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1. Διά τοϋ παρόντος νόμου σκοπεΐτχι ή άνχδιοργάνωσις. 
συμφώνως —ρός τάς πρχγμχτικάς του άνάγκχς, τοϋ επισήμου 
φορέως των Ελλήνων καλλιτεχνών των εικαστικών τεχνών. 
'0 νόμος 1863/1944 δεν χντχποκρίνεται πλέον εις τάς 
συγχρόνους απαιτήσεις κχί δΓ χυτόν τον λογον εκριθη σκο- 
πιμον χ) νά κχθορισθοϋν κατά τρόπον σαφή οί σκοποί τοϋ 
Επιμελητηρίου, εις τρόπον ώστε νχ δύνατχι τό ίδρυμα νά 
άναλαμβάνη δράσε ηριότητχς άπχρχιτήτους διά την προ
αγωγήν τών κχλών -,εχνών καί διά την διασφάλισιν τών συμ
φερόντων τών καλλιτεχνών, β) νά διευρυνΟη ό κύκλος 
συμμέτοχης καλλιτεχνών, ώς μελών εις το Έπιμελητήριον 
καί γ) νά ύπάρξη νέχ οργανική διάρθρωσις τοϋ νομικού προ
σώπου διά νά κχτχστή ή λειτουργία του περισσότερον άπο- 
τελεσμχτική.

2. Είδικώτερον τό άρθρον 3 τοϋ νομοσχεδίου κχτατάσσει 
τά μέλη εις τακτικά κχί επίτιμα κχτχργουμένων τών δια
κρίσεων εις σύνεδρχ, πρόσεδρχ κχί δόκιμα, διακρίσεων χί 
όποΐχι δεν συνέβχλχν εις την ομαλήν λειτουργίαν τοϋ ιδρύ
ματος κατά τό παρελθόν. Τό δέ άρθρον 4 καθορίζει έπί 
νέας βάσεως τά προσόντα τών μελών" καί την διαδικασίαν 
έγγραφης αυτών. Ή έγγραφή πραγματοποιείται μέσω Επι
τροπών κατχτάξεως προβλεπομένων ΰπό τοϋ άρθρου 8, 
άπαντα δέ τά μέλη ΰπόκεινται εις έπχνάκρισιν άνά δεκαε
τίαν. Διά τοϋ άρθρου 5 άναδιχρθροϋτχι ή λειτουργία κχί 
καθορίζονται αί άρμοδιότητες τών τεσσάρων τμημάτων 
τοϋ ’Επιμελητηρίου, δίδεται δέ περισσοτέρχ έμφασις εις 
τά εσωτερικά έκάστου τμήματος άναλόγως τών ζητημάτων 
τά όποια έκάστοτε άντιμετωπίζει. Διά τοϋ άρθρου 6 καθο
ρίζεται ή σύνθεσις καί χί άρμοδιότητες τοϋ Διοικητικοί 
Συμβουλίου, τό όποιον καθίσταται ένδεκαμελές, τό δέ 
άρθρον 7 άναφέρεται εις τάς αρμοδιότητας καί τούς τρόπους 
συγκλήσεως της Γενικής Συνελεύσεως τών μελών τοϋ ’Επι
μελητηρίου.

3. Τό σχέδιον καθορίζει ωσαύτως (έν άρθρω 9) τά ειδικά 
δικαιώματα τών μελών τοϋ ’Επιμελητηρίου έν σχέσει προς 
παραγγελίας έργων έκ μέρους τοϋ δημοσίου, ν.π.δ.δ., ορ
γανισμών κοινής ώφελείας, τοπικής αύτοδιοικήσεως κ.λπ., 
αναφέρει δέ λεπτομερώς τούς πόρους τοϋ Επιμελητηρίου 
(άρθρον 10) κχί θεσπίζει ώρισμένας άπχλλαγάς τών μελών 
τοϋ ’Επιμελητηρίου έκ κρατήσεων υπέρ τοϋ Ταμείου Συν
τάξεως Μηχανικών καί ’Εργοληπτών Δημοσίων “Έργων.

4. Λχμβάνεται πρόνοια διά την έκδοσιν κωδικός δεοντο- 
,ογίχς τών μελών τοϋ Επιμελητηρίου, προβλέπετχι δέ 
από τοϋδε ή σύνθεσις είδικοϋ έπτχμελοϋς πειθαρχικού Συμ
βουλίου (άρθρον 11).

5. Έν σχέσει πρός τό διοικητικόν προσωπικόν τοϋ ’Επι
μελητηρίου συνιστώνται θέσεις μονίμου προσωπικού (τρεις 
τοϋ Κλάδου ΛΤ, δύο τοϋ Κλάδου Μ.Ε., μία τοϋ ΣΕ), ώς 
πίσης καί μία θέσις έργατοτεχνικοϋ προσωπικού.
.6. Τέλος, διά τήν έκκαθάρισιν τής καταστάσεως ώς πρός 

ά νϋν μέλη τοϋ Επιμελητηρίου, προβλέπετχι ΰπό τοϋ άρ- 
ρου 16 ή σύστασις ειδικής ’Επιτροπής, ή όποια έπιφορτί- 
εται όπως, έντός τακτής προθεσμίας διαπιστώση τήν νομι
μότητα εγγραφής κχί τήν έπάρκειαν προσόντων μελών έγ- 
■ραφέντων εις τό μεταξύ 21.4.67 καί 24.7.74 διάστημα 
:χι αποφανθή έπί τής ύποψηφιότητος καλλιτεχνών μή 
εκτημένων πτυχίον, τών οποίων έκκρεμοϋν αιτήσεις έγ- 
ραφής ώς μελών εις τό Έπιμελητήριον μέχρι τής δημο- 
ιεύσεως τοϋ παρότος νόμου.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ £ 7. Αί καταργούμεναι κχί τροποποιούμενα', διατάξεις 
έχουν ώς συνημμένως.
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΕΙΑ
Έ/οντες ύπ’ δψει το άπό 7 ’Απριλίου 1943 Διάγγελμα 

τοϋ Προέδρου τής Κυβερνήσεως πρός τον Ελληνικόν Λαόν, 
άπεφασίσαμεν καί δ'.ατάσσομεν :

“Αρθρον 1.
Τδρύετχι_έν_ ’Λθήναις Καλλιτεχνικόν Επαγγελματικόν 

Έπιμελητήριον (Κ.Ε.Ε.) άποτελοϋν Νομικόν Πρόσωπον 
Δημοσίου Δικαίου καί υπαγόμενου εις τήν άρμοδιότητα τοϋ 
Υπουργείου Θρησκευμάτων καί Εθνικής Παιδείας, δπερ 
άσκεΐ τήν έπί τούτου έποπτείαν διά τής Διευθύνσεως Καλών 
Τεχνών. --

“. ρθρον 2.
Σκοπός τοϋ Καλλιτεχνικού ’ Επαγγελματικού Επιμελητη

ρίου είναι ή προαγωγή καί ή προστασία τών κοινών συμφερόν
των τών μελών αυτού ώς καί ή μέριμνα περί τής άξιοπρεπείας 
αυτών καί είδικώτερον ή μελέτη παντός ζητήματος καλλιτε
χνικού έπαγγελματικοϋ, γινομένη είτε οίκοθεν, είτε τη προσ- 
κλήσει τών αρμοδίων αρχών, ή άντιπροσώπευσις τοϋ καλ
λιτεχνικού κόσμου έναντι τοϋ Κράτους, εις πάσας τάς μετ’ 
αυτού έπαγγελματικάς σχέσεις του, ή ίδρυσις Ταμείου ’Αλ
ληλοβοήθειας, ώς καί ή προμήθεια εις τούς καλλιτέχνας, 
μέλη τοϋ Κ.Ε.Ε., τών άπαιτουμένων διά τήν έργασίαν των 
υλικών είτε δι’ ομαδικής παραγγελίας άπ’ εύθείας πρός τούς 
Βιομηχάνους είτε δι’ ίδρύσεως πρατηρίου.

Άρθρον 3.
Μέλη.

1. Ώς μέλη τοϋ Κ.Ε.Ε. έγγράφονται οί Έλληνες κχλ- 
λιτέχνχι τών Εικαστικών Τεχνών (ζωγράφοι, γλϋπται, 
χαράκται, διακοσμηταί), έφ’ όσον κέκτηντχι τά ΰπό τοϋ πα
ρόντος νόμου οριζόμενα προσόντα καί κατά τά έν τοϊς έπο- 
μένοις άρθροις οριζόμενα.

2. Τά Μέλη τοϋ Καλλιτεχνικού Επαγγελματικού Επι
μελητηρίου διακρίνονται εις τάς εξής κατηγορίας : α) Συνέ
δρων μελών, β) Προσέδρων μελών καί γ) Δοκίμων μελών.

3. Μόνον τά Σύνεδρα μέλη έχουν δικαίωμα ψήφου καί 
βουλεύονται, έκλέγοντχ καί εκλεγόμενα καί διαχειριζόμενχ 
τά έπαγγελματικά καλλιτεχνικά πράγματα.

4. Τά Πρόσεδρα μέλη δέν μετέχουν ούτε τών Γενικών 
Συνελεύσεων τοϋ Κ.Ε.Ε., ούτε τών Τμημάτων, δύνανται 
όμως νά συμμετέχουν εις κοινάς συνεδριάσεις μετά τών Συνέ
δρων μελών τοϋ οικείου Τμήματος προκαλουμένας παρά τής 
Εφορίας αύτοϋ.

5. Τά δόκιμα μέλη δέν μετέχουν ούτε εις τάς Γεντκάς 
Συνελεύσεις τοϋ Κ.Ε.Ε., ούτε εις τάς Συνελεύσεις καί τάς 
Συνεδριάσεις τών Τμημάτων.



Άρθρον 4.

Προσόντα μελών.
1. Ώς ελάχιστα προσόντα διά τά Σύνεδρα καί τά Πρόσε- 

δρα μέλη απαιτούνται :
α) Δίπλωμα Άνωτ. Σχολής Καλών Τεχνών ή ισοτίμου 

προς αυτήν ’Αλλοδαπής Σχολής.
β) Συμμετοχή εις μίαν επίσημον έκθεσιν μετά Κριτικής 

’Επιτροπής έν Άθήναις ή έν τή ’Αλλοδαπή.
γ) Πενταετής ευδόκιμος εις δημοσίας εμφανίσεις καλ

λιτεχνική δράσις, ελεγχόμενη διά τής υπό τοϋ άρθρου 6 προ- 
βλεπομένης ’Επιτροπής κατατάξεως.

Διά τούς μή κεκτημένους δίπλωμα τής ’Ανώτατης Σχολής 
Καλών Τεχνών ή άλλης ισοτίμου προς αυτήν άλλοδαπής Σχο
λής ώς έλάχιστα προσόντα άπαιτοΰνται :

α) πενταετής ώς άνω ευδόκιμος είς δημοσίας εμφανίσεις 
καλλιτεχνική δράσις, έλεγχομένη ομοίως παρά τής ’Επι
τροπής κατατάξεως, β) συμμετοχή εις τρεις επισήμους μετά 
Κριτικής ’Επιτροπής εκθέσεις έν Άθήναις ή έν τή Άλλ.ο-

2. Ώς έλάχιστα προσόντα των δοκίμων μελών απαιτούν
ται : δίπλωμα τής ’Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών ή 
άλλης ισοτίμου τής άλλοδαπής ή δύο έκθέσεις έπίσημοι μετά 
Κριτικής ’Επιτροπής έν Άθήναις ή έν τή άλλοδαπή, μετ’ 
άνασκοπήσεως τοϋ Καλλιτεχνικού έργου τού υποψηφίου 
μέλους παρά τής Επιτροπής Κατατάξεως.

3. Ώς άλλοδαπαί Σχολαί όσότιμοι προς τήν Άνωτάτην 
Σχολήν Καλών Τεχνών θεωρούνται αί ύπό ταύτης, γνώμη 
τού Συλλόγου τών Καθηγητών αυτής, αναγνωριζόμενα·, ώς 
τοιαΰται.

4. Προκειμένου περί διακοσμητών έχόντων τήν ειδικό
τητα τού σκηνογράφου ή σκηνογράφησις έκάστου άναβιβα- 
σθέντος θεατρικού έργου ισοδύναμε! προς μίαν έπίσημον. 
έκθεσιν. ... ,

, 5. Κατά τήν πρώτην έφαρμογήν τού παρόντος οΐ έγ- 
γεγραμμένοι καλλ.ιτέχναι εις έν τών έννέα Καλλιτεχνικών 
Σωματείων, Σύνδεσμον Ελλήνων Καλλ.ιτεχνών, 'Ομάδα 
«Τέχνη» Σωματεϊον 'Ελλήνων Γλυπτών, "Ενωσιν «Έλ.εύ- 
θεροι Καλλιτέχναι», Εταιρείαν 'Ελλήνων Καλλ.ιτεχνών, 
Σύνδεσμον 'Ελλήνων Ζωγράφων, Κύκλον Τεχνών, 'Ομάδα 
'Ελλήνων Ζωγράφων—Χαρακτών καί Σύνδεσμον Σκιτσο- 
γράφων θέλ.ουσιν ύποχρεωτικώς καταταγή παρά τής ’Επι
τροπής Κατατάξεως εις μίαν τών τριών κατηγοριών τού έδαφ.
2 τού άρθρου 3 τού παρόντος.

Άρθρον 5.
1. Άμα τή δημοσιεύσει τού παρόντος θά κληθούν διά τού 

Τύπου οί ’Έλληνες Καλλ.ιτέχναι τών Εικαστικών Τεχνών 
νά ΰποβάλωσιν έντος διμήνου πρός τήν διεύθυνσιν Καλ.ών 
Τεχνών τού Υπουργείου Θρησκευμάτων καί ’Εθνικής Παι
δείας αιτήσεις έγγραφής αυτών εις το Κ.Ε.Ε. μετά τών προ
σόντων αυτών καί μετά σημειώματος περιέχοντος τήν καλ.- 
λιτεχνικήν δράσιν έκάστου αίτούντος. 'Ομοίως θέλ.ουσιν 
συνυποβάλλ.ει δήλ.ωσιν περί τού Τμήματος τού ’Επιμελητη
ρίου. εις ό έκαστος έξ αυτών έπιθυμεΐ ν’ άνήκη.

2. Αί αιτήσεις αύται, μετά τον τυπικόν έλεγχον παρά τής 
Διευθύνσεως Καλ.ών Τεχνών, διαβιβάζονται παρ’ αυτής πρός 
τήν ύπό τού άρθρου 6 τού παρόντος προβλιεπομένην ’Επιτρο
πήν Κατατάξεως, ήτις έλέγχουσα ούσιαστικώς τά προσόντα 
έκάστου αίτούντος καλλιτέχνου, κατατάσσει αυτόν εις μίαν 
τών προβλεπομένων παρά τού έδαφ. 2 τού άρθρου 3 κατηγο
ριών, καταρτίζουσα ούτω τούς κ.αταλ.όγους τών κατά τήν πρθύ
την συγκρότησιν τού Κ.Ε.Ε. μελών κατά Τμήματα καί κατη
γορίας.

Άρθρον 6.
’Επιτροπή Κατατάξεως.

1. Κατά τήν πρώτην έφαρμογήν τού παρόντος διά τήν 
δ’.απιστώ σιν τών προσόντων τών δικαιούμενων έγγραφής 
μελών, τήν εγγραφήν μελ.ών καί τήν κατάταξίν των εις μίαν

τών'τριών κατηγοριών, Συνέδρων, Προσέδρων, ή δοκίμων 
μελών συνιστάται ’Επιτροπή, είς ήν συμμετέχουν αντιπρό
σωποι τών τεσσάρων ειδικοτήτων, Ζωγραφικής, Γλυπτι
κής, Χαρακτικής καί Διακοσμητικής, έκλ,εγόμενοι ώς τά 
επόμενα έδάφια όρίζουσιν.

2. "Εκαστον τών έξ καλλιτεχνικών Σωματείων, Σύν
δεσμος Ελλήνων Καλλ.ιτεχνών, Όμάς «Τέχνη», "Ενωσις 
’Ελεύθεροι Καλλ.ιτέχναι, Σύνδεσμος Ελλήνων Ζωγράφων, 
Εταιρεία 'Ελλήνων Καλλ.ιτεχνών καί Κύκλος Τεχνών, συν- 
ερχόμενον εις γενικήν συνέλ.ευσιν, τή προσκλήσει τής Διευ- 
θύνσεως Καλών Τεχνών, θέλει έκλ.έξει έκ τών μελ.ών αύτού 
δύο ζωγράφους ώς μέλη τής ’Επιτροπής Κατατάξεως. Οί 
ύπόλ.οιποι ζωγράφοι, οί μή άνήκοντες είς Σωματεία, συν
ερχόμενοι άπό κοινού κατά τον αύτόν ώς άνω τρόπον, θέλ.ου- 
σιν έκλ.έξει ένα ζωγράφον ώς μέλ.ος τής Επιτροπής Κατα
τάξεως.

3. Οί γλύπταμ άνήκοντες ή μή είς καλλιτεχνικά σωματεία 
συνερχόμενοι άπό κοινού τή προσκλήσει τής Διευθύνσεως 
Καλ.ών Τεχνών θέλ.ουσιν έκλ.έξει πέντε γλ.ύπτας ώς μέλη τής 
’Επιτροπής Κατατάξεως.

4. Οί χαράκται, οί άνήκοντες ή μή είς τήν ομάδα 'Ελλήνων 
Ζωγράφων Χαρακτών, συνερχόμενοι άπό κοινού κατά τον 
αύτόν ώς άνω τρόπον θέλουσι ομοίως έκλ.έξει πέντε χαράκτας 
ώς μέλη τής ’Επιτροπής Κατατάξεως.

5. Οί διακοσμηταί, είτε άνήκουν είς σωματεία είτε μή,
έφ’ όσον ο αριθμός αύτών είναι ίσος τούλ.άχιστον πρός τον 
άριθμόν τών Χαρακτών συνερχόμενοι άπό κοινού μετά πρόσ- 
κλησιν τής Διευθύνσεως Καλ.ών Τεχνών θά έκλ.έξουν πέντε' 
διακοσμητάς ώς μέλη τής Επιτροπής Κατατάξεως, έν έναν-' 
τία περιπτώσει τήν κατάταξίν αύτών είς κατηγορίας θέλουν 
άποφασίσει άπό κοινού οί αντιπρόσωποι τών άλλ,ων ειδικο
τήτων. Γ'.

6. "Ινα έκλ.εγή τις ώς μέλ.ος τής ’Επιτροπής Κατατάξεως
δέον άπαραιτήτως νά έχη τά κάτωθι προσόντα : . ■

α) Δωδεκαετή έπαγγελ.ματικήν δράσιν άποδεδειγμένην (είς 
ταύτην συνυπολογίζονται καί δύο έτη σπουδών είς τήν Άνω
τάτην Σχολήν Καλών Τεχνών ή είς άλλην ισότιμον πρός ταύ
την άλ.λοδαπήν Σχολήν). Ή δωδεκαετής αΰτη δράσις μειού- 
ται είς δεκαετή τοιαύτην (συνυπολ.ογιζομένων διετών σπου
δών είς Σχολ.άς γενικώς άνεγνωρισμένας) προκειμένου περί 
χαρακτών καί διακοσμητών. Έξαιρετικώς τό διά τού έδαφ. 2 
τού παρόντος άρθρου υποδεικνυόμενου παρά τών μή έγ- 
γεγραμμένων είς Σωματεϊον ζωγράφων μέλ.ος δέον νά έχη 
δεκαπενταετή έπαγγελ.ματικήν δράσιν.

β) Άποδεδειγμένην συμμετοχήν είς πέντε τούλ.άχιστον 
έπισήμους μετά Κριτικής ’Επιτροπής έκθέσεις έν Έλλ.άδι 
ή έν τή άλλ.οδαπή.

7. Ή έκλ.ογή τών ώς άνω μελ.ών τής ’Επιτροπής κατατά- 
ςεως γίνεται διά πλ.ειοψηφίας τών τριών τετάρτων τών πα
ρόντων είς εκάστην γενικήν Συνέλ.ευσιν μελ.ών, είς περίπτω- 
σιν δέ, καθ’ ήν τρεις άλλ.επάλληλ.οι ψηφοφορία·., δεν δώσουν 
τό άπαιτούμενον άποτέλ.εσμα διά τής πλ.ειοψηφίας τού ήμί- 
σεος πλ,έον τού ένός τών παρόντων. Οί ώς άνω ούτως έκλ.εγό- 
μενοι άντιπρόσωποι τών τεσσάρων ειδικοτήτων (ζωγρά
φοι, γλ.ύπται. χαράκται καί διακοσμηταί) άπαρτίζουν τήν 
’Επιτροπήν Κατατάξεως ήτις θεωρείται ώς μία ενιαία επι
τροπή, συνεδριάζουσα άπό κοινού καί έξετάζουσα τάς ύπο- 
βαλλ.ομένας πρός έγγραφήν αιτήσεις καί τά προσόντα τών 
αίτούντων.

8. Ή ’Επιτροπή θεωρείται έν απαρτία, έφ’ όσον παρί- 
στανται τά 4/5 τών μελ.ών αύτής καί πάντα τά άνήκοντα είς 
τήν ειδικότητα τού κρινομένου καλλ.ιτέχνου μέλη. Αφού 
άκουσθούν ύποχρεωτικώς αί γνώμαι όλ.ων τών παρόντων 
αί αποφάσεις περί έγγραφής καί κατατάξεως τών μελ.ών λ.αμ- 
βάνονται μόνον διά τής ψήφου τών μελ.ών τής είδικότητος 
είς ήν ανήκει τό κρινόμενον μέλ.ος διά φανεράς ψηφοφορίας 
καί διά τής πλ.ειοψηφίας τών 2/3, αί αποφάσεις έπικυρούν- 
ται ύποχρεωτικώς παρά τού συνόλ.ου τών παρόντων μελ.ών 
τής ’Επιτροπής.
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Άρθρον 7.
Μετά τήν ίδρυσιν τού Κ. Ε. Ε. καί τον πρώτον καταρτι

σμόν αύτοϋ ό τρόπος τής περαιτέρω έγγραφης μελών καί της 
κατατάξεως αυτών εις μίαν τών τριών κατηγοριών τών ΙΙροσ- 
έδρων, Συνέδρων ή Δοκίμων μελών Θα όρισθή δια Κανονι
σμού ψηφιζομένου παρά τής Γενικής Συνελεύσεως τοΰ 
Κ.Ε.Ε. καί έγκρινομένου διά Διατάγματος προκαλουμένου 
παρά τοϋ 'Τπουργοΰ Θρησκευμάτων καί ’Εθνικής Παι
δείας.

Άρθρον S.
Μόνον τά Μέλη τοϋ Κ.Ε.Ε. δύνανται νά αναλαμβάνουν 

καί νά έκτελοϋν παραγγελίας ζωγραφικής, γλυπτικής, χαρα
κτικής καί διακοσμητικής καί τών εφαρμογών αυτών, α) κρα- 
τικάς, β) ερανικάς, γ) ιδρυμάτων καί οργανισμών Δημοσίου 
Δικαίου, δ) δήμων, κοινοτήτων, ναών καί νεκροταφείων, 
ε) κτιρίων, υπαιθρίων χώρων καί δημοσίων αιθουσών ώς 
θεάτρων, τραπεζών καί τών παρομοίων. Έκ τών ώς άνω 
καλλιτεχνικών έν γένει εργασιών αί μέν σοβαραί άνατίθεν- 
ται κατόπιν διαγο/νισμοϋ αί δέ μικροτέρου ενδιαφέροντος 
επ’ εύθείας.

2. 'Ο τρόπος τής άναθέσεως καί άναλήψεως τών ώς άνω 
καλλιτεχνικών εργασιών διά διαγωνισμοϋ ή καί άπ’ εύθείας 
θέλει κανονισθή διά Δ/ματος τοϋ Υπουργικού Συμβουλίου 
εφ απαξ έκδοθησομένου, μετά γνωμοδότησιν τοϋ καλλιτε
χνικού καί Επαγγελματικού ’Επιμελητηρίου.

Άρθρον 9.
Τμήματα.

1. Τό Καλλιτεχνικόν Επαγγελματικόν Επιμελητήριου 
διαιρείται εις τέσσαρα τμήματα, α) ζωγραφικής, β) γλυ
πτικής, γ) χαρακτικής καί δ)'διακοσμητικής.

2. Τά Τμήματα ταϋτα είναι συμβουλευτικά, εσωτερικής 
ρύσεως όργανα τοϋ Κ. Ε. Ε. μελετώντα τά ενδιαφέροντα 
την ειδικότητα ζητήματα είτε διά τής ’Εφορίας έκάστου 
Τμήματος εΐτε διά τής Γενικής Συνελεύσεως αύτοϋ είτε καί 
δι’ Επιτροπών έκλεγομένων προς τούτο. Αί άποφάσεις καί 
γνωμοδοτήσεις τών τμημάτων δέ'/ είναι υποχρεωτικά·, διά 
:ό Γενικόν Συμβούλιου εάν κατά τήν κρίσιν αύτοϋ άνατί- 
•ενται προς τά συμφέροντα άλλου τμήματος ή προς τά γενικά 
τυμφέροντα τοϋ Κ. Ε. Ε.

3. Παν ζήτημα ενδιαφέρον είδικώς οίοδήποτε τμήμα 
ιαραπεμπεται ύποχρεωτικώς εις αύτο προς μελέτην καί γνω- 
οδότησιν προ πάσης έπ’ αύτοϋ ένεργείας τοϋ Κ. Ε. Ε., έπι- 
ρεπομενου όπο/ς εις περίπτωσιν επείγοντος τάσσηται προ- 
εσμία πρός υποβολήν τής σχετικής γνωμοδοτήσεως αύτοϋ 
ής προθεσμίας παρεχόμενης απράκτου τό Κ.Ε.Ε. δύναται 
ά ενεργή καί άνευ γνώμης τοϋ Τμήματος.

4. Τάς εργασίας έκάστου Τμήματος διευθύνει ’Εφορία 
ποτελουμένη έξ ενός Προέδρου, ενός Γραμματέως, ενός 
αμίου καί δύο Συμβούλων. Ή ’Εφορία αύτη εκλέγεται 
ατά διετίαν διά μυστικής ψηφοφορίας παρά τής Γενικής 
υνελεύσεως τοϋ Τμήματος απαρτιζόμενης έκ τών Συνέδρων 
ελών αύτοϋ τών παρευρισκομένων έν τη Περιφερεία τής 
:ως Διοικήσεως Πρωτευούσης καί συνερχομένης τό πρώτον 
ικαήμερον τοϋ μηνός ’Απριλίου έκάστου δευτέρου έτους

ειδικής προσκλήσεως άποστελλομένης τούλάχιστον όκτώ 
ιέρας προ τής διά τήν εκλογήν δριζομένης ήμέρας. ’Εν τή 
ιοσκλήσει δέον ν’ άναγράφηται ή ήμέρα , ή ώρα καί ό τόπος 
ής συνελεύσεως.
5. Κατά τήν πρώτην εφαρμογήν τοϋ παρόντος ή εκλογή 

>ν ’Εφοριών Τμημάτων θέλει γίνει άμα τώ καταρτισμώ τοϋ 
πιμελητηρίου τών Τμημάτων συγκαλουμένων ιδιαιτέρως 
; γενικάς Συνελεύσεις τών Συνέδρων αύτών μελών παρά 
ς Διευθύνσεως Καλών Τεχνών έπί τή βάσει τών παρά τής 
πιτροπής κατατάςεως καταρτισθησομένων πινάκων.
6. Αί Έφορίαι τών Τμημάτων λειτουργοϋσι έπί τή βάσει 
νονισμοΰ ψηφιζομένου υπό τής Γενικής Συνελεύσεως τοϋ 
Ε.Ε. καί έγκρινομένου διά Διατάγματος.

7. Έκαστον. Τμήμα συνέρχεται εις Γενικάς Συνελεύσεις 
τών Συνέδρων. αύτοϋ μελών τή προσκλήσει τής ’Εφορίας 
αύτοϋ ή έφ’ όσον τήν ζητήσουν έγγράφως τό 1/3 τών Συνέ
δρων αύτοϋ μελών. Ή ’Εφορία έκάστου Τμήματος δύναται 
νά καλή εις κοινήν συνεδρίασιν τά Σύνεδρα καί Πρόσεδρα 
μέλη αύτοϋ οσάκις κρίνει τούτο σκόπιμον.

Άρθρον 10.
Μετά τήν συγκρότησιν τοϋ Κ.Ε.Ε. καί τήν οριστικήν κατά- 

ταξιν έκάστου τών μελών αύτοϋ εις εν έκ τών τεσσάρων Τμη
μάτων δύνανται τά μέλη τοϋ ’Επιμελητηρίου νά έγγραφοϋν 
καί εις άλλα Τμήματα κατόπιν αίτήσεώς των πρός τό Γε
νικόν Συμβούλιον καί έγκρίσεως τοϋ αρμοδίου Τμήματος 
άποφασίζοντος έν Γενική Συνελεύσει, ύπό τον ρητόν όρον 
ότι οί ουτω έγ/ραφόμενοι εις έτερα Τμήματα, έάν τυγχάνουν 
Σύνεδρα μέλη τοϋ Κ.Ε.Ε. δέ/ δύνανται νά βουλεύωνταιεΐ- 
μή εις τό Τμήμα, εις ό άρχικώς κατετάγησαν βάσει τής δη- 
λώσεώς των κατά τήν εγγραφήν των εις τον ’Επιμελητήριο'/.

Άρθρον 11.
Διοίκησις

1. Τό Καλλιτεχνικόν ’Επαγγελματικόν ’Επιμελητήριο·/ 
διοικεϊται_ύπό Γενικού Συμβουλίου άποτελουμενου-εκ τών 
’Εφόρων τών τεσάρων Τμημάτων, τών Γραμματέων αύτών 
καί ώρισμέ/ου άριθμοϋ Συμβούλων έκάστου Τμήματος κατά 
τήν κάτιοθι άναλογίαν καί κατά σειράν έκλογής αύτών εις 
τήν ’Εφορίαν τοϋ Τμήματος.

-, 2. Τμήμα έχον δύναμιν 15-50 μελών άντιπροσωπεύεται
εις τό Γενικόν Συμβούλιον μόνον άπό τον Έφορον καί τον 
Γραμματέα αύτοϋ.-Τμήμα έχον άνω τών 50 μελών έκπρο- 
σωπεϊται έπί πλέον μέ ένα Σύμβουλον μέχρι συμπληρώσεως 
έκάστης νέας πεντηκοντάδος. Εύδέν τμήμα δύναται νά έχη 
πλέον τών πέ/τε έκπροσώπων (συμπεριλαμβανομένων καί 
τοϋ ’Εφόρου καί τοϋ Γραμματέως αύτοϋ) εις τό Γενικόν 
Συμβούλιον τοϋ Κ.Ε.Ε. όσοσδήποτε καί άν είναι ό άριθμός 
τών μελών αύτοϋ. Ώς δύναμις έκάστου Τμήματος υπολο
γίζεται τό σΰνολον τών Συνέδρων καί Προσέδρων αύτοϋ με
λών.

3. Τό Γενικόν Συμβούλιον κατά τήν πρώτην συνεδρίασιν 
αύτοϋ έκάστου έτους ή καί εντός αύτοϋ, άν παραστή άνάγκη 
λόγω εξόδου έξ οίασδήποτε άφορμής τίνος τών μελών αύτοϋ 
έκλέγει διά μυστικής ψηφοφορίας έκ τών μελών του τόν Πρόε
δρόν, δύο άντιπροέδρους γενικόν Γραμματέα, ταμίαν καί 
γενικόν γραμματέα.

4. Τό Γενικόν Συμβούλιον συνέρχεται τή προσκλήσει 
τοϋ Προέδρου άπαξ τουλάχιστον κατά δεκαπενθήμερον ή 
οσάκις ζητήσει τούτο έγγράφοις τό 1/3 τών μελών αύτοϋ, 
θεωρείται δέ έν απαρτία έφ’ όσον οί παρόντες είναι πλείονες 
τών άπόντων, εύρίσκεται δέ μεταξύ τών παρόντων ό Πρόε
δρος ή εις τών ’Αντιπροέδρων.

5. Τό Γενικόν Συμβούλιον αποφασίζει κατά πλειοψηφίαν 
τών παρόντων εις τάς συνεδριάσεις αύτοϋ, τών δέ συνεδριών 
τηρούνται πρακτικά έπιμελεία τοϋ Γενικοϋ Γραμματέως.

6. Τό Γενικόν Συμβούλιον έπιλαμβάνεται πάσης ύπο- 
θέσεως τής άρμοδιότητος τοϋ Κ.Ε.Ε. είδικώτερον : α') 
εφορεύει έπί τής έκπληρώσεως τών σκοπών αύτοϋ, έκτελοϋν 
τάς αποφάσεις τών Γενικών Συνελεύσεων τοϋ ’Επιμελητη
ρίου, β') διαχειρίζεται τήν περιουσίαν καί τούς πόρους τοϋ 
Κ.Ε.Ε. μεριμνά καί άποφασίζει διά τήν κατασκευήν καί 
συντήρησιν τών έπίπλων καί σκευών, δ') καταρτίζει τόν 
έτήσιον προϋπολογισμόν καί άπολογισμον τών έσόδων καί 
έξόδων μετά συντόμου έκθέσεως τών κατά τό έτος, δι’ ό 
απολογισμός, πεπραγμένων, ε') ένεργεΐ κατά τήν δι’ άπο- 
φάσεων τής Γενικής Συνελεύσεως παρεχομένην έκάστοτε 
αύτώ έξουσιοδότησιν.

7. Κατά την πρώτην λειτουργίαν τοϋ Κ.Ε.Ε. ό Διευθυν
τής Καλών Τεχνών συγκαλεΐ έντός δεκαεημερου άπό τής 
έκλογής τών ’Εφοριών τών Τμημάτων συμφώνως τώ έδα- 
φίω 6 τοϋ άρθρου 9 τοΰ παρόντος νόμου τούς δικαιούμενους 
νά συμμετάσχουν τοϋ Γενικού Συμβουλίου εις πρώτην συνε- 
δρίασιν αύτοϋ πρός έκλογήν τοϋ Προεδρείου.
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8. *0 Πρόεδρος διευθύνει τάς Γενικός Συνελεύσεις τοϋ 
Κ.Ε.Ε. συγκαλεΐ το Γενικόν Συμβούλιον κχί Προεδρεύει 
των συνεδριών αύτοϋ, εκπροσωπεί τδ Επιμελητήριου εις 
πάσαν έννομον σχέσιν αύτοϋ ενώπιον πάσης ημεδαπής ή αλ
λοδαπής άρχής καί των Δικαστηρίων, υπογράφει πάντα τα 
έξερχόμενα έγγραφα καί τά χρηματικά έντάλματα μετά τοϋ 
Γενικού Γραμματέως, μετά δέ τοϋ Ταμίου τάς άποδείξεις 
εΐσπράξεως. Τον Πρόεδρον έλλείποντα, άπόντα ή κωλυό- 
μενον άναπληροϊ εις πάντα αύτοϋ τά καθήκοντα ό πρώτος 
κατά σειράν εκλογής ’Αντιπρόεδρος καί τοϋτον ό δεύτερος 
’Αντιπρόεδρος.

9. Ό Γενικός Γραμματεύς έχει την Γενικήν Διεύθυνσιν 
τών Γραφείων, έπιμελεΐται τής συντάξεως τών πρακτικών 
τών Γενικών Συνελεύσεων καί τών συνεδριών τοϋ Γενικοϋ 
Συμβουλίου ύπογράφων ταϋτα μετά τοϋ Προέδρου, μεριμνά 
διά την σύνταξιν τών εγγράφων καί τών ενταλμάτων πλη
ρωμής, άτινα καί συνυπογράφει μετά τοϋ Προέδρου, τηρεί 
το Άρχεΐον το μητρώον τών μελών καί παν βιβλίον χρήσιμον 
διά την ύπηρεσίαν τοϋ Κ.Ε.Ε. πλήν τοϋ Ταμίου.

10. Ό Ειδικός Γραμματεύς βοηθεϊ καί άναπληροϊ τόν 
Γενικόν Γραμματέα άναπληρούμενον έν κωλύματι ύπό τίνος 
τών συμβούλων, όριζομένου παρά τοϋ Γενικοϋ Συμβουλίου.

11. Ό Ταμίας επιμελείται τής εΐσπράξεως τών πόρων 
τοϋ ιδρύματος, ύπογράφει τάς αποδείξεις εΐσπράξεως μετά 
τοϋ Προέδρου, καταθέτει εις την Τράπεζαν 'Ελλάδος παν 
εισπραττόμενον ποσόν καί παρακολουθεί την κίνησιν τοΰ 
παρ’ αύτή λογαριασμοϋ τοϋ Κ.Ε.Ε. τηρεί βιβλία εσόδων 
καί έξόδων, ύποχρεούμενος νά δίδη λογαριασμόν οσάκις ζη- 
τηθή τούτο παρά τοϋ Γενικοϋ Συμβουλίου. Τόν Ταμίαν άπόν
τα ή κωλυόμενον άναπληροϊ ό έκ τών μελών τοϋ Γενικοϋ 
Συμβουλίου παρ’ αύτοϋ οριζόμενος.

“Αρθρον 12.
. ... Προσωπικόν. ■

Πρός έκπλήρωσιν τών σκοπών αύτοϋ τό Κ.Ε.Ε. δύναται 
νά προσλάβη τό άναγκαιοϋν αύτώ προσωπικόν, ήτοι έναν Νο
μικόν Σύμβουλον καί υπαλληλικόν προσωπικόν. Ό άριθμός 
τών υπαλλήλων τούτων τά προσόντα καί ό τρόπος προσλή- 
ψεως, τά τής διαβαθμίσεως προαγωγής άποδοχών καί ποι
νών αύτών ώς καί πάσα άναγκαίά διά την όργάνωσιν τοϋ 
προσωπικοϋ τούτου καί την λειτουργίαν τοϋ Κ.Ε.Ε. λεπτο
μέρεια κανονισθήσεται διά Διατάγματος προκαλουμένου 
μετά τών Υπουργών Θρησκευμάτων καί ’Εθνικής Παιδείας 
καί Οικονομικών μετά γνώμην τής Γενικής Συνελεύσεως 
τοϋ Κ.Ε.Ε.

“Αρθρον 13.
Γενικαί Συνελεύσεις.

Ή Γενική Συνέλευσις αποφασίζει επί παντός θέματος 
τής άρμοδιότητος τοϋ Καλλιτεχνικού ’Επαγγελματικού ’Ε
πιμελητηρίου. Ή Γενική Συνέλευσις απαρτίζεται έκ πάντων 
τών Συνέδρων μελών θεωρείται δέ έν άπαρτία κατά τήν πρώ- 
την αύτοϋ συνεδρίαν παρόντος άριθμοϋ μελών τουλάχιστον 
ίσου πρός τό ήμισυ πλέον εντός τοϋ όλου άριθμοϋ τών έν τή 
περιφερεία τής τέως Διοικήσεως Πρωτευούσης συνέδρων 
μελών τοϋ ’Επιμελητηρίου. Μή έτιτευχθείσης άπαρτίας 
κατά τήν πρώτην συνεδρίασιν επαναλαμβάνεται αϋτη μετά 
δευτέραν πρόσκλησιν, ότε καί άρκεϊ διά τήν άπαρτίαν ή πα
ρουσία άριθμοϋ μελών ίσου τουλάχιστον προς το 1 /3 τοϋ 
όλου άριθμοϋ τών έν τή περιφερεία τής τέως Διοικήσεως 
Πρωτευούσης Συνέδρων μελών.

2. Ή Γενική Συνέλευσις συνέρχεται τακτικώς μέν τό 
πρώτον δεκαήμερον τοϋ μηνός ’Απριλίου έκάστου έτους προς 
έλεγχον καί έγκρισιν τής λογοδοσίας τοϋ Γενικοϋ Συμβου
λίου διά τό λήξαν οικονομικόν έτος καί πρός ψήφισιν τοϋ διά 
τό έπόμενον οικονομικόν έτος προϋπολογισμού εσόδων καί 
εξόδων τοϋ ’Επιμελητηρίου, εκτάκτως δέ οσάκις κρίνει τούτο 
άναγκαϊον τό Γενικόν Συμβούλιον ή ζητηθή τούτο εγγρά
φω; παρά τοϋ 1 /3 τών Συνέδρων μελών.

3. Αί άποφάσεις τής Γενικής Συνελεύσεως λαμβάνονται 
διά τής πλειοφηφίας τοϋ ήμίσεος πλέον ενός τών-παρόντων 
μελών. ' ,

“Αρθρον 14.
^ Πόρθ’-r

Πόροι τοϋ Καλλιτεχνικού ’Επαγγελματικού ’Επιμελη
τηρίου είναι :

α') Αί εΐσφοραί τών μελών, κανονιζόμεναι κατ’ έτος δι’ 
άποφάσεως τοϋ Γενικοϋ Συμβουλίου τοϋ ’Επιμελητηρίου.

β') Τεχνόσημον επί πάσης έντοιχίου άγγελίας, καθορι
ζόμενου έκάστοτε διά κοινής άποφάσεως τοϋ Υπουργού ’Ε
θνικής Παιδείας καί Οικονομικών.

γ') Τεχνόσημον έπί παντός έργου τέχνης ώς καί επί παν
τός άντικειμένου καλλιτεχνικής βιοτεχνίας, μαρμάρινου, 
χάλκινου ξυλογλύπτου, κεραμικού πήλινου ελεφαντοστού 
ή καί έξ οΐουδήποτε άλλου μετάλλου ή άλλης πρωτοτύπου 
όλης. Τό τεχνόσημον επιβάλλεται εις τά άνω έργα καί άντι- 
κείμενα τά πωλούμενα έν τώ έμπορίω γενικώς άνέρχεται 
δέ εις 2 % έπί τής αξίας έκάστου τών ώς άνω άναφερομένων 
έργων καί άνττκειμένων.

δ') Τεχνόσημον 2 % έπί τής άξίας έκάστου πωλουμένου 
βιβλίου ή άλλου εντύπου διακοσμημένου διά ςυλογραφιών, 
λιθογραφιών, χαλκογραφιών εγχρώμων ή μή.

Τεχνόσημον έπικολλώμενον έπί πάσης έγχρώμου ή μή 
διαφημίσεως έκτυπουμένης έν Έλλ.άδι. Τό ποσοστον τούτο 
καθορίζεται έκάστοτε διά κοινής άποφάσεως τοϋ Υπουργού 
Θρησκευμάτων καί ’Εθνικής Παιδείας καί Οικονομικών.

στ') Ποσοστον 3 °/0 έπί τής άξίας έκάστου κυβικού μέτρου 
μαρμάρου λευκού ή έγχρώμου έξορυσσομένου έξ οΐουδήποτε 
λατομείου τής Ελλάδος.

ζ') Ποσοστον 2% έπί έκάστου τετραγωνικού μέτρου 
λευκού ή έγχρωμον μαρμάρου κοπτομένου παρά τών πριο
νιστηρίων. -

η') Ποσοστον 2% έπί τής άξίας έκάστου άνεγειρομένου 
μνημείου έν τοϊς Νεκροταφείοις τών Πόλεων τών έχουσών 
πληθυσμόν άνω τών 25.000 κατοίκων καί έπί παντός έκτε- 
λουμένου έν τοϊς ίεροϊς Ναοϊς τοΰ Κράτους έργου έκκλη- 
σιασττκής ζωγραφικής. Τό ποσοστον τούτο εισπραττεται 
διά μέν τά Νεκροταφεία καί ιερούς Ναούς τής Περιφέρειας 
τής τέως Διοικήσεως Πρωτευούσης παρά τοϋ Καλλιτεχνι
κού ’Επαγγελματικού ’Επιμελητηρίου, διά δέ τών έπαρχιών 
διά τών οικείων οικονομικών ’Εφοριών, μή έπιτρεπομένης 
τής έκτελέσεως τών έν τώ παρόντι έδαφίω άναφερομένων 
έργων, έάν πρότερον δέν έχει είσπραχθή το ποσοστον τούτο. 
Έκ τών εΐσπραττομένων παρά τοϋ Κ.Ε.Ε. τά 50 % άπο- 
δίδονται εις τό Δημόσιον Ταμείου εις το τέλος έκάστου οι
κονομικού έτους. Ή διάτχξις τής άνωτέρω παραγράφου τοϋ 
παρόντος άρθρου έφαρμόζεται καί έπί παντός γλυπτικού 
έεγου άνεγειρουένου έν έλευθέεω χώεω (πλατείας, πάρκα 
κ.λ.π.).

θ') Ποσοστόν 
έργου τέχνης εις

2 % έπί τής άξίας έκάστου πωλουμένου 
επισήμους έκθέσεις ή ίδιωττκάς τοιαύτας.

ι') Ποσοστόν 2% έπί τών παρασκευαζομένων χρωμάτων 
ύπό οίανδήποτε μορφήν παρά τών έν Έλλάδι εργοστασίων 
χρωματουργίας (εις σωληνάρια, κυτία. βαρέλια κ.λ.π.).

“Αρθρον 15.
1. Ή εΐσπραξις τών κατά το προηγούμενου άρθρον τοϋ 

παρόντος νόμου πόρων πλήν τής περιπτώσεως η' γίνεται 
συμφώνως πρός τάς τών δημοσίων έσόδων κειμένχς δια
τάξεις.

2. Έκ τών πόρων τούτων 50 °0 κατατίθενται εις τον δη
μόσιον προϋπολογισμόν ώς έσοδον αύτοϋ. τά έτερα ;>0 
αποδίδονται εις τό Καλλιτεχνικόν ’Επαγγελματικόν Επι
μελητήριου. κατανεμόμενα ώς εξής :

α') 20 % διά τήν λειτουργίαν καί τάς πάσης φύσεως άνάγ- 
κας τοϋ Επιμελητηρίου

β') 15 % ύπέρ τοϋ Ταμείου ’Αλληλοβοήθειας καί



γ')- 15 °ζ ύπέρ τού Ταμείου Συντάξεως. -Μέχρι σής ίδρύ- 
εως - καί λειτουργία; τού Ταμείου τούτου, το ττοσόν τοϋτο 
ατατίθεται εις τήν Τράπεζαν της Ελλάδος ύπό ίδιον λο- 
αριασμόν.
3. Διά Διατάγματος τοΰ ' Υπουργού Θρησκευμάτων και 

Εθνικής Παιδείας θέλουσι ρυθμισθη χπασχι αί λεπτομέ- 
ειαι αί αφορώσαι τήν εφαρμογήν τοΰ παρόντος άρθρου.

Άρθρον 16.
Προϋπολογισμός - ’Απολογισμός.

1. Το διαχειριστόν έτος τοΰ Κ.Ε.Ε. άρχεται τήν Ιην Ά- 
ριλίου καί λήγει τήν 31ην Μαρτίου.
2. Τό Γενικόν Συμβούλιον καταρτίζει τον ετήσιον προϋ- 

ολογισμόν και απολογισμόν των εσόδων καί εξόδων, οΰς 
χί υποβάλλει εις τήν τακτικήν Γενικήν Συνέλευσιν τοΰ μη- 
<ς ’Απριλίου.

Άρθρον 17.
Π ειθχρχικόν Συμβούλιον.

1. Παρά τω Καλλιτεχνικοί ’Επαγγελματικό) ’Επιμελή- 
,ρίω λειτουργεί έπταμελές πειθαρχικόν Συμβούλιον άπο- 
λούμενον α') έξ ενός Νομικού Συμβούλου τοΰ Κράτους, 
ιζομένου κατ’ έτος ύπό τού Υπουργού Θρησκευμάτων καί 
.Ονικής 11αιδείας ώς Προέδρου,-β') τοΰ Προέδρου τού Γε
νιού Συμβουλίου τού Κ.Ε.Ε., γ') έξ ενός άνωτέρου ΰπαλ- 
λου τού 'Υπουργείου Θρησκευμάτων καί Εθνικής Παι- 
ίας όριζομένου κατ’ έτος παρά τοΰ 'Υπουργού τή προτάσει 
ς Διευθύνσεως Καλών Τεχνών, δ') έκ τεσσάριυν συνέδρων 
ίλών τού Κ.Ε.Ε. ενός έξ έκαστου τμήματος, έκλε ομένου 
χρά τής Γενικής Συνελεύσεο)ζ τού Επιμελητηρίου κατά

πρώτον δεκαήμερον τού Ίανουαοίου έκαστου έτους.
2. Εις τό πειθαρχικόν Συμβούλιον παραπέμπονται παρά 
ύ Γενικού Συμβουλίου τού Κ.Ε.Ε. αί υποθέσεις κατά με- 
ύν αί άφορώσαι την έπαγγελμχτικήν άξιοπρέπειαν καί την 
ίικήν τάξιν έν τώ έπαγγέλματι καί τή καλλιτεχνική οίκο- 
:νεία.
3. Ποιναί έπιβαλλόμεναι παρά τού πειθαρχικού Συμβου- 
ου είναι.
α') Έπίπληξις.
β') Πρόστιμον όριζόμενον παρ’ αύτοΰ.
(') Έκπτωσις άπό τής Εδιότητος τού μέλους μέχρι τριών 
νών.
5') ’Οριστική έκπτωσις.
ί. Διά Διατάγματος προκαλουμένου παρά τού 'Υπουργού 
ησκευμάτων καί ’Εθνικής Παιδείας θά όρισθώσι τά τής 
τούργίας τού Πειθαρχικού Συμβουλίου.

Άρθρον 18.
Τά μέλη τού ’Επαγγελματικού Καλλιτεχνικού Έπιμε- 
τηρίου απαλλάσσονται πάσης κρατήσεως υπέρ τού Τα- 
ου Συντάξεων Μηχανικών καί ’Εργοληπτών Δημοσίων 
ογων διά πάσαν ύπ’ αυτών έκτελουμένην καλλιτεχνικήν 
ασίαν τού Δημοσίου, τών Δήμων, τών Κοινοτήτων, καί 
/ Νομικών έν γένει προσώπων Δημοσίου Δικαίου.

Άρθρον 19.
Γό έδάφιον 2 τού άρθρου 12 τού ύπ’ άριθ. 261/1943 Νό- 
) «περί όργανώσεως καί λειτουργίας τής Στέγης Καλών 
/νών καί Γραμμάτων» αντικαθίσταται διά τούς έξής : 
Η περιουσία τής 'Εστίας καλλιτεχνών λογοτεχνών καί 
σουργών ώς καί πάντα τά άνήκοντα αυτή είδη, έν περι- 
ύσει καταργήσεώς της ή λήξεως τού λόγου δι’ όν συνε- 
θη, τού γεγονότος τούτου βεβαιουμένου διά πράξεως τού 
ουργού Θρησκευμάτων καί ’Εθνικής Παιδείας, περιέρ- 
ται εις τό Καλλιτεχνικόν ’Επαγγελματικόν Έπιμελητή- 
/.

Άρθρον 20.
Η ισχύς τού παρόντος άρχεται άπό τής δημοσιεύσεως 

εις τήν ’Εφημερίδα τής Κυβερνήσεως.
’Εν Άθήναις τή 10 Σεπτεμβρίου 1944.

ΣΧΕΔΙΟΝ -ΝΟΜΟΥ

Περί Επιμελητηρίου Εικαστικών Τεχνών Ελλά: ο ς.

Άρύρον 1.

Τό υπό τοϋ Νόμου 1863/'1944 συστα-άέν νομικόν πρότωπον 
οημοτίου οικαίου υπό τήν επωνυμίαν «Καλλιτεχνικόν Επαγ- 
γελματικόν Επιμελητήριο·/ Έλλάοος» ίχον εοραν τά; Ανή- 
νας μετονομάζεται εΐ; «Επιμελητήριο·/ Εικαστικών Τεχνών 
Έλλάοος 1ΕΕΤΕ >. υπάγεται είς τήν έποπτείαν καί τον 
έλεγχον τοϋ 'Υπουργείου Πολιτισμού καί Έπιττημών καί ίιέ- 
πετα; έφεσής ύπό τών οιατάςεων τοϋ παρόντος.

“Λούρον -2.

Σκοποί.

1. Σκοποί τοϋ Επιμελητηρίου Εϊκαττικών Τεχνών Έλλά- 
ίος (ΕΕΤΕ) είναι ή προαγωγή τής καλλιτεχνικής όημίουρ- 
γίας εις τήν Ελλά ία. ή ίιασφαλισις τοϋ οικαιώματος τής 
ελευύέρας καλλιτεχνικής έκφράτεως καί τοϋ καλλιτεχνικού 
έργου είς όλους τούς τομείς τών εϊκαττικών τεχνών χωρίς να 
παρεμϊαίνη είς -όέματα αΐτύητικής καί ή μέριμνα Οιά τά 
συμφέροντα: -ών Ελλήνων καλλιτεχ/ών τών άσχολουμένων με 
τάς εικαστικές τέχ/ας.

-----2. -Διά τήν επίτευςίν τών-σκοπών- του το- Επιμελητή
ριο·/ έχει τάς ακολούθους άρμοοιότητας:

α. Εξετάζει τά π?οκύπτοντα έκάττοτε ζητήματα τών καλ. 
λίτεχ/ών καί είσηγείτα: είς τους άρμοίιους κρατικούς φορείς 
προτοόρ-ους λιάσει ς.

ί. Μελετά τά -άέματα τής καλλιτεχνικής εκπαιοεύτεως καί 
τής ασκητικής ένημερώσεως τού κοινού καί ϊιατυπώνει σχε- 

- τικάς προτάτεις εις τούς άρμοίίους φορείς.

γ. Συμβάλλει είς τάς προτπα-άείας οιά τήν ϊιατήρησιν 
τοϋ αίσ-άητικού περιβάλλοντος καί τών καλλιτεχνικών μνη
μείων.

ϊ. Οργανώνει ‘καλλιτεχνικές έκίηλώσεις. πραγματοποιεί εκ
θέτεις μεταξύ τών όποιων καί περιΟΪικοΰ προς ένημέρωτιν 
τών μελών του καί τοΰ κοινού, ίιατηρεί άρχείον τής καλλιτε
χνικής ίραστηριότητος τών μελών του καί συμβάλλει γενικά 
είς τήν προβολή·/ τών επιτευγμάτων τών εϊκαττικών ίημιουρ- 
γών εις τήν "ΕΓκλάοα καί οιε-υνώς.

ε. Εύρίτκεται εις επαφήν καί συνεργάζεται μετά καλλι
τεχνικών όργανώτεων τής Ελλάοος καί τής άλλοίαπής.

στ. Μεριμνά οιά τήν έξασφάλίσιν έπαγγελμχτικής καί 
καλλιτεχνικής στέγης, οιά τήν ίορυτιν πρατηρίου προμη-άείας 
οργάνων καί υλικών καί φροντίζει ϊιά τήν έν γένει προστα
σίαν καί οιατφάλισιν τών επαγγελματικών συμφερόντων τών 
'Ελλήνων καλλιτεχνών τών εικαστικών τεχ/ών.

ζ. Λύνατα·. νά οιαάέτη τον άπό στοιχείο·/ ό τού ίρ-άρΟυ 10 
προίλεπόμενον πόρον υπέρ τών μελών του.

Άρ-5?ον 3.

Μέλη.

1. Τά μέλη τοΰ Επιμελητηρίου ϊιακρίνοντα· είς τακτικά 
καί επίτιμα.

2. Τά τακτικά μέλη είναι Έλληνες υπήκοοι ή ομογε
νείς οι πληροΰντες τάς είς τό άρθρον 4 προϋποθέσεις. Μόνον 
τακτικά μέλη μετέχουν τών οργάνων ϊιοικήσεως τοΰ Επιμε
λητηρίου, είναι ισότιμα είς οικαιώματα καί υποχρεώσεις καί 
έχουν εικαίωμα τοΰ εκλέγει*/ καί έκλέγεσθαι.

3. Επίτιμα μέλη άνακηρύσσονται κατόπιν άποφάσεως τοΰ 
Διοικητικού Συμβουλίου τοΰ Επιμελητηρίου καί έγκρίσεως 
τής Γενικής Συνελεύσεως βιαπρεπείς καλλιτέχναι ή α/.λα: 
προσωπικότητες Ελληνικής ή άλλοίαπής ί·άαγένειας, αί 
οποία: μέ τό ένοιαφέρον των ύπερ τών Καλών Τεχ/ών συ-αβάλ- 
λουν σπουίαίως είς τήν προαγωγή/ τών σκοπών τοΰ Επιμελη
τηρίου.

Ά?·5?ον 4.

Έγγραφή—Διαγραφή τακτικών μελών.

1. Διά τήν έγγραφή·/ τακτικών μελών απαιτείται ϊίπλω-



V-2 τής Ανώτατης Σχολής Καλών ? χνών ή ιτότ'.μσν τής 
αλλοδχζής. τής ισοτιμίας δια.,ιττουμίν■ ς κατά νόμον.

Διά τούς μή έχοντας ίίζλωμα καλλιτι /νας άζ*·.τθΰνται δύο 
δετικαί κρίτε;ς. Αί κρίσεις αύται ϊιετ ίγονται ύζό τής εις 

*τό ίρδρον 8 Εζιτροζής. Μεταξύ τών ίόο κρίσεων άζαραι- 
τήτως ζρέζε: νά μετολαόήτη τοΰλάχι- :ο; f/α έτος.

2. Ό ζροτιδέμενος νά καταττή με τοΰ Έζιμελητηρίου
ύζοβάλλει εις τήν Γραμματείαν αϋτον ησιν. είς τήν όζοίαν
ά/Χφέρονται τά ζροτό'/τα του. μετά οικείων άζοδεικτι-
κών εγγράφων, ώς καί το τμήμα εις όζοίον έζιδυμεί νά 
έγγραφή.

3. Έάν ό ϋιτοψήφιος έχη ζτυχίον. ή ίραμματεία τοϋ ’Erl-
με/,η-, ηρίου ίΐαδιόάζει αμελλητί τήν αίτητιν ζρός τήν Εφο
ρείαν τοΰ οικείου τμήματος,·'ή όζοίχ ζροίαίνει εις τήν εγ
γραφήν του. -

4. Έάν ό ύζοψήφ'.ος δεν έχη ζτυχίον ή Γραμματεία τοΰ 
Εζιμελητηρίου διαόιίάζει .αμελλητί τήν αίτητιν με όλα τά

ίικαιολογητικά ε!ς τήν Έζιτροζήν ΚατΖτάξεως καί Κρίσεων 
τοΰ Τμήματος ή όζοίχ γνωμοεοτεϊ ζερΐ τοϋ χρόνου εισαγωγής 
τ-ότης ζρός κρίσιν. Ό χρόνος οϋτος.δέν δόνατχ: νά ύζερ- 
ίαίνη τό έτος άζό τής ΰζοίολής τής αίτήσεως. ’Εζί τής αί
τήσεως άζοφαίνετα; ή ‘Ολομέλεια τής - Εζιτροζής Κατατά- 
ξεο>ς και Κρίσεων τοΰ Έζ:μελη·τηρ!ου μετ’ είσήγησιν τής 
αντιστοίχου εζιτροζής τοΰ οικείου τμήματος.- Έζί -άζορρίζτι- - 
κής άζΟφάσεως χωρεί εντός τριών μηκών άζό τής κοινοζοιή-
σεως τον αιτούν τα ζροσουγη ει: την αχετο)ς εζομε-
νην Γενικήν Συνέλευσιν.

5. Τακτικά μέλη τοΰ Έζιμελητηρίου ϊόνανται, έφ’ όσον 
έχουν τά ζρός τούτο ζροσόντα, νά ζητήσουν τήν εγγραφήν 
των. εις ζλείονα τοΰ ενός τμήματα.

Οί έγγραφόμενοί είς ζλείονα τοΰ ενός τμήματα μετέχουν, 
μετά ψήφου, τών εργασιών τών τμημάτων είς τά όζοία ζροσδέ- 
τως ένεγρ άφησαν. άλλ’ ασκούν τά εκλογικά των δικαιώματα 
μονον είς τό τμήμα είς τό όζοίον άρχ:κώς ένεγράφηααν.

β. Τακτ'.κά μέλη τοΰ Εζ:μελητηρ!ου δύνανται έφ’ όσον 
έχουν τά ζρός τοΰτο ζροσόντα, νά ζητήσουν ·ήν μεταγραφήν 
των έφ’ αζαξ. άζό τοΰ τμήματος είς τό όζοίον ανήκουν όρ- 
γανικώς. είς έτερον.

7. Διά τήν ϊιατήρησιν τής ίδιότητος. τοΰ οακτίκοΰ μέλους 
ά-ζα'.τεϊτα: ελάχιστη καλλιτεχνική ϊραστηριότης διαζ'.στου- 
μένη άνά δεκαετίαν. ύζό τής είς τό άρδρον 8 ζροόλεζομέ-

4^ Παν ζήτημα, το όζοίον ανάγεται είς τά ιδιαίτερα εν
διαφέροντα τμήματος, ζαραζέμζετα: είς τοΰτο ύζό τοΰ Διοι
κητικού Συμβουλίου, ζρός μελέτην καί γνωμοδότησιν. Τό 
Διοικητικόν Συμίοόλιον τάσσει εύλογον ζροδεσμίαν ζρός ϋζο- 
βολήν τής γνωμοδοτήσεως. Παρερχομένης άζράκτου τής ζρο- 
δεσμίας τρ Διοικητικόν- Συμίοόλιον ίόνατα: νά ένεργήση καί 
άνευ γνώμης τοΰ τμήματος.

5. Αί άζοφάσεις καί γνωμοδοτήσεις τών τμημάτων κ: 
νοζο’.οΰντα: είς τό Διοικητικόν Συμίοόλιον. ύζοχρεοΰν ίέ αυ
τό, εκτός έάν αντιτίδενται ζρός τά τυμφέροντα άλλου τμή
ματος ή ζρός τά γενικά συμφέροντα τοΰ Εζιμελητηρίου.

δ. Τάς εργασίας έκάττου τμήματος ϊιευδόνε: ζενααμελής 
Εφορεία. Τά μέλη αυτής εκλέγονται ζχρά τής Συνελεόαεως 
τοΰ Τμήματος εντός τοΰ Ιανουάριου έκάττου εευτέρου έτους, 
έζί τή ίάτει ενιαίου ψηφοϊελτίου. Οί ζέντε (5) ζλειοψηφή- 
σo'/τις τοΰ ψηφοϊελτίου τυ'/'έρχονται εντός δεκαημέρου. καί 
εκλέγουν τόν Έφορον καί τον Γραμματέα.

Είς ζερίζτωτιν έζόοου. έζ οϊατοήζοτε αίτιας, μέχρι ϊΰο 
(2) μελών, ταΰτα άντικχνίττχντχ; ύζό τών έζΟμένον/ ζλειο- 
ψηφιτάντων ύζοψηφίων.

Είς ζερίζτωτιν έτόεου. έζ οίατόήζοτε αίτιας. ζλέο*υ τών 
ϊΰο (2) μελών, εκλέγεται έκ νέου όλη ή Εφορεία τοΰ τμή
ματος. ϊιά τό ύζόλο'.ζον τής Δητείας.

—7-. -Έκαστον τμήμα~τυνέρχετάι είς τυνελευτείς τών"Τα
κτικών μελών του με έγγραφη ζρότκλητη τοΰ Έφορου αύτοΰ. 
ζρό εή τουλάχιστον ήμερων τακτικώς μεν ϊΰο (2) φ-οράς κατ’ 
έτος, εκτάκτως ϊέ ότάκις ζητήσει τοΰτο έγγράφως τό 1/3 
τουλάχιστον τών τακτικών μελών χΰτοΰ έκ τών έκζληρωζάν 
των τας έναντι τοΰ Έζιμελητηρίου ταμειακάς ύζοχρεώσεις 
τια/. Είς τήν τε; ευταίαν αυτήν ζερίζτωτιν ό “Εφορος συγκα- 
λεί ύζοχρεωτικώς τήν ζηΖη-ΰείταν Συνέλευτιν.

Ή Συνέλευσις έκάττου τμήματος, εύρίσκεται είς άζαρ- 
τΐιαν ο τα/ ζάρι— αται τουλάχιστον τό ήμιτυ ζλέον ενός έ/. 
τών εκ.ζληρωσα'/των τάς ταμειακάς ύζοχρεώσεις των μελών.

Εάν ίέν έζιτευχψή άζαρτία κατά τήν ζρώτην τυνεϊρίατιν. 
ή Συνελευτις συγκαλείται έντός i5 ημερών όζότε εύρίοτ/.ετα: 
εις άζαρτίαν ότατήζοτε μέλη έκ τών έκζληρωτάντων τάς τα. 
μειακάς ύζοχρεώσεις των κι ά·/ ζαραστοΰν. II Συνέλευσις 
εκλέγει έκάστοτε τό Προείρείον αύτής άζοτελοόμενον έκ 3 
μελών 7.x'. τριμελή Εφορευτικήν Έζιτροζήν είς ζερίζτωτιν 
άρχαιρετιών.

Εζιτροζής Κατατάζεως καί Κρίσεων. Διαζιστουμενης Αί άζοφάτεις τής Σΰνελεότεως λαμόά/οντν οιά Γ /· 7, ί '/Γ,
'ή: έλλείψεως καλλιτεχ·/ικής δραττηριότητος καί μή ύζαρ- τοΰ ήμιτεος ζλέον ενός τών ζαρόντοιν /· ,- *Γ ζ£ΐ!-
χουτη·ς ζεριζτωτεως α-ζωτερας όίας. τό μέλος χάνει τά δικαιώ- ζτωτι:ν δέ ίτοψηφία; νικά ή ψήφος τοΰ Προέί' • τ Zjv-
μχτα: τα οζοια κεκτηται. ως τακτίκόν τ&ιοΰτον. δόναται δό ελεύτ£(ι)ζ·<
νά ε:τΖ/ακτή τη ταΰτα. μόνον έφ όσον ήδελεν ύζοόάλει εκ νέου 8. Περαιτέρω ζητήματα ζερΐ τών τα/ελεότεων τών τμη-
c-.y.a: ολογητικά ζερΐ τής καλλιτ εχ/ικής του δράτεως. ματων και τής έν γενει λειτουργίας αότών. δέλουν ρυδμ·7νή

Τό μέλος διαγράφεται έκ τοΰ Έζιμελητηρίου κατόζιν άζο- 
φάτεως τής Τ ι. κής Σΰνελεότεως αύτοΰ. λαμόο'/ομένης ζροτά- 
τει τής Ό ‘/ι/.είας τής Εζιτροζής Κατατάζεως καί Κρί
σεων. έφ’ ότον έζ: ϊΰο (2) δεκαετίας ίέν ζαροοτιάζε: καλλι
τεχνικήν δραστηριότητα καί έζανίγγράφετα; τή αιτήσει του, 
έφ’ ότον ζροτκομίτει νέα ϊικαιολογητικά ζερί τής καλλιτεχνι
κής του δραττηριότητος.

ApvSOV ο.

I μη;χα. α.

1. Τό Εζιμελητήριον Εικαστικών Τεχνών ζεριλαμόάνε: τά 
κάτων: τμήματα:

αό Ζωγραφικής ό ί -..ζτικής γ) Χαρακτικής κα· J) Δ:α- 
κοτμητικής.

2. Είς τό Τμήμα Διακοτμητικής έγγράφοντα: ο: Ι\αλλ>- 
τέχ·/α: τών εικαστικών Τεχνών, οί όζοίοι ιχοτεοζοιοΰν έτγα , 
των εις ζοιν.ι/.ας τ:χ.:κα; και υλικά του κυκ/.ου των εικαστι
κών τεχνών, είτε ούτε "λ ή είτε έν συναφεία μέ τήν άρχι- 
τεκτονικήν ή τόν χώρον ·. ό.ζ τοιχογραφίας, γλυζτικάς συνδέ
σεις έζί κτισμάτων. ύητιϊιοτά. σκηνικά κλζ.) .

οια κα·/0νιτμων. οίατυζουμενων υζο της συνεκευσεως έκαστου 
τμήματος καί έκί0-5ησομ,ένων ζροτάσει τοϋ Διοικητικού Συμ
βουλίου, άζοφάσεως τοΰ ΎζΟυργοΰ Πολιτισμού καί Έζΐ- 
"Τάών. ‘ a _ _£. _

Άρδρον 6.

Διοίκησις.

1. Τό Εζιμελητήριον ϊιοικείτα: ύζό ένϊεκαμελοΰφ Λιο 
κητ'.κοΰ Συμβουλίου έκλεγομένου εντός τοΰ Φεόρουαρίο. "λ; 
στου δευτέρου έτους. Τοΰ Διοικητικού Συμόουλίου μετέχουν .

α) αυτοδικαίως ο: έφορο: τών έζ: μέρους τεσσάρων "μη 
μάτων

£) τέσσερα έτερα μέλη εκλεγόμενα ά'/ά εν εή/τ 
c:‘ έκαστον τμή;χα τοΰ Έζιμελητηρίου καί

γΐ τρία έτερα μέλη εκλεγόμενα άνεζαρτήτως τμημά-ων 
του Εζιμεν τη.ριου, ;

Τά ΰζ>. .--.οιχεία ί καί γ μέλη εκλέγονται ύζό τής Γενι
κής Σΰνελεότεως διά τοϋ αύτοΰ ενιαίου ψηφοδελτίου.

2. Τό Δ:νω.ητ·κόν Συμέούλιον κατά τήν ζρώτην

ττοι^ω-

3. Τά τμήματα με'/.ετοϋν τά ενδιαφέροντα τόν ιδιαίτερον 
κλάδον καλλιτετ’/ΐκά καί έζαγγελματικά ζητήματα.

.r-//δεικνύει διά μυστικής ψηφοφορίας εκ
υ'-·ε-
τι·.

μελών το., τον ίίροεορον. τ 
Γραμ, ντεσ καί τ*όν Ταμίαν

όν Αντιζτόεϊτον. τον Γεν
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ή~φτε αιτίας-γ τ:νος των 
/μβού/ •ιον μελών. τούτο 
ολειόθηφήσαντος ύποψη-

ς περιπτωσ·.·. σοοου. ες οιασϊήποτε αίτιας, — έον των 
3 μελών. Λ:::/.ητ·.·λθν Συμβούλιο·/ άγαοεικνύει έκ

ό Προεορεϊο·. ·υ. '

Τό Διοικητικόν Συμβούλιο·/ Ανέρχεται. κατόπιν’έγγρά- 
ροσκλήσεως. μια φορά τθυλαχ'.σ/rov κάθε μήνα είς 02- 
ν rjvio?:'2j:v. έ·/.τά·/.τι·); :ΐ ‘οσάκις παραστή 
τήν κρισιν τού Π ροεόροϋ ή κατόπιν.- εγγράφου αίτή- 
τοϋ t Ή τούλάχιστον τών μελών τού Αεοικήτικον Συμ- 
υ. εύρισκεται όέ είς άπαρτί** έφ." οσθν-Α« παρόντος ει- 

λείονες τών άπόντων και πα:;?τατ>ί ρ'ΤΚ-όεοοος ή ό 
Γ.ρόεορος. ή τούτων ν.ω/Γυομένων ό αρχαιότερος τών έγ
κυε-, ων εις το Επιμελητήριο/ Σύμβουλος. ;'~

To Atotxr,*!xov Συμβούλιό·/ αποφασίζει -/ίατα πλειοθη-
των παρόντων χεχ.ών, εις περίπτωσίν- ζί_ΙσοΊηφίας νικά
' τ τού Ηροέιρου. Λιά τήν λήψ·ν άποοάτεών άπα’.τεϊ- 
-αρουσία τού/. 2/: τ τον ενός μέλους τού Τμήματος εις 

•ον άναφέρονται 2> άπ οράσεις. Μή παρισταμένου os τού- 
,αβάλλεται ή λήθις άποοάσεως ο: ά τήν επομένη·/ συνε- 
ν. είς τήν όποιαν οέν απαιτείται ή παρουσία-μέλους τού 

. . - "
Τών συνεδριάσεων τού Λ.Σ. τηρούνται πτ^.τ'.χά ύπο- 
χε·/2 Ί·ττέ τού Ηροέίρου καί'τού Γενικού Γαρμματέως

Τό Διοικητικόν Συμβούλιον επιλαμβάνεται πάσης ΰπο- 
ς άρυ.οοιότητος τού "Επιμελητηρίου. Είοικώτερον:

"Επιμελείται. τής πραγματόποιήσεως τών σκοπών αύτού 
•/.τελεί τά; αποφάσεις- τής Γενική; Συνελεύσεως τού 
τος. '
Διαχειρίζεται τήν περιουσία·/ καί τούς πόρους τού Έπι- 
ηρίου.

Καταρτίζει χαί υποβάλλει ε!ς τήν ψήφον τής Γενιχής 
εύσεως τόν έτήτιον ττροϋπολογ'.σμόν καί τον απολογι
ών έσόοων καί έςόοων μετά πλήρους έκθέσεως τών πε- 
ένων τού λήςαντος έτους, ώς καί έκθέσεως.τής Έςε- 

■“·ήϊ ϊ·_ττ: -ροπής.
Γτο02/.λε: τόν πρού-ολογισμόν χαί απολογισμόν πρός 

•·ν εις τούς Υπουργούς Οΐχόνομιχών xat Ι Γ ολ'.τ'.σμού 
πιστημών.

Ο Πρόεδρο; προεδρεύει, τού Διοικητικού Συμβουλίου, 
,εί τάς Γεν.κάς Συνελεύσεις xai έχτροϊωτεί το 'Ετι- 
ό,ριον ό:·/.2ϊτ:·/.ώς y.2i εΞωϊίχως.

ογρίοει μετύ τού Γεν ιχθύ Γ ρζμμζτέως ζάντζ τά έςερ- 
ι ϊγγραρα χ.2'. μΤτή τού Τίμιου τά ‘/ρημΣτ'.χά.έντάλμα- 
χς άττοϊείΞεις είτ-ράςεώς. είναι ύιτεύ-ύυνος 3:ά τήν έχ- 
ν τών άτοράτεων τού Α.Σ.. έποττεύει τάς ύζτ,ρϊτίας τού 
ελατηρίου X2t όριζε: τόν ιΐιτ,γητήν έχάιτοχ θέματος. 
Τόν Γΐρόεορον έλλείτοντα,· άττόντχ ή χωλυόμεγον,: άνα- 

Τ εις τά·/τ2 2·ΰτού τά χ2·ύήχο·/τ2, ό Αντιτερόεορος. ;

Εις ζερίττωτιν . άόιχαιολογήτΟυ άττουτίας μέλους τού 
τΐχού Συμίουλίου έν. τριών ουνεχών τυνεϊριάτεων αύ- 

;ό Αιοιχτ,τιχόν Συμίούλιον ίύ·/2τ2ΐ νά χηρύτη ίχττωτον 
■ος τούτο εχ τής ΐοιίτητος τού μέλους αύτού, ϊιχαιου- 
όττως εντός 30, ήμερων τροτρύγη εις τήν τρωτήν τα- 

ή ί/.Τ2χτον Γενιχή·/ Συνέλευτιν, ή όιτοία xat άττοραίνε- 
λεϊΐϊίχως. Μέχρι τής εχοότεως τής τελε-ιοίχου άτο- 
ς ό τροτρεύγων ίιατηρεί τήν ϊίιόττ,τχ τού μέλους τού

Άρθρο·/ 7.'
Γενιχή Συνέλευτις.

Η Γενιχή Συνέλευτις είναι τό χυρίαρχον όργα·/·ο·/ τού 
ληττ,ρίου. άταρτίζεται ΐχ τών ταχτιχών ρχελών του, συ
ιέ χαί άτοραίνεται έιτί παντός θέματος άρμοϊιόττ,τος

2. Ή Γενιχή Συνέλευϊΐς συνέρχεται ταχτιχώς μέν χατά 
•χήνα Φεβρουάριο·/ τρός έλεγχον xat έγν-ρισιν τού ίσολογιτμού 
Χ2ΐ άτολογ'-τχού χαί χατά μήνα Χοέμόριον οιά τήν ε-ρχρι- 
τιν τού προϋπολογισμού τού Επιμελητηρίου, έχτάχτως όέ όσά- 
χ.ς χοίνη τούτο άναγχαϊον τό Αιο'.χητιχόν Συμίούλιον ή ζη- 
ττθει τούτο έγγραρως ύπό τού 1/3 τώ>ν ;χε/.ών τών έχπλη- 
ρωσά·/των τάς ταμεία·/.ας των υποχρεώσεις ή άπό χοινού ύπό 
τών Έρορειών ούο τμημάτων τού 'Επιμελητηρίου.

3. Η τύγχλητις τής Γενικής Συ ε/.ευτεως γίνεται ύπό 
τού Λ.Σ. χοινΟπριείταί πρό έπταη-χέρο. οιά οημοτιεύαει.ς ;ς 
τρεις τούλάχιττον ήμερητίας έρημερίϊ/ς τής πρωτευουτη; 
Χ2ΐ εΐ ουνατόν καί οι' ατομικών προαν.λήαεων.
' Ή Γενική Συνέλευτις θεωρείται εις άπαρτίαν όταν παρί- 
ατατα: τουλάχιστον, τό ήμισυ πλέον ενός έχ τών έχπληρωσάν- 
των τάς ταμειαχάς υποχρεώσεις των μελών.

4. Μή έπίτευχθείσης άπαρσίας -/.ατά τήν πρώτην συνε- 
ορίασιν. ή Συνέλευσις συνέρχεται εντός 15 ημερών οπότε εύ- 
ρίσχεται εις απαρτίαν- όσαοήποτε μέλη έχ τών ΐχπληρωσά·/- 
των τάς ταμειαχάς υποχρεώσεις των χα'ι άν παραστούν.

Ή Γενική Συνέλευσις εκλέγει έχάστοτε τό Προεορείον 
αυτής άποτελούμενον έχ 3 μελών ώς χαί τριμελή Εφορευ
τικήν Επιτροπήν εις περίπτωσίν άρχαιρεσιών.

Αί άποοάσεις τής Γενικής Συνελεύσεως λαμίάνοπα: οιά 
πλε·.ο·ύης!ας τού ήμίσεος πλέον ένός τών παρόντο/ν μελών, 
εις περίπτωσίν όέ ΐσοθηςίας νικά ή ψήςος τού ΓΤροέορου.

Ή Γενιχή Συνέλευσις κατόπιν είσηγή-σεως τού Αιοιχητι- 
χού Συμβουλίου, καταρτίζει τόν εσωτερικόν κανονισμόν λει
τουργίας της. ό όποιος έγχρίνεται ί·.’ άποοάσεως τού Τ- 
τ'ρυργού Πολιτισμού καί Έπιστσγχών.

' Άρθρον 8.

Επιτροπή Κατατάςεως χαί Κρίσεων.
1. Εις έκαστον τμήμα τού Επιμελητηρίου λειτουργεί έπα. 

μελής γνωμοϊοτική Επιτροπή Κατατάςεως χαί Κρίσεο/ν ενι
αυσίου θητείας, έχ/.εγομένη χατά Ιανουάριον ύπό τών μελών 
αύτού βάσει ενιαίου ψηςοοελτίου. Έχ τών εκλεγόμενων, τέσ- 
σαρα (4) μέλη ϊέον νά είναι εγγεγραμμένα εις τό "Επιμε
λητήριό·/ τουλάχιστο·/ άπό ίεκαετίας;

Τά μέλη τών Επιτροπών Κατατάπεως καί Κρίσεων τού 
Επιμελητηρίου οέν ούναντα: νά επανεκλεγούν κατά τό αμέ

σως επόμενον σής θητείας των έτος. Άπαντα τά μέλη τών 
Επιτροπών Κατατάίόεως και Κρίσεων τών Τμημάτων άποτε. 

λούν τή·/ 'Ολομέλειαν τής Επιτροπής Κατζτάςεως χαί Κρί
σεων τού Επιμελητηρίου, ή όποια έχει είς πρώτον βαθμόν 
τήν άπόςασιστιχήν άρμοοιότητα έ-.Ύραοής μελών χαί 1 
ρήσεως τής ίόιότητος τού ταχτικού μέλους τού ’Επ' ι* - ο
ρίου. χατά τά οριζόμενα στά άρθρα* 3 χαί 4. Μέλ· ή; 
'Ολομέλειας.τής Έπισροπής Κατασάςεως χαί Κρίσεων μετέ
χουν έχάστοτε είς Κριτιχάς Έπιτροπάς. όσ' όσον ήθελε ζη- 
τηθή τούτο ύπό τών άρμοοίων ςορέων κατόπιν επιλογής των 
ΰπ’ αυτής.

Tar μέλη τών "Επιτροπών Κατατάΐόεως χαί Κρίσεων ϊέν ϊύ- 
vsr/τα·.· νά μετέχουν τών οργάνων όιοιχήσεως τού "Επιμελητή 
ρ ίου.

2! Κατά απορριπτικής άποςάσεως επί τής τελικής 2ι' έγ- 
γρασήν κρίσεως τής Όλχχελείας τής ’Επιτροπής Κατατά- 
Ηεως κα! Κρίσεων ό ένο:αςερό;χενος ϊΰ/αται ν' άσκήση προσ
φυγήν ενώπιον τής Γενικής Συνελεύσεως κατά τά είς τήν 
παράγραφον 4 τού άρθρου 4 οριζόμενα.

3. Τό Αιόΐκητικον Συμβούλιο·/ καταρτίζει τόν έσι. . .ριχόν 
κανονισμόν τών "Επιτροπών Κατατάςεως χαί Κρίσεων τών 
Τμημάτων χαί τής Όλο/μελείας. όστις μετ' άποίοχήν του
ύπό τής. Γενικής Συνελεύσεως τού "Επιμελητηρίου έγχρίνεται 
5ε’ άποφάσεως τού 'Υπουργού Πολιτισμού χαΐ Έπ·.σΤη;χών.

Άρθρον 9.
Εΐοικά ό'.καιώματα μελών.

ί. Μόνον ταχτικά μέλη τού Επιμελητηρίου ϊυναντα·. νά 
ά/αλαμβά·/θυν καί έχτελούν παρα-ργελίας έργων ζωγραφικής.
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γλυπτικής. yapΐ'/.τ'.χής κα· διακοσμητικής διά λογαριασμόν: 
a) . Κρατικών 1 -ηρεμιών. ·,) Οργανισμών Τοπικής Αύτο- 

διοικήσεως. των Ενώσεων και Ιδρυμάτων αυτών, γ) Κοινω
φελών I ο ρ υμά · ων και Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου, 
ο) Ερανικών Επιτροπών. «) 'Οργανισμών Κοινής Ώφελείας, 
στ) Τερών-Ναών. ζ! Νεκ,ροταφείωνΤ

2. Τής παρούσης εσαιροϋντα· ιερείς καί μονάχο! πραγμα- 
τοποιοϋντες άγ'.ογράφησιν μοναστηριακών Τερών Ναών.

3. Ο τροπος τής άναΔέσεως κ.αί άναλήΔεως τών ώς άνω
εύΔΐιας.

τ α
τά

από εισήγησιν τού Διοικητικού Συμβουλίου τού Επιμελητη
ρίου. βασιζομένην εις μελέτη καί γνωμοδότησιν τών Τμη
μάτων.

γών Οικονομικών -/.α! Πολιτισμού καί Επιστημών. ώς Προ-

εσωτεοικον.

"Α?Δ?ον 10. 
ΓΤ ΟΣΟΙ

του Έπιαε/.ητηοίου. 
;) Ποσοστόν 2*,/ in.»*,». _λ- i..; τής αμοιβής έκάστΟυ μέλους τού 

Επιμελητηρίου it' επιμέλειαν ή είκονΟγράφησιν εντύπου ή μα
κέτας ή σκηνογραφίας έργου άναβιβαζομένου εις -θεατρικήν 
τκηνήν. εις τόν κινηματογράφον ή εις Τηλεοπτικά; έκπομπάς.

2. Τά τακτικά μέλη τον ‘Επιμελητηρίου άπαλλάσσονται 
εκ τής κρατήσεως υπέρ τού Ταμείου Συντάΐίεως Μηχανικών 
καί Εργοληπτών Δημοσίων Έργων. διά πάσαν καλλιτεχνικήν 
εργασίαν έκτελουμένην ϋπ αυτών εις τό Δημόσιον. τούς Δή
μους. τάς Κοινότητας καί Ν Π ΔΔ.

ΆρΔρβν 11.

Κώϊ'.ε περί τών υποχρεώσεων τών μελών τού Επιμελητηρίου 
Εικαστικών Τεχνών.

--- --------------- ■··*/.:-------- — ·------  ~~ · —
σεις διά τάς παραβάσεις τών υποχρεώσεων αυτών.

2. Παρά τώ Επιμελητηρίου Εικαστικών Τεχνών λειτουρ
γεί έπταμελες Πειθαρχικόν Συμβούλιο·; άποτελοΰμενον:

Αύ ·έΞ ενός Νομικού Συμβούλου τού Κράτους όριζομένου μετά 
τού άναπληρωτοΰ του κατ’ έτος δ;’ άποφάσεων τών 'Υπουρ-

εσρου.
β) εκ τού Προέδρου τού Διοικητικού Συμβουλίου τού Επι

μελητηρίου. άναπληρουμένου ϋπό τού Αντιπροέδρου αυτού.
γ) ·έπ ένός άνωτέρου ‘υπαλλήλου τού ‘Υπουργείου Πολίτι

κα:

Υ.21 Επιστημών έριζομένου μετά: το5 ava:πληρωτοϋ του
ετο ς :jr.i τοΰ ?Γ-τυργου Π ολί τ:τμθΰ y.2 ί Έ·τ: στ ημών

ίν. τεττάρων μελών τον Εττίμελητηρίου ένός ετ iv.i-
τών τμημάτων έν-λεγομένων μετά τών άνα-ληρω τών των
τίς Γενι/.ης Συνελεύσεως */.ατά τήν ετησίων τχ/.τr/.ήν
ον αυτής τοϋ μηνός Φείρουα;:icj.

Εις το Π ε·.Δαρχικόν Συμβ ούλίον -αρατέμτ:ον τ 21
» \ •jro τοϋ

ητικ,οϋ Συμβουλίου ύποΔέσε ις κατά μελών ά^ορ ώσα». εις
61 άσειις τού ώς άνω κώδικος.

Ποιναί επιβαλλόμενα! ύπό τού ΠειΔαρχμχοΰ Σομβου-

£0 Κρατική έπιχορήγησις έγγραφομένη εις τόν προϋπολογι- 
σμόν τού Υπουργείου Πολιτισμού καί Επιστημών.

γ) Κληρονομιά:, κληροδοσία: καί δωρεαί.

ο) Ποτοατόν 2% έπί τού τιμήματος έκάττου έργου τών 
εικαστικών τεχ/ών πωλουμένου ή κατασκευαζομένου κατόπιν
παρ αηγελίας.

Το ποσοστον τούτο βαράνε: τόν καλλιτέχνην μέλος τού 
Επιμελητηρίου.

ε) Ποσοστον 2% έπί τής άριας έκάστου άναπαραγομένου 
έργου εικαστικής τέχνης. ώς καί εκδόσεων έργων εικαστικής 
τέχνης.

Έπαιροϋντα: τά διδακτικά βιβλία καί γενικώς α! εκδόσεις 
εκπαιδευτικού περιεχομένου ώς έπίσης καί πωλήσεις διενεργού- 
μενα: άμέσως ή εμμέσως ύπό τού Ταμείου Αρχαιολογικών 
Πόρων καί Απαλλοτριώσεων.

στ) Ποσοστόν |2*> έπί τού τιμήματος τών εικαστικών έρ
γων τέχνης τών πω/.ουμενων ύπό αιΔουσών τέχνης ή καταστη
μάτων. Το ποσοστόν τούτο βαρύνει τόν καλλιτέχνην μέλος

* ΜΤ * ·

τά τήν προηγο^μένην τχράγρα
ς άκολ0'λ5ως;

ιήρησιν εμτ'.στευτ tV.Oj ν. 21 y.oi-
χείου ·/:al τήν Τ!:2*Λ».νητ:ν τής
άλληλ τη-/ τηρησιν

ποκών ς α/.έλων τού προσωπι-
Δέματος άφορών τ•ος ε !ς τήν έν

λίου είναι:
α) έπίπληςις β) πρόσκαιρος άπώλεια μέχρις ένός έτους 

τής ιδιότητες τού μέλους γ) απώλεια μέχρι ο ετών τής ιδιό- 
τητος τού μέλους κατόπιν έγκρίσεως τής Γεν. Συνελεύσεως 
ειδικώς καί έκτάκτως πρός τούτο συγκαλουμένης καί δ) 
οριστική απώλεια τής ίσιότητος τού μέλους κατόπιν έγκρί
σεως τής Γενικής Συνελεύσεως είσικώς καί εκτάκτως προς 
τούτο συγκαλουμένης.

_____ _____________ ’ΆρΔρον 12.— - -------  -

ΔιάρΔρωσις Υπηρεσιών — 'Αρμοδιότητες.

1. Αί ύπηρεσίαι τού Επιμελητηρίου Εικαστικών Τεχνών 
Ελλάδος διαρΔροϋντα: εις έπίπεσον Τμήματος, άποτελουμένου 
έκ τών κάτωΔ: Γραφείων;

α) Γραφείον Γραμματεία.
S1 Γραφείον Οικονομικού.
2. Αί αρμοδιότητες τών κατ 

οον υπηρεσιών καθορίζονται ώ
α) Γραφείον Γραμματείας.
Τούτο έχει ώς έργον τήν : 

νού πρωτοκόλλου. Γενικού Ά: 
είσερχομένης καί έπερχομένης 
μητρώου καί άτομικών ΰπηρε: 
κοϋ. τήν άντιμετώπισιν παντός
γένε: υπηρεσιακήν κατάστασιν τού πάσης φύσεως και κατη
γορίας προσωπικού τού Επιμελητηρίου, τήν παρακολούύησιν 
τής τακτικής προσελεύσεως καί άποχωρήσεως τού προσωπι
κού ώς καί τήν τήρησιν τών φακέλων τών μελών τού Επι
μελητηρίου.

£) Γραφείον Οικονομικού:
Τήν έμπρόΔεσμον σύντασιν καί υποβολήν εις τό Δ.Σ. σχε

δίου προύπολογισμού. τήν έκσέλεσιν τού προϋπολογισμού τού Ε
πιμελητηρίου καί μέριμναν διά τήν κατά τάς κειμένας δια
τάσεις πραγματσποίησιν τών δαπανών καί έκκαΔάρισιν τών 
άποδσχών καί λοιπών άποζημιώσεων τού προσωπικού, τήν συγ- 
κέντρωσιν τών πάσης φύσεως πόρων τοϋ Επιμελητηρίου, τήν 
κασάρτισιν ισολογισμού καί άπολογισμού εκάστης χρήσεως. 
τήν σιαφύλασιν καί διαχείρισιν παντός υλικού άνήν.οντος εις 
τό Έπιμελητήριιον. κατάΔεσιν εις τήν Τράπεζαν παντός εισ- 
πραττομένου χρηματικού ποσού, τήν τήρησιν βιβλίων εσόδων 
καί εσόδων, ώς καί παν Δέμα άφορών εις τήν οικονομικήν 
διαχείρισιν τού Επιμελητηρίου.

ΆρΔρον 13.

Θέσεις προσωπικού — Προσόντα.

Παρά τώ Επιμελητηρίου Εικαστικών Τεχνών Ελλάδος 
συνιστώντα: α: άσκόλουΔο: Δέσεις, αί όποια: διαρΔροϋνται
κατά Κλάδους. βαΔμους ή ειδικότητας ώς άκολούύως:

1. Μόνιμο: Δέσεις.
Κλάδος ΑΤΙ Δ/κός — Λογιστικός.
Μία .1) Δέσις μέ βαΔμους οο — 4ο.
Δύο (2) Δέσεις μέ βαΔμους 7ο — Go.
Ως προσόντα διορισμού εις τόν εισαγωγικόν βαΔμόν Τον 

ορίζονται: Πτυχίον οίουδήποτε Τμήματος Νομικής Σχολής ή



— 'J

στημών ή τής Παν. υ Ανώτατης Σχολής Πολιτιχών Έπι-
ττημών ή ’Ανώτατη.' ’ί: οαγ^ανιχής-Τ-χολής ή ισότιμον ’ πτυ-
ν-'ον Σχολής τής άλ. Γ•τής, ώς χαί άρτια γνώσις τής άγ-
-;-'.:χής ή γαλλιχής •ερμανιχής ή ιταλικής γλώσσης.
-:ο τ r χάν τω ς άπ ο ί ε :·' .·υί η

ΚλαΒος Mill Δ/xir. • · ··:. νχός.
Δ.: 2 Δέσεις μέ . οC

O1

C
*

Ο

Γ-'ς προσόντα ;;ά τον εισαγωγικόν όα-υμόν (ΙΟον)
τρίζονται: Απολυ-;,::ον τ:ου ή εσαταπίου Γυμνασίου ή
xa/.co ισότιμό 

Διά

χο/.ειου.

τεύτερον . εισαγωγικόν βα·9μόν (9ov) ορίζονται τά 
i^T2 ώς *v<»> ~ρ&70ν?2 y.ii 2ρ~!2 γνώτις τής χγγλιχήί 
ή γαλλιχής ή γ£?μτ ής ή !ταλ·.τής γλώττης. -ροσητ/.όν-
*.ος 2ττ&Τ£*.*/.νν' 

Κ λ 7 τ τ c ' \ 
->Ι: α , 1 
Ο. -Δ,

s ίαΔμούς 12ο — 8ο.ϊ ·.ι:ς μ

Βιορυμοό ορίζεται απολυτήριον ΐημοϊίκοΰ σχο-

‘S

;:κον επι αχεσει. ιοιωτικου οικαιου οιίποχενον a so 
-jv τών Ν.Λ.385/69 κα> 1198/72.
Δέσις καΔαριστρίας.'

:jiv ίιορισμοό ορίζεται απολυτήριον Βημοτικοΰ αχο
ί ■' ελλείψει τούτου εφαρμόζονται χ! Βιατάςεις τοό 

: soy ΝτΔγ 3094/54 «περί μέτρων προς- χαταττολέ- 
ίν αλφαβητισμού».

.f ΆρΔρον 14.

Προϊστάμενοι 'ϊιθηρεσιών - Ανάπλήρωσις.

σι Τοό Τμήματος τοό Έπιμελητηρ ' Εικαστικών Γλχνών 
Ελλάίος ποοίστχτα: υπάλληλός με βαΔμίν 5ο — V.. τον 
νλά.όυ AT! ΔιοικητικούΛογιστικού.

(>) Των Γραφείων προίστατα: υπάλληλος με βα-Δμ·,
.*■? τοό ΚλάΒου ΑΤΙ Διοικητικού ~ Λογιστικού.

γ) Τον Προϊστάμενον τοό Τμήμάτοφί ήέλλείπον άπόντ*
; ν.ωλυίμενον, άναπληροϊ ό χατά 6α·3μόν ανώτερος προϊστά- 
·*.»<τς Γραφείο:·, μεταΐ-ύ Βε ίσοίάΔμων ό αρχαιότερος, κατά τάς 
• ; προβαδίσματος Βιατάςεις τού άρΔρου 31 τοό Ν. -434/76.

Τον Προϊστάμενον Γραφείου, έλλείποντα, άπόντα ή νοω- 
υόμ; ■άναπλήρο* ό Προϊστάμενος τοό άλλου γραφείου.

ΆρΔρ ον 15.

Έςσυσι οοοτήσες.''

1. i:i Π. Δ/των έχΒιΒομένων προτασει των Υπουργών 
I ρ ο-οϊρίας Κυβερνήσεως, Οικονομικών x-αί Πολιτισμού καί 
ύπιττημών καί μετά γνώμην τοό Δ.Σ. τοό Επιμελητηρίου Ε’ι- 
χστιχών Τεχνών Έλλάόος τοΰ πρώτου έχΒοΔησομένού μετά 
αρέλίυσιν πενταετίας άπό τής ένάρξεως ισχύος τοό παρόντος 
όμοο. ίόνχ/ται νά χαΔρρίζώνταε: .

α) Τά τής συστάσεως νέων χα: άναΒιαρ-Δρώσεως · τών ΰφι- 
ταμενων οργανικών μονάϊών τοό Επιμελητηρίου.
ί) Τά των άρμοίιοτήτων τών οργανικών μονάΒων.

γ) "Τί τής συστάσεως νέων χαί άναίιαρΔρώσεως τών Οφε- 
rαμένων Δέσεων μονίμου προσωπικού χατά χλάϊον, βα-Δμόν ή 
αταργήσεως τούτων.
ί) Τά τής σοστάσεω^ νέων ή χοπαργήσεως τών ΰρίστχ- 

ένών Δέσεων επί- σχέσει ίί'.ωτιχ.οό Βιχαίου, ώςτέπίσης χαι 
i τής πμοσλήψεως δικηγόρου ή νομικού συμβούλου.

ε) Τά τών τοττ:χών προσόντων ϊιοριτμοό ή αροσ/.ήύεως 
.ό αάσα,ς ρύσεως σροσωα’.χοό.
στ) Τά τών προϊσταμένων των υπηρεσιών χαί τής άναπλη- 

όσεεος τούτων.
ζ) Τά τής χατατάξεως με τον ον χεχτηται βα·3μόν τοό 

ιοσε^πίχοΰ *5ς οός άνήχουν Κλάίους. _ '·
2. Τά τών χαΦηχίντων τοό πόσης ρύσεως χροσωτιχοό χα·. 

ής έν γίνει έσωτεροχής λειτουργίας τοό ’Επιμελητηρίου χα>5Ο
ζοντα: ίι’ άποράσεως τοό Διοιχητιχοΰ 'Συμβουλίου τουτου.

Άρθρον 16*

Μεταίατπχαι οιατάήεις.

1. "Αμα τή ένάρξεε ΐτχύος- -000 παρόντος τά ϋπό τό xarSe- 
στώς τοό Nr 1863/44 εγγεγραμμένα, ώς τύνεάρα, πρόσείρα 
χα: ξόχιμα μέλη. τοό . Επιμελητηρίου, χα^κτταντat αϋτοίι- 
ν.αίος ταχτιν.ά μέλη χύτου, έααιρουμένων τών αή χεχτημέ- 
νών πτυχιον μελών ιών άποχτγράντων τά υπό τοό ώς- άνω 
νόμου προόλεπόμενχ προσόντα χατά -ψ περίο:ο- «to 21 4.67 
μέχρι 24.7.74. τά όποια πρός άπόχτηστν τής ί^ιότητοϊ του 
ταχτιχοό μέλους, λέλουν χριΔή παρ' Επιτροπής πίρΐ ής ή 
παρ. 4 τοό παρόντος άρ*3ρου προς οιαπίστωσιν τής νομιμότητες
χα: έπαρχειας των προσόντων των.

2. Εντός μηνός άπό τής ένάρςεως ισχύος τοό 
Γραμματεία τοό Επιμελητηρίου χαταρτίζει χαί : 
ναχα τών χαύιστΟμένων αΰτοόιχαίως μελών τοό 
ρίου. ως χαί πίναχα τών χρινομένων μελών..

ημοσιεύε: πί- 
Έπιμελητη-

Οί ένϊιαρερίμενοι ΐύνανται νά αΐτήσωνται- την τυμπλήρωσιν 
τών έν λόγω πινάχων έντός μηνός άπό τής χαταρτήσεώς των.

3. Πτυχιοόχοι τής ’Ανώτατης ·Σχολής Καλών Τεχνών 
ή ισοτίμου, άλλοοαπής Σχολής τών.. όποιων -έχχρεμοόν αίτή- 
'ί'-ϊ ίτΤΡ^ρής. ώς μελών εις τό Έπιμελητήριον πρό τής οη- 
μοσιεύσεως τοό παρόντος νόμου, ώς xcft ΰπόίλη-ίησόμιναι αι
τήσεις πτυ/ιοόχων εντός οιμήνου άπό ΐής Βημοσιεύσεως αύτοό. 
-77r-'rSv ·JI αΰτοόιχαίως εις τό Επίαελητήριον, ώς ΐαχτιχά 
μέλη. ' --------;· ■ - - - - -------

4 "Ε/τός μηνός άπό τής οημοσιεύσεως τοό παρόντος, συνι- 
στα.υί, 'ί: απορασεως τοό ’Τπουργόό. Π-ολιτοσμοό χαί Έπι- 
στη,ιών ΕΗιχή ’Επιτροπή εις τήν οποίαν μετέχουν:

αμ Εις (1) ΆχαοημαΤχος εχ'τής ΤάΗεώς τών Γραμμά
των αί Τεχνών, ως Πρόεόρος.

ί. Δύο (2) Κα-3ηγήταί τής Άνεότάτής .Σχολής Καλών ’*V 
χνών.

γ. Τέσσαρα (4) μέλη τοό Επιμελητηρίου.
'Ο .Προϊστάμενός τής Δ/νσεως ‘Καλών Τεχνών τοό. Τ- 

ευργείου ΠοληισμΟό χαί Επιστημών.
Ωσαύτως τής ένλόγω ’Επιτροπής μετέχεε ί-ε;· ψήφου Χαΐ

Νομιχος Σύμβουλος ή ό Πάρείρο'ς τοό Νομιχοϋ Σνμίουλίου 
τοό Κράτους παρά ΐώ 'Τπουργείω Πολιίΐίμ-οΰ λλι Επιστη
μών. . ;

Έργον τής ’Επιτροπής είναι:
α. Ή οιαπίστωσις τής νομιμότητες χαί έπαρχε ία ς τών 

προσόντων τών υπό τής παρ. 1 τοό παρόντος άρ-3ρου ίάνχοερο- 
μένων χ,αλλίτιεχνών. . ..

ί. .Ή έγγραφή, ώς· ταχτιχών μελών.’ χαλλιτεχνών μή xt- 
χτημένων πτυχίον τών όποιων 'έχχρεμοΰν αιτήσεις εις το Έπι- 
μελητήριον πρό τής ϊημοσιεόσίώς τού παρόντος νόμου, ώς χαί 
τών ΰ'ποίαλόντων αιτήσεις ίντός μηνός άπό τής Βημοσιεύσεως 
χύτου, χρινομένων απάντων ίάσεϊ τών ΰπο τοό Ν. 1863/44 
προόλεπομένων προσόντων. :

Ή ’Επιτροπή 3έον, όπως περατώση τό εργον της έντός τρι
μήνου-άπό τής συστάσεώς της.

5. Έντός. Βιμήνου άπο. τοΰ ,πέρατος τών 'εργασιών' τής «ν 
παρ. 4 τσό παρόντος· άρθρου Επιτροπής, πμοσχλήσει τοό Διοι- 
χητιχοό Συμβουλίου πραγματοποιούνται αρχαιρεσία:,. πρός 
ιτυάοειξιν τών προίλεπομένων ύπό τοΰ παρόντος νόρ.ου οργά
νων διοιχησεως χαί επιτροπών -τοό Έπιμεληίηρίου.

Εις τάς έν λόγώ'αρχαιρεσίας Βιχαίιομα "έχλέγενν χαί εχ- 
λέγεσ-Sat έχουν τά παρόντα ταχ,τιχά μέλη τοΰ Επιμελητη
ρίου ά·;εξαρτήτως αν είναι τχμεϊαχώς έν τάςει.

6. Ή «ποζημίωσις, τών μελών τών Συμβουλίων χ.αι Επι
τροπών τών άρθρων 6, 8,11 χαί16 τοΰ παρόντος χα-λορίζετα: 
βάσει τών ίιατάξεων του άρ-3ρου 8 τοΰ Ν. 754/78.

Άρ3ρον'ΐ7.

Καταργητιχαί όιατάξεις.' .

1. Ό νόμος Τ863/1944 «περί ϊί-ρύσεωί Καλλιτεχνιχοΰ 
Έπ,πγγελματtxoG Επιμελητηρίου» χαταργείται άπό τής ισχύος 
τοΰ παρόντος. - -
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