
ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Υοπούέτηση itκαστινών έργων σε δημ/υσιους χώρους και v.::::; 
και άλλες διατάξεις.

Προς τη Βουλή τουν Ελλήηυν

I
Η ένταξη της σύγχρονης εικαστικής έκφρασης στα αρ

χιτεκτονικά σύνολα. έχει αντιμετωπιστεί. μέχρι τώρα, στη 
Χώρα μας. awe περιστασιαηοά και σε πολύ περιορισμένη χ/.ι- 
μακα. τόσο στον ιδιωτικό όσο και στον δημόσιο τομέα.

Κι χυτό δεν είναι τυχα-ίο. μάλλον είναι συνετές προς την 
πολιτική τον ακολσυύήύηκε στον οικιστικό ταυ-εα δεκάδες 
χρόνια. Η αναρχη ιδάμηση και η χαμηλής ποιότητας οικοδο
μή, διαμόρφωσατν άθλιες χεριβαλλοντολογικ/ές συνύήκες με 
σημαντικές εχιόραπεις σε κατ' ιδίαν τομείς, όπως Χ.χ. τη·/ 
υγεία ή τη·/ ευαιβύητοχοίηση των τελιτων. Σίγευρα -Sa μπο
ρούσαμε να πούμε για επιδράσεις σε όλο σχεδόν τε φασμα της 
κεινωνικής ζωής.

Με διαμορφωμένη τλέον την κατάσταση στο μεγαλύτερο 
τεσοστό. τόσο στα. αστικά κέντσα. όσο και στην ύπαιόρο. οι 
δυνατότητες, τα όρια παρέμόασης, δεν είναι τόσο μεγάλα. 
Χρονικά, όμως έχουν εξαντληθεί τα περιύωρισ και χρεπει 
αμέσως να εκδηλωύεί η κρατική βούληση. τον τιόανόν -ύα 
συμταοατύοε: και την ιδιωτική και νσ βοηθήσει στο βαύμο. 
του δυνατού:

α) στην αισθητική ανάτλαση των ελληνικών τόλεων και 
κυρίως στον εξανθρωπισμό των μεγάλων οικοδομικών συγκρο
τημάτων,

6) σττχ/ ευαΓσύητοπο:ητη του κοινού για το περιβάλλον.

γ) στη-/ αισθητική πληροφόρηση. συγκίνηση και ψυχολο
γική συμμετοχή του κοινού, του μτορε! να πετύχει η συνερ
γασία και η ταυτόχρονη και στον ίδιο χώρο λειτουργία των 
εικαστικών τεχνών με την αρχιτεκτονική.

Όλους τους βρίσκει σύμφωνους, ότι η ένταξη της εικα
στικής έκφρασης στα αρχιτεκτονικά σύνολα καθιερώνει τις 
διάφορες μορφές εικαστικών αναζητήσεων ως συστατικά στοι
χεία κοινωνικής ζωής και ετιτρέτει την τλατύτερη αποδο
χή της σχέσης μεταξύ τέχνης και κοινωνίας, η οτοία μπο- 
ρεί να οδηγήσει στη διεύρυνση της ελευθερίας της τέχνης 
αλλά και της κοινωνίας.

Εσσιτσλέον η ένταξη αυτή, με την καύημερινή, ζωντανή και 
άμεση προβολή καλλιτεχνικού έργου, είναι αρχή μιας ευρύ
τερης καλλιτεχνικής προσπάθειας και οΗοπαιοαγώγησης και 
συντευ.ει δυναμικό στη/ εξέλιξη των εικαστικών τεχνών.

Ακόμη η ένταξη αυτή, ανεξάρτητα αχό τη δυνοττότητα 
ε·/ός συγκεκριμένου έργου τέχνης να εξυψώσει το αισθητή
ριο του κοινού, είναι ατό.μόνη της δυνατή να συντελέσει στην 
ανατττυςη των χνύοωχένων σχεσεων και να καταφέρει να γί
νει συνείδηση η μεγάλτ, σημασία που έχει για τον καθημερινό 
κοινωνικό χώρο η καλλιτεχνική δημιουργία και το καλαί
σθητο οτεριδάλλον.

Αυτές είναι οι βασικές σκέψεις σου ώθησαν την κυβέρνη- 
ση να προτείνει στην **5νίκη σ/τιχρετωχεία. για ιΐήφιστ. το 
παρόν -νομοσχέδιο.

9

Αζίίίμη με το νομοσχέδιο αυτό τροποποιούνται άρθρα το. 
νόμου 1218/1981. σου προβλέπει τη λειτουργία του Επιμε
λητηρίου Εικαστικών Τεχνών Ελλάδος (Ε.Ε.Τ.Ε.). Η τρο
ποποίηση αυτή είναι απαραίτητη αφ’ ενός για να εναρμονι
στούν οι διατάξεις του με αποφάσεις ανωτάτων δικαστηρίων 
και αφετέρου για να γίνει πιο λειτουργικός, στο σύνολό του. 
ο νόμος και σύμφωνος με τη/ σειρά σου αποκτήθηκε τα χρό
νια της εφαρμογής του ή με αντιλήψεις σου είναι ώριμες 
πλέον σήμερα στο χώρο των εικαστικών τεχνών κ,αι τον κοι
νωνικό χώρο γενικά.
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Με το νομοσχέδιο προβλέπεται ειδικότερα:
Στο πρώτο άρθρο: καθορίζεται ότι ποσό ενός δισεκατομ

μυρίου. δραχμών ύα διατίθεται ετησίως για την τοποθέτηση 
έργων εικαστικών τεχνών σε δημόσιους χώρους και κτίρια. 
Ακόμη δίδεται ο ορισμός του εικαστικού έργου και καύορίζε- 
τα· ποια έργα ανατίθενται απ ευθείας στους καλλιτέχνες 
και ποια ύστερα αχό διαγωνισμό. Η χχρ. 2 χου αναφέρετα: 
στη/ έννοια του εικαστικού έργου, εχει Τεθεί για να διευκρι
νίσει ότι για την εφαρμογή του νόμου (δαπανη κ.ατασ/.ευή; 
και συνεχώς τρόχος ανάθεσής της. μεταβίβαση κ.υριότητας 
χλπ.ι. είτε ένα έργο γίνεται (άγαλμα, πίνακας ζωγραφικής 
κ.α.ί. είτε χερισσοτερα διαφόρων ειδών (άγαλμα, χίνακ.ας 
ζωγραφικής κ.αι γλυπτό) τα οχοια τοποθετούνται στον ίδιο 
χώρο κ.αι αχοτελούν ενότητα γίνεται λόγος για εικαστικό έο- 
γο συνολικά. Συνεχώς, αν αχοφασιστε: να γίνουν έργα δια
φόρων ειδών χου θα τοποθετηθούν σε κάποιον χώρο, δεν θα 
ληφθεί υχόψη η δαχανη κατασκευής του κάθε έργου ξεχω
ριστά. αλλά η συνολική δαχάνη. η οχοίσ θα λαμοάνεται 
υχόό/η ως δαπάνη του εικαστικού έργου για την εφαρμογή 

του νόμου αυτού. Βέβαια στον, σχετικό διαγωνισμό κάθε εί
δος ν’ ανατεθεί σε αντίστοιχο καλλιτέχνη ή σε ομάδα καλ
λιτεχνών με συνολική πρόταση ή σε συνδυασμό κ.αι σων δύο.

Στο δεύτερο αρόρο: χροίλέχεται η επιτροπή. στη/ οχοία 
ανατίόετα: το κύριο βάρος υλοποίησης του νόμου. Είναι μια 
εχιτροχή αχό καλλιτέχνες και ειδικούς, η οχοία θα κάνε: 
::ς εισηγήσεις στον Υπουργό Πολιτισμού για τα έργα πο- 
ύα γίνονται και ύα είναι επίσης η κριτική εχιτροχή των 
καλλιτεχνικών διαγωνισμών του ύα χροκηρύσσονται. Η εχι
τροχή ύα είναι μία και κεντρική. Πρόθεση του Τχουργείου 
Πολιτισμού είναι να γίνουν και περιφερειακές υχοεχιτροχές. 
ώστε να αποκεντρωθεί η εφαρμογή του νόμου. Αυτό ύα γί
νει μόλις αποκτηθεί η απαραίτητη πείρα αχό τη/ εφαρμο
γή του νόμου. Το νομικό πλαίσιο ύα είναι έτοιμο αφού χρο- 
δλέχεται σχετική διάταξη στην χαράγρ. 7.

Στο τρίτο άρύρο: προβλέχονται ρυύμίσεις για τα c:x0t-/.x- 
στικά ύέματα χου ύα προκόψουν κατά τη/ εφαρμογή του 
νόμου και κυρίως τα ύέματα των συμβάσεων μεταξύ Υποορ- 
γού και Καλλιτεχνών μετά τη/ ανάθεση ταυ καλλιτεχνικού 
διαγωνισμού, είτε αχ ευύείας είτε ύστερα αχέ διαγωνισμό. 
Ακόμη με το άρύρο αυτό -δίνεται η δυνατότητα ν’ αναλαμ
βάνει το κ.αλλιτεχνικό έργο και ομάδα καλλιτεχνών.

Στο τέταρτο άρύαο: προβλέπεται η δυνατότητα να μετα
βιβάζεται το καλλιτεχνικό έργο στον φορέα στον οποίο ανήκει 
ο χώρος όπου τοποθετείται. Ακόμη δίνεται η δυνατότητα να 
Γοχούετηύεί το έργο σε άλλο χώρο από αυτό/ που είχε αρ
χικά επιλεγεί. Επίσης, χροίλέχεται για την ενίσχυση του 
Επιμελητηρίου Εικαστικών Τεχνών Ελλάδας, η κράτηση 
υπέρ αυτού ποσοστού αχό τη δαχάνη κατασκευής του εικαστι
κού έργου. Τέλος ρυθμίζονται τα ύέματα χου αφορούν στην 
τοχούέτηση και τη συντήρηση των έργων.

Στα άρύρα δ. 6 και 7: Προβλέχονται τροποποιήσεις του 
ιδρυτικού νόμου του Επιμελητηρίου Εικαστικών Τεχνών Ελ- 
7.άδας, κατά τις οποίες δίνεται η δυνατότητα να γίνουν μέ
λη του αλλοδαποί καλλιτέχνες που ζουν και δημιουργούν 
στη Χώρα μας, ορίζονται προϋποθέσεις για την εγγραφή ως 
μελών καλλιτεχνών, ot οποίοι δεν έχουν πτυχίο ανώτατη; 
σχολής, καθορίζονται οι λειτουργίες και η συγκρότηση τω/ 
επιτροπών κατάταξης και κρίσης του Επιμελητηρίου ώστε 
να γίνουν ευέλικτες και ν αποφευχύούν οι χρονοδόρες δια
δικασίες και προβλέχονται διατάξεις χου εξυπηρετούν τη 
λειτουργικότητα του Επιμελητηρίου.

Στο όγδοο άρύρο: για τεχνικούς και μόνο /-άγους τροπο
ποιείται η διάταξη που προέβλεχε έσοδα αχό κρατικές επι
χορηγήσεις και πλέον αναφέρεται ονομαστικά το Υπουργείο 
Πολιτισμού. Οι τεχ/ικοί λόγοι συνίστχ/ται στο ότι οι αρμό
διες υπηρεσίες έκρινα·/ ότι η γενική αναφορά «κρατικέ; επι
χορηγήσεις» ήταν ασαφής και δημιουργούσε προβλήματα στο 
κύρος της επιχορήγησης. Συνεχώς, πρόκειται για πιο προ



σεγμένη αναδιατύπωση υπάρχουσας διάταξης. Ακόμη με την 
παράγραφο 2 τροποποιείται το άρψρο 9 το.» ν. 645/1977 
γιατί προέδλεπε ίλιγγο από σνμόούλοa; του Ελεγκτικόν Συ
νεδρίου ττη ίιαχείριστ, τον Ευρωπαιν.ον ϊίολιτιστικον Κέντρου 
Δελφών. To Ελεγκτικό Συνέδριο αρνείται όμως V3 ασκήσει 
έλεγχο γιατί πρόκειται για ΝΠ1Δ και συνεπώς δεν έχουν 
αρμοδιότητα τα μέλη τον. Το ίδιο πρότεινε ελεγχο από τρι
μελή επιτροπή επάλληλων το ο και η πρόταση αυτή περιλαμ
βάνεται στη διάταξη.

Στο ένατο άρόρο προβλέπεται η ισχύς του νόμον.
Ύστερα από τ2 παραπάνω, ζητούμε την ψήφιση τον αχε

ί ίον νόμον από τη Βουλή.
ΑΨήνα. 6 Ιουνίου 1986 

Ο: Τπονργοί

ΒΨνικ.ής Οικονοκίας Οικονομικών
11. ΡΟΤΜΕΛΓΩΤΗΣ Δ. ΤΣΟΒΟΛΑΣ

Π ολιτισμού
Α. Μ. ΜΕΡΚΟΓΡΗ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΓ
ΤοποΨετηση εικαστικών έργων ή δημόσιους χώρον; κ.α: κτί

ριο κ.α: άλλες διατάσεις.
ΤΡΟ Π ΟΠ ΟΙΟΓΜΕΝΕΣ - Κ Α ΤΑ Ρ ΡΟ I'M ΕΝ ΕΣ 

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Νόμος 1218/1981
' Αρ&ρο 2

Σκοποί
1. Σκοποί τον Επιμελητηρίον Εικαστικ.ων Τεχνών Ελ/.α- 

οος (ΕΕΤΕ) είναι η προαγωγή της καλλιτεχνικής δημιουρ
γίας εις τη·/ Ελλάδα. η οιασφάλισις τον δικαιώματος της 
ελευ-ύέρας καλλιτεχνικής εκ,φράσεως και τον καλλιτεχνικόν 
έργου εις έλονς τους τομείς των εικαστικών τεχνών χωρίς 
να παρεμάαίνη εις Δέματα αιαόητικής και η μέριμνα δια τα 
συμφέροντα των Ελλήνων καλλιτεχνών των ασχολούμενων 
με τας εικαστικά; τέχνας.

Άρ-Spo 2 παρ. 2
στ) Μεριμνά 0:α την εξατφάλισιν επαγγελματικής και 

καλλιτεχνικής στέγης, οια την ίίρνσιν πρατηρίου προυηψείας 
οργάνων και υλικών και φροντίζει δΐ2 την εν γένι: προστα- 
σίοτν κ.αι ίτασφαλισιν των επαγγελματ:κών συμφερόντων των 
Ελλήνων καλλιτεχνών των εικαστικών τεχνών.

'Ap-Spo 3

2. Τα τακτικα μέλη είναι 'Ελληνες υπήκοο: ή ομογενείς 
ο: πληοούντες τας εις το άρνρον 4 προνποΔέσεις. Μόνον τα

κτικά μέλη μετέχουν των οργάνων ϊιοικήσεως τον Επιμελη- 
τηρίον, είναι ισότιμα εις δικαιώματα κ.α·. υποχρεώσεις κά·. 
έχουν δ ικαίωμα του *.κλεγειν και εκλέγοαόαι.

Άρνρο 4
Εγγραφη — Διαγραφή τακτικών μελών

1. Δια την εγγραφήν τακτικών μελών απαιτείται sir./.ω
μά της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών ή ισότιμόν τη: 
αλλοδαπής. της ισοτιμίας ίιαπιστο-μένης κατά νόμον.

Δια τονς μη έχοντες δίπλωμα καλλιτέχνας απαιτονντα: 
δύο Ψετικαί αερίσεις. Α: κρίσεις αυται. διεξάγονται νπό της 
εις το άρψρο 8 Επιτροπής. Μεταξύ των ονο κρίσεων απαρα - 
τήτως πρέπει να μεσολαβήσουν τουλάχιστον δύο έτη.

2. Ο προτιΔέμενος να καταστή. μέλος τον Επιμελητή::·. 
υποβάλλει εις την Ρραμματείαν αυτού αίτησιν. εις τη/ οπαία· 
αναφήρονται τα προσόντα τον. μετά των οικείων αποίεικτ·- 
κών εγ-;ράφων. ως και το τμήμα εις το οποία»· επιΔνμει να 
έγγραφη.

3. Εάν ο υποψήφιος έχη πτνχίον. η Γραμματεία τα. Επιμε
λητηρίου διαβιβάζει αμελλητί την αίτησιν προς τη» Εφορεία» 
τον οικείου τμήματος, η οπαία προβαίνει εις την εγγραφήν 
του.

4. Εάν ο υποψήφιος δεν έχη πτνχίον. η Γραμματεία του 
Επιμελητηρίου διαβιβάζει αμελλητί τη» αίτησιν με όλα τα 
δικαιολογητικα εις την Επιτροπήν Κατατάξεως κ.α: Κρίσεων 
τον Τμήματος, η οποία γνο.μοόοτει περί τον χρόνον εισαγω
γής ταύτης προς κφισιν. Ο χρόνος οντος δε~ δύναται να υπερ- 
βχίνη το έτος από της υποβολής της αιτήσεως. Επί της αι- 
τήσεως απυφαίνετα: η Ολομέλεια της Επιτροπής Κατατά
ξεως και Κρίσεων τον Επιμελητηρ ίον μετ εισήγηση» της 
αντίστοιχον επιτροπής τον οικείον τμήματος. Επί απορριπτι
κής αποφάσεως χώρε! εντός τριών μηνών από της κοσνοποιή- 
σεώς τη; εις τα» αιτούντα προσφνγή εις την αμέσως επομέ- 
νη» Γενικήν Συ»έλευσιν.

5. Τακτικά μέλη του Επιμελητηρίον όύνανται. εφ' όσον έ
χουν τα προς τούτο προσόντα, να ζητήσουν την εγγραφήν των. 
εις πλείονα τον ενός τμήματα.

Ο: εγγραφόμενο: εις πλείονα του ενός τμήματα μετέχουν, 
μετά ψήφον, των εργασιών των τμημάτων εις τα οποία προ- 
σΔέτως ενεγρ'άφησαν, αλλ ασκούν τα εκ.λογικά των δικαιώ
ματα μόνον εις το Τμήμα εις το οποίον αρχσκώς ενεγραοη- 
σαν.

6. Τακτικά μέλη τον Επιμελητηρίον ίννανται. εφ όσον 
έχουν τα προ; τούτο προσόντα, να ζητήσουν τη» μεταγραφήν 
των εφ άπαξ, από του τμήματος εις το οποίον ανήκουν ορ- 
γανικώς. εις έτερον.

7. Δια την διατήρησιν της ιδιότητσς του τακτικού μέλους 
απαιτείται ελάχιστη καλλιτεχνική δραστηριότης οι-απιστονμέ- 
νη ανά δεκαετίαν, υπό της εις το άρΔρσν 8 προβλεπομένης 
Επιτροπής Κατατάξεως και Κρίσεων. Διαπιστσυμένης της


