
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ

Έχί τού σχοίίοα Νόμου «χερί συστάσεως χαρά τώ Ταμείφ
Προνο:ας Προσωχιχοΰ ’Οργανισμού Έθνιχοΰ θεάτρου,
Κλάϊου Παροχών έφ' άχαξ το? Προσωχιχοΰ Έθνιχής Λυ
ριχής Σχηνής».

Προς την Βουλήν ιών 'Ελλήνων

Τό 1952 ίϊρύθη χατά τάς διατάξεις το» Ν. 281/1914 
,<-*ρί Σωματείων» ώς έτροχοχοιήθη μεταγενεστέρους, Άλλη- 
λοβοηΰητιχόν Σωματεΐον ΠpGCtoxixo? Εθνιχής Λυριχής Σχη- 
ντγς, έχον ώς σχοχόν, μεταξύ άλλων τήν χο?ηγηΤ<ν έφ άχας 
βοηθήματος εις άχοχωροΰντα έχ τής ύχηρεσιας μέλη του ή 
έν χεριχτώσει θανάτου αύτών, εις τά μέλη οιχογενειας τούτων.

Μέλη το? Σωματείου τούτου, otvat χαντες οι μφ’ οιανϊη- 
χοτε σχέσιν απασχολούμενοι χαρά τή Έθνιχή Λυριχή Σχηνή, 
ήτοι χαλλιτέχναι, Προσωχιχόν Σχηνής, Διοιχητιχόν, βοηθη- 
τίχόν χαί τεχνιχόν χροσωχιχόν χύτης.

Πόροι τού Σωματείου είναι άτομιχαί είσφοραί των μελών 
αύτοΰ, α! χάσης φύσεως ϊωρεαί, χληροϊοσίαι, χλχ.

Ήδη τό Σωματεΐον, -εύρίσχεται εν άϊυναμία έχχληρώσεως 
τού σχοχοΰι του, χαθ’ -όσον τά μέλη του έχαυσαν νά χ,ατχ'- 
βάλλουν τάς εισφοράς των τάς, όχοίας χρότερον χαχέβαλον, 
οι ϊέ__νεοχροσλαμίανόμενοι είς τήν Έθνιχήν Λυ£ΐχήν Σχηνήν, 
άρνοΛται την εγγρ αφήν των ώς μελών το? Σωματείου;

Ή μεταβολή αύτη τής έναντι τοΰ Σωματείου (Ταμείου) 
στάσεως τοΰ χροσωχιχοΰ τής Έθνιχής Λυριχής Σχηνής, οφεί
λεται είς τον χλονισμόν τής έμχιστοσύνης χερί τής βιωσιμό- 
τητος τοΰ Ταμείου των. Ό χλονισμός ουτος έχει χατά βά- 
σιν ώς γενεσιουργόν ·α!τίαν τό γεγονός *ότι το Ταμεΐον τοΰτο 
τυγχάνει Νομικόν Πρόσωχον Ίϊιωτιχοΰ Δ'.χαίου χαί ώς 
το'.οΰτο ούϊεμίαιν έγγΰησιν ϊύναται νά χαρέχη χερί τής μαχρε- 
χρονίου λειτουργίας του, ϊοθέντος ότι ή εις αύτό άσφάλισις 
μή ουσα ύχοχρεωτιχή θά έξαρτάτα: χάντοτε έχ τής -βουλή- 
σεως ενός έχάστου έχ τών μελών του.

Ένώχιον τής χαταστάσεως ταύτης εύρεθεΐσα ή διοίχησις 
τοΰ Σωματείου έζήτησεν ή τήν μετατροπήν αύτοΰ εις Νομι- 
χόν Πρόσωχον Δημοσίου Δ'.χαίου ή τήν συστασιν είόιχοΰ Κλά
δου έφ’ άχαξ Παροχών χαρά τφ ύφισταμένφ ή:η Ταμείφ 
Προνοίας Προσωχιχοΰ ’Οργανισμού Έθνιχο? Θεάτρου είς τήν 
άσφάλισιν τοΰ όχοίου νά ύχαχθή ύχοχρεωτιχώς τό χροσωχιχόν 
τής Έθνιχής Λυριχής Σχηνής, χρός τον σχοχόν χαροχής είς 
τους άχοχωροΰντας του έχαγγέλματος, έφ’ άχαξ βοηθήματος 
τό όχοίον έτερος Κλάδος τοΰ Ταμείου χορηγεί είς τό χροσωχιχόν 
τοΰ 'Οργανισμό? Έθνιχοΰ θεάτρου.

Ή μετατροχή τοΰ ήϊη λειτουργοΰντος Σωματείου το? έχον- 
τος ώς χάρους μόνον εισφοράς τών μελών του, είς Ν.ΠΛ.Δ. 
ϊέν ϊύναται νά λάίη χώραν βεβαίως ϊιά νόμου, χαθ’ όσον τοΰτο 
θά άντέχειτο είς τάς χερί έλευθερίαςι τοΰ συνεταιρίζεσθαι 
έχιταγάς τοΰ Συντάγματος.

ΔΓ ό χροεχρί-3η ή άχ’ -άρχής συστασις -ιδιαιτέρου Κλάϊου 
χαρά τώ ώς άνω Ταμείφ. Ό συν.στώμενος 'Κλάϊος θά είναι 
εντελώς ϊιαχεχριμένος τών ύχολοίχων Κλάϊων τοΰ Ταμείου.

Είϊιχώτερον ϊιά τών άρθρων ll, 2 χαί 3 τοΰ ΰχό χρίσιν 
σχεϊίου, χροίλέχεται άντιστοίχως, ή συστασις, ό σχοχος χαί 
τά χρόσωχα τά ΰχαγόμενα είς τήν άσφάλισιν τοΰ Κλάϊου.

Διά τοΰ άρθρου 4 χροδλέχονται οί χάροι τοΰ Κλάϊου 
χαί ή οίχονομιχή αύτοΰ αύτοτέλεια, θεσπίζεται ϊέ είϊιχώς 
ή άχαγόρευσις τής μεταφοράς χεφαλαίων έχ τούτου χρός τό 
Ταμεΐον ή χαί άντιστρόφως.

Διά τοΰ άρθρου 5 βρίζεται ό τράχος ϊιοιχήσεως χαί ϊια- 
χειρίσεως τοΰ Κλάϊου χατά τήν νομοθεσίαν τήν ϊιέχουσαν τό 
Ταμεΐον χαρ’ φ συνιστάται ό Κλάϊος. Διά τοΰ αύτοΰ άρθρου 
χροδλέχεται ή ϊιαϊιχασία χαθορισμοΰ τών ϊαχανών ϊιοιχή- 
σεως, ώς χαί ό τρόχος έχχροσωχήσεως τών ήσφαλισμένων τοΰ 
Κλάϊου είς τό Διοιχητιχόν Συμβούλιου τοΰ Ταμείου.

Διά τοΰ άρθρου 6 χαρέχεται έξουσιοϊότησις χαθορισμοΰ ϊιά 
Κανονισμοΰ, τών χροϋχοθέσεων άχονομής τοΰ έφ’ άχαξ βοη
θήματος, τοΰ ΰψους αύτοΰ, τής ϊιαϊιχασίας χορηγήσεώς του,
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τής άναγνωρίσεως χαί εξαγοράς χροΰχηρεσίας είς τήν Έθνι- 
χήν Λυριχήν Σχηνήν χαί χάσης άλλης λεχτομερείας άναγ- 
χαίας ϊιά τήν ομαλήν λειτουργίαν τοΰ Κλάϊου.

Έν Άθήναις τή 18’Ιουνίου 1975

Ό Υπουργός
Κ. Μ. ΧΡΤΣΑΝΘΟΠ ΟΤΛΟΣ

ΤΡΟΠ Ο Π ΟΙΟΓΜΕΝΑΙ — ΚΑΤΑΡΓΟΓΜΕΝΑΙ — 

ΣΓΜΠ ΛΗΡΟΓΜΕΝΑΙ ΔΙΑΤΑΣΕΙΣ

Διά τοΰ σχεϊίου Νόμου “χερί συστάσεως χαρά τφ Ταμείφ
Προνοίας Προσωχιχοΰ ’Οργανισμού Έθνιχοΰ Θεάτρου,
Κλάϊου έφ’ άχαξ χαροχών τοΰ χροσωχιχοΰ τής Έθνιχής
Λυριχής Σχηνής»

Β. Διάταγμα ύχ’ ά?ιθ. 722/19.9.61 (Φ.Ε.Κ. 184/20. 
9.1961 τ. Α') “χερί Ταμείου Προνοίας Προσωχιχοΰ ’Οργα
νισμού Έθνιχοΰ Θεάτρου».

Άρθρον 5.

Μόνιμο: καί αιρετά μέλη άναχληρωταί. Πρόεδρος. Γραμ- 
ματεύς.__________

1. Ή Διοίχησις τοΰ Ταμείου άσχεΐται ύχό έχταμελοΰς Έχι- 
τροχής, ής τά μέν τέσσαρα μέλη είναι μόνιμα, τά ϊέ ύχό- 
λοιχα τρία αιρετά, έχλεγόμενα χαί ϊιοριζάμενα ύχό τής Διοι- 
χήσεως τοΰ·’Οργανισμού Έθνιχοΰ Θεάτρου άνά τριετίαν, χατά
/ίά χατωτέρω είϊιχώτερον οριζόμενα.

2. Μόνιμα μέλη: τοΰ Διοιχητιχοΰ Συμβουλίου είναι έν τών 
μελών τοΰ Διοιχητιχοΰ Συμβουλίου τοΰ ’Οργανισμού Έθνιχοΰ 
Θεάτρου ή ό Γενιχός αύτοΰ Διευθυντής, όριζόμενον ϊΓ άχοφά- 
σεως τοΰ Διοιχητιχοΰ Συμβουλίου τοΰ Όργαησμοΰ τούτου 
χαί έχ τών Διοιχητιχών τοΰ Έθνιχοΰ Θεάτρου ΰχαλλήλων, 
ό Π ροσωχάρχης, ό Διευθυντής Οίχονομιχών 'Τχηρεσιών χαί 
ό Γραμματεύς.

3. Τούς άναχληρωτάς τών μονίμων μελών, έν χεριχτώσέι 
χωλύματος χερί τήν ένάσχησιν τών χαθηχόντων των, άχου- 
σιας ή έλλείψεως τών μονίμων μελών ορίζει ή Διοίχησις τοΰ 
Εθνιχοΰ Θεάτρου είς τήν αρχήν έχάστου έτους.

>4. Αιρετά μέλη τοΰ Διοιχητιχοΰ Συμβουλίου είναι ϊΰο ήθο- 
χοιοί χαί είς τεχνιχός έχ τών εργαζομένων έν τφ Όργα- 
νισμφ Έ3νιχοΰ Θεάτρου. Τούτους ύχοϊειχνύει ή Διοίχησις 
τοΰ Σωματείου ή Συλλόγου τοΰ Προσωχιχοΰ τοΰ Ίϊρύματος. 
Πρός τοΰτο χαί άνά τριετίαν τό Σωματείο-/ ή ό Σύλλογος 
όριζει τά ταχτιχά μέλη ϊιά' τό Διοιχητιχόν Συμβούλιον μετά 
τών άναχληρωτών των χαί γνωρίζει έγγράφως τοΰτο είς τήν 
Διοίχησιν τοΰ Έθνιχοΰ Θεάτρου.

5. Το Σωματεΐον η ό Σύλλογος είναι ύχοχρεωμένος νά 
χροτείνη τά ύχοψήφια ώς ά/ω μέλη έντός τοΰ μηνός Ιουνίου 
«χάστης τριετίας. Είς χερίχτωσιν ΰχάρξεως χλειόνων Σω
ματείων ή Συλλόγων τοΰ Προσωχιχοΰ τοΰ Έθνιχοΰ Θεάτρου 
ή ύχόϊειξις γίνεται έχ τοΰ μάλλον άντιχροσωχευτιχοΰ. ’Εάν 
ϊέν ύχάρχη τοιοΰτος Σύλλογος ή Διοίχησις τοΰ Θεάτρου συγ- 
χαλεΐ τό χροσωχιχόν ίνα χροτείνη τά μέλη ταΰτα. Τό χροσω- 
χιχον χαρισταμενων τούλάνιστον τοΰ ήμίσεος χλέον ένός τών 
υχηρετουντων ήσφαλισμένων χροτείνει χατά χλειοφηφίαν τά 
αιρετά μέλη. Έάν ϊέ χαθίσταται άϊύ/ατος ή ύχόϊειξις έξ 
οιουϊηχοτε άλλου λόγου, τότε τά αιρετά μέλη έχιλέγει χαί 
όριζει ή Διοίχησις τοΰ Έθνιχοΰ Θεάτρου έχ τών έργαζομέ- 
νων ήθοχοιών χαί τεχνιχών είς τό "Γϊρυμα.

6. Έαν ή Διοίχησις τοΰ Έθνιχοΰ Θεάτρου ή χαί τό Σωμα- 
τεϊον η ^τα Σωματεία ή οί Σύλλογοι ίι’ οίονϊήχοτε λόγον ή 
αοτιαν, ήθελον χαρ αλείψει τήν έμχρόθεσμον χατά τά άνωτέρω 
υχοϊειξιν χαί ϊιορισμόν τών αιρετών μελών, ταΰτα ϊιορίζον- 
ται χαρά τών μονίμων μελών τοΰ Διοιχητιχοΰ Συμβουλίου τοΰ 
Ταμείου, ατινα έχλέγουσι τούς χατά τήν χρίσιν των χαταλλή- 
λους έχ τών έργαζομένων έν τφ Ίϊρύματι.



χυτόν τεσσαρών με/.ών, at ϊέ άζοφασεις χυτού λαμβανονται 
κατά ζλειοψηφίαν. ’Εν ίσοψηφία υπερισχύει ή ψήφος τού 
Προέϊρου.

8. Πρόεϊρος του Διοικητικού Συμβουλίου είναι, το κατά 
την zap. 2 τού ζαρόντος άρψρου όριζόμενον μέλος τοΰ 
Διοικητικού Συμβουλίου τοΰ Οργανισμού Έύνικ.ού θέατρου η 
καί ό Γενικός Διευθυντής αύτού, όστις και ζροεϊρεΰει των 
συνεδριάσεων τού Συμβουλίου, χωλυομένου ίέ τούτου ή τού άνα- 
ζληρωτού αυτού, τών συνεδριάσεων ζροεϊρεύει ό Προσωπάρ
χης τού Έ5νικού θεάτρου χαί τούτου χωλυομένου, ό ανώτε
ρος. χατά βαψμόν χαί αρχαιότερος χατά διορισμόν έχ των 
μελών—ύζαλλήλων τού Συμβουλίου. Γραμματευς τού Συμ
βουλίου είναι ό έχ τών μονίμων μελών αυτού Γραμματευς τού 
’Οργανισμού ΈΨνικού θεάτρου, όστις α) τηρεί το ίιβλίον 
ζρακτικών τοΰ Διοιχητιχού Συμβουλίου, β) εζιμελείται τής 
κοινοζοιήσεως τών -ροσχλήσεων τών συνεδριάσεων ζρός τα 
μέλη, καψώς χαί τών άζοφάσεων.

ΆρΨρον 6.

1. Εις τό Συμβούλιον άνήχει ή ϊιοίχησις τού Ταμείου, 
όζερ έκζροσωζείται ϊικαστικώς χαί έξωϊίκως έναντι ζαντός 
τρίτου ύζό τού Προέδρου αυτού ή χατ’ ειδικήν έξουσιοϊότησιν 
τού Συμβουλίου, ζαρά τίνος τών μελών χυτού.

2. ΔΓ αναλήψεις τίτλων ή χρημάτων άζαιτούνται αί ύζο-
γραφαί τού Προέδρου τού Συμβουλίου χαί τού έχ τών Μελών 
ΔιευΨυντού Οίχονομιχών Τζηρεσιών τού ΈΨνικού θεάτρου ή 
τοΰ άναζληρωτού αΰτοΰ.__^____ ______ . -—----------

3. Τό Διοικητικόν Συμβούλιον, διαχειρίζεται την ζεριουσίαν 
τού Ταμείου καί εΐϊικώτερον α) μεριμνά διά την είσζραξιν 
τών ζόρων χύτου, β)' ζαρέχει κατά τας διατάξεις .τού ζα- 
ρόντος τάς άσφαλιστιχάς ζαροχάς, γ) άζοφασίζει ζερί τοΰ 
σχηματισμού άζοΨεματικών μετά σύμφωνον ϊέ γνώμην τού Διοι
κητικού Συμβουλίου τού ’Εθνικού θεάτρου, ζερί τής έζενϊό- 
σεως αυτών εις κινητάς ή ακινήτους άξίσς, έχζοιήσεως 
τών κινητών ή ακινήτων τούτων άξιών έν άζολύτω ανάγκη 
καί ζερί τοΰ τρόζου χρησιμοζοιήσεως τών ζερισσευμάτων τού 
Ταμείου, β) λαμβάνει ζάντα τά έξασφαλιστικά μέτρα διά 
την ϊιαφύλαξιν τών άζαιτήσεων τού Ταμείου, ε) μετά σύμ
φωνον γνώμην τού Διοικητικού Συμβουλίου ’Οργανισμού Έ3νι- 
κού θεάτρου, άζοφασίζει την συνομολόγησιν δανείου έζ’ ένε- 
χύρω ή ϋζοΨήκη τών ζεριουσιακ,ών αυτού στοιχείων, έφ’ όσον, 
ζαραστή ανάγκη ϊιά την έκζλήρωσιν τού ΐϊρυτιχού του σκο- 
ζού, στ) συμβιβάζεται ή zapαιτείται ϊιχαστιχού άγώνος, ζ) 
έγκρίνει τας ϊιά τήν λειτουργίαν του άναγχαιούσας ϊαζάνας 
χαί η) έν γένει άσχεί την άνωτέραν έζοζτείχν χαί έλεγχον 
τής ϊιαχειρίσεως τού Ταμείου, λαμβάνον άμα ζάντα τά κατά 
την χρίσtv του ζροσφορώτερα μέτρα ϊιά την άρτιωτέραν έκ- 
ζλήρωσιν τών σχοζών τού Ταμείου χαί κινούμενον έντός τών 
ορίων χαί χατά τούς όρους τών Νόμων χαί τού ζαρόντος.

4. Εις τά μέλη τού Διοικητικού Συμβουλίου οΰϊεμία άζο- 
ζημίωσις ύζό οίανϊήζοτε μορφήν, ούϊέ ύζό τύζον έξόϊων κινή- 
σεως, άναγνωρίζεται.

ΆρΨρον 7.
1. Τό Διοικητικόν Συμβούλιον συνέρχεται τακτικώς μέν 

άζαξ τού μηνός, έχτάχτως ίέ χαί ύζοχρεωτιχώς, όσάχις 
ΰζοβληψή εΐϊιχή ζερί συγκλήσεως αίτησις τριών μελών τοΰ 
Διοικητικού Συμβουλίου ζρός τόν Πρόεϊρον αύτού, ζεριλαμ- 
βάνουσα τό Ψέμα, ϊι’ ό ζητείται ή έκτακτος σύγκλησις τοΰ 
Συμβουλίου, ώς καί όταν, χατά την χρίσιν τού Προέϊρου, zap- 
ίσταται ζρός τούτο ανάγκη.

2. Ό Πρόεϊρος τού Διοικητικού Συμβουλίου καταρτίζει 
τήν ήμερησίαν διάταξιν, ήν καί χοινοζοιεί μετά τής ζροσχλή- 
σεως ζρός συνεϊρίασιν δύο ημέρας ζρό τής συνεϊριάσεως.

3. θέματα, μη ζεριλαμβανέμενα εις τήν ήμερησίαν διάτα- 
ξιν, ϊέν ϊύνανται νά καταστούν άντικείμενον άζοφάσεως, δύ- 
νανται όμως νά συζητηΨώσιν έζαφιεμένης τής λήψεως τής 
άζοφάσεως εις τήν έζομένην συνεϊρίασιν. Κατ’ έξαίρεσιν δύ- 
ν^ται νά ληφψή άζόφασις καί έζί τοιούτων Ψεμάτων, έάν ζερί
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φία τών έν συνεδριάσει ευρισκομένων μελών τοΰ Διοιχ 
Συμβουλίου.

4. ’Εζί σοβαρών Ψεμάτων άφορώντων έζενϊύσεις σ 
σιαχών στοιχείων, χύξομείωσιν ασφαλιστικών ζαροχών 
φορών, έγκρεσιν ζροϋζολογισμού καί άζολογισμού, τής σι 
σεως, δέον νά ζροηγηΨή σχετική εισηγητική έκΨεσις, 
ζοιουμένη εις τά μέλη μετά τών~Ψεμάτων τής συνέδριο

ΣΧΕΔΙΟΝ ΝΟΜΟΤ

Περί συστάσεως ζαρά τφ Ταμείω Προνοίας Προσωζικοί 
γχνισμού ’ΕΨνικού θεάτρου, Κλάϊου έφ’ άζας ζα 
τού ζροσωζιχού τής ΈΨνικής Λυρικής Σκηνής.

ΆρΨρον 1. .
Συνιστάται ζαρά τφ Ταμείο) Προνοίας Προσωζιχού ’( 

νισμού Έ3νιχού θεάτρου, Κλάδος έφ’ άζας ζαροχών τοΰ 
σωζιχού τής Έ3νιχής Λυρικής Σκηνής.

ΆρΨρον 2.
Σκοζός τού, ϊιά τού ζαρόντος, συνιστωμένου Κλάϊου, 

ή ζαροχή έφ’ άζαξ βοηΨήματος εις τους ήσφαλισμένους 
έν ζεριζτώσει άζοχωρήσεώς των έκ τής ύζηρεσίας, 
καί εις τά μέλη οικογένειας των έν ζεριζτώσει Ψανάτου 
τους όρους καί ζρούζοψέσεις τοΰ, κατά τάς διατάξεις 
άρψρου 6 τού ζαρόντος, έκϊοψησομένου Κανονισμού.

ΆρΨρον 3.

Εις τήν άσφάλισιν τού Κλάϊου ύζάγεται ύζοχρεωτιχώι 
ζάσης φύσεως έζί μισΨφ ή ήμερομισΨίω ζροσωζιχόν 
Έ3νιχής Λυρικής Σκηνής.

ΆρΨρον 4.
1. Πόροι τού Κλάϊου είναι:
α) Εισφορά τών ζαρ>’ αύτώ ήσφαλισμένων ίση ζρός 

σαρα έζι τοίς εκατόν (4%) έζί τών έν γένει άζοϊοχών '
β) Εισφορά τού έργοϊότου ίση ζρός τρία έζί τοίς έκ: 

(3%) έζί τών άζοϊοχών τών ήσφαλισμένων.
γ) Αί ζάσης φύσεως ζρόσοϊοι, έκ τής ζεριουσίας χυτοί 
ϊ) Πάν έσοϊον.νζραγματοζοιούμενον ζαρ’ αυτού έχ 

ρέας, κληρονομιάς, κληροδοσίας ή άλλης χαριστικής αίτι

2. Ό Κλάδος έχει οικονομικήν αυτοτέλειαν έναντι · 
λοιζών Κλάϊων τού Ταμείου, τηρουμένων ζρός τούτο ίδια 
ρων λογαριασμών. Ή μεταφορά κεφαλαίων έκ τού Κλάϊου 
το Ταμεΐον ή έτερους Κλάδους χυτού χαί τ’ άνάζα 
άζαγορεύεται.

ΆρΨρον 5.

„ *· ’Επιφυλασσόμενης τής ζαραγράφου 2 τού ζροηγουμέ 
αρψρου η ϊιοίχησις και ϊιαχειρισις τού Κλάδου, άσκείται ί 
τού Διοικητικού Συμβουλίου τού Ταμείου, κατά τάς ϊια· 
ςεις της ζερι τού Ταμείου ΝομοΨεσιας καί τού ζαρόντο:

2.^ Διά τήν κατάρτισιν τών ζροϋζολογισμών, άζολογισμ 
ι ισο,υγιων του Κλάϊου εφαρμόζονται αι διατάξεις τκαι

ζροηγουμενης ζαραγραφού.

ΆρΨρον 6.
Διά Κανονισμού έκϊιϊομένου ϊιά Π. Διατάγματος, τή ζρ 

«ασει τού Τζουργού Κοινωνικών Τζηρεσιών, μετά γνώμ·


