ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
Σελίδα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Πίνακας
1. Πραγματοποιηθείσες ανασκαφές, κατά είδος και αποτελέσματα, και αριθμός ευρημάτων : 1987 1990
2. Χρηματοδοτήσεις ανασκαφών κατά φορέα, και ποσά που διατέθηκαν : 1987 - 1990
3. Πιστώσεις για ανασκαφές, που διατέθηκαν σε Εφορείες Αρχαιοτήτων : 1987 - 1990
4. Κήρυξη αρχαιολογικών χώρων, μνημείων, παραδοσιακών και ιστορικών οικισμών : 1987 · 1990
5. Έκθεση και επανέκθεση αρχαιολογικών ευρημάτων : 1987 - 1990
6. Υποδείξεις αρχαιολογικών θέσεων, παραδόσεις αρχαίων αντικειμένων και διαπιστωθείσες
αρχαιοκαπηλείες : 1987 - 1990
7. Δωρεές αρχαιολογικών αντικειμένων και δωρεαποδοχές : 1987 1990
8. Πραγματοποιηθείσες απαλλοτριώσεις και καταβληθείσες αποζημιώσεις για ακίνητα αρχαιο
λογικού ενδιαφέροντος: 1989 και 1990
9. Χορηγηθείσες άδειες για μελέτες αρχαιολογικών αντικειμένων, φωτογραφήσεις, κινηματογρα
φήσεις, αεροφωτογραφήσεις και τοπογραφικές έρευνες : 1987 - 1990
10. Χορηγηθείσες άδειες πωλήσεως αρχαιολογικών εντύπων : 1987 1990
11. Πραγματοποιηθείσες εισπράξεις από το Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων
(ΤΑΠΑ) : 1987 - 1990
12. 'Αδειες εξαγωγής έργων τέχνης στην αλλοδαπή : 1987 - 1990
13. 'Αδειες ελευθέρας εισόδου σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους : 1985 - 1990
14. Δαπάνες έργων που έχουν εκτελεσθεί σε μνημεία και αρχαιολογικούς χώρους, και δαπάνες
έργων που βρίσκονται σε εξέλιξη : 1987 - 1990
15. Δαπάνες έργων που έχουν εκτελεσθεί σε μουσεία και λοιπά κτίρια και δαπάνες έργων που
βρίσκονται σε εξέλιξη : 1987 1990
16. Ενίσχυση λογοτεχνικού βιβλίου : 1987 - 1990
17. Αριθμός βιβλιοθηκών κατά νομική μορφή και είδος βιβλιοθήκης, ανάλογα με το θέμα. κατά
γεωγραφικό διαμέρισμα : 1990
18. Βιβλιοθήκες : Απασχολούμενο προσωπικό κατά κατηγορία και κατά γεωγραφικό διαμέρισμα:
1990
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19. Βιβλιοθήκες : Συλλογές βιβλίων και περιοδικών, κατά γεωγραφικό διαμέρισμα και νομό : 1990
20. Βιβλιοθήκες : Αναγνωστική κίνηση και εξυπηρέτηση των αναγνωστών. Δανεισμός βιβλίων
μεταξύ βιβλιοθηκών, κατά γεωγραφικό διαμέρισμα και νομό : 1990
21. Βιβλιοθήκες . Σύστημα ταξινομήσεως του υλικού τους. παραρτήματα και κινητές μονάδες.
κατά γεωγραφικό διαμέρισμα : 1990
22. Βιβλιοθήκες : Χώρος και εξοπλισμός αυτών, κατά γεωγραφικό διαμέρισμα : 1990
23. Βιβλιοθήκες : Οπτικοακουστικό υλικό των βιβλιοθηκών, κατά γεωγραφικό διαμέρισμα : 1990
24. Επαγγελματικές σχολές θεάτρου, χορού, κινηματογράφου, μουσικής και ωδεία, κατά λειτουρ
γικότητα αυτών, στην Περιφέρεια Πρωτευούσης και τη Λοιπή Χώρα : Σχολικά έτη 1986/87
έως 1989/90
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25. Κίνηση κρατικών θεάτρων και ορχηστρών: 1986/1987 - 1989/90 και κίνηση κρατικών και δημο
τικών θεάτρων και ορχηστρών όλης της Χώρας : 1988/89 και 1989/90
26. Εορταστικές εκδηλώσεις EOT : 1987 1990
27. Εκθέσεις που οργανώθηκαν από το ΥΠ. ΠΟ. (καλλιτεχνικές, εικαστικών τεχνών και εκθέσεις
βιβλίου) : 1987 - 1990
28. Συντάξεις που χορηγήθηκαν σε λογοτέχνες ή καλλιτέχνες και σε μέλη των οικογενειών τους:
1987 - 1990
29. Αριθμός πολιτιστικών συγκροτημάτων που λειτούργησαν κατά τα έτη 1987 1990
30. Μορφωτικές σχέσεις της Ελλάδος με άλλες χώρες : 1987 1990
31. Συνέδρια που πραγματοποιήθηκαν στην Ελλάδα. κατά κατηγορία, αριθμό συνέδρων. χρονική
διάρκεια και αριθμό των χωρών που μετείχαν : 1987 - 1990
32. Ελληνικά και διεθνή συνέδρια, κατά πόλεις ή περιοχές όπου πραγματοποιήθηκαν : 1987 - 1990
33. Εισιτήρια που διατέθηκαν σε επισκέπτες μουσείων 1987 1990
34.
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Εισπράξεις από εισιτήρια επισκεπτών μουσείων : 1987 - 1990

35. Εισιτήρια που διατέθηκαν σε επισκέπτες αρχαιολογικών χώρων : 1987 1990
36. Εισπράξεις από εισιτήρια επισκεπτών αρχαιολογικών χώρων ; 1987 1990
37. Αριθμός διατεθέντων αντιτύπων, σε όλη τη Χώρα και την Περιφέρεια Πρωτευούσης, των εφη¬
μερίδων που εκδίδονται στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη : 1986 1990
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Πίνακας
38.
39.
40.
41.
42.
43.

Σελίδα
Αριθμός διατεθέντων αντιτύπων, σε όλη τη Χώρα και την Περιφέρεια Πρωτευούσης, των
περιοδικών που εκδίδονται στην Αθήνα : 1987 - 1990
Κίνηση αιθουσών τέχνης (γκαλερί) : 1987 - 1990
Επιχορηγήσεις Ο.Τ.Α.. μουσείων, πινακοθηκών, σωματείων κλπ., για πολιτιστικές εκδηλώσεις:
1987 1990
Κίνηση θεάτρων (θεατρικά σωματεία και σωματεία κλασικού χορού): 1987 - 1990
Συντήρηση, καταγραφή, αρχειοθέτηση, φωτογράφηση κλπ., αρχαιολογικών ευρημάτων : 1989 και 1990
Αριθμός και είδος εισαχθέντων αντικειμένων στα μουσεία και τις αρχαιολογικές συλλογές :
1989 και 1990
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ : Δελτίο Έρευνας Βιβλιοθηκών έτους 1990
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