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Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α να: vj αρεχητα: Ί ή δυνατότης τ ? ; αναγνωρίσεως των ώς 
καλλιτεχνών εις τοιούτους στερούμενους των -ρός τούτο τυ-

ΥΙΙΟΥΡΓΙΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ - y.w> -ροσόντων. £) ή ευχέρεια της επαφής του ευρύτερου 
" Γελληνίου κοινού μ: την Έλληνικήν Καλλιτεχνικήν δημιουργίαν ττρος β$ρι £'·-/ρίτεο-ς τοΰ Κα\ον·ι;μοΰ τής Σ τ ' ΙΙα'-'ε. 

| Κa/j"/.-.τε-/ν·./-ης 'Εα>$,ε·σεω·ς τοΰ Ι % 0 Ι ανατττυξιν τού καλλιτεχνικού αισθήματος τοϋ λαοΰ, γ'ι ή δυ-

*6pi :·->τ/ γ:ά:£ο ς /α ϊ τ :οζοπο:τ-·ω; της ύζ άρι-!/. 
Ι93β1)55 άττ.ςασεω.ς τοΰ Ύττοοργοϋ των Οικονομικών. 2 

βρϊ ιυστάσεως Τ»χ. Γρ αςείου προσωρινής διαρκείας 
παρά την Αιμοίκλειαν. ,3 τιμητικών διακρίσεων. 
£:· 7iic:::;rcO ■Λατωτάτο ορίου αμοιβής ιατρών Αντί ο ·ρ..Λ, ι·"... . _ . , _ 
καρκινικού Ιν:τιτουτου t. Αγιος 1.α·οίας·ι. ι ,. ,. , 
ερί «·*««*« ς άστυνίαικήί διατάξεως λιμένος Φούονων ,      W οργανουται εις τας αίθουσας τού Ζατ:

Κ,ρσεων Ν. Σάμο» .' . . 5 ~ε™ ν ^ ϊ ^ Ι ' Τ ^ ^ 1 ~* κ ί τ ω * * , ? ^ α ! ? : 

ερί α\ α,νωρίυεως 'δικαιάματος χρήσεως αρδευτικοί! 
ΰαατος περιοχής Λιανοκλαδιου 6 
ε:'. ;.· : · να :ί:εο.ζ δικαιωαατο: νετσεως αρδευτικού 

'  " \ .  Ji». "  κτικη κ/.π. 
υοατος πεαιοχης Λιανοκλαοιου . ' 

γ ; Χαρακτικής, η το ι ςυΛογραοια. χαλκογραφία. λι·$ογοα

ΑΣΤΥΝ0Μ1ΚΛΙ ΔΙΛΤΑΞΙΙΣ C{'a χ , χ - . Λ3!, 
T.Upe μέτρων σρος έ£ασο:'λ:;:ν ·/.·.■// ςςοριας τροχοφόρων δ*1 Διακοσμητικής, ήτοι ήσσονες η εσηρμοσμέναι τέχναι. 

όχτ,μάτων και κινήσεως πεζών δ:ά την έσαραογήν τού μετακ.'.οτεχνία. κεραμική, υελουργία. 'ορητά μωσαϊκά. 
3·.:.τ'μ;·.ος αύτομά'.ου ;ry ατοαοτήτεχ.ς ·/α: μονόδρομων. 8 σμάλτα. μακέττες Θεάτρου κλπ. 

νχτότης εις το Κράτος, τοΰ; Δημοσίους και Ιδιωτικούς < >ρ

γαν.σμοΰς και τό κοινδν να γνωρίζουν και να έ«τιβραβεύουν 
τους καλλιτέχνας δια τής αγοράς έργων των και παροχής 

7> Ζωγραφικής, ήτοι έλαιαγρασία. σχέδιον. Κρητιδογρα

ζ,ί.Λ. μικρογραφία:, οορητή νωπογραφία, σχέδια διακοσμήσεως. 
$' Γλυπτικής, ήτο γλυττ·κή. μεταλλιοτεχνία. λι·ί*οχαρα

ΔΙΟΡθΩΣΕΙΣ ΗΜΑΡΤΗΜΕΝΩΝ 8. ()ργανωτική Επιτροπή. 
ι6*4«βΐς ήναρτημένου εις την ^ α : ^ . 5ί009,4)ΠΗ>0 | . Τ ή ν δ λ η ν όργάνωσιν καί προπαρασκευή, τήσ Έκ^έ 

α,ο,ασιν τθ5 ε,ι της ε ν ι κ ή ς Αμυνας ^ ρ γ ο . Ο g. / ss · 0 ? γ α ν ω τ % ί ;  ^ . «οτελονμένη έκ'τών κά
•.'ρΟο.σ: ς ημαρ.ϊμενων ε ς την υ~ ;ρ;>. ϊ)(Μ·ι.ι · ιΟ.Ι / ) τωSt: 
24.12.59 κοινήν ά^όνασιν τοίν Ί'ουργοΰ Συντονισμού. , ... . ., , , . 
■Κμτ.ορΐκής Ναυτιλία: ν.ζ\ Οικονομικών ΙΟ . . Χ ' . }<" U ^ l P W « « » S TO Ιζουργειου Ιον ικής 

Λιό:·ίω,;= r V a c r v o c v εις την ^ άρι^. 90347)40Θ4) " ^ ^ ι α ς και Θρησκευμάτων, ως Προεορου. 
24.12.59 'κοίνήν izlcaan των Ί ' του:γών Συντονιτμοϋ. *' ' ?Ν

 J k t £ ' J V ' j V " ° J Κ α Λ ω ν Γε"/νων ·0^ ^ουργειου. ως 
' · · Λντιροεορου. 

γ Τοΰ Τμηματάρχοj Κικαστικών Τεχνών. 
5 Τοΰ Προέδρου τοΰ Γενικοΰ ϊυμ^υλίο, τοΰ Καλλιτε

χνικοί Κ" αγγελματικο ϋ Ι·]τ:ιμ ελητηρ ίου. 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΑ! ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ & ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ™^χ*\*>:'ϊά
Α
" 

] υορ'.κής Ναυτιλίας κ;·.· Οικονομικών II 
Aio:uu::'c ίμα?τγμένων εις την W y.z:'j. 90341)4104^ 

24.12.59 κο.νήν wofaciv τών ΤΛυργών Συντονισμό·}. 
1·.μτ.·ορικτς Να.τιλίας και (ιϊ/.ονομικών Ι '2 

■Asi4. 7«fiO>6C8. CD 

στ ι :ύο Καλλιτεχνών, TOJ ενός υποδεικνυομένου ΰζό τοΰ 
Ι ενικού Συμ,βουλίου τού Ι\αλλιτεχνικού 1·]τ:αγγελματικού 
ΐ;'.μ·/.ητηρίου και τού ετέρου οριζομένου rap ' ημών. 

Χρέη Γραμματέως εκτελεί εις των 7C7 ή Διε>5ύνσει 
Καλών Τεχνών ΰττηρετοΰντων ^αλλήλων. 

11 Ί·]ιτρο}; ευρίσκεται εν άαρτία. έσ' ο'σον παρίστανται 
τέσσαρα εκ των μελών αυτί,ς. έν οίς ό Ιΐρόεδρος ή ό Άντι

ττρ'.εδρος. Αί άτ:ο:.:ει: λαμβάνονται διά τλε οψηςίας τών 

· . . . . : . ;< ,. \ . : ·σαοΰ τής  Τ ' 11 α· ιι '/.r;Av: ^?h Γ? 2 ! ^*"*» ; εκτελεί r : τών ^αρά ή Διε^ύνσει 
' Καλλιτεχνικής Κκύεσεως το, 1900. Κ ί Λ ω ν Τιχνών ΰηρετοΰντων ^αλλήλων. 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 
Π 1/Γ II ανελλη/ίος Καλλιτεχνική 'Ίν/.νεσις τοΰ έτους 

1900 όργανουμένη αρά τοΰ Τζουργείου Ίνί^νκής Παιδείας τταρόντων. 
ν αϊ Ββτ,σκ6ϊΐι.άτων διέ'εται ύπο τών οιά τού αροντος εγ t l . . .   , , 
/.α. ^ η ^ — , ^ . ω ο ι οργα·/:^τικγς ε:τ:οτττ: είναι α ι η μέριμνα 
•■:··τοί κα/ονυυ.ου. ως κατο»: οριζομένων. . , ·; ν ',· · · . . ·  ί »* , , ' ■* Γ· , 

• ' · ει καντος ζητήματος αφορωντος ει ; την οργανωσιν και την 
Κ Α Χ Ο Λ Ι  Μ Ο _ /.ειτο.'ργίαν τής εκθέσεως. f>) ή λήψις αντός ένδεικνυομέ· 

Σ'ν ΙΙανελληνίοΰ Καλλιτεχνικής Ιν/Λέσεως 1900. νου μέτρου δια ττ.ν έιτυχίαν αυτής, και 
I vyori,c: Τ/ ^ μ£?ψ·ν* διά ττ,/ συντα5*ν και εκτΰττωσιν του κατά

σκοπος τής Πανελληνίου Καλλιτεχνικής Ιν/Λέσεως ει λόγου. 



2628 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕίίΣ (ΤΕΥΧΟΣ abYl t ru iV ) 

4. Κριτική "Επιτροπή. 
1. Διά την επιλογήν τών έκτε·&ησομενων έργων συνιστά

ται Κριτική Έπιροπή αποτελούμενη ex. τών κάτωθι : 
α) Ενός εκ τών δύο ακαδημαϊκών ζωγράφων, ώς Προέ

δρου. 
(J) Τοΰ Διευθυντού" Καλών Τεχνών τοΰ Ύ'πουργείου *E$vt

κής Π α ίε ίβς y.ai Θρησκευμάτων, ώς Αντιπροέδρου, ανα

πληρούμενου εν απουσία ή κωλύματι υπό τοΰ Τμηματάρχου 
δικαστικών Τεχνών ώς μέλους της 'Επιτροπής. 

 Ti l 1 : λ . '' ■-■''-',- V v i / r r Καλών Τε

χνών, αναπληρούμενου εν απουσία η κωλύματι ύπο του νομι· 
ρθυ αύτοΰ αναπληρωτού. 

δ) Αΰο Βιακβκριμενων και εγνωσμένου κύρους καλλιτε

χνών, οριζομένων παρ ημών. μετά τών αναπληρωτών των. 
ε^ Ι ζ εκ τών συνέδρων μελών τοΰ Καλλιτεχνικού Επαγ

?ελματ·.κού Επιμελητηρίου * τριών ζωγράφων, ενός γλύπτου. 

δρων 
πληρωμών των. 

στ' Τοΰ Τμηματάρχου δικαστικών Τεχνών, ώς Γραμμα

τέως, αναπληρούμενου έν απουσία η κωλύματι ΰπό υπαλλή

λου της Διευθύνσεως Καλών Τεχνών τοΰ Υπουργείου. 
2. Ί Ι Επιτροπή ευρίσκεται έν απαρτία έφ' δσον παρίσταν

ται επτά έκ τών μελών αυτής. 
Α*, αποφάσεις τής Επιτροπής λαμβάνονται κατά πλειο

ύηοίαν τών zap/των. 
3. Εις την κρίσιν τής Επιτροπής ΰπόκε νται πάντα τά 

υποβαλλόμενα έργα πλην τών έργων τών καθηγητών κα: 
τών διατελεσάντων Καθηγητών της Ανωτάτης Σχολής Κα

λών Τεχνών, τοΰ "Εθνικού Μετσόβου Ιίολυτεχνείου κα

τής Πολυτεχνικής Σχολής τοΰ II ανεπιστημίου Θεσσαλονί

\. Είς την αρμοδιότητα τής Κριτικής Επιτροπής αν«

"δται ή άνάρτησις και τοπο&βτησίς τών έργων και ή μέ

ριμνα όπως τα τμήματα παρουσιάζουν συγγένε αν καλλιτε

χνικών τάσεων. 
δ. ΤΙ κρίσις τών έργων γίνεται εις τον τόπον τής συγκεν

τρώσεως των πλην τών δυσμετακινήτων έργων γλυπτικής, 
ων ή κρίσις δύναται κατόπιν αιτήσεως τοΰ καλλιτέχνου νά 
γίνη εις τό έργαστήριον τούτου. 

5. Υποβολή τών έργων. , , 
1. Είς την έκ^εσιν δύνανται να Λάβουν μέρος μόνον Κ/λ

ληνες καλλιτέχναι. 
2 Τά έργα δέον νά ύποβλη^ώσ.ν εις τήν "Οργανωτική·; 

Έπιτροπήν (Ζάππειον Μέγαρον) κατά τάς έξης ημερομη

νίας. 
α) Ζωγραφική 20—31 Αυγούστου I960 
ρ Γλυπτική !—4 Σεπτεμβρίου I960. 

Χαρακτική 5—6 Σεπτεμβρίου I960. 
δ) Διακοσμητική 7—8 Σεπτεμβρίου I960. 
Ουδέν έργον γίνεται δεκτό, μετά τήν παρέλευσιν τών άνω 

προθεσμιών. 
Ί Ι παραλαβή και ταξινόμησις τών έργων ·$ά γίνεται παρά 

υνε:γ·ίνυ υπαλλήλων ι.ν. εργατών συγκροτουμένου ύπό τής 
αρμοδίας υπηρεσίας τοΰ Υπουργείου. 

3. "Εκαστος καλλιτέχνης δύναται να ΰποβάλη προς κρί

σιν μέχρι πέντε έργων ή δέ Κριτική 'Επιτροπή δικαιούται νά 
έγκρίνη μέχρι τριών. 

χρι δέκα έργων έξ ων δύναται νά γίνουν δεκτά μέχρις is. 
Έ ν περιπτώσει υποβολής παρά καλλιτέχνου έργων δύο ή 
περισσοτέρων κατηγοριών ή αναγωγή γίνεται εις μίαν κατη

γορίαν με άναλογίαν ενός έργου ζωγραφικής ή γλυπτικής 
προς δύο έργα έλαφράς ύλης, εξαιρέσει τών έργων χαρακτι

κής και τών εις πλαστικήν ΰλην έργων διακοσμητικής. Τά 
έργα τής διακοσμητικής, πλην εκείνων άτινα δύνανται να 
άναρτη5ώσι, δέον νά συνοδεύονται υπό καταλλήλων προθη

κών διαστάσεων 1.40X0,75X0.50. 

! . . . .'.-.ν.-',-ι ociov έκαστος καλλιτέχνης δικαιούται να 
εκθέσει μέχρι δύο προθηκών. "Επί ιδιότυπων περιπτώσεων 
αποφασίζει ή οργανωτική Επιτροπή. 

4. Εις τήν έκ^εσιν δεν γίνονται δεκτά: 
α) 'Αντίγραφα. 
β) "Ανώνυμα έργα. 
γ) Τ α έκ πηλού γλυπτικά έργα. εκτός αν ό πηλός έχε; 

δ) Ζωγραφικά έργα άνευ πλαισίων και γλυπτά άνευ βά

σεων. 
β) Τά ήδη εκτεθέντα εις προγενεστέρας έν Ελλάδι όμα

ιικάς εκθέσεις. 
στ; Τά έργα τών εκλιπόντων καλλιτεχνών, έκτος αν δεν 

παρήλ&εν έτος άπό τοϋ θανάτου των. 

5. "Εκαστος καλλιτέχνης όμοΰ μετά τών έργων του δέον 
•.α υποβάλη εις τριπλούν, λήρως συμπεπληρωμένον τό υπό 
τής οργανωτικής 'Επιτροπής συνταχί»έν έντυπον, ούτινος τό 
εν άντίτυπον ϋπογραφόμενον υπό τοΰ εντεταλμένου διά τήν 
παραλαβήν τοΰ έργου αποτελεί τήν άπόδειξιν παραλαβής. 
"Εάν ό καλλιτέχνης μεταχειρίζεται ψευδώνυμον. εις τό ώς 
ανω έτύπον δέον νά αναγραφή τό πραγματικόν αύτοΰ όνομα, 
παραπλεύρως δέ τό ψευδώνυμον αύτοΰ. 

Τό συνοδεΰον τά έργα έντυπο·/ δέον νά φέρη τήν ΰπογραφήν 
τοΰ καλλιτέχνου. Εις περίπτωσιν καξ ην τά έργα παραδίδον

ται παρ' αντιπροσώπου, δέον νά ΰπάρχη έγγραφος προς τοϋτο 
έξουσιοδότησις τοΰ καλλιτέχνου εις ην πλην τής εξουσιοδο

τήσεως τής υποβολής δέον νά περιλαμβάνηται και έξουσιο

δότησις παραλαβής. Οι διαμένοντες έκτος τών 'Αθηνών δύ

νανται νά άποστείλωσι τά έργα των είτε άπ"ειύ#είας προς 
τήν όργανωτικήν έπιτροπήν. είτε μέσω τοΰ Καλλιτεχνικού 
Επαγγελματικού Επιμελητηρίου. Εις τήν περίπτωσιν ταύ

την δέον απαραιτήτως νά ορίζεται τό πρόσωπον εις τό οποίον 
•Sa επιστραφούν τά έργα. 

:εχνου. ο τιτΛος 
γου και ή τιμή πωλήσεως αύτοΰ. Τά έργα διακοσμητικής 
δέον νά φέρωσι αριθμόν και νά συνοδεύονται υπό πίνακος, είς 
όν νά άναγράφηται ό τίτλος έκαστου τεμαχίου, ή ύλη και ή 
τιμή τής πωλήσεως. 

6. Ί Ι υποβολή τών έργων ύπό τήν κρίσιν τής "Επιτροπής 
συνιστά ύποχρέωσιν διά τον ύποβαλόντα καλλιτέχνην νά δε

χ·ί*ή πάντας τους όρους τοΰ παρόντος Κανονισμού. 
7. Ί Ι οργανωτική Επιτροπή &έλει αναλάβει πάσαν φρον

τίδα διά τήν καλήν συντήρησιν και τήν άσφάλειαν τών παρα

δοθέντων αυτή έ'ργων. άλλ : είναι ανεύθυνος και δεν υποχρε

ούται είς άποζημίωσ.ν τινά διά πάσαν άπώλειαν ή ζημίαν έξ 
οιασδήποτε αιτίας. 

8. Ουδέν έκ τών εκτεθέντων έ'ργων δύναται νά άποδοSr 
r. άποσυρύή έκ τής εκθέσεως πρό τοΰ πέρατος αυτής, έκτος 
δλως εξαιρετικών περιπτώσεων, περ; ών κρίνει ή οργανωτι

κή επιτροπή. 
(}. Επιστροφή τών έργων. 
Τά υποβληθέντα έργα αποδίδονται έπ; τή προσκομίσει τής 

σχετικής αποδείξεως, τά μεν εκτεθέντα έντος 15 ήμερων 
άπό τής λήξεως τής εκθέσεως, τά δέ μή γενόμενα δεκτά εν

τός 15 ήμερων άπό τής ανακοινώσεως τής κρίσεως. Αϊ προ



* ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΝ) 2629 

ύεσμία: αύται προσαυξάνονται κατά δέκα ημέρας διά τους 
διαμένοντας εις επαρχίας. 

7. Χρονολογία ενάρξεως και λήξεως της εκθέσεως. 
Ήμερα ενάρξεως της έκ-Οέσεως ορίζεται ή 23η Όκτο)

6ρίου 1900. διάρκεια δε αυτής τεσσαράκοντα ήμερων δυνα

μένη να παράταξη μετά πρότασιν της οργανωτικής επιτρο

πής επί δέκα εισέτι ημέρας. 
8. Λειτουργία τής εκθέσεως. 
Ή εκί'εσις λειτουργεί υπό την έποτείαν τής οργανωτική; 

Επιτροττής και συμφώνως προς τάς zap αυτής λαμοανομενας 
αποφάσεις. 

Δια τή/ διεξαγωγήν τής υπηρεσίας τής εκθέσεως, τήν 
φύλαξιν /.α: τον καύαρισμόν των αιθουσών, προσλαμβάνεται 
έπΐ ήμερομισύίω το άναγκαιοΰν προσωπικόν άποτελούμενον ί'ά 
ενός γραμματέως, δυο εποπτών ενός πωλητοϋ τοϋ καταλόγου 
νέχρ·ς οκτώ φυλάκων καί τεσσάρων καθαριστριών. 

Π αρά τής Γραμματείας τηρούνται πάντα τά σχετικά στοι

χεία τής εκθέσεως, παρέχονται πληροφορ.αι. διεξάγονται αϊ 
συνεννοήσεις τής πωλήσεως έργων καϊ ενεργούνται αϊ είσρα

= -.·.: τοϋ αντιτίμου των πωλουμένων έργων και το., κατα/.ο

γου. 
Μετά τό πέρας τής εκθέσεως διατηρείται έπΐ 20 ημέρας 

συνεργείον επιστροφής των έργο)ν άποτελούμενον έκ τοϋ Γραμ

ματείας και τεσσάρων φυλάκων. 
0. Πώλησις των έργων. 
Λ: πωλήσεις των έργων γίνονται διά τής Γραμματείας τή : 

εκθέσεως και έπΐ τή δεδηλωμένη έ·, τω καταλόγω τιμή. 

|·*—* τού προϊόντος τών πωλουμένων έργων δύναται δι' 
άποοασεως τής οργανωτικής Ειτροπής. υποκείμενης εις την 
έγκρ'.σιν ημών νά έπιβληί»ή πλην "ών άλλων νομίμων κριτή

σεων καϊ κράτησις 5οΊο υπέρ τής εκθέσεως. 
Το ποσοστον τούτο ϋπολογ.ζεται έπΐ τής άναγεγραμμένης 

εις τον κατάλογον τιμής εξαιρέσει τών αγορών τοϋ Κράτους 
και ανεγνωρισμένων Δημοσίων ή Ιδιωτικών Οργανισμών ει : 
άς κατόπιν αποφάσεως τής οργανωτικής "Επιτροπής δύναται 
νά υπολογιστή ή κράτησις έπ· τοϋ καταβληθέντος ποσού. 

10. Κατάλογος. 
Ό κατάλογος πωλείται εις τήν κα·!*οριζομένην υπό τής 

οργανωτικής 'Επιτροπής τιμήν. 
Κατά τήν ήμέραν τών εγκαινίων επιτρέπεται ή προς τους 

προσκεκλημένους δωρεάν διανομή μέχρι 300 καταλόγων. 
Ι Ι. Διά·&εσις εσόδων εκθέσεως. 
Τά πραγματοποιούμενα έ'σοδα διατίθενται κατόπιν αποφά

σεως ημών λαμβανομένης μετά πρόταση τής Οργανωτικής 
Επιτροπής διά τάς άνάγκας τής λειτουργίας τής εκθέσεως. 

:ό δε άπομένον τυχόν υπόλοιπον κατατίθεται υπέρ τοϋ παρά 
τή Τραπέζη τής 'Ελλάδος λογαριασμού τής Στέγης Κίαλών 
Τεχνών και Γραμμάτων και διατίθεται δι" άποοάσεων ημών 
διά τήν όργάνωσιν ομαδικών Ελληνικών Εκθέσεων εις τό 
Έσωτερικόν καί τό Έξωτε:;κόν. 

Εν "Αθήναις τή II Ιουλίου Ι 900 
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

Γ. ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ 

WZ-ZJ. 29350M0r, . (Ζ) 

11ε:ι σ,ιμπ/.ηρωσεως κα; τροποποιήσεως της J~ .'::'.. 
49381 )55 αποφάσεως τοϋ Υπουργού τών Οικονομικών. 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 
" Εχον τε ς υπ' δψ ιν: 

Ι. Τάς διάταξες τοϋ άρθρου 6 τοϋ Ν\·Δ. 3095Ϊ54 «περί 
οργανώσεως και λειτουργίας τής Γ.Κ. Ι Ι . και τής Ε.Κ.Π.» . 

2. Τό άπό 30)31.12.1959 Β. Διάταγμα «περί μεταφοράς 
τοϋ συνόλου τών δέσεων τής ν . Κ . Π . και τών έπΐ ταύτης 
αρμοδιοτήτων τοϋ 'Υπουργείου Οικονομικών εις τό Ύτ.ουρ

γείον Εμπορίου» καί 
{). Τήν ύπ άριί>. 49381 55 άπίφασιν τού Γπο^ργού το/' 

Οικονομικών «περί εκτελέσεως καί εφαρμογής τών διατά

ξεων τοϋ Ν . Δ. 309'5)δ4». άποφασίζομεν: 
Εις τό άρθρον 7 τής ύπ' άριί». 49381)65 αποφάσεως τού 

Υπουργού τών Οικονομικών Φ.Ε Κ. 224) προστίθεται πα

ράγραφος 10. έχουσα ούτω: 

ΙΙ,ροκειμένου περί δ άγων τμώ> ενεργούμενων προς άνάδει

ξιν μειοδέπου >δ·.ά τό ' έκτελωνισμόν ύπό προμή5ε:αν ειδών 
εισαγομένων έκ τοϋ εξωτερικού, συμβατικής αιτίας μέχρι τών 
:.:../. ίθθ.000 :ό  . . , . , παρεχομένης έγγυητ'.κΓ,, 1 
.στολής όίίζ:ται Ίσον προς 5 '< ώς έγγύησις συμμετοχής ■/.:■': 
ΙΟΎ ώς έγγύησις καλής εκτελέσεως, άνω δε τών ίρχγ. 400. 
000 εις '2'Ϊ ώς έγγύησις συμμετοχής καί 3Ύ ώς έγγύησις κα

λής εκτελέσεως. 
II ισχύς τής παρούσης άρχεται άπό 1.8.10(H). 
II παρούσα δημοσιευνήτω δ α τής 'Εφημερίδος τής Κ. 

αρνήσεως. 

Εν Αθήναις τή ! Ί Ιουλίου 1900 
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΚίΙΝ. ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ 

Αριθ. ο 7 0 3 # Ί 5 9 4 . (3) 

Uiz\ .στάσεως Ταχ. Γραςείου ροσωρινής διαρκείας τταρα 
τήν Λ μ ι ικ/.ε; αν. 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΤΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 

Εχοντες ύπ' οό , : α To ύπ χρ'Μ. 50095 IJ 50ο )22.0.00 
εγγρα:ον τής Διε^ύ,τεως Ταχνδρομικής Εκμεταλλεύσεις 
και ,:ι τας διατάξεις τού apl/poj 15 τού Λ. Ν. 699ΊΙ937 
«περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως Νόμων τής Τ.Τ.Τ. 
Γπηρεσίας». άπο?ασίζομ·εν ; 

υν:(Ιμεν Ταχυδρομικά 1;α::εϊ' · προσωρινής διαρκείας 
,.αρα τήν Άμφ·'κλε·αν διά τήν ταχ. δρομική, έξυπηρέτησ ν 
τής Πανελ/.ηνίου 11 ροσκοπικγς Κατασκηνώσεως. ήτ: : ίι£-

/.ει λειτουργήσει αύτό6·. άπό τής 20ής μέχσ: καί τής '31 ης 
Ιουλίου έ.έ. έπ' ευκαιρία και έν τω πλαισίω τοϋ εορτασμού 

του Χρυσού Ιωβ λαιου τοϋ 1'ω;;τος 'Ελλήνων Π:οσκόπω<. 
^ Χρονολογία·' ενάρξεως τών εργασιών τού προσωρινού Ταχ. 

Ι οαοειου όρ:ζομεν τήν 20ήν Ιουλίου έ.έ. καί λ η ί ε ω ; την 
ι ην Ιουλίου ε.ε. 

Τό άναγκαού διά -^ λειτο.ργίαν τού Γ5α;είου ούτου 
προσωπικον ύέ/,ι δ·α·^εσε: ή παρ' ήμίν Υπηρεσία Λοκ^
σεως Προσωπικού. 

'Εν Λ·^ή α·ς τή II Ίου/ίου 1000 
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

θ. ΚΟΝΙΤςΑς 

Ά ? : 5 . ΕΓ. IS34. (4) 
• Ιερ: καθορισμού κατθ)τατο„ όρ:ο^ αμο'όής ιατρών Λ/Τ·

καρκ^ικού "Ιντιτούτου ."Αγιος Σ ά β β α ς . 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 
"Εχοντες ύπ' όψιν: 

Π Τήν διά τού ύπ' ipi-1 8f»20 5140 21.Π.Γ·0 έ—*ά :υ 
της |·.πιτροής του Χόμο^ 2049 Γ>̂  ϋποβληνείσαν ήμίν γνω

μοοοτησιν αυτής «περί κα·Ι>θ2·σμού κατωτάτου opioj ιατρικής 
άμοιδής τών ιατρών, τών υπηρετούντων εις τό Άντικαρκιν;

κον Ιν^τιτούτον «"Αγιος άββας··. 

2) Τήν άπό 28.0.1900 άναοοράν τού άvωτέcω ιδρύματος. 
Ιδ^τες τάς διατάξεις τού Α. Ν. 1843 ι ο Ι ώς ο^τος έτρο

οποή^η διά τοϋ Νόμου 2()/ι9:Γ)2 ώς καί τού Ν. Δ. 
3023) 56. άποφασίζομεν : 

Έγκρίνομεν. τροποποιοϋντες αυτήν έν μέρει, τήν ώς ανω 
γνωμοδότησιν τής έν 'Αθήναις Έττιτροπής τού άρθρου δευ

"ίρου τού Νόμου 2049)52. ληφ^ε.σαν κατά πλειοψηςίαν 


