

Μία (1) θεσις έτί βαθμοί; 3ω—2ω.
Τσιϊς (3) θέσεις έτί βαθμοί; 5ω—4ω.
Πέ·;τε (5) -λέσεις έτί βαθμώ 6ω.
“Ηδη διά τοϋ άρθρου 1 τού Νομοσχεδίου α! ώς ά»ω θέσεις 

διαρθσούνται ώς έξής:
Μία (1) θέχς έτί βαθμοίς 3ω—2ω.
’Οκτώ (8) θέσεις έτί βαθμοίς 6ω—4ω.


