
ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ
Έζ: τού τχεδίον Νόμον . —sp* ::ζλύτεευς·ζον έν Ανήνζ:; :δρν-

μζτος vzc τήν έζωννμίζν «Μοντείον Εύ pω ζζϊκη; v/z·.Έ4vz-
το/.:ν.ή; Τέχνη: — Ιδρντζ: Ιωάννη; Δ. Πζττζ; ν.ζ: Δε-
ΤΖΟ :ν Ζ I. Π ZTTZ·'^-

77οό; 7;;»· Βουλήν ιών Ελλήνων

1. Δ:ζ τού ζζρόντο; νόμον τν.οζείτζ: ή δ:άλντ:; τον τνττζ- 
νέντο; δννάμε: τού X. 4467/65 ν.ζ.:.δ. όττέ τήν εζωννμ:ζν 
..Μοντείον Εύρωζζϊν.ή; ν.ζ: Άνζτολ:ν.ή; Τέχνη;» ν.ζύ οτον 
•α έχρ: τήμερον δεν έζετενχ-ύη έ τν.οζος δ: ον τννεττή-ύη ν.ζ: 
ν.ί ίνετζ: άτύμί-ορο; δ:ά τό Δημόι:ον ή ζερζ:τερω τννέχ:τ:; τών 
ζίονομίων ν.ζ: άτελε:εον ζ:τ:νε; ζζρεχωρή-ύητζν ε:; ζντο ::ζ 
τοϋ ώ: άνω !δ;ντ:κοϋ ν.ζ: τών έν τννεχε:ζ τούτον όης'.ϊνεντε-νν
,έμων ι’Α.Ν. 90/67. Ν.Δ. 1001/71 ν.ζ': J050 71.

2. Οντω δ:ά τού άρ-ύρον 1 δ:ζλνετζ: το εν λο*;ω :::νμζ.
νεενρούμενον ώ; μηδέζοτε τνττζνέν ν.ζ: άνζν.ζλοϋν.τζ: ζ: ή;
ε/.ζόον χώρζν ζ'ι ή γενομένη άζοδοχή τοϋ ζερ:εχομενον τή; 
άζό 10.3.1905 έζ:ττολή; τών Ιεοάννον Πζττζ ν.ζ: Δετζο:- 
νη; I. Πζττζ ν.ζ: *, ή τϋττζτ:; τοϋ ρη·3έντο; ίδρνμζτο;.

3. Δ:ά τοϋ άρ-3ρον 2 ρν-άμίζετζ: όζω; έζζνέύ.-Sovv ει; τοϋ; 
τέω; ν.νρίον; των τά δωρη-ύέντζ εί; τό ίδρνμζ ν.-.νητά ή άν.ί- 
νητζ ητο: τών ίδρντών. τοϋ Δημοτίον ώ; ν.ζ: τών τρίτων - δω- 
:ητών.

4. Δ:ά τοϋ ζρνρον 3 τό χορηγηνέν ε:; τοϋ; ίδρντά; εά
ν ε: ον έν. 40.000.000 δρχ. κζνίττζτζ: έζ όλον.λήρον ληζ:ζρε- 
νετμον ν.ζ: άζζ:τητόν λόγω μζτζ:ώτεω; τοϋ τν.οζοϋ ε: ον
έδόνη ν.ζ: ρν-3μίζοντζ: ζ: λεζτομέρε:ζ: ν.ζτζεολή; τούτον ε:; 
τό Τζμείον Π ζρζν.ζτζ-ϋην.ών ν.ζ: Δανείων.

5. Δ:ά τοϋ ζρ·3ρον 4 τνν.ττζτζ: τρ:με/.ή; Εζ:τροζή έζ 
άνωτέρων τεχν:ν.ών ύζαλλήλων δ:ζ την ν.οττολόγητ:ν τών 
έν.τελετ-$ε:τών έρνζτιών ϋττό τοϋ Ιωάννον Πζττζ έττ: τή όζ- 
•τε: τών τ:μών τών ίτχνοντών ν.ζτζ τον χρόνον τή; έν.τελέτεω; 
ζϋτών ορό; τον τν.οζόν όζω; ή άίόίζ ζϋτών έν.τεέτη έν. τή; 
ζρός τό ΤΠΚΑ ό;-ε:λή; τοϋ I. ΓΪ ζττζ.

Έν Α·3ήνζ:; τή 22 Φεόροναρίον 1977 

Οί 'Τζονργο:

- ^ Οίνον ον. :νών Πο/.:τ:ταοϋ ν.ζ: Έζ:ττηαών
Ε1ΆΓ. ΛΕΒΛΕΤΟΓΑΟν Κ. A. TPVΓΙΑΧΗΣ

ΣΧΕΛΙΟΧ ΝΟΜΟΙ’

Περί δ:ζλύτεω; τοϋ έν Ά-5ήνζ:; ίδρνμζτο; ύζό την έζωνν-
μ:ζν «Μοντείον Εύρωζζί/.ής ν.ζ': Άνζτολ’.ν.ή; Τέχνη;»
— "Ιδρντζ: Ιωάννης Λ. Πζττζ; ν.ζ: Δέτζο:νζ I. Πζττζ.

"ΑρΔρον 1.

1. Ιο δννζμε: τοϋ X’. 4467/65. ώ; έτροζοζο:ή·3η ν.ζί cv>- 
εζληρώ-5η μετζγενεττέρω;. ϋ;:ττζμενον έν Ά-3ήνζ:; ίίρχμζ 
οζό την έζωνομίζν «Μουτείον Εϋρωζζϊν.ή; ν.ζ: Ανζτολίν.ή; 
Τέχνης — Τορντζ': ’Ιωάννη; Δ. Πζττζ; ν.ζ: Δέτζο:νζ I. 
Πζττζ» ::ζλϋετζ:. Δεωροέμενον ώς μητέζοτε tjttzvcv.

2. Ανζν.ζλοϋντζ: άτ’ ή; έλζεον χώρζν:

ζ) Ή γενομένη ί:ζ τών ϊ:ζτάζεων τοϋ ώ; ζ·7ω νόμον ζζο- 
όοχή τοϋ ζερ:εχομένον τή; άζό 10 Μζρτίον 1965 έζ:ττολής 
τών Ίωάννον Δ. Πζττζ ν.ζ: Δετζοίνης I. Πζττζ ζρό; τό< 
Πρόεδρον τής Κνόερνήτεω; ν.ζ: τόν Τζονργόν τών Οίνονο- 
μεν.ών, ο: ής έεήλονν οτ: Έτζνείμενζ τέχνης τημζντ:νωτζ-
τη; ζζίζς ν.ζ: εις μεγζλον ζρ:·3μόν ζροττέρονν ο:ζ τήν Γϊρν- 
τ:ν μοντείον έν Έλλάδ: νζ:

ί) Ή γενομένη δ:ά τών δ'.ζτζςεοιν τοϋ ίδιον νόμον, νεζτ’ 
ζν.ολον-3:ζν τής το:χντης ζζοδοχής. τνττζτ:; τοϋ ρη-3έντος 
ίορναζτος (Μοντείον).

2·, . V-5.-U
lr Αζο -τή; :τχνο; τον τζροντο; εζζνερχοντζ: ε:; τ/- ·/.·.- 

ρ:ότητζ τών τεε»; ιδιοκτητών τζ ζζρζχώρηνέντζ νζ- ζντών 
ε:; τό όδρνμζ έν γένε: ζερ:οντ:ζν.ζ ττο:χε:ζ. ν.:νητζ ή ζν.:- 
νητζ. ζτ:νζ εννζντζ: ζ'/.εον οντο:. ώ; ίδίζν ζεε:οντ:ζν ζν
τών. νζ δ:ζ·3έτωτ:ν έλεννέρω; ν.ζ: ν.ζτζ τό εον.ονν. ν.ζτζ 
τζ; έν.ζττοτε ίτχνοντζ; ζερ: ε:ζ-3ετεω; τοντων ::ζτζ·;ε:;.

2. Ε:δ:ν.ώτερον έζζνέρχοντζ: ζϋτοδ:ν.ζ:ω; ε:; την ν.ν::ο- 
τητζ. νομήν ν.ζ: κζτοχην: ζ τών Ιωζννον Δ. Πζττζ ν.ζ: 
Δετζοίνη; I. ΓΙ ζττζ. τζ ζζρζχωρηνέντζ ε:; το >:ρνμζ. ε:; 
έν.τέλετ:ν τοϋ ζρ-3ρον 2 ζζρ. 1 τοϋ X". 4467/65. ζρο; ζρζ- 
γμζτωτ:ν τών τν.οζών τοντον. ζζτη; τντεω; ν:ντ:/.ε:μενζ 
ν.ζλλ:τεχν:ν.ή; ν.ζ: ζρ/ζ:ολογ:ν.ή; ζ;:ζ;. ό τον δημοτίον. η 
ζζρζχωρη·3ε:τζ δωρεάν ε:; το :δρνμζ. δννζμε: τοϋ ζρϋρον I 
τοϋ Χ.Δ. I 0U1 /I. έν Ανηνζ:; ν.ζ: έτ: τή; όδον Μενττοζ-εη
ϋζό ττο:χ. Β.Κ. 1237 δημοτ:ζ ο:ν.οζεδ:ν.ή έ’ν.τζτ:; ονν. έμο. 
12.420 τ.μ. ζερίζονί. δ:ζ τήν έζ ζϋτή; ζνεγερτ.ν. δζζζνζ:; 
τών ίδροών ζοτον:*;κτ:ρτζ/ον τν ιΛ,οοττμζτο·; δ:ά τη» έν 
ζύτώ ττέγζτ:ν ν.ζ: έγν.ζτζττζτ:ν τοϋ ζερ· οϋ ζρόνε:τζ: μον
τείον. ν.ζ: γΊ τών τρίτων—δεορητών, τζ τνχόν δεορηϋεντζ 
εί; τό ίδρνμζ ν.ζλλ:τεχνήμζτζ ν.ζ: λο:ζζ ζερ:οντ:ζν.ζ ττο:- 
χείζ.

"Αρ-ϋρον 3.

1. Τό δννζμε;-τον νζ' ζρ·ν. 1 6807, -20.12:71- : ζνε-.ττ:/.'.ό 
τνμόο/.ζίον τοϋ Σνμοολζ:ογράρον Άνηνών Χ:ν.ο/.άον Ανζν. 
Ττέλιον χορηγηνέν έν. μέρον; τοϋ Τζμείον Πζρζν.ζτζνη- 
ν.ών ν.ζ: Δζνείων (Τ.Π.Κ.Δ.4 εί; τόν Ίεοζννην Λ. ΓΙ ζτ- 
τζν. ώ; νόμιμον έν.ζρότεοζον τοϋ ίδρνμζτο;. τον.οχρεεολντ'.ν.όν 
δά·/ε:ον έν. δρζχ. 40.000.000. ό:ζ τήν ζνέγερτ:ν ν.ζ: τνγ· 
ν.ρότητ:ν τών εζωτερεν.ών /.ζ: έτω-ερ:ν.ών ν.τ:ρ:ζ·/.ών .τνγ- 
νροτημζτων τοϋ μοντείον. ν.ζ·3ίττζτζ:, άζό τή; ίτχνο; τοϋ 
ζζρόντο;. έζ όλον.λήρον /.ηζ:ζρό·3ετμον ν.ζ: άζζ:τητόν. λόγω 
μζτζ:ώτεω; τοϋ τνοζοϋ. δ:' όν έδό·3η τοϋτο.

2. Εί; όλοτχερή έζό;λητ:ν τών έν. τοϋ ώ; είρητζ: δζνείον 
άζ:ώτεων τοϋ Τ.Π.Κ.Δ. ϋζοχρεοϋντζ: όζω; ν.ζτζόζ’/.ονν ζμέ- 
τως εί; ζντό: ζι ό ‘Ιωάννη; Δ. Πζττζ;: ζζ) τό έν. δρζχ. 
40.000.000 ν.ετάλζ:ον τοϋ δζνείον. μετ’ ζ;ζ!ρετ:ν έν. τού
τον τον ζοτοϋ τοϋ ζντ:ττο:χοϋντο; εί; τήν, ν.ζτζ τόν χρόνον 
δ:ενεργείας των. άζίζν τών έν.τελετ-3ε:τών ϋζ' ζύτοϋ έργζ- 
τ:ών έζ: τοϋ έζανερχομένον εί; τήν ν.νρ:ότητζ τοϋ δημοτίον 
οζΛΟζεδον. εζενρ-.τν.ομενην νζο τής έν τώ έζομένω ζρνρεν 
Εζ:τροζή; ν.ζ: ν.ζτζ την έν ζύτώ όρίζομένην δ:ζδ:ν.ζτίζν. 

.■·/) ·ο.'■* ,νμοζ.:ν.ον; τον.ον;. εν. -εΙ/2 ετητ:ε»ς. ζζο 1,1.ι»* 
ν.ζ: έοεζής. τού; ζνζλογούντζ; έζ: τοϋ οντεν; έζ:ττρεζτέον ύτ' 
ζύτοϋ ν.ετζλζίον. ν.ζ: ό) τό δημότ:ον: ζζύ τό ζοτόν τού ν.ε- 
οζλζίον όζερ ζντ:ττο:χε: εί; τήν. ν.ζτζ τόν χρόνον δ:ενερ- 
γείζ; των. άζίζν τών έν.τελετ·3ε:τών έργζτ:ών έζ: τοϋ έζζ- 
νερχομενον εί; τήν ν.νρ:ότητζ τοϋ δημοτίον οίν.οζέδον. ίό) 
τοϋ; τνμδζτ-.ν.ού; τόκον;, έν. 4 12 έτητίω;. άζό 1.1.75 ν.ζ:
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3. Εζ: τών κζτζόλητέων. ν.ζτζ τήν ζροηγονμένην ζζρά- 
γρζτον. εί; το Τ.Π.Κ.Δ. χρημζτ-.κών ζοτών. έκζίζτοντζ: τζ 
κζτζόλη-ϋέντζ εί; τούτο άζό 1.1.1975. ήτο: ζ· έν. τή; ό:ε:- 
λής τοϋ Ιωά-/νον Δ. Πζττζ: τά ν.ζτζόλη-ύέντζ ύζό τού ίδιον 
ω; ν.ζ: ύζό τού δημοτίον δ:ζ ύ.ογζρ:ζτμόν τού ίδρνμζτο; ν.ζ: 
(θ' έν. τή; όοε:/.ή; τού δημοτίον: τά ν.ζτζό/.ηύέντζ νζ ζύτοϋ 
δ:' :δ:ον λογζρ:ζτμόν.

4. Εζ έτέρον. ό Ιωά·/νη; Δ. Π ζττζ; όοείλε: νά ν.ζτζδάλη 
εί; τό Τ.Κ.Π.Δ.: ζ) τον; τνχόν έζ: ζλέον τενν κζτζ/,ογέύο-

μένων ε:; όάρος τον τνμόζτ:ν.ών τόκων, είτζρζχ·3έντζ; νζ 
ζύτοϋ τόκον; έζί τού έζ:ττρεζτέον. ν.ζτζ τήν ζζράγρζρον 2 
τού άρ-ϋρον τοντον. κερζ’/.ζίον δ:ά τήν τρ:ετή ζερίοδον χζρ:το; 
<1972. 1973 κζ: 10745 κζί τζ έτη 1975 ν.ζί έοεζή;. εί;
ζερίζτωτ:ν ν.ζτζ-ύέτεω; τού ζοτοϋ τούτον ζζρά Τρζζε'ν.κώ ή 
έτέρεο ζ'.ττωτ'.ν.ώ "Ιδρνμζτ: εί; έντοκον λογζρ:ζτμόν ν.ζ-: ,ό) 
τον; κζτά νόμον τόκον; νζερημερίζς έζ: τοϋ ζύτοϋ ώ; ζνε» κε- 
τζλζίον, εί; ζερίζτεοοιν ν.ζννττερήτεεο; ζληρωμή; τοϋ ζοτοϋ


