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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 
ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 

ΤΗι 
ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ 

19 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1971 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 
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Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α 
ΥΠΟΥΡΓΙΚΑ! ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ 

Περί κανονισμού οργανώσεως της ΙΑ' Πανελληνίου Καλ-

J^tsyyiMiii *Εκθέβ5|^ς 1 
Περί χαρατάσεω.ς τής προθεσμίας υποβολής δηλώσεων 

φόρου εισοδήματος δια το οίκονομίκόν έ'τος 1971 2 
ΔΙΟΡΘΏΣΕΙς ΗΜΑΡΤΗΜΕΝΩΝ 

Διόρθωσις ημαρτημενων εις την υπ1 αριθ. 907 της 29.1. 
1971 κοινήν άπάφασιν του Π ρωθυπουργοΰ και τοΰ Υ
πουργού 'Εθνικής Π αιδείας και Θρησκευμάτων. . . .  § 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ & ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ 
"Αρι*. 1β2ΐ2)β1β. (1) 

Περί κανονισμού οργανώσεως της ΙΑ' Πανελληνίου Καλ
λ ι τεχνικής 'Εκθέσεως. 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 
"Εχοντες υπ' όψιν το άρθρον 4 του ύχ' αριθ. 962)1966 

(ΦΕΚ 263 τ. Α') Β. Δ)γμα «χέρι οργανώσεως Πανελλη
νίου Καλλιτεχνικής Εκθέσεως», άποφασίζομεν: 

Ή ΙΑ' Πανελλήνιος Καλλιτεχνική "Εκθεσις όργανουμέ-
νη χαρά τοΰ 'Υπουργείου Προεδρίας Κυβερνήσεως εις τάς 
αίθουσας του Ζαχχείου Μεγάρου 'Αθηνών, διέπεται ύχό τοΰ 
παρόντος κανονισμού. 

1. Διάρκεια — Συμμετοχή. 
α) Ή διάρκεια της 'Εκθέσεως ορίζεται ·άπό 4 Απριλίου 

εως 31 Μαΐου 1971. 
β) Εις την Έκθεσιν δικαιούνται να λάβουν μέρος Έ λ 

ληνες τ6 γένος ή την υπηκοότητα καλλιτέχναι, διαμένοντες 
εις την ήμεδαπήν ή την άλλοδαπήν. 

2. Τμήματα 'Εκθέσεως. 
Ή Φκθεσις περιλαμβάνει τά κάτωθι τμήματα: 
α) Ζωγραφικής, ήτοι ελαιογραφίας, σχεδίου, κρητιδογρα

φίας, μικρογραφίας, φορητής νωπογραφίας, σχεδίων διακο
σμήσεως. 

β) Γλυπτικής, ήτοι γλυπτικής, μεταλλιοτεχνίας, λιθο
χαρακτικής κλπ. 

γ) Χαρακτικής, ήτοι ξυλογραφίας, χαλκογραφίας, λιθο
γραφίας κλπ. 

δ) Διακοσμητικής, ήτοι ησσόνων ή εφαρμοσμένων τεχνών 
μεταλλοτεχνίας, κεραμικής, υαλουργίας, φορητών μωσαϊκών, 
σμάλτων, μακεττών θεάτρου κλπ. 

3. 'Οργανωτική 'Επιτροπή. 
1) Την δλην όργάνωσιν και προπαρασκευήν της |§|>έσεως 

έχει ή δι' ημετέρας αποφάσεως οριζόμενη Επιτροπή. 
2) "Εργον τής 'Οργανωτικής 'Επιτροπής είναι: 
α) Ή μέριμνα έπι παντός ζητήματος άφορώντος είς .τ%ν 

όργάνωσιν και την λειτουργίαν τής εκθέσεως, 6) ή μέριμνα 
δια την συνταξιν και έκτύπωσιν τοΰ καταλόγου ώς iisl δια 
την άνάρτησιν και τοποθέτησιν των έργων και γ) ή λήψις 
χαντός ενδεικνυομένου μέτρου δια την έπιτυχίαν αυτής. 

3) Αί αποφάσεις τής 'Επιτροπής ταύτης διατυποϋνται 
είς πρακτικόν. 

4. Κριτική 'Επιτροπή. 
1) Ή κρίσις και ή επιλογή των έ'κτεθησομένων ίίργων 

ενεργείται παρά 'Εχιτροπής οριζόμενης δι' ημετέρας απο
φάσεως, αί δε αποφάσεις αυτής διατυποϋνται είς είδικον 
πρακτικόν. 

2) Είς την κρίσιν τής 'Επιτροπής υπόκεινται χάντα τα 
υποβαλλόμενα έργα, πλην των έ'ργων: α) Τών καλλιτεχνών 
καθηγητών, και διατελεσάντων καθηγητών τών καλλιτε
χνικών μαθημάτων τής 'Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών, 
τοΰ 'Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου και τής Πολυτεχνι
κής Σχολής τοΰ Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, β) τών καλ
λιτεχνών, οιτινες μετέσχον τών Διεθνών 'Εκθέσεων Βενε
τίας άπό τοΰ έτους 1937 και μεταγενεστέρως και γ) τών 
καλλιτεχνών οιτινες μετέσχον είς οκτώ (8) τουλάχιστον 
Πανελληνίους 'Εκθέσεις. 

3) Ή κρίσις τών έργων γίνεται είς τον τόπον τής συγ
κεντρώσεως των, πλην τών δυσμετακινήτων έργων γλυπτι
κής, ών ή κρίσις δύναται, κατόπιν αιτήσεως τοΰ καλλιτέ
χνου, νά γίνη είς τ& Ιργαστήριον xo&WQfe, 

4) Ή Κριτική 'Επιτροπή υποχρεούται όπως, μέχρι τής 
15ης Μαρτίου 1971 το βραδύτερον, σύνταξη και παραδωση 
είς την 'Οργανωτικήν 'Επιτροπήν τον πίνακα τών γενομέ
νων δεκτών έ'ργων δια την έκτύπωσιν τοΰ καταλόγου τής εκ
θέσεως. 

5. Υποβολή έ'ργων. 
1) Τα έργα δέον νά υποβληθούν εις την Όργανωτικήν 

'Επιτροπήν (Ζάππειον Μέγαρον), κατά τάς εξής ημερο
μηνίας: 

α) Ζωγραφικής άπό 12—20 Φεβρουαρίου 1971, β) γλυ
πτικής άπό 21—28 Φεβρουαρίου 1971 και γ) χαρακτικής 
και διακοσμητικής άπό 1—7 Μαρτίου 1971. 

2) Ουδέν έργον γίνεται δεκτόν μετά την παρέλευσιν τών 
άνω προθεσμιών. 

3) Ή παραλαβή και ταξινόμησις τών έργων θά γίνεται 
είς το Ζάππειον Μέγαρον παρά συνεργείου υπαλλήλων και 
εργατών, συγκροτουμένου υπό της αρμοδίας υπηρεσίας του 
Υπουργείου. 
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4) "Εκαστος καλλιτέχνης δύναται να ύποβάλη προς κρί
σιν ουχί περισσότερα των τριών (3) έργων, ή δε Κριτική Επι
τροπή δικαιούται να τα έγκρίνη άπαντα. 

5) Προκειμένου περί ζωγραφικών έργων ελαφρός ύλης 
(υδατογραφία, κρητιδογραφία, σχέδιον κ.λ.π.) και περί έργων 
χαρακτικής (ξυλογραφία, χαλκογραφία, λιθογραφία, κ.λ.π.) 
έκαστος καλλιτέχνης δικαιούται νά ΰποβάλη προς κρίσιν 
μέχρις εξ (6) έ'ργων εξ ών δύναται νά γίνουν δεκτά μέχρι 
πέντε (5). 

6) Τα έργα της διακοσμητικής, πλην εκείνων, άτινα δύ
νανται νά αναρτήσουν, πρέπει νά συνοδεύωνται ΰπ6 καταλλή
λων προ·9ηκών. 

7) "Εκαστος καλλιτέχνης δικαιούται νά έκθεση κατ' 
άνώτατον δριον μόνον εις δύο προΦήκας. 'Επί ιδιότυπων περι
πτώσεων αποφασίζει ή 'Οργανωτική 'Επιτροπή. 

8) Εις τήν "Εκ#εσιν δεν γίνονται δεκτά: 
α) 'Αντίγραφα. 
β) 'Ανώνυμα έργα. 
γ) Τά έκ πηλοΰ γλυπτικά έργα, έκτος άν δ πηλός έχει, 

ψη$ή. 
δ) Ζωγραφικά έ'ργα άνευ πλα«66©ν και γλυπτά άνευ βά

σεων. 
ε) Τά ήδη έκτεθεντα εις προγενεστέρας εν Ελλάδι όμα

δικάς εκθέσεις. 
στ) Τα έ'ργα τών εκλιπόντων καλλιτεχνών πλην τών εκλι

πόντων μετά τήν Γ Καλλιτεχνικήν "Εκ#εσιν. 
9) "Εκαστος καλλιτέχνης όμοϋ μετά τών έ'ργων του οφεί

λει νά ύποβάλη εις τριπλούν, πλήρως συμπεπληρωμένον τό 
υπό της 'Οργανωτικής 'Επιτροπής συνταχ#έν εντυπον, ούτι
νος τό εν άντίτυπον υπογραφόμενοι υπό τοϋ εντεταλμένου διά 
τήν παραλαβήν του έργου αποτελεί τήν άπόδειξιν παραλαβής. 
Έάν ό καλλιτέχνης χρησιμοποιή ψευδώνυμον, εις τό ώς άνω 

εντυπον πρέπει νά αναγραφή τό ψευ&ώνυμον αυτοϋ. Τό συν
οδεΰον τά έργα εντυπον δέον νά φερη τήν ΰπογραφήν τοϋ καλ
λιτεχνου ή τό ΰπ' αύτοϋ χρησιμοποιη$έν ψευδώνυμον. 

10) Εις περίπτωσιν κα·&' ην τά έ'ργα παραδίδονται Οπό 
αντιπροσώπου, δέον νά ύπάρχη έγγραφος έξουσιοδότησις παρά 
τοϋ καλλιτέχνου εις ην πλην της εξουσιοδοτήσεως τής υπο
βολής δέον νά .περιλαμβάνηται και έξουσίοδότησις παραλαβής. 
Οί διαμένοντες έκτος τών Ά#ηνών δύνανται νά αποστείλουν 
τά έργα των άπ' εύθείας προς τήν Όργανωτμκήν Έπιτρο
πήν (εις τό Ζάππειον Μέγαρον). Εις τήν περίπτωσιν ταύτην 
δέον απαραιτήτως νά ορίζεται τό πρόσωπον εις τό οποίον #ά 
επιστραφούν τά έ'ργα. 

11) Εις περίπτωσιν αποστολής έργων παρά καλλιτεχνών. 
διαμενόντων εις τό έξωτερικόν, αί δαπάναι μεταφοράς βαρύ
νουν τήν διά τήν οργάνωση τής εκθέσεως διατε$ε?σαν 
πίστωσιν. 

12) Είς τό Οπισθεν μέρος τών ζωγραφικών και λοιπών 
έργων, είς τήν βάσιν τών γλυπτικών και τάς προ#ήκας τών 
διακοσμητικών, δέον νά επικόλληση πινακίς (έτικέττα) εις 
ην $ά αναγράφεται τό όνοματεπώνυμον τοϋ καλλιτέχνου. ό 
τίτλος τοϋ έ'ργου και ή τιμή πωλήσεως αΰτοΰ. 

13) Τά έ'ργα τής διακοσμητικής πρέπει νά φέρουν άρι$μόν 
και νά συνοδεύωνται ΰπό πίνακος, είς 8ν νά αναγράφεται ό 
τίτλος εκάστου τεμαχίου, ή υλη και ή τιμή τής πωλήσεως. 

14) 'Ομοίως, έκαστος καλλιτέχνης υποχρεούται όπως όμοϋ 
μετά τών έργων του ύποβάλη και βισγραφικόν σημείωμα. 

15) Ή %οδολή τών έ'ργων διά τήν εν λόγω έ'κ$εσιν 
συνιστά ΰποχρέωσιν διά τον ΰποβαλόντα καλλιτέχνην νά δεχ#ή 
παντας τους ορούς τοϋ παρόντος Κανονισμού. 

16) Ή 'Οργανωτική 'Επιτροπή #ά άναλάδη πασαν φρον
τίδα διά τήν καλήν συντήρησιν και τήν άσφάλειαν τών παρα
δοθέντων είς αυτήν έ'ργων, αλλ' είναι ανεύθυνος και δεν 
υποχρεούται #ίς άποζημίωσίν τίνα διά πόσον άπώλειαν ή 
ζημία»; έξ οιασδήποτε αιτίας. 

17) Ουδέν έκ τών εκτεθέντων έργων δύναται νά αποδοχή 
ή άποσυρ#ή έκ τής εκθέσεως προ τοΰ πέρατος αυτής, έκτος 
όλως εξαιρετικών περιπτώσεων, περί ων κρίνει ή 'Οργανω
τική 'Επιτροπή. 

6. 'Επιστροφή "Εργων. 
Τά υποβληθέντα ϊρ^α αποδίδονται επί τή προσκομίσει τής 

σχετικής αποδείξεως, εντός βραχειών προθεσμιών κα·&ορισ&η
σομένων ΰπό τής 'Οργανωτικής 'Επιτροπής. 

7. Λειτουργία τής Εκθέσεως. 
1) Ή έκ#εσις λειτουργεί ΰπό τήν έποπτείαν τής 'Οργανω

τικής 'Επιτροπής και συμφώνως προς τάς παρ' αυτής λαμβα
νόμενος αποφάσεις. 

2) Διά τήν διεξαγωγήν τής υπηρεσίας τής εκθέσεως, τήν 
φύλαξιν και τόν κα#ορισμόν τών αιθουσών προσλαμβάνεϋί επί 
ήμερομισδίω τό άναγκαιοΰν προσωπικόν. 

3) Παρά τής Γραμματείας τηροϋνται πάντα τά σχετικά 
στοιχεία τής εκθέσεως, παρέχονται πληροφορίαι, διεξάγονται 
οί συνεννοήσεις τής πωλήσεως έργων και ενεργούνται αί 
εισπράξεις τοϋ αντιτίμου τών πωλουμένων έ'ργων καίτϊρ^ 
καταλόγου. 

4) Μετά τό πέρας τής εκθέσεως διατηρείται επί 30 ημέρας 
συνεργεϊον επιστροφής τών έ'ργων. 

8. Πώλησις τών έ'ργων. 
Αί πωλήσεις τών έ'ργων γίνονται διά τής Γραμματείας τή; 

έκδέσεως βάσει τής αναγραφομένης είς τόν κατάλογον τιμής. 
9. Κατάλογος. 

1) Ό κατάλογος πωλείται είς τήν κα#οριζομένην υπό. τής 
Οργανωτικής 'Επιτροπής τιμήν. 

2) Κατά τήν ήμέραν τών εγκαινίων και κατά τήν δ ι αρ
κεί αν τής εκθέσεως επιτρέπεται ή δωρεάν διά#εσις αντι
τύπων τοϋ καταλόγου εις προσκεκλημένους ή διακεκριμένους 
έπισκέπτας μέχρι τοΰ άρι$μοΰ 700. 

10. Μεταφορά 'Εκθέσεως. 
Μετά τήν λήξιν τής εκθέσεως τά εκζέματα δύνανται έφ' 

όσον συναινούν οί έκ#έται νά μεταφερθούν προς έ'κ#εσίν των 
και είς άλλας πόλεις τού έσωτερικοϋ και τής Κύπρου, κα
τόπιν αποφάσεως τοΰ Υπουργού Προεδρίας Κυβερνήσεως με
ρίμνη κΰτί δΌΐπάναις τοΰ Υπουργείου ή Ίν συνεργασία μετά τοϋ 
Ελληνικού 'Οργανισμού Τουρισμού. 

Έν Άδήναις τή 18 Φεβρουαρίου 1971 
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΔΗΜ. ΤΣΑΚΩΝΑΣ 
» 

'Apt*. Ε. 2532. (2) 

Περί παρατάσεως τής προθεσμίας υποβολής δηλώσεων 
φόρου εισοδήματος διά τό Οικον. "Ετος 1971. 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ TQM ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
"Εχοντες ύπ' όψει τάς διατάξεις τοϋ άρθρου 12 τοΰ Ν.Δ. 

3323 )5l5, «περί φορολογίας τοΰ εισοδήματος», ώς αύται 
ισχύουν ,̂ρχ>πθποιηΓ&εί·σα>ι και συμπληρω^είσαι μεταγενεστέ
ρως, άποφασίζομεν: 

Παρατεινομεν τήν προ#εσμίαν υποβολής δηλώσεων φόρου 
εισοδήματος φυσικών προσώπων τού οικονομικού έ'τους 1971, 
τήν λήγουσαν τήν 20ήν Φεβρουαρίου 1971, μέχρι και τής 
25ης του αΰτοΰ μηνός. 

Έν Ά&ήναις τή 19 Φεβρουαρίου 1971 
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΑΔΑΜ. ΑΝΔΡΟΥΤΣΌΠΟΥΛΟς 

ΔΙΟΡΘΏΣΕΙς ΗΜΑΡΤΗΜΕΝΩΝ 

(3) 
Είς τήν ΰπ' άρι#. 907 τής 29.1.71 κοινήν άπόφασιν τοϋ 

Πρωδυπουργοΰ και τοΰ Υπουργού 'Εθνική; Παιδείας και 
Θρησκευμάτων, «κερί διορισμού Διοικητικού Συμβουλίου τοϋ 
Έ#νικοΰ 'Ιδρύματος Ερευνών τήν δημοσιευΦείσαν είς το υπ' 
apt*. 81 της 30.1.71 ΦΈ.Κ. (τ. Β ' ) , επιφέρεται ή κάτωθι 
διόρ&ωσις ημαρτημενων: 

Ή έν τέλει τής αποφάσεως εσφαλμένως τεθείσα ημερο
μηνία: <(Έν Άδήναις τή 29 Ιανουαρίου 1970», διορ&ούταί 
εις τό όρ#όν: «Έν *Α$ήναις τή 29 Ιανουαρίου 1971». 

(Έκ τοΰ Έ&νικοΰ Τυπογραφείου) 

ΕΚ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΥ 


