ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ
Εκ: τού σχεδίου νόμου «κερί Οργανισμού καί λειτουργίας
τής ΈΨνικής ΠιναχοΨήκης /.a: Μουσείου ΆλεΞάνδοου
Σοΰτσου» (ΕΠΜΑΣ).
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βουλί/ν τΰ/ι· ΈλλήποΡ

1. A:i τού ύκοβαλλομένου σχεδίου νόμου σκοκείται ή εναρ
μόνιση σών διατάξεων τοϋ Ν. 2814 τοΰ 1954 κρός την δημιουργηΨεΐσαν ήόη κραγματ:·/.ήν χατάστασιν. μετά τήν άνίγερσιν ·τίου μεγάρου, τήν όργάνιυσιν διαφόρων ΕχΨέσεων καί
τήν έν γίνει δραστηριότητα
διά τήν έχτλήρωσ’.ν των σκο
τών τοϋ Ιδρύματος.
2. Ή ΗΨνική Πινακοψήχη χατά τάς διατάξεις τού Ν.
1434 τοΰ 1918 (Φ.Ε.Ιν. 115) έτύγχανεν Tstov δημόσιον Ίδρυμ2. τό δε κροσωκιχόν αυτής χατά τάς αύτάς διατάξεις άκοτελειτα:_έχ δημοσίων ύκαλλήλωνμισΨρδοτουμένων εις .βάρος
τοΰ Κρατικού Π ροϋκολογισμού. ΕΞ άλλου διά τής άκο 9ης
Μαρτίου 1883 ϊδιογρ as ου διαΨήκης και τοϋ άκό 8 Άκριλίου 1894 ιδιογράφου χωο:/άλλου τοΰ ’Αλεξάνδρου Σοΰτσου,
κατελείφψη εις τό Ελλην. Δημόσιον άκασα ή κεριουσία του
δια τήν έχτίλεσ'.ν των άναφερομένων εις αυτήν σκοκών ύκό
τον ορον δτ! «ο! μισΨοί τοϋ κροσιοκιχοΰ έσονται εις βάρος τοϋ
ΈΨνους», Τήν διαψήκην_ταΰτην άκεδέχψη έν τώ συνόλω της
τό Δημόσιον καί ο-υτως έδημιουργήψη τό Κληροδότημα ’Αλε
ξάνδρου Σοΰτσου.
3. Δ:ά τοΰ Ν. 2814 τοϋ 1954. ώρίσΨη ότ: ή διά τής άκό
9 Μαρτίου 1883 ιδιογράφου
διαΨήκης τοΰ Άλ. Σοΰτσου
καταλειφΨεΐσα εις τό Ελληνικόν Δτ,μόσ:ον κεριουσία στρός
ιδρυσιν Μουσείου Ζωγραφικής διατίΨεται ύκέρ τοΰ ϊ:ά τοϋ
Νόμου τοΰτου συν.στωμένου κοινωφελούς σχοκοϋ ν.κ.δ.δ. ύκό
τήν έκωνυμίαν «ΈΨνική Πινακοθήκη xat Μουσείο ’Αλεξάν
δρου Σοΰτσου» και κεραιτέρω (άρΨρον 5) διετηρήψησαν αί
διατάξεις τοϋ Ν. 1434 τοϋ 1918 xat τοϋ Νόμου 4603 τοϋ
1930 κερί αναγραφής εις τον Ειδικόν Π ροϋκολογισμόν τοϋ
Ύκουργείου Εθνικής Παιδείας άναλόγου Πιστώσεως ϊι’ έξο
δα λειτουργίας τής ΈΨνικής Π ινακοΨήκης ώς χαί τοιαΰτη
δι! αγοράν Έργων Τέχνης xat πλουτισμόν των συλλογών αυ
τής. χωρίς έχ παραλλήλου νά ρυΨμισΨή χαί τό Δέμα τοϋ άκαιτηΨησομένου κρός έκκλήρωσιν των σκοτών αυτού κροσωκικοϋ.
μέ άκοτέλεσμα ή υφιστάμενη σήμερον σΰνΨεσίς του ν’ ανάγε
ται εις τάς ττροϊσχυοΰσας διατάξεις κερί ΈΨνικής ΠινακοΨήχης. δτε ή ατοστολή αυτής κεριορίζετο άκλώς εις τήν διαφΰλαξιν καί μόνον τών Έργων Τέχνης.
4. Π ρός κάλυψιν τών ελλείψεων τοΰτων τοϋ Ν. 2814 τοϋ
1954 άκοδλέκει τό ύκοόαλλόμενο σχέδιο νόμου καί ειδιχώτερα:
Διά τοΰ άρψρου 1 ορίζεται ότι ή ΈΨνική Π ινακοΨήκη τής
Ελλάδος Ψά διέτεται έφ’ εξής ύκό τών διατάξεων τοϋ τα-

ρόντος νομοσχεδίου εις τρότον ώστε νά φαίνεται ή συνέχεια
και ταυτότης τοϋ ταλαιού ιδρύματος τρός τό όργανοΰμενον
διά τοϋ ταρόντος ν.τ.δ.δ.
Διά τοΰ άρψρου 2 διαγράφονται οί σχοτοί τής ΈΨνικής
Πινακοθήκης δτως αυτοί έχουν διαμορφω-ΰή σήμερα ενώ τά
άρψρα 3. 4 καί 5 ταραμένουν ώς είχον εις τον Ν. 2814/
1954 (,άρψρα 5. 6 καί 7) εταναλαμδάνονται δε διά λόγους
ενιαίας ρυψμίσεως τών Ψεμάτων τής ΈΨνικής ΠιναχοΨήκης.
Διά τών άρψρων 6. 7 καί 8 ρυθμίζονται τά Ψέματα διοικήσεως τοΰ νομι.-.οϋ κοοσώκου σύμφωνα μέ τους όρους τής ϊιαΨήκης τοΰ Αλεξ. Σοΰτσου καί τήν υφιστάμενη σΰνΨεση τοϋ
Δ.Σ. καί διά τοϋ άρψρου 9 καΨορίζεται ή τΰνψεσις καί α:
αρμοδιότητες τής Καλλιτεχνικής Έκιτροκής.
Διά τοϋ άσΨρου 10 κροδλέκεται ή αγορά έργων τέχνης διά
τόν κλουτισμόν τών συλλογών τής ΠινακοΨήκης καί διά τών
άρψρων 11 καί 12 έως καί 21 καΨορίζονται ή διάρψρωσις
τών ΰκηρεσιών τής ΈΨνικής Π ινακοΨήκης καί α! αρμοδιότη
τες αΰτών. όκως άκαιτει ή σημερινή κραγματικότης.
Διά τοΰ άρψρου 12 κροίλέκονται αί Ψέσεις τοϋ τακτικού
καί έκί συμοάσει κροσωκικοϋ καί καΨορίζονται ο! όαΨμοί κατά
κλάδους, ενώ διά τοϋ άρψρου 13 καΨορίζονται τά άκαιτοΰμενα κροσόντα διά τόν εισαγωγικόν ίαΨμόν έκάστου κλάδου.
Εΐδικώς διευκρινίζεται ότι διά τάς Ψέσεις Εφόρων τού Κλά
δου ΑΤΙ Αρχαιολόγων—'Ιστορικών Τέχνης είναι δυνατός ό
διορισμός άκ’ εϋΨείας εις τον 3ον ίαΨμόν έφ’ όσον οι ύκοψήφιοι κέκτηνται τά άκαιτοΰμενα ειδικά καί εξαιρετικά κροσόντα σκουδών καί κροΰκηρεσίας.
Διά τού άρψρου 14 κατατάσσεται τό ήδη ύκηρετοϋν μόνι
μον κροσωκικόν μέ τους ίαΨμοός τους όκοίους κατέχει καί
τό έκτακτον άναλόγως τής είδικότητος έκάστου εις τάς κροίλεκομένας ύκό τοϋ καρόντος Ψέσεις. Περαιτέρω διά τών άρ
ψρων 15. 16 και 17 διευκρινίζεται ή ύκηρεσιακή κατάστασις ‘τού κροσωκικοϋ τής ΈΨνικής Π ivx/.οΨήκης. καΨορίζονται
τά ΰκηρεσιακά καί ΠειΨαρχικά Συμβούλια εις τά όκοια ύκάγεται τοϋτο καί ό τρόκος μετακινήσεως αϋτοϋ κρός έκκλήρωσιν τών διαγραφομένων ύκό τοϋ καρόντος σκοκών τής ΠινακυΨήκης.
Τέλος διά τών διατάξεων τοϋ άρψρου 29 καρέχεται ή ευ
χέρεια τής διαρΨρώσεως τών ύκηρεσιών τής ΈΨνικής ΠινακοΨήκης καί τής συστάσεως κεριφερειακών ύκηρεσιών αυτής
διά Π ροεδρικών Δ/των.
5. Καταργοΰμεναι διατάξεις έχουν ώς συνημμένως.
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