
Θέμα : Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας

1. Με το άρθρο 26 του ν. 2083/1992 ιδρύθηκε ως νομικό πρόσωπο ιδιωτικού 

δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, υπό την εποπτεία του υπουργείου Παιδείας, το 

Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας. Σκοπός της λειτουργίας του είναι η γενικότερη ενίσχυση 

και προώθηση της ελληνικής γλώσσας εντός και εκτός Ελλάδος με την έρευνα, την 

οργάνωση της διδασκαλίας της σε αλλοδαπούς, την υποστήριξη των διδασκόντων, την 

παραγωγή διδακτικού υλικού καθώς και με ό,τι άλλο συντελεί στην προβολή και τη 

διάδοσή της.

2. Το Κέντρο άρχισε να λειτουργεί από το 1994, όταν με το προεδρικό διάταγμα 

100/1994 καταρτίσθηκε ο κανονισμός λειτουργίας του και με την ΥΑ 

12068/18/Β2/23008/30.6.1994 διορίσθηκαν τα μέλη του πρώτου Διοικητικού 

Συμβουλίου. Στο Δ.Σ. του Κέντρου, το οποίο είναι επταμελές, μετέχουν Καθηγητές 

Πανεπιστημίου και εκπρόσωποι των υπουργείων Παιδείας, Εξωτερικών και Πολιτισμού, 

προεδρεύει δε ο ομότιμος καθηγητής του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης Δ. Μαρωνίτης.

3. Στο π.δ. 100/1994 ορίζεται μεταβατικά, κατ’ εξαίρεση της πάγιας διάταξής του 

που προέβλεπε πενταετή θητεία του Δ.Σ. (άρθρο 3 παρ. 4), ότι η θητεία του πρώτου Δ.Σ. 

θα ήταν τριετής (άρθρο 14 παρ. 1). Με νεότερη ειδική νομοθετική ρύθμιση (άρθρο 51 

του ν. 2413/1996) η πενταετία ίσχυσε πάντως για τη θητεία του πρώτου Δ.Σ., του οποίου 

η θητεία πρόκειται έτσι να ολοκληρωθεί την 30ή Ιουνίου 1999.

4. Στα τέσσερα περίπου χρόνια λειτουργίας του το Κέντρο έχει επιτελέσει 

πολυσχιδές και ιδιαίτερα σημαντικό έργο. Το γεγονός αυτό οφείλεται πρωταρχικά στη 

συνοχή του Διοικητικού Συμβουλίου, ιδίως δε των Διευθυντών των Τμημάτων (που είναι 

και μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου) και του Προέδρου του. Γι’ αυτόν τον λόγο θα 

ήταν ευπρόσδεκτη η παράταση, με ειδική διάταξη νόμου, της θητείας του Συμβουλίου 

για τρία ακόμη χρόνια. Έτσι θα ενισχυθεί και θα εδραιωθεί το έργο του σε περισσότερο 

στέρεες βάσεις. Στην προοπτική αυτή φαίνεται να συμφωνεί και ο Υπουργός Παιδείας.

5. Ο καθηγητής Δ. Μαρωνίτης επιθυμεί να γίνει δεκτός από τον Πρωθυπουργό 

και να του εκθέσει σε γενικές γραμμές τη δουλειά που γίνεται στο Κέντρο. Παρά το



βεβαρυμένο πρόγραμμα του Πρωθυπουργού, θα ήταν σωστό να γίνει δεκτό το αίτημά 

του. Ο Πρωθυπουργός θα τιμούσε έτσι έναν καταξιωμένο πανεπιστημιακό δάσκαλο και 

πνευματικό άνθρωπο.

6. Συνημμένα εσωκλείονται παρουσιαστικό φυλλάδιο του Κέντρου και ορισμένα 

από τα δημοσιεύματά του.

Αθήνα, 15 Απριλίου 1998
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