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Εις τήν Κρήτην ΐσχυσεν ό θεσμός των «Ταμείων Εφε- 
5οων Πολεμιστών Κρήτης» ή άλλως καλούμενων «Έφε- 
δοικών Ταμείων», έξ ών ίδρύθησαν άνά εν εις έκαστον Χομον, 
οιέ σκοπόν την παρα/ώρησιν καί διανομήν εις τους εοεόρους 
—ολεμιστάς των Νομών των των υπέρ αυτών άναγκαστικώς

ταυτης 
22

καί -ετροποποιήθη μεταγενεστέρως).
Ευρισκόμενης της διανομής τής μοναστηριακή 

περιουσίας εις τό τέρμα της, έξεδόθη ό Χόμος 3194 τής 2. 
’Απριλίου 1953 οστις έταζε διετεΐ προθεσμίαν διά την ολο- 
κλήρωσίν της, διά δέ τής παραγρ. 2 τοϋ άρθρου 13 τουτου, 
άνέθεσεν εις τον διά Βασ. Δ/τος καθορισμόν της διαθεσεως 
τής πάσης φύσεως περιουσίας τών Ταμείων τουτοον.

Εις έκτέλεσιν τής νομοθετικής ταύτης επιταγής έςεδόθη 
τό άπό 27/30 Νοεμβρίου 1957 Β.Δ/γμα «περί ρυθμίσεως 
τής διαθέσεως καί διαχειρίσεως τών κτημάτων καί τής έν 
γένει περιουσίας τών Ταμείων Έφεδρων Πολεμιστών Κρή
της καί έντάξεως τοϋ Προσωπικού αυτών. (Έφημ. Κυβ. 
Τεύχος Α' Φύλλον 243). . “ . ,

Διά τών άρθρων 11 καί 12 τοϋ Β.Δ/τος τούτου καθορί
ζεται ότι προκειμένου περί τοϋ Ταμείου ’Εφέδρων'' Xavtojv 
τό σύνολον τών εσόδων του θά διατεθώσιν άποκλειστικώς 
διά την ίδρυσιν Μεγάρου έν Χανίοις, πρός έςυπηρέτησιν 
κοινωνικών καί μορφωτικών άναγκών τοϋ Νομοϋ Χανίων, 
ού αί-τυχόν πρόσοδοι θά διατίθενται πρός έκπλήρωσιν τών 
υπό τής-Νομοθεσίας.τών Εφεδρικών Ταμείων Κρήτης προ- 
βλεπομένων σκοπών κοινής ώφελείας, .κοινωνικής προνοίας . 
κ.λ.π.Γ Περαιτέρω, καθορίζεται 6τι α)·τά έσοδα ταϋτα θάγ 
κατατίθενται εις τό έν Χανίοις: 'Υποκατάστημα τής Τρα- η 
πέζηξ τής 'Έλλάδος εις λογαριασμόν υπό τον τίτλον «Δια-'.' 
χείρισις περιουσίας τέως Ταμείου Εφέδρων Πολεμιστών . 
Νομοϋ'Χανίων» καί β) συνιστατακ Έπιτροττή άπ^τελουμένη . 
εκ τοϋ Νομάρχου ως Προέδρέυ, τοϋ οικείου Προέδρου Π ρω- 
τοδικών, τοϋ Διευθυντοϋ Γεωργίας του Νομοϋ καί έκ δύο 
εφέδρων πολεμιστών, όριζομένων έπί διετεΐ θητεία δι’ άπο-. ί 
φάσεως τοϋ Νομάρχου καί ήτις Επιτροπή, θά προβαίνη 
εις τήν διάθεσιν τών εσόδων άποκλειστικώς διά τον προα- 
'αφερθέντα σκοπόν. ’

Ή Έπιτροττή αΰτη, κατόπιν μακράς προεργασίας, έςεϋρε 
κατάλληλον οίκόπεδον έκτάσεως 1200-τ.μ.· πρός άνέγερσιν 
τοϋ Μεγάρου καί ήλθεν εις συμφωνίαν μετά τοϋ-ιδιοκτήτου 
τής έκτάσεως ήτοι τοϋ Ταμείου Εθνικής Άμύνης πρός 
αγοράν του. Έν τώ μεταξύ έλαβε χώραν τό πραξικόπημα τής 
Π ’Απριλίου 1967 μέ άποτέλεσμα νά μή πραγματοποιηθή 
ξ άγορά τοϋ .οικοπέδου καί νά μή προωθηθή τό θέμα τής 
δρύσεως τοϋ Μεγάρομ· . .· -. ^ ν ’ ' ·' ·. .'** *. 1'

Ήδη είς την Τράπεζαν τής Έλλάδος Χανίων έχουν συγ- ’· 
εεντρωθή διά τον άνωτέρω σκοπόν περί τάς δρχ. 12.333.500 
ιέ προοπτικήν περαιτέρω αύξήσεως τοϋ ποσοϋ έκ τών είσή '·- 
τράξεων. ' - · . · ·

Ή προαναφερθεϊσα Επιτροπή, διά τής ύπ’ άριθμ. 332/ 
1975 Γνωματεύσεως τοϋ Νομικοϋ Συμβουλίου τοϋ Κράτους, 
Ιεωρεΐται ότι κατηργήθη ύπό τοϋ άρθρου 4 παρ'. 1 τοϋ Ν.Δ. 
1352/1964 καί ότι ή άποφασιστική άρμοδιότης της έχει 
τεριελθει είς τόν Υπουργόν Γεωργίας άσκουμένη ύπό τοϋ 
Νομάρχου, έτι δέ, ότι θεωρείται καταργηθεΐσα καί ύπό τό. 
ιαθεστώς τής Ισχύος τοϋ δικτατορικοϋ Α.Ν. 65/1967. ' .

Έν οψει τών έκτεθέντων έπιβάλλεται νομοθετική ρύθμισις 
o5tθέματος, διά τής ΐδρύσεως Νομικοϋ Προσώπου Δημοσίου 

όικαίου, μέ σκοπόν τήν ίδρυσιν Μεγάρου προς έςυπηρέτησιν 
ιοινωνΐκών καί μορφωτικών άναγκών τοϋ Νομοϋ. Χανίων 
ιαι μέ έπωνυμίαν «Πνευματικόν Κέντρον Χανίων», τελοϋν

υπό τόν έλεγχον καί έποπτείαν τών 'Υπουργείων Γεωργίας 
καί Πολιτισμού καί Επιστημών, έτι δέ έπιβάλλεται νά 
καθορισθώσιν ό σκοπός τοϋ, ή περιέλεϋσις είς αυτό τών εσόδων 
τοϋ τέως Ταμείου Εφέδρων Πολεμιστών Νομοϋ Χανίων, 
τά τοϋ Διοικηττκ. Συμβουλίου καί νά καθορισθή ότι πάσα 
λεπτομέρεια άναφερομένη είς τήν λειτουργίαν του θά ρυθμί
ζεται διά Πρ. Δ/των, έκδιδομένων προτάσει τών 'Υπουργών 
Π ολιτισμοϋ καί Επιστημών καί Γεωγίας.

Δι’ ό καί ύποβάλομεν πρός ’ψήφισιν τό επόμενον σχέδιον 
Χόμου.

Έν Άθήναις τή 20 ’Ιανουάριου 1976 
Οί 'Υπουργοί

Πολιτισμού καί Επιστημών Οικονομικών
Κ. ΤΡΥΠΑΝ Η Σ Ε. ΔΕΒΛΕΤΟΓΑΟΥ

Γεωργίας Δημοσίων "Έργων
ΙΠ Π. ΙΟΡΔΑΧΟΓΑΟΥ X. ΣΤΡΑΤΟΣ

ΣΧΕΔΙΟΝ ΝΟΜΟΥ .

, Περί συστάσεως Πνευματικού Κέντρου Χανιών. ·
/

• Άεθρον 1., ' '

Σύστασις - Σκοπός. /,"·■ .*··
1. Συνιιτάται Νομιγόν Πρόσωπον Δημοσίου Δικαίου ύπό 

τήν έπωνυμίαν «Πνευματικόν Κέντρον Χανιών», μέ έδραν 
τήν πόλιν τών Χανίων Κρήτης, υπαγόμενου ύπό'τόν D-εγχον 
καί τήν έποπτείαν τών 'Υπουργείων Γεωργίας και Πολιτι
σμού καί ’Επιστημών. '

, 2.’Τό Πνευματικόν Κέντρον Χανίων σκοπεί, είς τήν άνύ-~
ψωσιν τού πνευματικού, καί έκπολιτιστικοΰ έπιπέδου τών Χα
νιών, ώς καί εις τήν όργάνωσιν καί ύποβοήθησιν τής έρεό- 
νης έπί θεμάτων άφορώντων εις τόν Νομόν τών Χανίων καί 
γενικώτ'ερόν είς τήν Κρήτην καί αναγόμενων είς άπαντας' 
τούς τομείς τής γνώσεως και τής έμπειρίας.

;·■',· Άρθρον 2. \·.
■/-·. Διοικητικόν Συμβούλιον. · ·■'■■ ·
.1. Τό Πνευματικόν Κέντρον Χχνίων διοικεΐται ύπό πεντα

μελούς Διοικητικού Συμβουλίου, όπερ. απαρτίζεται έκ τών 
κάτωθι: * 1 ·..> · „:· ..· - .

α) Τού Νομάρχου Χανίων ώς Προέδρου.
. β) Τού Δημάρχου / Χανίων ώς ’Αντιπροέδρου, 
γ γ) · Τοϋ Διευθυντοϋ Γεωργίας τοϋ Νομού Χανίωνί ’ 

δ) Έκ δύο (2) μελών έγνωσμένης καλλιέργειας, κύρους 
καί ενδιαφέροντος διά τήν πνευματικήν καί έκπολιτισπικήν 
άνάπτυξιν τοϋ λαού καί καταγόμενων έκ τής πόλεως τών 
Χανίων, κατά προτίμησιν Έφεδρων Πολεμιστών, διορίζομε-1 
νων διά κοινής άποφάσεως τών 'Υπουργών Γεωργίας, καί 
Πολιτισμού καί Επιστημών, έπί τριετεί -ξητεία. Διά- τής 
αυτής άποφάσεως. διορίζονται καί δύο αναπληρωματικά μέλη.
'·■ 2. Τά, διά τής προηγούμενης'παραγράφου, περιπτ.ά, β 
καί γ, οριζόμενα μέλη τού Διοικ. Συμβουλίου έλλείποντα, 
άπόνταΓή κωλυόμενα άναπληρούνται ύπό τών νομίμων αυτών 
αναπληρωτών. . · ’ . ' ; - Λ ;

μα
8. Τό Διοικητικόν Συμβούλιον έκ/,έγει τόν Γενικόν Γρχμ- 
τεα έκ τών ιδίων μελών αυτού ’διά ψηφοφορίας καί κατ’ 

απόλυτόν πλειοψηφίαν τού συνόλου τών μελών του.
4. Τό Διοικητικόν Συμβούλιον συγκαλείται ύπό τοϋ Προέ

δρου χυτού πέντε (5) ' ημέρας -προ έκάστης συνεδριάσεως 
καί «ύρίσκεται· έν απαρτία παρόντων τριών (3) τουλάχιστον 
τών μελών του, έν οίς άπαραιτήτως ό Πρόεδρος ή ό ’Αντι
πρόεδρος. Αΐ αποφάσεις τού Δ.Σ. λαμβάνονται κατά πλειο
ψηφίαν τών παρόντων, έπί ίσοψηφίας νικώσης τής ψήφου 
τοϋ Προέδρου. ♦· ·.■,,■ „*ν ■:

5. Τά μέλη τού Δ.Σ. οόδεμίαν άποζημίωσιν' λαμβάνουν.


