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ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ

Έχ: τοϋ νομοσχεϊίου «χερί χαρακτηρισμοϋ τής άνεγέρσεως 
χτ:ρ:ων χρός στέγασιν Πνευματικών Κέντοων ώς σκοχοϋ 
Δημοσίας ώρελείας».

Ποος τήν Βουλήν των 'Ελλήνων

1. Διά τού ΰχό κρίσιν σχεοίου Νόμον χαρακτηρίζεται ό σκο- 
χός τής άνεγέρσεως χτ'.ρίων χρός στέγασιν Πνευματικών Κέν
τρων ώς τοιοΰτων Δημοσίας ώρελείας, χα-S’ όσον ή όημιουρ- 
γία μονίμων κτιριακών έγκαταστάσεων χρος έξυχηρέτησιν χο- 
λιτιστικών έν γένε: αναγκών συντελεί τά μέγιστα είς την 
άνόχτυξιν τής καθ’ όλου χνευματικής, μορφωτικής καί καλ
λιτεχνικής Δραστηριότητες έν τή χώρα.

2. Δ:ά τής έραρμογής εν χροκειμένφ. ώς χροβλέχεται έν 
τώ σχεϊίω τών χερί αναγκαστικών άχαλλοτριώσεων Διατά
ξεων, χαρέχεται ή Δυνατότης άνεγέρσεως κτιρίων. Διά την 
στέγασιν Πνευματικών Κέντρων, Δημοσίων Βιβλιοθηκών καί 
ϊιά τήν έξυχηρέτησιν χολιτιστικών έν γένε! αναγκών (στέ- 
γ«τ:ς ιστορικών ή λα^ογραρικών μουσείων καί αρχείων κ.λχ.) 
είς χροσρόρους θέσεις, άναλόγως χρος τον έχιΔιωκόμενον 
σκοχόν.

χολιτιστικών έν γένε; αναγκών συνιστά σκοχόν Δημοσία; 
ώρελείας.

2. Προς χραγμχτωσιν τοϋ έν χαρ. 1 τοϋ χαρόντος σκοχοΰ 
έχιτρεχεται ή κήρυξις άναγκαστικής άχαλλοτριώσεως άκ νή 
των ΰχέρ τοϋ Δημοσίου ή Ν.Π.Δ.Δ. καί Δαχάναις αυτών 
κατά τάς Διατάξεις τοϋ Ν.Δ. 797/1971 «χερί άνανκαστι 
κών άχαλλοτριώσεων».

Άρθοον 2.

Ή ίσχυς τοϋ χαρόντος αρχεται αχό τής Δημοσιεΰσεώς τοι 
Διά τής ΈρημερίΔος τής Κυβερνήσεως.

Εν Άθήναις τή 10 Ιουνίου 1975 

Οί Ύχουργοί

Πολιτισμοϋ καί Εχ: στ ημών Θίκανοαικών
Κ. Α. ΤΡΤΠΑΧΗΣ Ε. ΔΕΒΛΕΤΟΓΛΟV

— 3.- Δ:ά τής-έκϊόσεως τοϋ: έν λόγω Νόμου, · χαρέχεται ~ή 
ϊυνατότης τής ϊημ:ουργίας Πνευματικών 'Εστιών άνά τήν 
χώραν, έξασραλιζομένης οότω μιας τών βασικών χροϋχοθέ- 
σεων άναχτόξεως έν γένει κ:νήσεως, χρος τον σκοχόν άνυ- 
ψώσεως τοϋ χολιτιστικοΰ έχιχέΔου τοϋ λαοϋ, έτι Δέ έκΔηλοΰ- 
ται έμχράκτως τό ένϊίαρέρον τοϋ Κράτους Διά τά χνευματικά 
ζητήματα, κυρίως τών έχαρχιών.

’Εν Άθήνα:ς τή 10 ’Ιουνίου 1975 

Οί Ύχουργοί

Π ολ:τ:σμοϋ καί ’Εχιστημων Οίκονοαικών·
Κ. Α. ΤΡΓΠΑΝΗΣ Ε. ΔΕΒΛΕΤΟΓΛΟΓ

ΣΧΕΔΙΟΝ ΝΟΜΟΓ

Περί χαρακτηρισμού τής άνεγέρσεως κτιρίων χρος στέγασ'.ν 
Πνευματικών Κέντρων ώς σκοχοϋ Δημοσίας ώρελείας.

Προτάσει τοϋ Ήμετέρου Ύχουργικοΰ Συμβουλίου, άχερα- 
σίσαμεν καί ϊίατάσσομεν;

Άοιθ. 100/7/1975
ΕΚΘΕΣΙΣ

Τοϋ Γενικοϋ Λογιστηρίου τοϋ Κράτους (άρθρον 57 χαρ. 3 
τοϋ Συντάγματος) έχ! τοϋ σχεϊίου Νόμου τοϋ 'Τχουργείου 
Πολ:τ:σμοϋ καί Έχιστημών «χερί χαρακτηρισμού τής άνε
γέρσεως κτ'.ρίων χρός στέγασ'.ν Πνευματικών Κέντρων, ώς 
σκοχοϋ Δημοσίας ώρελείας».

Διά τών Διατάσεων τοϋ ώς άνω σχεοίου Νόμου ορίζεται 
ότι, ή άνέγερσις κτιρίου ϊ:ά τήν στέγασιν Πνευματικών Κέν
τρων καί Δημοσίων Βιβλιοθηκών καί τήν έξυχηρέτησιν χολι- 
τιστικών έν γένει άναγκών συνιστά σκοχόν Δημοσίας ώρελείας, 
χρός χραγμάτωσιν τοϋ όχοίου έχιτρέχεται ή κήρυξις αναγκα
στικής άχαλλοτριώσεως άκ:νήτων ΰχέρ τοϋ Δημοσίου ή 
Ν.ΠΔ.Δ. καί ϊαχάναις χύτών κατά τάς Διατάξεις τοϋ ΝΛ. 
797/1971 «χερί αναγκαστικών άχαλλοτριώσεων».

Έκ τών χροτεινομένων Διατάξεων χροκαλείται ϊαχάνη τοϋ 
Κρατικοϋ Προΰχολογισμοϋ ή τοϋ Προϋχολογισμοϋ Ν.Π.Δ.Δ. 
μή ϊυναμένη νά καθορισθή άχό τοϋϊε, ώς έξαρτωμένη έκ γε
γονότων χραγματ ικών.

'Αρθρον 1.

1. Ή 
Κέντρων

ζνέγερσις κτιρ 
καί Δημοσίων

tcu δια την 
Βιβλιοθηκών

στέγασιν 
καί τήν

Πνευματικών
έξυχηρέτησιν

Έν Άθήναις τή 30 Μαΐου 1975

Ό Γενικός Διευθυντής 
ΝΓΚ. ΒΑΛΗΣ


