
ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ Ei ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ

Έπί τεΰ τχε'ίου νομού «περ: επιχορτ...................... σεω; *ήί
λογικής "Υπηρεσίας τής Κυπριακής Δημοκρατίας ύπό τού 
Ταμείου ’Αρχαιολογ:χων· Πόρων καί Άπαλλοτριώσεων».

Ποος τήν Βουλήν τών Ελλήνων

Ή Γεν '.-/.ή Λ:εύ5υντις ’Αρχαιοτήτων -/.at Άναστηλώσεως 
Πολιτισμού καί Επιστημών, εύ-ύύς ώς ελα- 

,Γ .„,ΰ-,ν τών τρομαχτικών αναγκών a: όποια-. είημιουργή- 
-S^cx^ κατά τό έτος 1974 έκ τής Τουρκικής έπιδρομής έναν- 
τίον τής Κότερου, εις τα μνημεία, τάς άρχαίοτΊητα-ς χαΐ τά 
Μουσεία αυτής άνεζήτησεν έξεύρευσιν τροπ-ου οττως ελ-όη 
άοω-^ός εις τήν δοκιμαζόμενη-/ αδελφήν Αρχαιολογικήν Ύ- 
πηεεσίαν. Οΰτω διά τού ΝΑ. 171/1974 παρέσχεν ένίτχυσιν 
ϊ;ά τό οικονομικόν έτος 1974 τριών έκατο.μμυρίω/
13.000.000) δραχμών έκ τού προϋπολογισμού τοΰ Τ.Α.Π.

Επειδή όμως αί υφιστάμεν-αι καί σήμερον εν Κύπτω δυσμε
νείς τυν-ίήκαι έγκυμονοΰν ποικίλους κινδύνους διά τήν προσ- 
τατίαν τών Μουσείων, Αρχαιολογικών Χώρων xat Μνη
μείων. τό Α'.Ο'.χητ'.χόν Συμβούλιον τοΰ Ταμείου Άριαιο/ο- 
γ.χών Πόρων xat Απαλλοτριώσεων άπε φάσισε διά τής ύπ’ 
ipt-S. 1/17.1.1977 Πράξεως αύτοΰ , όπως έχ τοΰ Πρ> 
υπολογισμοϋ τοΰ Ταμείου ϊιατε-ύή ποσόν τριών έχατομμυρών 
(3.000.000) δραχμών χατά τό οικονομικόν έτος 1977. — 

, Ήδη τό ώς άνω ποσόν προεβλέφδη ε!ς τον Προϋττολογ:- 
ομόν τοΰ Ταμείου διά τό οικονομικόν έτος 1979, παραμένει 
οέ εις τό άττοίεματιχόν χαί Λέλει μεταφερτή εις τον οΐχείον 
χω: ικόν άρι-3μόν εύ-3ύς ώς έχδαόή ό Νόμος.

Έν Ά-ύήνιαις τή 29 Μαίου 1979 

Οί Υπουργοί
Οίνονομιχών Πολ’.τιομοΰ xat ’Επιστημών

ΑΘ. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΓΛΟΣ Δ. ΝΙΑΝΙΑΣ

ΣΧΕΔΙΟΝ ΝΟΜΟΓ
Περί έπιχορηγησεως τής Αρχαιολογικής 'Υπηρεσίας της 

Κυπριακής Λημσχρχτίας ύπό τοΰ Ταμείου Άρχαιολογιν.ών 
Πόρων και Απαλλοτριώσεων.

Ά>ρ·3ρον 1.
Επιτρέπεται εις τό Ταμείον Άρχαιολογιχών Πόρων χαί 

Άπαλλοιτ,ριώσεων όπως, χατόπιν άποφάσεως τοΰ Διοιχητιχοΰ 
Συμβουλίου αύτοΰ, έπιχορηγήση έχ τοΰ προϋπολογισμού τοΰ 
οικονομικού έτους 1979 ϊιά ποσοΰ μέχρι τριών έχατομμυρίων 
(3.000.000) δραχμών, τήν Αρχαιολογικήν 'Υπηρ-εσίαν τής 
Κυπριακής Δημοκρατίας, προς ένισχυσιν τής προστασίας 
τών Μουσείων, Άρχαιολογιχών Χώρων χαί έν γόνοι Μνη
μείων τής Κύπρου.

Άρ-ύρον 2.
Ή ισχύς τοΰ παρόντος άρχετχι άπό τής ϊημοσιεύσεώς του 

διά τής Εφημερίδες τής Κυίερνήσεως.
’Εν Άόήναίς τή 29 Μαίοο 1979

Οί Υπουργοί

; Οΐχονομιχών Πολιτισαοΰ χαί Επιστητών
ΑΘ. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΓΛΟΣ Δ. ΝΙΑΝΙΑΣ

(κατ’ άριϋρσν 75 παρ. 3 τοΰ Συντάγματος)
Περί Τρόπου χαλύψεως τής δαπάνης τής πρ ©καλούμενης έχ 

τοΰ νομοσχεδίου «περί έπιχορηγησεως τής Αρχαιολογικής 
'Υπηρεσίας τής Κυπριακής Δημοκρατίας ύπό τοΰ Ταμείου 
Αρχαιολογικών Πόρων καί Απαλλοτριώσεων».

1. Έν όψει τοΰ προχειμένου νομοσχεδίου προβλέπεται ότι 
-3ά προχληύή δαπάνη εις βάρος τοΰ προϋπολογισμού τοΰ Τα
μείου Άρχαιολογιχών Πόρων καί ’Απαλλοτριώσεων/ (ν.π. 
δ.?.), διά τό οικσ/ομικόν έτος 1979, ώ/ερχοαεινη εις τό 
ποσόν τών τριών εκατομμυρίων, (3.000.000) δραχμών.

2. Ή ώς άνω δαπάνη ·ύά ΧΛλυφ-3ή έκ τοΰ άποόεματ.ικοΰ 
τοΰ μροϋπολογισμοΰ τοΰ Τ.Α.Π. οικονομικού έτους 1979, δι’ 
εγγραφής νέας πιστώσεως ύπό Κ.Α. 2349 «έπιχορηγήσεις 
προς την Αρχαιολογικήν "Υπηρεσίαν τής Κυπριακής Δημο
κρατίας, προς ένίσχυσιν τής προστασίας τών Μουσείων, Αρ
χαιολογικών Χώρων καί έν γένει Μττμείων τής Κύπρου». 
Άνευ αϋςήτεως τής Κρατικής Έπιχορηγήσεως προς τό Τό
με ίον.

Έν Άύήναις τή 29 Μαΐαυ 1979 

Οί 'Υπουργοί
Οικονομικών Πολιτισμού χαί Έπιστηαών

ΑΘ. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΓΛΟΣ Δ. ΝΙΑΝΙΑΣ

Άρι-3. 18/2/1979
ΕΚΘΕΣΙΣ

Τοΰ Γενικού Λογιστηρίου τού Κράτους (άρόρον 75—παράγρ. 
1 τοΰ Σϊ/ντάγματος) έπί τού σχεδίου Νόμου τού 'Υπουρ
γείου Πολιτισμού καί Επιστημών «περί έπιχορηγησεως 

: τής Αρχαιολογικής 'Υπηρεσίας τής Κυπριακής Δημο
κρατίας ύπό τού Ταμείο*» Αρχαιολογικών Πόρων καί Ά- 
παλλοτρώ σεων».

Διά τών διατάξεων τού ώς άνω σχεδίου νόμου επίτρεπε τα: 
εις τό ΤαμεΤον ’Αρχαιολογικών Πόρων καί Απαλλοτριώ
σεων όπως, κατόπιν άποφάσεως τού Δ.Σ. αύτοΰ, έπιχορη- 
γήση έκ τού προϋπολογισμού τού τρέχοντος οικονομικού έτους 
διά ποσοΰ τριών έχατομμυρίων (3.000.000) ϊραχμών, τήν 
Αρχαιολογικής Ύπ-ηρεσίαν τής Κυπριακής Δημοκρατίας, 
προς ένίσχυσιν τής προστασίας τών Μουσείων, Αρχαιολογι
κών χώρων καί έν γένει Μνημείων τής Κύπρου.

Έκ -ςών προτεινομένων διατάξεων, προκαλείται έφ’ άπαξ 
δαπάνη δραχμών 3.000.000 είς δάρος τού προϋπολογισμού 
τού Ταμείου Αρχαιολογικών Πόρων καί Απαλλοτριώσεων 
καί εμμέσως τού επιχορηγούντο*; τούτον Κρατικού Προϋπο
λογισμού.

Έν Άδήναις τή 29 Μαίου 1979

'Ο Γενικός Διευθυντής 
ΧΡ. ΛΑΓΟΣ


