
εισηγητική εκβκςις

Έπ: τού σχεδίου νόμου «περί συστάσεως έν Μυτιλήνη νομι-
■/.ού προσώπου δημοσίου 'δικαίου ύπό τήν έπωνυμίαν «Μου
σείου — Βιβλιοθήκη Ευστρατίου θρασ. Έλευ·3εριάδη —
Τεριάντ» 7.2: περί τού "Οργανισμού αϋτοΰ»>.

ΙΙοός τι'/ΐ’ Βονλιιι· nor ’Ελλήνων

1. Λ:ά δωρεάς εν ζωή πρός το Ελληνικόν Δημόσιον ό 
Ευστράτιος "Ελευ-3ερ:άδης-—- Τεριάντ παρεχώρήσέ τό" κεί
μενον εις το προάστιο-; ΒαρΓιά τής Μυτιλήνης κτήρ:ον μετά 
τού περιβάλλοντος αυτό χώρου.. 7.2-3ώς 7.2: σημαντικόν μέρος 
τής- παγκοσμίου φήμης εκδοτικής έργασίας του. Μεταξύ τών 
δωρηΔέντων έργων περιλαμβάνονται αντίτυπα τοΰ καλλιτεχνι- 
τ.ο5 περιοδικού του-V.EftYE με εικονογραφήσεις διάσημων έκ- 
πσοσώπων των εικαστικών τεχνών τοΰ 20ού αΐώντος. όπως
PICASSO. MIRO.- CHAGALL,_ LJoGER, MATISSE. 
(ilACOMETTI /.λ π.. πρωτότυπα—τών προαναφερ·3έντων καί 
άλλων διασήμων ζωγράφων. 39 έργα τού λαϊκού ζωγράφου 
Θεοφίλου. 10 πίνακες τοΰ ζωγράφου Γιάννη Τσαρούχη καί 
πολλά άλλα. Ή δωρίά_αύτή έκτιμωμένη εις πολλά έκατομ- 
μύρια δραχμάς. έγινε άποδεκτήδιά τής ύπ’ άρ:·3μ. Κ. 10717/ 

.2528/28.9.78 πράξ'έώς τοΰ Υφυπουργού-Οΐκ.ονομικών.

. · 2. Προς πραγμάτωσιν τών τκοπών πής ώς άνω δωρεάς 
συνιστάται διά τοΰ προτεινομένου νομοσχεδίου νομικόν πρόσω- 
πον δημοσίου δικαί^τ τ-ό όποιον νά στεγάζεται εις τό δωρη- 
·3έν ακίνητον, ή κυριότης τοΰ-όποιου -3ά παραμεινη εις τό 
Δημότιον καί ·3ά έχη'ώς σκοπόν την διαφύλαξιν. συντήρησιν 
καί μόνιμον έκ-3εσ:ν τών άναφερομένων ανωτέρω έργων τέχνης 
καί ένδεχομένως εκείνων τά όποϊα ·3ά δωρη·3ούν μελλοντικώς 
δεδομένου ότι. ό άνωτέρω δωρητής δ:α-3έτει, ακόμη. όπως εί
ναι γνωστόν, μία πλούσια καί τπανία συλλογή έργων τέχνης.

Ή δαπάνη. τήν όποιαν -3ά έπωμισ-3ή τό Δημόσιον διά τήν 
λειτουργίαν τοΰ έν λόγω Μουσείου είναι μηδαμινή αν ύπολο- 
γίση κανείς τό όφελος τό όποιον -3ά έχωμεν έκ τής δημιουρ
γίας ενός Μουσείου μοναδικού εις τό είδος του καί τό 
όποιον -3ά άποτελέση πόλον έλξεως διά τους φιλοτέχνους έττ 
σκέπτας εις δ:ε·3νή κλίμακα.

Αλλωστε ή σΰστασις τού έν λόγω νομικού προσώπου ύπό 
τήν έπωνυμίαν τού δωρητού, ·3ά είναι μία ζωντανή άπόδοσις 
τιμής άπό τήν πατρίδα του προς τόν "Ελληνα αυτόν, ό όποιος 
μέ υπομονή, σπάνιον αισθητήριον καί έπιμέλεια συνεκέντρωσε 
τήν μοναδικήν εις τό είδος της παγκοσμίως γνωστήν συλλο
γήν του καί ό όποιος προτίμησε νά χαρίση εις τήν Ελλάδα 
και όχι εις τήν δευτέραν πατρίδα του. τήν Γαλλίαν, όπου 
έζησε τό μεγαλύτερου μέρος τής ζωής του.

3. Διά τών άρνρων 4 έως καί 6 τού νομοσχεδίου καθορί
ζεται ή διοίκησις τού Μουσείου, ή όποια -3α άσκήται ύπό το
πικών παραγόντων τής Δημοσίας ζωής καί φιλοτέχων καί 
ορίζονται ααρμοδιότητες αυτής καί ό τρόπος λειτουργίας 
της.

4. Διά τού άρ·3ρου 7 ορίζεται τό προσωπικόν τού Μου
σείου. συμφώνως πρός τήν -3έλησ:ν τού δια·3έτου. τό όποιον 
σημειωτέου είναι έλάχιστον. 'Ε’πίσης εις τό άρ-3ρον 8 ορίζον
ται τά κα·3ήκοντα τού Διευ-3υντού.

3. Ή οικονομική διαχείρισις τού Μουσείου (άρ-5ρον 9) 
·3ά βασίζεται εις τόν Ν. 2039/39 διά νά διασφαλίζεται ή 
διαχείρισις τής δωρη·3είσης περιουσίας, ένώ εις τό άρ-5ρον 
10 ορίζοντα: τά απαραίτητα νά τηρούνται βιβλία.

6. Εις τό άρ·3ρον 1 1 προβλέπεται ή δυνατότης τροποποιή- 
σεως ή συμπληρώσεως διά Προεδρ. Διαταγμάτων τών δια
τάσεων τού νομοσχεδίου, αί όποια: άναφέρονται εις τήν λει
τουργίαν αυτού.

Έν Ά·3ήνα:ς τή 16 Φεβρουάριου 1980 

Οι "Υπουργοί

Προεδρίας Κυβερνήσεως Οίκονοαικών
Κ. ΣΤΕΦΑΝΟ Π ΟΥΔΟΣ Αθ. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ

• ΓΙ ελιτισμού καί Επιστημών
Δ. ΝΙΑΝΙΑΣ

ΣΧΕΔΙΟΝ ΝΟΜΟΥ

Περί συστάσεως έν Μυτιλήνη νομικού προσώπου δημόσιό 
δικαίου ύπό τήν επωνυμίαν «Μουσείου—Βιβλιοθήκη Εύ 
στρατιού θρασ. Έλευ·3εριάδη—Τεριάντ» καί περί τού Όρ 
γανισμού αυτού.

"Αρ·3ρον 1.

Σΰστασις.

1. Συνιστάται νομικόν πρόσωπον δημοσίου δικαίου ύπό 
τήν έπωνυμίαν «Μουσείου—-Βιβλιοθήκη Ευστρατίου Βρασ.
Ε/.ευ·3ερ:άδη—Τεριάντ» πρός έκπλήρωσιν τών σκοπών ύπέρ 

τών όποιων παρεχωρή·3η εις τό Ελληνικόν Δημόσιον διά 
δωρεάς ή εις τήν ύπ’ άρι-3. 21805/31.8.1978 πράξιν τού 
Συμβολαιογράφου Μυτιλήνης Ίωάννου Παν. Τζανέτου περι- 
γραφομένη περιουσία τού Ευστρατίου θρασ. Έλευ·3εριάδη. 
—Τεριάντ.

2. Τό συνιστώμενον νομικόν πρόσωπον διέπεται ύπό τών 
διατάσεων τών· περιλαμβανομένων εις τήν άνωτέρω πρότασιν 
δωρεάς καί τήν ύπ' άρι·3. Κ. 10717/2528 τής 28 Σεπτεμ
βρίου 1978 πράξιν τού Υφυπουργού Οικονομικών «περί 
αποδοχής τής δωρεάς τού Ευστρατίου θρασ. Έλευ-3εριάδη 
-ρός τό .Ελληνικόν Δημόσιον».- τών- διατάσεων τού—A.N? 
2039/1939 «περί τροποποιήσεως, συμπληρώσεως καί κωδι- 
κοποιήσεως τών νόμων περί έκκα-3αρίσεως καί διοικήσεως 
τών εις το Κράτος καί ύπέρ κοινωφελών σκοπών κατα- 
λειπομένων κληρονομιών, κληροδοσιών και δωρεών».. ώς 
αύται έκάστοτε ισχύουν, καί τού παρόντος .νόμου καί τελεί 
ύπό τήν έποπτείαν τών Υπουργών Οι/.ον ου κών καί Πολι
τισμού καί Επιστημών.

3. Τό νομικόν πρόσωπον έχει έδρα·/ τόν Δήμον Μυτιλή
νης καί -3ά στεγάζεται εις τό περιγραφόμενον εις τήν πρό- 
τασιν δωρεάς ακίνητον καί τήν περί αύτό περιοχήν, τά 
όποια -3ά παραμείνουν έσαεί αναπαλλοτρίωτα, μή δικαιούμε
νου ούδενός νά ένεργήση έργα, διά τών όποιων 3ά άλλάσ- 
σει τό φυσικόν περιβάλλον τής περιοχής εις τήν όποιαν 
εύρίσκεται τό παραχωρη·3έν ακίνητον. Ωσαύτως, δεν έπι- 
τρέπεται ή μετακίνησις τών εις τό έν λόγω ακίνητον έρ
γων τέχνης.

4. Ή σφραγίς τού νομικού προσώπου -3ά γίνη κατά τάς 
προδιαγραφάς τής παρ. 3 τού άρ-3ρου 6 τού Ν. 48/1975 
«περί τής Έ3νικής Σημαίας τής 'Ελλάδος, τού Έμβλήμ 
τος τής Ελληνικής Δημοκρατίας, τού όρκου τών άναλαμ 
ίανόντων δημοσίαν έν γένει ύπηρεσίαν, τού τύπου τών σφρα 
γίδων τών Δημοσίων Αρχών καί τών έγγράφων τούτων».

Άρ·3ρον 2. '

Σκοποί·.

Σκοποί τού νομικού προσώπου είναι:

α) Ή διαφύλαξις. συντήρησις καί μόνιμος έ/.·3εσις εις 
τό δωρη-3έν ακίνητο-; τών έργων τέχνης, τά όποια ήδη έδω- 
ρή-3ησαν ύπό τού δωρητού ή μέλλουν νά δωρη·3θύν ύπ’ αυτού 
ή άλλων. *

β) Η όργάνωσις διαλέξεων άπό "Ελληνας καί ξένους 
ειδικούς, ώς καί σεμιναρίων, ούτως ώστε τό νομικόν πρό
σωπον νά άποίή τόπος άφ’ ένός μελέτης διά τούς σπουδα- 
στάς τών Καλών Τεχνών καί άφ’ έτέρου προαγωγής τού 
καλλιτεχνικού αισθητηρίου τών πολιτών.

• γ) Ή όργάνωσις έκ·3έσεων σχετικών μέ τούς σκοπούς 
τού νομικού προσώπου.

"Αρ-3ρον 3.

Περιουσία—Πόροι.

Τό νομικόν πρόσωπον έχει τούς ακολούθους πόρους:

α) ’Έτησίαν κρατικήν έπιχορήγησιν έγγραφομένην εις 
τόν προϋπολογισμόν τού 'Υπουργείου Πολιτισμού καί Επι
στημών δι’ έξοδα λειτουργίας τού νομικού προσώπου,

β) Κληρονομιάς, κληροδοσίας καί δωρεάς, 

γ) Εκτάκτους χορηγίας τού Κράτους.


