
ΑΠΤΟΛΟΠΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Στο Σχέίιο Νόμου «Κύρωση του Καταστατιχού το» Διεύνο. *
Κένηρου γεα τη μελέτη της ϊιατήρησης χαι αχοχατάστασης
της Πολιτιστιχής Κληρονομιάς».

Προς τη Βουλή των Ελλήνων

Γχοόάλλεται σχέίιο νόμου γιο τη νομιχη χύρωση του Κα
ταστατικού του «Διεθνούς Κέντρου γιο τη μελέτη της ϊια- 
τήρησης χοι αποκατάστασης της Πολιτιστικής Κληρονο
μείς», ονομαζόμενου ICCROM με τμ zey\-t.z too.

Ο Οργανισμός χυτός, ιέρύδηχε στις 24 Απριλίου 1963 
ύστερα ατό σχετικό ψήφισμα της -Γεν.χης Συνέλεχτης της 
UNESCO, ως αυτόνομος Βπιστνμονικός ίίακυόεμνη-πκός 
Οργανισμός με έίρα τη Ρώμη.

Μέλη του 1CCROM είναι σήμερα 69 Κράτη χαι 42 Επι
στημονικά Ινστιτούτα ar' όλο τον χόσμο. Σημειωτέου ί~. 
έχουν προσχωρήσει στο ICCROM όλα τα Ευρωπαϊκά Κράτη 
εχτός της Ελλάϊος χαι της Ιρλαδϊί-ας.

Το ηρος κύρωση καταστατικό του ICCROM περιλαμβάνει 
ίέχα έςι (16) σρδρα χαι ψηφίσδηχε στις 24 Απριλίου 1963 
ατό τη ίεύτερη Γενιχή Συνέλευση-του Οργανισμού:

Το άρδρο 1 αναφέρεται στις αρμοίιότητες του οργανισμού 
σε -δέματα διατήρησης xat αποκατάστασης της πολιτιστικής 
χληρονομιάς, άπως η επιστημονική τεκμηρίωση, η ϊιβς αγωγή 
έρευνας, η εχπαίϊευση ερευνητών χαι τεχνιτών κ.λ.π.

Τα άρδρα 2 χαι 3 χαδορίζουν ότι μέλη του ICCROM 
μπορούν να γίνουν τα χράτη μέλη της UNESCO χαι ότι ϊη 
μόσια ή Επιστημονικά Ινστιτούτα με ορισμένες προϋποδέσεις 
έχουν το δικαίωμα να μετέχουν στον Οργανισμό ως πρόσιεδρa 
μέλη. Το άρ-δ-ρο 4 αναφέρεται στα τρία όργανα λειτουργίας 
του Οργανισμού: Γενιχή Συνέλευση, Συμόούλιο, Γραμματεία.

Τα άρδρα 5 χαι 6 ανα-φερονται στον τράτο λειτουργίας 
χαι καθορίζουν τις -αρμοί ιότητο,ς τη; Γενικής Συνέλευσης 
που αχοτελειται ατό τους αντιτροσώχους των Κρατών —Με
λών της.

Τα άρδρα 7, 8 χαι 9 αναφέρονται στον τράτο λειτουργία; 
χαι στες αρμοί κπηοες του συμάσολίου, το σχοίο απαιτείται 
αιαό μέλη εκλεγόμενα αχό τη Γενιχή Συνέλευση χαι ατό ειί:- 
χά μέλη Το άρδρο ΊΟ αναφέρεται στον τρόπο λειτουργίας 
της Γρχμματείας του ICCROM. του έχει βίρα τη Ρώμη.

Το άρδρο 11 — ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ — αναφέρει 
άτι το ICCROM ία αχολαμόάνίι στην εττχράτεια χαδενός 
ατό τα μέλη του την αναγχαία νομιχη κάλυψη για τη» επί
τευξη των σχοχών του.

Το άρί-ρτ 12 — METΑΒΑΊΊΚΕΣ ΔΙΑΤΑΣΕΙΣ — ανα
φέρει άτι για τα τρώτα ϊύο χρόνια η ετήσια συνεισφορά των 
μελών -δσ είναι το 1% αχό τη συνεισφορά τους τρος την U- 
NESCO για το έτος 1957 (το 1963 η χλειοψηφία των Κρα
τών -----Μελών του ICCROM Ψήφισε άτι η ετήσια συνεισφο
ρά -δα είναι το 1% των συνεισφορών τους χρος την UNESCO 
για το τρέχον έτος).

Το άρδρο 13 — ΚΕΡΩΣΕΙΣ — τα μέλη χου ϊεν πλη
ρώνουν τη συνεισφορά τους για ίύα ή τέσσορα ^όνιο^ υχό- 
χειντα: ανχίστοιχσ σε χοινή αναστολής συμμετοχής ή ίια- 
7Ρ3ΓΠ?·

Το αρδρο 14 — ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ — τροτοτοίηση ταυ 
χαρόντος Καταστατικού δα υιοθετείται από τη Γενιχή Συ
νέλευση με χλειοψηφία των ίύο τρίτων των χαροντών μελών 
του έχουν ϊιχαίωμα Ψήφου.

Το αρ-δρο 15 αναφέρεται στη ϊιαόικασία αχοχωρησης των 
χρατων - μεχών αχό τον Οργανισμό.

Το άρ-δρο 16 ορίζει ότι το χαταστατιχό αυτό δα αρχίσει 
να ισχύει όταν πέντε κράτη έχουν γίνει μέλη του ICCROM.

Η προσχώρηση της Ελλάίος στο ICCROM δα όοηθήσει 
σημαντιχα το έργο του Τχουργείου Πολιτισμού στα δέματα 
ίιατηρηαης χαι αποκατασταση; της χολιτιστιχής χληοονο- 
μιας στα χλαίσια των προγραμμάτων για την χροστασία της 
χολιτιστιχής μας χληρονομιάς σύμφωνα με τις σύγχρονες τε- 
χνόλογιχες μεδοϊους. Η Ελλαοα δα εχει τη ϊυνατάτητα να 
Λαμόάνει εχιστημονιχή πληροφόρηση σε δέματα συντήρησης, 
να ίέχεται εμτειρογνώμονες, να εχταιίεύει το "επιστημονικό 
προσωπικό στα ειϊιχα σεμινάρια του Οργανισμού χαι να συμ- 
μετέχει στα ερευνητιχά προγράμματα σε περιφερειακό χαι 
Διεθνές επίπείο.

Τέλος η προσχώρηση της Ελλάίος στο ICCROM δα σομ- 
όάλλει σημαντιχά στην χαλύτερη συνεργασία της χώρας μας 
χαι με τους άλλους συναιφείς οργανισμούς, συμόούλους της 
UNESCO, όπως το Διεδνές Συμόούλιο Μουσείων (ICOM) 
χαι το Διεδνές Συμ-όούλιο Μνημείων χαι Ταπο-δεσιών (IC- 
OMOS) στους οποίους ήϊη η Ελλάία έχει προσχωρήσει.

Με το προς χύρωση σχέίιο νόμσυ ίίνεται η ϊυνατάτητα 
προσχώρησης της Ελλάίος στο «Διεδνές Κέντρο για τη με
λέτη της ϊιατήρησης χαι αποκατάστασης της Πολιτιστιχής 
Κληρονομιάς».

Εισηγούμε-δα το ιπταβαλλόμενε σχέίιο νόμου να εγκριδεί 
αχό την ολομέλεια της Βουλής.

Αδήνα, 18 Απριλίου 1986 

Οι Τχουργοί

Εξωτερικών Πολιτισμού
ΚΑΡΟΛΟΣ ΠΑΠΟΤΛΙΑΣ ΜΕΛΙΝΑ ΜΕΡΚΟΓΡΗ

ΣΧΕΔΙΟ NO-MQT

Κύρωση του Καταστατιχού του «Διεθνούς Κέντρου για τη 
μβλέτη της ϊιατήρησης χαι αχοχατάστασης της Πολιτι
στικής Κληρονομιάς».

'Αρδρο πρώτο.

Κυρώνεται χαι έχει την ισχύ που ορίζει το άρδρο 28 χαρ. 
} του Συντάγματος το Καταστατικό του «Αιεδνους Κέντρου 
για τη μελέτη της διατήρησης χαι αποκατάστασης της Π-ολι- 
τιστιχής Κληρονομιάς» χου υχογράφηχε στη Ρώμη στις 24 
Απριλίου 1963. το κείμενο το-j οποίου σε πρωτότυπό στη» 
Αγγλιχή χαι σε μετάφραση στην Ελληνιχή γλώσσα, έχει ως
εςήί:


