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!. Τό ΗΖοόν σν οδτ.ν Χουιου σκοπεί εις εάν έκπλέοωσιν
Γί·;Τ ΟΠΟ'ίκν. 'δη άπό TOO 1957. Λ έλ/'Λ

ντ,ιή Κυβέρνησις είνεν υποβάλει ~.ζ·.ζ το Συμβούλιων or,; 
Εόρουττης διά τή ν δημιοτρ-ρίχν εόρωπα.ϊκ οϋ πολιτιστικ.οΰ 
κόντραν ζ'.ζ τούς Δελφούς. Μετά. μσ.κ.ο:ϊς διχπρσ.γ'ματεόσεις 
ή ελληνική πρότσ.σιε έγ'ένετο δέκτη. εξευρέθη ο κατά)ληνος 
χώρος εις τούς Δελφούς και έτέθη. το i960 ό θεμέλιος λίθος 
ύττο τού Γενικού Γρχμυικτέως τού Συμβουλίου της Εύρώ- 
—ης. Ή έπσ.κολουΟήσσ.σχ δικτατορία άνέτρεφε τάς σχέσεις 
της Ελλάδος μετά της Εύρωστης καί άνέστειλε πάσαν ιδέαν 
συνεργασίας. Σημειωτέων ρτι. τ.ό . δικτατορικοΥ καθεστώς 
συνέστησε ν.π.δ.δ. ύπό την επωνυμίαν Ευρωπαϊκόν Κέντρον 
Δελφών, (α.ν. 586 1968) το όποιον όμως ουδόλως άντα- 
πεκρίνετο προς τον σκοπόν τον όποιον έθεσαν αί κοινοβου
λευτικά'. Κυβερνήσεις τής Ελλάδος καί τά αρμόδια όργανα 
τού Συμβουλίου τής Ευρώπης καί άλλωστε ουδέποτε έλει- 
τούργησε.

- --2. Διά-τοϋ παρόντος Νόμου ττυνιστάται νομικόν προσοϊπον ' 
ιόιωτικού δίκαιου, κυρίως επειδή εις την διοίκησιν τού Ε.
11.Κ.Α. θά μετέχουν καί αλλοδαποί, (αρθρ. 4). Ή ιδιομορφία 
όμως τού νομικού προσώπου άπαιτεΐ όπως τούτο τελή 
υπό την έποπτείαν καί τον έλεγχον τού ΤΠΠΕ, τό όποιον 
διορίζει τά μέλη της διοικήσεως καί έγκρίν ή τον προϋπο
λογισμόν καί τον απολογισμόν τού ιδρύματος (αρθρ. 6). 
Επίσης, ό κατασταλτικός έλεγχος τής διαχειρίσεως τού 
Ε.Π.Κ.Δ. πραγματοποιείται υπό τριμελούς επιτροπής ορι
ζόμενης υπό τού Πεοέδοου τού Ελεγκτικού Συνεδείου (άοϋο.
9).

3. Αί σχέσεις τού Ε.Π.Κ.Δ. προς τό Συμβούλιου τής 
Ευρώπης άπετέλεσαν αντικείμενου λεπτών διαπραγματεύ- 
σεων. Ή τελική μορφή, ή οποία έδόθη εις τό κείμενον 
σχεδίου Νόμου, είναι τοιαύτη ώστε νά εςασφαλίζη ομαλήν 
συνεργασίαν μετά των αρμοδίων φορέων τού Συμβουλίου 
τής Ευρώπης, χωρίς τό Ε.Π.Ιν.Δ. νά έχη οργανικήν σχέσιν 
πρός τον διεθνή τούτον οργανισμόν. Οΰτω τό Ε.Π.Κ.Δ. 
θά άνταποκρίνεται προς τούς γενικωτέρους σκοπούς της 
Ευρωπαϊκής ιδέας καί τής Ευρωπαϊκής ενοποιήσεως διά 
τής πραγματοποιήσειος δραστηριοτήτων εντασσομένων εις 
τό πνεϋμα τού Συμβουλίου τής Ευρώπης καί τής Ευρω
παϊκής Μορφωτικής Συμβάσεως (αρθρ. 1,2,3 παρ. 2).

3. Κατά τήν πρώτην φάσιν των διαπραγματεύσειον, 
προ τής δικτατορίας ειχεν άποφασισθή νά παραχωρηθή ό 
χώρος τού Ευρωπαϊκού Κέντρου Δελφών εις τον Ε.Ο.Τ. 
Διά τού άρθρου S ή κύριό της ανήκει εις το Ε.Π.Κ.Δ. καί 
προβλέπεται ή εκδοσις κοινής άποφάσεως τών Υπουργών 
Οικονομικών, Προεδρίας καί Πολιτισμού καί Επιστημών 
διά τήν ρύθμισιν τών λεπτομερειών τής μεταβιβάσεως τής 
κυριότητος τού γηπέδου καί τών κτιριακών εγκαταστάσεων 
εις τό Ε.Π.Κ.Δ.

4. Αί καταργούμεναι διατάξεις τού ΑΝ. 586/68 έχουν ώς 
συνημμένως. ·

Έν ΆΟήναις τη 18 Ιουνίου 1977

Οί ' Υπουργοί 

Γ1 ροεδρίας Κυβερνήσεως
Γ. ΡΑ.ΔΑΙΙΣ 

Οικονομικών
Ε. ΔΕΒΑΕΤΟΓΑΟΥ

Εξωτερικών
Δ. ΜΠΙΤΣΙΟΣ

Πολιτισμού καί ’Επιστημών
Κ. Α. ΤΡΥΠΑΝΗΣ

ΣΧΕΔΙΟΧ XOMOV 
Περί ίορύσεως Ευρωπαϊκού Πελιτίστικου Κττρου Δελφών.

Άρόρον !.
Σύστασις Χομικοΰ Προσώπου.

1. Ιϊρύεται νομικόν πρόσωπον ιδιωτικού δικαίου όπο τήν 
έπον.μίχ/ Ευρωπαϊκόν 11ολιτιστικον Κέντρον Διλρών Ε. 
Π.Κ.Δ.) λειτουργούν χάριν τού δημοσίου συμφέροντος καί 
άσκούν τήν δραστηριότητα του ύπό τήν αιγιοα τού Συμβου
λίου τής Ευρώπης.

2. Τό Ε.Π.Κ.Δ. τελεί ύπό τήν ύποπτε'ΐν τοϋ Κράτους 
άσκο υμένην ύπό τού Υπουργ-ού 11 ολιτιτμού καί Επιστημών.

3. Τά στοιχεία Ε.Π.Κ.Δ. αποτελούν διακριτικόν τίτλον 
άνήκοντα απόκλεισε ιν.ώς εις τό ώς άνω ιερυόμενον νομικόν 
πρόσωπον άπαγορευεμένηε τής χρησιμοποιήσεων αύίτού ώς 
εταιρικής επωνυμίας ή σήματος ή διακριτικού τίτλου οίου- 
? ή ποτέ νομικού πεοσώπου.

4. Τό Ε.Π.Κ.Δ. έχει έδραν τού: Δελφούς.

“Αρόρον 2.
Σκοπός.

Τό Ε.Π.Κ.Δ. σκοπόν έχε: νά συμόάλλη εις τήν διατήρησιν 
- καί τήν ~Χ/άπτυξ:ν τών 'κ.ο:νών“πολ:τϊστΐκών ΔΤοϊχειών τά 

όποια ενώνουν τοός λαούς τής Ευρώπης εις τό πλαίσιον τοϋ 
καταστατικού τοϋ Συμβουλίου τής Ευρώπης καί τής Ευρω
παϊκής μορφωτικής Συμβάσεως.

'A:όρον 3.
5 Δρχσ τηρ: ί τητες.

1. Διά τήν πρα-ω.ατοποίησιν πού ώς άνω σκοπού τό Διοι
κητικόν · Συμβούλιου τού Ε.Π.Κ.Δ. επιλέγει τά προσρορώ- 
τερα πρός τούτο μέτρα, ιδίως δε:

α) Τήν διοργ'άνωσιν εις Δελροϋς συναντήσεων καί τήν σύν
ταξιν μελετών σχετικών πρός τά κοινά στοιχεία τού Ευρω
παϊκού πολιτισμού.

ί) Τήν χρησιμοποιήσω τού Ε.Π.Κ.Δ. ώς χώρου διά συγ- 
■/.εν τρώσεις επί πάσης ρύσεως δραστηριοτήτων πολιτιστικού 
περιεχομένου, α! οποίοι: αφορούν εις τήν Ευρώπην.

2. Ο ώς άνω σκοπός όέλε: έξυπηρετηόή ίόίως διά τών 
άκολούόων ενεργειών:

α) Διάόεσις τών χώρων καί τών υπηρεσιών τού Ε.Π.Κ.Δ. 
διά συγκεντρώσεις καί πάσης ρύσεως εκδηλώσεις πολιτιστι
κού περιεχομένου. αί οποία: άρορολν τήν Ευρώπην καί ειοι- 
κώτερον οιά την όργάνωσιν συνεδρίων καί σεμιναρίων σπουδών, 
ό ιατρικών παραστάσεων, συναυλιών, έκόέσεων τέχνης κλπ.

ό) Διάύεσις τών χώρων καί υπηρεσιών τού Ε.Π.Κ.Δ. οιά 
τήν πραγμαποποίησιν εις τούς Δελροΰς μέρους τοϋ μορφω
τικού προγη: άεματος τοϋ Συμβουλίου τής Ευρώπης ή άλλων 
όιακυβερνητικών όργα·ν:τμών ίχοντων ευρωπαϊκούς σκοπούς.

Άμύρον 4.
Διοικητικό·/ Συμίούλιον.

1. Τό Διοικητικόν Συμβούλιο·/ άποτελείται έξ εννέα με
λών, οιοφιζομένων οι άποράσεως τοϋ Υπουργού Πολιτισμού , 
καί Επιστημών, επί τριετεί όητεία ονναμένη νά άνανεούται, 
ώς κάτωόι:

α) Ενός ά/ωτάτου ή άνωτέριου υπαλλήλου τοΰ Υπουρ
γείου Εξωτερικών ΰποοεικνυομένου ύπό τού Υπουργού Ε
ξωτερικών.

β) ’Ενός χνωτάτου ή χ/ωτέρου ΰπαλλήλου τοΰ 'Υπουρ
γείου Πολιτισμού και Επιστημών ϋποόε:κνυομίνου ύπό τού 
’Υπουργού Πολιτισμού καί Επιστημών.

γ) Ενός εκπροσώπου τού Γενικού Γραμματεως τού Συμ
βουλίου τής Ευρώπης.

β) *Εξ προσωπικοτήτων εξ ών οϊ τρεις ύποοε:κνύο·νται 
ύπό τού Γεν. Γρ χίμα τέως τού Συμβουλίου τής Ευρώπης.


