ΕΙΣΗΓΚΤΓΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ.
Έπί τού σχεδίου Νόμου «περί ίδρύσεως Εφορειών ’Αρχαιο
τήτων καί ρυθμίσεως ετέρων Θεμάτων αύτών».
Προς τήν Βουλήν τών Ελλήνων
1. Διά τοϋ παρόντος νομοσχεδίου σκοπεΐται ή ΐδρυσις
ιδίας 'Υπηρεσιακής Μονάδος αρμόδιας έπί τής υποβρυχίου
δραστηριότητος τοϋ Κράτους ώς και ή επανιδρυσις τής
Εφορείας Κλασσικών ’Αρχαιοτήτων ’Αθηνών "να άναλάβη
μέρος τών άρμοδιοτήτων τής ’Ρφορειας Κλασσικών Αρχαιο
τήτων ’Αττικής.

'Υπουργική Άπόφασις 9405/73.
Περί όργανώσεως Περιφερειακών 'Υπηρεσιών τοϋ 'Υπουρ
γείου Πολιτισμού καί ’Επιστημών.
ΟΙ

ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΠΑΡΑ ΤΩ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ, ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Έχοντες ύπ’ όψει :

1. Τάς διατάξεις : α) τοϋ άρθρου 6 παρ. 2 τοϋ Ν.Δ. 532/
1970 κίιερί συμπληρώσεις τών διατάξεων περί διοικητικής
2. Ή. ΐδρυσις τής ’Εφορείας 'Υποβρυχίου δρτ.στηριό- άπωιεντρώσεωτ» β) τών άρθρων 15, 37, 3S καί 39 τοϋ Β.Δ.
40/1972 «περί κωδικοποιήσε ις είς ένιαΐον κείμενον τών
τητος άποσκοπεϊ εις την θεραπείαν ενός σοβαρωτατου προ
βλήματος τής ’Αρχαιολογικής Υπηρεσίας, δημιουργηίέντος ίσχυουσών διατάξεων περί ' Γπουργικοϋ Συμβουλίου καί
Υπουργείων» (ΦΕΚ 13/72), γ) τών άρθρων 2 καί 20 παρ. 1
προσφάτως κυρίως έκ τής αύξήσεως τοϋ τουριστικού ρεύ
ματος εις την χώραν. Μέχρι σήμερον τά καθήκοντα τής τοϋ Ν.Δ. 1174/72 «περί άντικαταστάσεως, τροποποιήσεως
έντοπίσεως, διαφυλάξεως καί έρεύνης τών εν τή θαλασσή κ.λ.π.».
2. Τήν ύπ’ άριθ. 11300/72 άπόφασιν τοϋ Πρωθυπουργού
ευρισκομένων αρχαίων άσκοϋνται υπό τών άνά την Ελλάδα
’Εφορειών ’Αρχαιοτήτων άνευ συστηματικού πνεύματος «περί προσδιορισμού άρμοδιοτήτων κ.λ,π. έν τώ Ύπουργείω
Κυβερνητικής Πολιτικής» (ΦΕΚ 473/Β/5.7.1972) καί
καί συντονισμού ενεργειών. "Ηδη διά τής ίδρυομένης ’Εφο
3. τήν ύπ’ άριθ. 171/16.2.73 σύμφωνον γνωμοδότησιν
ρείας θά ύπάρξη ενιαίος περιφερειακός φορεύς δστις θά έχη
ώς άποκλειστικόν σκοπόν την διασφάλισιν τών έναλίων αρ τοϋ Άνωτάτου Συμβουλίου Δημοσίων 'Υπηρεσιών, άποχαίων άπότήν άρχαιοκαπηλείαν καί τά έκτελούμενα πεχνι— φασίζομευ :____:_____ __________ 1______________ α. .1. _ 1
κά έργα.
.
·
"Αρθρον 1.
^
'3. ’Επίσης κρίνεται άπαράίτητος ή έπανίδρυσις τής
...
Σύστασις.
’Εφορείας Κλασσικών ’Αρχαιοτήτων ’Αθηνών, ήτις είχε
.’
Παρ’
έκάστη
περιφερειακή
Διοικήσει συνιστάται Έπικαταργηθλ διά τής ύπ’ άριθ. 940/73 (ΦΕΚ 272/Β/28.2.73)
θεώρησις
Πολιτισμού
καί
’Επιστημών.
. - _
κοινής Ύ ουργικής Άποφάσεως καθ’ δσον ή μεταφορά τών
αρμοδιοτήτων ταύτης εις την Εφορείαν Κλασσικών ’Αρ
Αρθρον 2. ·
χαιοτήτων ’Αττικής εΐχεν ώς συνέπειαν νά μη είναι δυνατή *· /
,
,
Αρμοδιότητες. ..
— ·. "
'
·.
άφ’ ενός ή εύρυθμος λειτουργία τής 'Υπηρεσίας λόγω υπερ
βολικού φόρτου εργασίας καί άφ’ έτέρου ή έξυπηρέτησις τών
Αΐ έν άρθρω 1 ’Επιθεωρήσεις Πολιτισμού καί Επιστημών
ιδιωτών (έπί θεμάτων άνασκαφών, οικοδομών, ξενοδοχεια τυγχάνουν άρμόδιαι δι’ άπαντα έν γένει τά ΰέματα τοΰ 'Υπουρ
κών μον.άδων καί βιομηχανιών).; ή
.
γείου Π ολιτισμού owrt ’Επιστημών, ήτοι τήν προστασίαν, συντή- 4. Κατά συνέπειαν κρίνεται δλως επείγουσα ή ψήφισις ρησιν καί πιροίολήν τών έν τοίς Μουσειοις καί ’ Αρχαιολογικοί ς
τοϋ παρόντος νομοσχεδίου, δεδομένου δτι ούδεμίαν έπι- χώροις άρχαιοτήτων τήν διενέργειαν άνασκαφών, τήν άναστήβάρυνσιν θά έπιφέρη εις τον Κρατικόν προϋπολογισμόν καθ’ λωσιν μνημείων τήν πάταξιν άρχαιοκαπηλείας τήν * άνάδσον αί ίδρυόμεναι δι’ αύτοΰ 'Υπηρεσίαι θά επανδρωθούν πτυξιν.τής καθόλου πνευματικής, μορφωτικής καί πολιτι
έπί τοϋ παρόντος, διά τοϋ ήδη ύπηρετοϋντος προσωπικού τής στικής δραστηριότητος, διά τήν έποπτείαν τών Βιβλιοθηκών ■
Γενικής Διευθύνσεως ’Αρχαιοτήτων καί Άναστηλώσεως. καί τών 'Ιστορικών Αρχείων καί τήν προστασίαν περιβάλ
λοντος ύπό τον περιορισμόν τών μεταβιβαζομένων έκάστοτε
Αί καταργούμεναι διατάξεις τού Β. Δ/τος 617/1967 «περ1
είς τούς'Υφυπουργούς Περιφερειακούς Διοικητάς άρμοδιοτήόργανώσεως καί λειτουργίας τών ύπηρεσιών τού 'Υπουρ
των έπί άντικειμένων τοϋ 'Υπουργείου Πολιτισμού καί ’Επι
γείου Προεδρίας τής Κυβερνήσεως» ώς καί ή ύπ’ άριθ.
στημών.
.
·
9405/23.2.73 'Υπουργική Άπόφασις έχουν ώς άκολούΑρθρον 3.
’
θως :
.. .

Αρθρον 14 παρ. 3.Β. Δ/τος 617/67.

. 3. Διεύθυνσις Ξένων Σχολών. Άνωτάτων Ιδρυμάτων καί ·
Πολιτιστικών Σχέσεων.
γ
ή
...

Διάρθρωσις.
1. Έκάστη ’Επιθεώρησις Πολιτισμού καί ’Επιστημών'
διαρθροϋται ώς κάτιυθι :
‘
' α) Τμήμα Αρχαιοτήτων καί Άναστηλώσεως.
β) Τμήμα Πολιτιστικών 'Υποθέσεων.

2. Τό Τμήμα Αρχαιοτήτων καί Άναστηλώσεως τυγ- >
Τά άντικείμενα τής άρμοδιότητός τής Διευθύνσεως ταύτης
'
χάνει
άρμόδιον διά τά θέματα τοϋ προηγουμένου άρθρου
κατανέμόνται κατά Τμήματα, ώς ακολούθως :
άρμοδιότητος έπί άντικειμένων τής Γενικής Διευθύνσεως
Τμήμα Α' Συντονισμού, είς δ άνήκει ό συντονισμός τής Αρχαιοτήτων καί Άναστηλώσεως, ώς καί τά τής προστασίας
περιβάλλοντος.
’Αρχαιολογικής Τουριστικής καί 'Υποβρυχιακής δραστηριό
3. Τό τμήμα Πολιτιστικών 'Υποθέσεων τυγχάνει άρμό
τητος δι’ άρχαιολογικοΰς σκοπούς.
διον διά τά θέματα τού προηγουμένου άρθρου άρμοδιότητος
" Τμήμα Β' Ξένων Σχολών καί Άνωτάτων 'Ιδρυμάτων, είς έπί άντικειμένων τής Γενικής Διευθύνσεως Πολιτιστικών"
~
δ άνήκει ή έπί άρχαιολογικών θεμάτων καλλιέργεια τών Υποθέσεων.
σχέσεων τής 'Υπηρεσίας μετά τών Ξένων Σχολών καί τών
‘·
Αρθρον 4.
Άνωτάτων 'Ιδρυμάτων τής ημεδαπής καί άλλοδαπής, καί
1.
Αί έν άρθρω 15 παρ. 1 τού Β.Δ. 617/67 «περί όργανώ
σεως καί λειτουργίας τών 'Υπηρεσιών τοϋ ‘Υπουργείου
τμήμα Γ'. Δημοσιευμάτων καί Πνευματικής δραστηριό
Προεδρίας τής Κυβερνήσεως προβλεπόμεναι ΠεριφερειακαΙ
τητος, είς 0 άνήκει ή έκδοσις τών πάσης φύσεως έπιστημονικών δημοσιευμάτων τής υπηρεσίας, ή έκδοσις τών έγκυ- 'Υπηρεσίαι τής-Γενικής Δ/νσεως Αρχαιοτήτων καί Άνα- ‘
κλίων διαταγών αύτής ή παρακολούθησις τοϋ ήμερησίου τύπου στηλώσεως άναδιαρθροϋνται μετονομάζονται συγχωνεύονται
καί ή διαφώτισις τής έλληνικής καί ξένης κοινής γνώμης έπί ή συνιστώνται ώς κατωτέρω έν τοΐς έπομένοις άρθροις /
ελληνικών άρχαιολογικών θεμάτων. .
- —
άναλύεται.
· .
- - λ; .---·

2 —

ir.vc.^

"Αρθρον δ,
2.
Τό αύτο Ισχύει καί διά τάς έν άρθρω 3 τοϋ Β.Δ. 550/
1965 «περί συμπληρώσεως τής διαρθρώσεως της Υπηρεσίας
Ή Έπιθεώρησις Πολιτισμού καί Επιστημών τής Περι
’Αρχαιοτήτων καί Άναστηλώσεως προβλεπομενας Μονά
φερειακής Διοικήτεως Θεσσαλίας ϊιαρ-5ροΰται έα. τών κάτω-S:
δάς».
Εφορειών:
"Αρθρον 5.
α) Εφορείας Κλασσικών ’Αρχαιοτήτων Λαρίσης, μέ
έδραν τήν Λάρισαν καί κατά τόπον άρμοδιότητα έκτεινο’ Ή Έπιθεώρησις Πολιτισμού καί 'Επιστημών τής Περι
φερειακής Διοικήσεως ’Αττικής καί Νήσων διαρθροϋται έκ μένην έπί . τών Νομών Λαρίσης, Τρικάλων, Καρδίτσης καί
Γ ρεβενών.
των κάτωθι ’Εφορειών :
*
β) Εφορείας Κλασσικών ’Αρχαιοτήτων Βόλου, μέ έδραν
/ ά) ’Εφορείας Κλασσικών ’Αρχαιοτήτων ’Αττικής, μέ
τον
Βόλον κατά τόπον άρμοδιότητα έκτεινομένην έπί τοϋ,
έδραν τάς ’Αθήνας καί κατά τόπον άρμοδιότητα έκτεινομένην
Νομοϋ Μαγνησίας. ..
--·
.
' επί τοϋ Νομοΰ ’Αττικής.
γ) Εφορείας Κλασσικών ’Αρχαιοτήτων Λαμίας,, μέ^
έδραν τήν Λαμίαν καί κατά τόπον άρμοδιότητα έκτεινομένην
έπί τών Νομών Φθιώτιδος καί Ευρυτανίας.
.
* Τ·'·Νομ1
'
δ)
Εφορείας
Βυζαντινών
’Αρχαιοτήτων,
μέ
έδραν
χήν
γ). Εφορείας Κλασσικών ’Αρχαιοτήτων Κυκλάδων, μέ
έδραν τον Πειραιά καί κατά τόπον αρμοδιότητα εκτεινόμενη·/ Λάρισαν, έκτεινομένην έντός τοϋ γεωγραφικού χώρου τής
ομωνύμου Περιφερειακής Διοικήσεως.
επί τών Νομών Κυκλάδων καί Σάμου.
"
" ·>ν ' ι " δ) Εφορείας Κλασσικών ’Αρχαιοτήτων Μυτιλήνης μέ
Ή Έπιθεώρησις Πολιτισμού καί Επιστημών τής Περι
έδραν τήν Μυτιλήνην καί κατά τόπον άρμοδιότητα έκτεινο- φερειακής Διοικήσεως Κρήτης διαρθροϋται έκ τών κάτωθι
μένην επί. τών Νομών Λέσβου καί Χίου.
·
Εφορειών
, .
u
.
_ . ή
$
ε) ’Εφορείας Κλασσικών καί Βυζαντινών ’Αρχαιοτήτων
- α) Εφορείας Κλασσικών ’Αρχαιοτήτων Ηρακλείου, μέ'
-Δωδεκανήσου, μέ έδραν, τήν Ρόδον καί κατά τόπον άρμο
έδραν τό 'Ηράκλειον καί κατά τόπον άρμοδιότητα έκτειδιότητα έκτεινομένην επί τοϋ Νομοϋ Δωδεκανήσου.
νομένην έπί τοϋ Νομοϋ 'Ηρακλείου.
.
, νη,Α
στ) ’Εφορείας- Βυζαντινών Αρχαιοτήτων ’Αθηνών, μέ
β) Εφορείας, Κλασσικών ’Αρχαιοτήτων Χανίων, μέ
' έδραν τάς Αθήνας καί κατά τόπον άρμοδιότητα έκτεινο-.
έδραν τά Χανιά καί κατά τόπον άρμοδιότητα έκτεινομένην έπί
μένην έπί τών νομών ’Αττικής, Βοιωτίας, Εύβοιας, Κυκλά
τών Νομών Χανίων καί Ρεθύμνης.,
, ,·
λ).;-.,:
δων Λέσβου Χίου καί Σάμου.
'
; γ) Εφορείας Κλασσικών Αρχαιοτήτων Αγίου Νικολάου^
Ά
’ '-λ·
-Αρθρον 6.
μέ έδραν τόν Άγιον Νικόλαον καί κατά τόπον άρμοδιότητα
έκτεινομένην έπί τοϋ Νομοϋ Λασιθίου. /.
·. 'Η Έπιθεώρησις Πολιτισμού καί Επιστημών τής Πε
f δ) Εφορείας Βυζαντινών /Αρχαιοτήτων, μέ έδραν τό
ριφερειακής Διοικήσεως Κεντρικής καί Δυτικής Μακεδονίας
Ηράκλειον
έκτεινομένης έντός τοϋ γεωγραφικού χώρου τής"
διαρθροϋται έκ τών κάτωθι ’Εφορειών::
ομωνύμου' Περιφερειακής Διοικήσεως.
.
. ....
α) ’Εφορείας . Κλασσικών Αρχαιοτήτων Θεσσαλονίκης,
μέ έδραν την Θεσσαλονίκην καί κατά τόπον άρμοδιότητα έκ■ ·--'"Αρθρον. 10.’
.- .
τεινομένην έπί τών Νομών Θεσσαλονίκης, Χαλκιδικής, Κιλκίς
καί Πιερίας.
- . ;' - . '
<
Ή Έπιθεώρησις πολιτισμού καί Επιστημών τής Περι
β) Εφορείας Κλασσικών ’Αρχαιοτήτων ’Εδέσσης, μέ φερειακής Διοικήσεως ’Ηπείρου διαρθροϋται έκ τών κάτωθι
έδραν την Έδεσσαν καί κατά τόπον άρμοδιότητα έκτεινο- „ Εφορειών : μένην έπί τών Νομών Πέλλης, ’Ημαθίας, Φλωρίνης, Κοζάνης
α) Εφορείας Κλασσικών ’Αρχαιοτήτων Ίωαννίνων, μέ
καί Καστοριάς.
.
,
έδραν
τά ’Ιωάννινα καί κατά τόπον άρμοδιότητα έκτεινομένην
γ) ’Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων Θεσσαλονίκης,
μέ έδραν τήν Θεσσαλονίκην καί κατά τόπον άρμοδιότητα έπί τών Νομών Ίωαννίνων, Πρεβέζης, "Αρτης καί Λευκά-,
δος-'
·
' Χ
έκτεινομένην έπί τών Νομών Θεσσαλονίκης, Κιλκίς, Πέλλης,
β) Εφορείας Κλασσικών Αρχαιοτήτων Κερκύρας, μέ
’Ημαθίας, Πιερίας, Κοζάνης, Φλωρίνης καί Καστοριάς.
έδραν'τήν Κέρκυραν καί κατά τόπον άρμοδιότητα έκτεινοδ) ’Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων Χαλκιδικής, μέ
έδραν τον Πολύγυρον καί κατά τόπον άρμοδιότητα έκτει— μένην έπί τών Νομών Κερκύρας καί Θεσπρωτίας.
νομένην έπί τοϋ Νομοϋ Χαλκιδικής ώς καί τής περιοχής τοϋ
γ) Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων, μέ έδραν τά
Αγίου "Ορους.
Ιωάννινα έκτεινομένης έντός τοϋ γεωγραφικού χώρου τής
ομωνύμου Περιφερειακής Διοικήσεως.
"Αρθρον 7.
'Η Έπιθεώρησις Πολιτισμού καί Επιστημών τής Περι
φερειακής-Διοικήσεως Πελοποννήσου καί Δυτικής Στερεού;
Ελλάδος, διαρθροϋται έκ τών κάτωθι Εφορειών :
α) Εφορείας Κλασσικών Αρχαιοτήτων Πατρών, μέ
έδραν τάς Πάτρας καί κατά τόπον άρμοδιότητα έκτεινομένην
έπί τών Νομών Άχαΐας, Κεφαλληνίας καί Ζακύνθου.
β) Εφορείας Κλασσικών ’Αρχαιοτήτων ’Ολυμπίας, με
έδραν τήν ’Ολυμπίαν καί κατά τόπον άρμοδιότητα έκτεινομένην έπί τών Νομών ’Ηλείας καί Μεσσηνίας.
γ) Εφορείας Κλασσικών Αρχαιοτήτων Σπάρτης, μέ
έδραν τήν Σπάρτην καί κατά τόπον άρμοδιότητα έκτεινομένην έπί τών Νομών Αρκαδίας καί Λακωνίας.
δ) Εφορείας Κλασσικών Αρχαιοτήτων Ναυπλίου, μέ
έδραν τό Ναύπλιον" καί κατά τόπον άρμοδιότητα έκτεινομένην έπί τών Νομών Κορινθίας καί Άργολίδος.
ε) Εφορείας Κλασσικών Αρχαιοτήτων Δελφών, μέ
έδραν τούς Δελφούς καί κατά τόπον άρμοδιότητα έκτεινομένην επί τών Νομών Φωκίδος καί Αιτωλοακαρνανίας.
στ) Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων, μέ έδραν τήν
Κόρινθον έκτεινομένην. έντός τοϋ γεωγραφικοϋ χώρου τής
ομωνύμου Περιφερειακής Διοικήσεως.

"Αρθρον 11.

·

'Η Έπιθεώρησις πολιτισμού καί Επιστημών τής Περι
φερειακής Διοικήσεως Ανατολικής Μακεδονίας καί Θράκης
διαρθροϋται έκ τών κάτωθι Εφορειών : ν
α) Εφορείας Κλασσικών Αρχαιοτήτων Καβάλας, μέ
έδραν -τήν Καβάλαν καί κατά τόπον άρμοδιότητα έκτεινομένην έπί τών Νομών Καβάλας, Σερρών καί Δράμας.
β) Εφορείας Κλασσικών ’Αρχαιοτήτων Κομοτηνής, 'μέ
έδραν τήν Κομοτηνή·/ καί κατά τόπον άρμοδιότητα έκτεινομένην έπί τών Νομών Ροδόπης, Ξάνθης καί "Εβρου.
γ) Εφορείας Βυζαντινών ’Αρχαιοτήτων, μέ έδραν τήν
Καβάλαν έκτεινομένης έντός τού γεωγραφικού χώρου τής
ομωνύμου Περιφερειακής Διοικήσεως.
"Αρθρον 12..

*

Αρμοδιότητα έπί τών Βυζαντινών ’Αρχαιοτήτων Νομοϋ
Δωδεκανήσου, κέκτηται ή οικεία Εφορεία Κλασσικών καί
Βυζαντινών Αρχαιοτήτων διά παρ’ αύτή εΐδικώς τοποθετού
μενου Έπιμελητοϋ ’Αρχαιοτήτων είδικότητος Βυζαντινολόγου.

—

8

Α6 ’Αρχαιολόγων έπί βαθμοΐς Έπιμελητοϋ’Αρχαιοτήτων α',
β' ή γ' τάξεως νεώτερος τούτου, ύπηρετών έν Εφορεία τής
αύτής Περιφερειακής Διοικήσεως.

Άρθρον 13.
Διατηρούνται ΰπό την έττοπτείαν καί τον έλεγχον τής
Κεντρικής 'Υπηρεσίας τοϋ 'Υπουργείου Πολιτισμού καί
Επιστημών αί κάτωθι Ύπηρεσίαι :

6.
Τον Προϊστάμενον τοϋ τμήματος Πολιτιστικών 'Υπο
θέσεων άναπληροΐ υπάλληλος έπί βαθμοΐς 8ω-5ω τοϋ Κλάδου
Β1 Διοικητικού τής Έπιθεωρήσεως έν έλλείψει δέ τούτου ό
δι’ άποφάσεως τοϋ οικείου Περιφερειακού Διοικητοϋ ορι
ζόμενος.

a) To Εθνικόν ’Αρχαιολογικόν Μουσείον.
β) Τό Βυζαντινόν καί Χριστιανικόν Μουσείον.
γ) 'Η Επιγραφική Συλλογή ’Αθηνών,
δ) 'Η Νομισματική Συλλογή ’Αθηνών,
ε) Ή ’Εφορεία Άκροπόλεως, περικλειομένη μετά τών
οδών: Διονυσίου ’Αρεοπαγίτου — Βύρωνος — ’Αμαλίας —
Άθ. Διάκου — Κοίτη Ίλισσοΰ — Λεωφόρου Όλγας ^’Αμα
λίας — Λυσικράτους — Άϊριανοΰ — Αίολου,
Πανοροσου

“Αρθρον 16.
Έάν ή έπάνδρωσις τοϋ Τμήματος Πολιτιστικών Ύποθέσ εων δεν καθίσταται εύχερής καί διά χρονικόν διάστημα
ουχέ πέραν τοϋ έτους άπό τής δημοσιεύσεως τής παρούσης,
δύναται τά καθήκοντα τών ύπαλλήλων τοϋ Τμήματος
τούτου νά άνατίθηνται προς ένάσκησιν εις έτέρους ύπαλλήλους παρεμφερούς 'Υττηρεσίας τής Περιφερειακής Διοικήσεως, δι’ άποφάσεως τοϋ οικείου Περιφερειακού Διοικητοϋ,
μέ σύμφωνον γνώμην τοϋ Υπουργείου Πολιτισμού καί
Επιστημών.

— Άρεως — Βιδλιοθήκης Άϊριανοΰ — Αγίων Άσωμάτων

— Πειραιώς — Έρμου —.Δυτικής Παρυφής Κήπου θη
σείου — Άκάμαντος — Άκταίου — Κυμαίων — Δημοφώντος — Παλληναίων — Απολλώνιου — ’Ανταίου — Γκίκα
— Βουτιό — Μιρτσιέφσκυ — Άρακύνθου — Παναιτωλίου
— Μουσώσ — Γαδριδάλδη — Διονυσίου ’Αρεοπαγίτου. ·
στ) 'Η ’Εφορεία Νεωτέρων Μνημείων καί
ζ) ή ’Εφορεία Άρχαιοπωλείων καί ’Ιδιωτικών ’Αρ
χαιολογικών Συλλογών. .
!” .

■

-Άρθρον 14.

——-

-— -

—

'Η παρούσα δημοσιευθήτω διά τής Έφημερίδος τής Κυβερνήαεως.
' -

----- ,

.Έν ’Αθήναις τη 7 ’Ιουλίου 1976. ,·
,

' 1. Αί θέσεις τών υπαλλήλων παρ’ έκάστη ’Επιθεωρήσει
Πολνίτισμοϋ καί ’Επιστημών ορίζονται ώς έξης :

*·

-

'■/·’

ΟΙ 'Υπουργοί

Προεδρίας Κυδερνήσεως
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΑΛΛΗΣ

Πολιτισμού καί Έπιστηυών
Κ. Α. ΤΡΥΠΑΝΙΙΣ

α) Μία (1) θέσις επί βαθμοΐς Γενικού ’Εφόρου ’Αρχαιο
τήτων ή ’Εφόρου α', β’ ή γ* τάξεως τοϋ Κλάδου Α6 ’Αρχαιο
λόγων ή υπαλλήλου έπί βαθμοΐς 3ω—2ω ετέρου Κλάδου . '
Κατηγορίας.
'
β) Μία (1) θέσις έπί βαθμοΐς Έπιμελητοϋ ’Αρχαιοτήτων
ΣΧΕΔΙΟΝ ΝΟΜΟΥ
'
:
α , β' ή γ" τάξεως τοϋ Κλάδου Α6 Άρχαιολόγων.C. γ) Μία (1) θέσις υπαλλήλου έπί βαθμοΐς 8ω - 6ω τοϋ
Περί ίϊρύσεως ’Εφορειών ’Αρχαιοτήτων και ρυθμίσεως ετέρων
Κλάδου ΑΙ Διοίκητικοΰ Α' Κατηγορίας ή έπί βαθμώ 5ω.\ν
θεμάτων αυτών.·
-4ω τοϋ αύτοϋ Κλάδου. · - .■/] _
~ . ί .. -" Ό δ) Δύο (2) θέσεις έπί βαθμοΐς 11ω- 6ω τοϋ Κλάδου Β1
·' ·
Άρθρον 1. ·
,·
Διοικητικού Β' Κατηγορίας ή έπί βαθμώ 5ω ή 4ω τοϋ αύτοϋ
1. 'Ιδρύεται ’Εφορεία Έναλίων Αρχαίων μό έδραν τάς
Κλάδου.
λ·.":·
Λ' . ν
. ’Αθήνας καί αρμοδιότητα έκτεινομένην έφ’ όλοκλήρου τής"
ϊ: 2. Αί ώς άνω θέσεις δεν αύξάνουν τάς ήδη νενομοθετηΕπικράτειας. Αΰτη αποτελεί περιφερειακήν υπηρεσίαν καί.
μένας τοιαύτας τοϋ Υπουργείου, λαμβανόμεναι έξ αύτών.
υπάγεται εις τήν Γενικήν Διεύθυνσιν ’Αρχαιοτήτων καί Ανα-.
·' · 3. 'Η άνακατανομή τοϋ φυλακτικοϋ καί λοιποϋ προσωπικού
κατά Περιφερειακήν Διοίκησιν καί ’Εφορείαν θέλει καθο- . στηλώσεως τού Υπουργείου Πολιτισμού καί ’Επιστημών, έχει
3ε τάς κάτωθι αρμοδιότητας:’
ρισθή δΓ έκδοθησομέ'/ης νεωτέρας άποφάσεως.
•

.

. ’

·

Άρθρον 15.

Προϊστάμενοι- Άναπλήρωσις.· ·

,

1. Έκάστης Έπιθεωρήσεως Πολιτισμού καί ’Επιστη
μών προίσταται ύπάλληλος τοϋ Κλάδου Α6 ’Αρχαιολόγων
έπί δαθμοίς Γεν. Εφόρου ’Αρχαιοτήτων ή Εφόρου Αρχαιο
τήτων α', β' ή γ' τάξεως, ή υπάλληλος έπί ία-θμοίς 3ω—2ο
ετέρου κλάϊου Α' Κατηγορίας, όστις ϊύναται παραλλήλως νά ,
προίσταται καί ’Εφορείας- ’Αρχαιοτήτων έδρευούσης έν τη
έδρα της οικείας Περιφερειακής Διοικήσεως εΐτε άπεσπασμέ-..·
νος ίσόβαθμος ύπάλληλος έξ'έτέρας Δημοσίας Υπηρεσίας"'
ή Ν.Π.Δ.Δ.
Α
.
-η;
. "
· ·* · ·'
'
2. Τοϋ Τμήματος ’Αρχαιοτήτων καί Άναστηλώσεως
-προίσταται ύπάλληλος τοϋ Κλάδου Α6 ’Αρχαιολόγων έπί
βαθμοΐς Έπιμελητοϋ ’Αρχαιοτήτων α', β' ή γ' τάξεως,
δυνάμενος νά προίσταται παραλλήλως καί ’Εφορείας, έκ τών
έν τη έδρα τής οικείας Περιφερειακής Διοικήσεως έδρευουσών.
·..·.■
^
3. Τοϋ τμήματος Πολιτιστικών Υποθέσεων προίσταται
ύπάλληλος έπί βαθμοΐς 8ω-4ω τοϋ Κλάδου ΑΙ Διοικητικού,
έν έλλείψει δέ τούτου ύπάλληλος έπί βαθμοΐς 6ω-4ω τοϋ
Κλάδου Β1 Διοικητικού είτε άπεσπασμένος ίσόβαθμος
ύπάλληλος έξ έτέρας Δημοσίας Ύττηρεσίας ή Ν.Π.Δ.Δ.
'' 4. Τον Προϊστάμενον τής Έπιθεωρήσεως άναπληροΐ ό
αρχαιότερος έκ τών Προϊσταμένων τών ’Εφορειών ’Αρχαίο--,
τήτων τής οικείας Περιφερειακής Διοικήσεως.

α) Τήν έντόπισιν καί ερευνάν τών ϊιαπιστωθέντων ναυα,γίων αρχαίων πλοίων, οικισμών ή άρχαίων χτισμάτων εΰρισκο-'
μένων έντός τών θαλασσών, λιμνών καί ποταμών, τήν μέρι
μναν ϊιά τήν ϊιασφάλισιν αύτών καί τήν άνέλκυσιν.ναυαγίων.'
6) Τήν συντήρησιν τών έναλίων άρχαίων.

,

’

,γ) Τήν όργάνωσιν μουσείων έναλίων άρχαίων.
δ) Τήν ^έποπτείαν τοΰ έργου ’Ινστιτούτων Έναλίων Δρα
στηριοτήτων, Ώκεανογραφικών Ιδρυμάτων καί αποστολών. 1 . ·
"
'

■.·"■

Άρθρον 2. . /·. ·■ ’·■■'·. ’’

1 ·,-·“. /

1. 'Ιδρύεται ’Εφορεία Κλασσικών ’Αρχαιοτήτων ’Αθηνών,
μέ έδραν τάς ’Αθήνας καί κατά τόπον αρμοδιότητα έκτεινομένην έπί τής περιοχής τοΰ Δήμου ’Αθηναίων, τής περιοχής
τής Έλευσίνος καί τής Μεγαρίδος, πλήν τής περιοχής τής
ύπό τοΰ άρθρου 13 τής ύπ’ άριθ. 9405/1973 κοινής υπουρ
γικής άποφάσεως προδλεπομένης ’Εφορείας Ακροπόλεως, ής οί αρχαιολογικοί χώροι Όλυμπιείου καί Κεραμεικοΰ προσαρτώνται εις τήν διά τής παρούσης παραγράφου ίδρυομένην ’Ε
φορείαν.
• 2. Ή ’Εφορεία Κλασσικών ’Αρχαιοτήτων ’Αθηνών αποτε
λεί Περιφερειακήν Ύπηρ'εσίοτν καί υπάγεται εις τήν Γενικήν
Διεύθυνσιν ’Αρχαιοτήτων καί Αναστηλώσεως.

3.
Ή κατά τόπον άρμοδιότης τής Εφορείας Κλασσικών
Αρχαιοτήτων ’Αττικής, έχούσης έδραν τάς ’Αθήνας, περιορί- .
5.
Τον Προϊστάμενον τοϋ Τμήματος ’Αρχαιοτήτων καί ζεται έπί τοΰ Νομού ’Αττικής, πλήν τής περιοχής τοΰ Δήμου
Άναστηλώσεως άναπληροΐ έτερος ύπάλληλος τοϋ κλάδου : Αθηναίων, τής Έλευσίνος καί τής Μεγαρίδος.

