ΣΧΕΔΙΟΝ ΝΟΜΟΤ

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ
£πί τού σχεδίου Νουχυ «περί άντικαταστάσεως διατάσεων
τινων τού'άρθρου 1 τού Ν.Δ. 133/73 «περί βαθμολογικής
άνυψώσεω; δύο (2) θέσεων καί συστάσεως δύο (2) θέσεων
έν τώ Τπουργείω Π ελιτισμού καί Επιστημών».

Περί άντικαταστάσεως διατάσεων τινων τού άρθρου 1 τού
Ν.Δ. 133/73 «περί βαθμολογικής άνυψώσεως δύο (2)
θέσεων καί συστάσεως δύο (2) θεσεων εν τώ Τπουργείω
Πολιτισμού καί ’Επιστημών».
•

Ποός την Βουλήν ιών 'Ελλήνων
Την άντικατάστασιν των παραγράφων 3 καί 4 τού άρθρου
άρ
τού Ν.Δ. 133/73 καθιστά άναγκαίαν ή ατέλεια αυτών ως
—ρος το θέμα τών πραγματικών αρμοδιοτήτων τού έπι 1ω 6αθμώ υπαλλήλου τον Κλάδου Α8 Πολιτικών Μηχανικών και
τής άναπλησώσεως τον Γενικόν Επιθεωρητού Αρχαίων καί
Ιστορικών Μνημείων.
Κατ’ έφασμογήν τον Ν.Λ. 133//3 6 ’Αναπληρωτής Γενι
κός Διευθυντής όστις προέρχεται έκ τον Κλάδου Α8 Πολιτι
κών Μηχανικών άναπληροϊ- άναρμοδίως τον Γενικόν ’Επιθεω
ρητήν ’Αρχαίων καί Ιστορικών Μνημείων διότι ίέν έχει την
απαραίτητον ειδικότητα τον ’Αρχαιολόγον ήν κέκτηνται μό
νον οί υπάλληλοι τον Κλάδου Α6 ’Αρχαιολόγων.
“Αλλωστε καθήκοντα Γενικόν Επιθεωρητού ’Αρχαίων καί
Ιστορικών Μνημείων ανατίθενται συμφώνως προς τον Α.Ν.
544/68 μόνον εις 'Εφόρους ’Αρχαιοτήτων τον Κλάϊον Α6
’Αρχαιολόγων.
~
,
-----Διά τον παρόντος σχεδίου Νόμου σκοπείται ή πρόβλεψις
άναπληρώσεως τον Γενικού ’Επιθεωρητού τής Γενικής Διευθύνσεως ’Αρχαιοτήτων καί "’Αναστήλωσεως κατά πρώτον λό
γον υπό Γενικού ’Εφόρου ’Αρχαιοτήτων καί ελλείψει τοιούτου
ύπό τού ’ Αν απλήρωτου Γενικού Δίευθυντού τού Κλάδοι. Ά8
Πολιτικών Μηχανικών.

^-

Άρθρον 1.

Αί παράγραφοι 3 καί 4 τού άρθρου 1 τού Ν.Δ. 133/73
αντικαθίστανται ώς κάτωθι:
«3. Ό Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής έχει αρμοδιότη
τα έπί τής έκτελέσεως τών έν γένει τεχνικών έργων τής Γε
νικής Διευθύνσεως ’Αρχαιοτήτων καί Άναστηλώσεως έπιδλέπων ταύτα καί άναφερόμενος γενικώς εις τον Γενικόν ’Επι
θεωρητήν ’Αρχαίων καί Ιστορικών Μνημείων.
4.
Τον Γενικόν Επιθεωρητήν τής Γενικής Δ/νσε ως ’Αρ
χαιοτήτων καί Άναστηλώσεως έλλείποντα, άπόντα ή κωλυό
μενου, άναπληροί ό δι’ άποφάσεως τού Υπουργού Πολιτισμού
καί ’Επιστημών οριζόμενος Γενικός “Εφορος ’Αρχαιοτήτων ή
έν- έλλείψει τούτου ό ’Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής».
"Άρθρον 2.
Ή ισχύς τού παρόντος, άρχεται άπό τής δημοσιεύσεώς του
διά τής ’Εφημερίδος τής Κυβερνήσεως.
Έν Άθήναις τή 26 ’Ιουλίου 1976
q. <y»S0,jpv0r ------------------ -Προεδρίας Κυβερνήσεως
Γ. ΡΆΛΛΗΣ

·

Πολιτικού καί ’Επιστημών
Κ. Α. ΤΡΓΠΑΝΗΣ

ΕΚΘΕΣΙΣ
Άριθ. 95/13/1976

Τού Γενικού Λογιστηρίου τού Κράτους (άρθρον 75—τεαράγρ.
1 τού Συντάγματος έπί τού σχεδίου Νόμου τού Τπουργείου'
.
Πολιτισμού καί ’Επιστημών «περί άντικαταστάσεως δία
:
—
· ’·// ' ·
Άρθρον 1. ■_ .
■·: ί* ·'.
ς. ,τάξεών τινων τού άρθρου 1 τού Ν.Δ. 133/1973 «περί 6αθμολογικής άνυψώσεως δύο (2) θέσεων καί συστάσεως δύο
. «3. Ό ’Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής μονογραφεί τα
, (2) θέσεων έν τω Τπουργείω Πολιτισμού καί ’Επιστη
σχέδια, τών ένεργουμένων εγγράφων άρμυδιότητος μόνον τής
μών».
· _
Διευθυνσεως Άναστηλώσεως. προ τής ύπό τού Γενικού ΈπιΈκ ‘τών διατάξεων τού ώς άνω σχεδίου Νόμου, δι’ ών,
θεωρητού τής Γενικής Διευθύνσεως ’Αρχαιοτήτων καί Άνα
«ντικαθιστωμένων τών διατάξεων τών παραγράφων 3 καί ,4
στηλώσεως μονογραφής ή υπογραφής των.
τού άρθρου 1 τού Ν.Δ. 133/1973. ρυθμίζονται θέματα σχε, .4- Τον Γενικόν ’Επιθεωρητήν τής Γενικής Διευθύνσεως
τικώς με τάς αρμοδιότητας τού Άναπληρωτού Γενικού ΔιευΑρχαιοτήτων καί Άναστηλώσεως, έλλείποντα, άπόντα ή κωθυντοΰτού Τπουργείου Πολιτισμού καί Επιστημών, δεν
λυομενον. αναπληροί ό Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής».
προκαλείται οικονομική τις έπίπτωσις, έπί
τού Κρατικού
Έν ’Αθηναις τή 11 ’Ιουνίου 1976
Προϋπολογισμού.
Αί αντικαθιστάμενα! παράγραφοι 3 καί 4 τού Ν.Δ. 133/
1&73 έχουν ώς κάτωθι:
, .. *

- Οί Υπουργοί
Προεόρτιας Κυβερνήσεως
Γ. ΡΑΛΛΗΣ

Έν Άθήναις τή 8 Ιουνίου 1976

· -

Πολιτισμού καί ’Επιστημών
Κ. Α. ΤΡΓΠΑΝΗΣ

—

Ό Γενικός Διευθυντής

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ν. Π Α Π ΑΓΕΩΡΓΙΟΓ

