
Εσεί τού σχεδίου Νόμοι» «ζερά κυρώσεως τής ύζ’ άριθ. 110/ 
11.8.197.7 ζράσεως. τού Ύζουργικού Συμβουλίου «ζϊ?ι 
έκδόσεως. ζροσωριναύ χρηματικού εντάλματος διά την άντι- 
μετώζισιν δαζανών ένάρσεως λειτουργίας τού Εύρωζαίκου 
Πολιτιστικού Κέντρου Δελφών».

Ζ/οός τήν Βουλήν ιών ‘Ελλήνων

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

£?’ ‘όσον Γεν είχε συγκροτηθεί το Διοικητικό Συμβούλιο αύ- 
τοϋ καί δεν είχε έκ δοθεί ό κανονισμός εσωτερικής λειτουρ-

του. ^ # , 1 t r - ’ *
2. Γ’.ά την ν.άλυθη τής αναγκης αυτής είχε ζροταθη αζο

-όν Ύζουργό Πολιτισμού καί. Έζιστημών xat ε'.χε εγκρι-υή 
,μέ την ύζ’ αρ-.Δ. 110/1Ί.8.ί977 χράςη τού Ύζουργικού 
Συμβουλίου. ή έκδοση ζροσωρινοΰ χρηματικού εντάλματος 
ορχ. 2.750.000 έζ’ όνόματ: μονίμου ΰζαλλήλου τοΰ 'Ίζουρ- 
γείου Πολιτισμού xat Έζιστημών.

Διά τής αυτής ζρασεως ετασσετο ζροθεσμια αζοοοσεως 
λογαριασμού καί έρρυθμίζετο ό τρόζος ταχτοζο'.ησεως του 
ζροσωρινοΰ χρηματικού εντάλματος.

3. Ιό ^ταρόν νομοσχέδιο έχει ώς σκ.οζό τήν κάρωση τής ώς 
άνω ζράζεως τού Ύζουργικ.οϋ Συμβουλίου, σύμφωνα με το 
άρθρο 14 τού Β.Λ. 761/1969.

Έν Άθήναις τή 7 Μαίου 1979 

Οί Ύζουργοί
Οικονομικών

Αθ. ΚΑΝΕΛΑΟ Π ΟΓΛΟ Σ
Πολιτισμού ικιαί ΈζιΐΓτηπών 

Δ. ΝΕΑΝΊΑΣ ι ·

ΣΧΕΔΙΟΝ ΝΟΜΟΓ
Περί χυρώσεως τής ύζ2 * * 5 άριθ. 110/11.8.1977 Πράήεως 

τού Ύζουργικού Συμβουλίου «ζερί έκδόσεως ζροσωρινού 
χρηματικού εντάλματος διά την άντιμετώζισιν δαζανών 
ένάρΐςεως λειτουργίας τού Εύρωζαϊκοϋ Πολιτιστικού Κέν
τρου Δελφών».

■ Άρθρον μόνον.
Κυρ ο 7 τ Μ καί εχει ίσχΰν νόμου άφ’ ής έςεδόθη ή ύζ’ 

άριθ. 110 άζό 11 Αύγουστου 1977 ζράίςις σού Τζουργιχοΰ 
Συμβουλίου, έχουσα ώς ακολούθως:

Πράΐςις ύζ’ άριθ. 110/11.8.1977 

ΤΟ Γ Π ΟΓΡΓΙΚΟΝ ΣΤΜΒΟΓΛΙΟΝ
Λαϊόν ύζ" όψιν:

1} Τάς διατάζεις τών άρθρων 12—15 τού Β.Δ. 761·' 
1969 «ζερί ύζοχρεώσεων καί ευθυνών τών ύζολόγων £7 
εντάλματος ζροζληρωμής και χροσωρινών, τοΰ τρόζου τα- 
κτοζοιησεως τούτων χλζ.» καί

2) τήν ύζ’ άριθ. ΓΠ Π Ε/ΟΓΚΟΝ/Α1/Φ03/43166/
0.8.1977 είσήγησιν τού Ύζουργοϋ Πολιτισμού καί Έζιστη- 
μών χαθ ην : α) λογω τής μη εισετι συγκροτήσεως τού Διοι
κητικού Συμβουλίου τού ίϊρυθέντος ϊιά τού Ν. 645/1977
Ευρωζαίκοϋ Πολιτιστικού Κέντρου Δελφών, ώς καί τής μή 
έκδόσεως μέχριτοϋδε τού κανονισμού έσωτερικής λειτουργίας 
αυτού δεν καθίσταται εφικτή ή έζιχορήγησις αύτοϋ έκ τ:ϋ 
ζρούζο/,ογισμοϋ έζοδων τοϋ Γζουργειου Πολιτισμού κ.α 
Έζιστημών. β) λόγω τών υφισταμένων σοβαρών οικονομικών 
ζροίλημάτων αυτού ζρος έναρςιν τής λειτουργίας του έζι- 
5άλλεται_ ή εκδοσις ζροσωρινοΰ χρηματικού εντάλματος εις 

ρήΐ έγ-'εγραμμενης εις τον ζρούζολογισμον έήόϊων 
ο£TOrj7 19 / / ζίστωσεως 3ι’ εζιχορήγησιν τοΰ ώς άνω 
Κέντρου, ζρος άντιμετωζισιν τών ζάσης φύσεως ϊαζανών 
αύτοϋ καί γ) ζροτείνεται ή κατά τά ανωτέρω έκδοσις ζροσω-

ρινοϋ χρηματικού έντάλματος ϊραχ. 2-/50.000 έζ’ όνόματ: 
τού Λεωνίδα ΆντωναρόζΟυλου, μονίμου ύζαλλήλου έζί βα- 
θμώ 4α> τού ’Γζουργειου Πολιτισμού καί Έζιστημών.

Άζοφασίζει

Γ) Εγκρίνει τήν έκδοσιν ζροσωρινοΰ χρηματικού έντάλμα- 
τος δραχ. δύο εκατομμυρίων έζτακοσίων ζεντήκοντα χιλιά
δων (2.750.000), εις βάρος τής ζιστώσεως τού Κ.Α- 45 
140/5283 «οικονομική ένίσχυσις Πνευματικού Κέντρου Δελ
φών», τού ζροϋζολογισμοΰ έζόδων, οίκον, έτους 1977. τού 
Τζουργείου Πολιτισμού καί Έζιστημών, έζ’ όνόματι τού 
μονίμου ΰζαλλήλου εζί βαθμώ 4ω τού ώς άνω Τζουργείο,. 
Λεωνίία. Άντωναρόζουλου. διά τήν- άντιμετώζισιν τών ζάσης 
φύσεως ϊαζανών ένάρήεως τής λειτουργίας, τού Εΰρωχαΐκοΰ 
Πολιτιστικού Κέντρου Δελφών.

2) Τάσσει ζροθεσμίαν άζοδόσεως λογαριασμού μέχρι 31 
Δεκεμβρίου 1977.

3) Τα ανωτέρω ζροσωρινοΰ χρηματικόν ένταλμα θέλει τ-α- 
κτοζοιηθή συμψηφιστικώς οιά τής έκδόσεως τακτικού χρη
ματικού έντάλαατος, κατά τάς διατάσεις τού άρθρου 15 τού 
Β.Δ. 761/1969.

4) Ή ζαροϋσα κυρωθήσεται νομοθετικώς μερίμνη τοϋ 
Τζουργείου Πολιτισμού καί Έζιστημών. εντός διμήνου τ;. 
βραδύτερον άζό τής λήζεως τής ζρός άζόδοσιν λογαριασμού 
τασσομένης ζροθεσμίας. συμφώνως ζοός τάς διατάσεις τού
άρθρου 14 τού Β.Δ. 761/1969.

Ό Ποόεδρος
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ 

Τά Μέλη
Π. ΠΑΠΑΛΗΓΟΓΡΑΣ. Γ. ΡΑΛΛΗΣ. Κ. ΣΤΕΦΑΝΛ-

ΚΗΣ. ΕΓΑΓΓ. ΔΕΒΛΕΤΟΓΛΟΤ, I. ΜΠΟΓΤΟΣ. Κ.
ΤΡΓΠΑΝΗΣ. Κ. ΚΟΝΟΦΑΓΟΣ. I. ΒΑΡΒΙΤΣΙΩ-
ΤΗΣ. Κ. ΛΑΣΚΑΡΗΣ, Κ. ΣΤΕΦΑΝΟ Π ΟΓΛΟΣ, Γ.
ΣΤΑΔΕΑΤΙΙΣ. Ν. ΜΑΡΤΗΣ

2. ΤΙ τακτοζοίησις τού έχδοθέντοσ ύζ’ άριθ. 1/1977 
ζροσωρινοΰ χρηματικού εντάλματος, δυνάμει τής κυρουμένης 
διά τής ζροηγουμένης ζαραγράφου ζράσεως τού Τζουργιχοΰ 
Συμβουλίου, θέλει γίνει εις βάσος τού ζροϋζολογισμοΰ του 
Τζουργείου Πολιτισμού καί Έζιστημών τοϋ οικονομικού 
έτους 1979.

Έν Άθήναις τή 7 Μαΐου 1979 
Οί Ύζουργοί

Οικονομικών Πολιτισμού καί Έζιστημώ/
ΑΘ. ΚΑΝΕΑΛΟΠΟΓΛΟΣ Δ. ΝΕΑΝΕΑΣ'

ιυιαηνη
(Σύμφωνα μέ τό άρθρο 75 zap. 3 τού Συντάγματος'

Περί τρόζου καλύψεως τής δαζά^ης τής ζροκαλουμένης έν 
τού σχεδίου Νόμου «ζερί κυρώσεως τής ύζ’ άριθ. 1 lu
ll.8.1977 Πράΐςεως τοϋ Τζουργιχοΰ Συμβουλίου «ζερί 
έκϊόσεως ζροσωρινοΰ χρηματικού έντάλματος διά τήν άντι- 
μετώζισιν δαζανών ένάρςεως λειτουργίας τοϋ Εύρωζαΐκού 
Πολιτιστικού Κέντρου Δελφών».

1. Έκ τής έφαρμογής τοϋ ά-/ωτέρω νομοσχεδίου ζροκαλεϊ 
ται δαζά/η στον Κρατικό Προϋζολογισμό, άνερχομένη στο 
ζοσό τών 2.750.000 δραχμών.

2. Η δατά/η αυτή θά ά'/τιμετωζισθή άζό τις ζοστώσεις 
ζού εχοα^ έγγραφή στον ζροϋζολογισμό τοϋ ΓΠ ΠΕ οίκον, 
έτους 19/9 στον Κ.Α. 45/140/5283 «Οικονομική ένίσχυσις 
Πνευματικού Κέντρου Δελφών».

Έν Άθήναις τή 12 Άζριλίου 1978 

Οί Ύζουργοί
■ Οικονομικών Πολ. καί Έζισττμών

ΑΘ. Κ.ΑΝΕΛΛΟΠΟΓΛΟΣ Δ. ΝΙΑΝΙΛΣ


