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Έπί τοϋ Νομοσχεδίου «περί καταβολής άποζημιώσεως 
εις τούς άπολ.υομένους Καλλιτέχνας τοϋ Εθνικού Θεάτρου».

Ποης τ);γ Bcc/.ην ιών 'Ελλήνων

1. Ή ύήφισις Νόμου διά καταβολήν άποζημιώσεως ε’ς 
τοϋε άπολ.υομένους Ιναλλιτέχνας τοϋ Έθνικοΰ Θεάτρου 
καθίσταται αναγκαία καί επιτακτική διά τούς κάτωθι κυ
ρίως λόγους:

α) ’Εξ όλου τοϋ εις το ’Εθνικόν Θέατρον ΰπηρετοϋντος 
—άσης κατηγορίας προσωπικού, έπί συμβάσει ’Ιδιωτικού 
Δικαίου, μόνον οί Καλλιτέχναι έπί τή έξόδω των έκ τής 
Ιπτρεσίας δεν λαμβάνουν άποζημίωσίν τινα.

β) Ή τοιαύτη μεταχείρισις των Καλλιτεχνών οφείλεται 
είς την μή όπκρξιν σχετικής διατάξεως Νόμου και ιδία 
εις τό ότι έκ τεϋ κυρίου διατάγματος διά το ’Εθνικόν Θέα
τρο·/, Ν.Δ. $0/1946, σαφώς συνάγεται ότι τοιαύτη αποζη
μίωσές δέον να μή καταβάλλεται, καθ’ όσον αί συμβάσεις 
τών Καλλιτεχνών είναι ώρισμένου χρόνου και έξ αΰτοϋ 
τοϋ λόνου δεν δΰναται να έφαοαοσθοϋν αί διατάξεις τοϋ Νό
μου 2112/1920.

___γή 'Ωσαύτως δεν είναι δυνατή ή έφαρμογή τών -διατά
ξεων τοϋ Ν.Δ. 169/1969 καθ’ όσον οί Καλλιτέχναι τοϋ ’Εθνι
κού Θεάτρου σαφώς έξηρέθησαν καί έκ τοϋ Νόμου τούτου.

δ) 'Η μή ΰπαρξις σχετικής διατάξεως περί άποζημιώ- 
σεως τών άπολ,υομένων Καλλιτεχνών τοϋ ’Εθνικού Θεάτρου 
δημιουργεί, εις τάς έκάστοτε Διοικήσεις αΰτοϋ,σοβτφώτατα 
ήΟικά θέματα καί περιάγει αύτάς είς την ανάγκην . /ανεώ- 
σεως συμβάσεων γε-,-ηρακότων Καλλιτεχνών καί εντεύθεν 
εις αδυναμίαν άνανεώσεως τοϋ θιάσου, άκριβώς έκ τοϋ λ.όγου 
ότι έκτιμωμένου τοϋ άνθρωπίνου παράγοντος, καθίσταται 
ιδιαζόντως σκληρόν νά λ.ηφθοϋν άποφάσεις άπολύσεως 
καλλιτεχνών.

2. Ή Διοίκησις τοϋ ’Εθνικού Θεάτρου συ·/ηγοροϋσα διά 
τήν ταχεϊαν ψήφισιν τοϋ σχεδίου Νόμου «περί καταβολής 
άποζημιώσεως εις τούς άπολ.υομένους Καλλιτέχνας τοϋ 
’Εθνικού Θεάτρου, τονίζει ότι διά τοϋ Νόμου τούτου θά 
δυνηθή νά αποσυμφόρηση τον θίασον καί νά προβή εις τάς 
αναγκαίας μεταβολές είς αυτόν, έξυπηρετουμένων οότω 
κατά πλ.ηρέστερον τρόπον τών σκοπών οΰς ή Πολ,ιτεία έθέ- 
σπισε δι’ αυτό.

3. Διά τοϋ άρθρου 2 παρέχεται ή ευχέρεια όπως διά κοι
νής άποφάσεως τών Υπουργών Πολ.ιτισμοΰ καί ’Επιστημών 
καί Οικονομικών έπεκτείνωνται αί διατάξεις τοϋ παρόντος 
νόμου καί έπί τοϋ καλλιτεχνικού προσωπικού τοϋ Κ.Θ.Β.Ε.

’Εν Άθήναις τη 10 ’Ιουλίου 1975 
Οί ’Υπουργοί

Πολιτισυοϋ καί ’Επιστημών Οικονομικών
Κ. Λ. ΤΡΥΠΑΝΗΣ , ΕΥΛΓ. ΔΕΒΑΕΤΟΓΑΟΥ 

ΣΧΒΔΙΟΝ ΝΟΜΟΥ
Περί καταίσλ,ής άποζημιώσεως είς τούς άπολ.υομένους Κα).- 

λιτέχνας τοΰ Έ·5ν:κοΰ θεάτρου.

Άρ·5ρον 1.
1. Καλλ.ιτέχ/αι τοΰ Έόνικοΰ θεάτρου, τών όποιων ή σύμ- 

οασις δεν άνανεοϋτα:, ?·.’ οίονϊηποτε λ.όγον δικαιούνται άπο- 
ζημιώσεως άνα/.όγου πρός τον χρόνον υπηρεσίας αυτών, αατά 
τά έν συνεχεία οριζόμενα:

Ο! τυ-μπλ.ηρώσαντες τοϋλ.άχιστον τριετή υπηρεσίαν έστω 
•/.'αί διακεκομμένη·/. έχοντες όμως συνεχή Ίπηρεσίαν -/.ατά τήν 
τελ.ευταίαν πρό τής μή άνανεώσεως τής συμίάσεως διετίαν, 
δικαιούνται άποζημιώσεως ίσης πρός τάς άποϊοχάς ϊΰο μη
νών. Διά τήν υπέρ τήν 3ετίαν υπηρεσίαν προστίθεται είς τήν 
άνωτέρω άποζημίωσίν ποσόν ίσον πρός τάς άποϊοχάς ήμίσεος 
μηνός ΪΓ έκαστον έπί πλ.έον έτος υπηρεσίας, ουδέποτε όμως ή 
όλη άποζημίωσις ϊυναται νά ύπερίή τάς άποϊοχάς Ϊώίεκα έν 
συνόλ.ω μηνών.

Π ροκειμένου περί Καλ.λ.ιτεχ/ών, ών ή σύμί-ασις δεν άνενεώ-
___ i >,ς_____ ο»" / R" r... ο ο σ σ.·. :____

ΛΙΤΙΟΛΟΓΙΧΗ έΚΘΕΣΙΣ ■οπο/.ογ: σμον τής κατα τά άνωτέρω άποζημιώσεως. ϊεν άπα 
τειτπ.η ώς 5/ιο συνεχής ϊιετής υπηρεσία. Τής κατά τήν π: 
ροότ -.· -σρά-'ρασον άποζημιώσεως ϊέν δικαιούνται καλ.λιτε 
χ·αι τών οποίων ή σύμόασις ϊέν άνανεοΰται. συνέπεια καταο 
/.η; των κατά τά άρόρα 216. 235. 235, 252, 253.' 375 κσ

Ποινικού Κωδικός.335 τ:ί
2. Κατα τήν πρώτη·/ ε:αρμογην τοϋ παρόντος νόμου ή κατσ 

Ιολ.ή τν,ς απο,τμιώσεως ·5ά πραγματοποιη-ΰή έντος τών ϊυ 
~ρωτω\ μηνών tcj Swxsvou c!y.cvc'i.*.y.cj i~zjz 

'Ap-Spov 2.'
A: διατάσεις τοΰ παρόντος δΰναντα: νά έπεκτα-λοΰν καί ίπ 

τοΰ κ α/.λ: τεχνικοί προσωπικού τοΰ Κ.Θ.Β.Ε. ϊι' άποσάοεω; 
τών Υπουργών Πολιτισμού καί Επισττρών καί Οίκον:.', κών 

'Ao-Soov 3.
οημοσιευσεως το:Ή ισχύς τοΰ παρόντος άρχεται απο 

είς τήν ’Εφημερίδα τής Κυίερνήσεως.
Εν Αόή.αις τή 10 'Ιουλίου 1975 

Οί ’Υπουργοί
Π ο/,ιτισμοϋ και Επιστημών Οικονομικών

Κ. Α. ΤΡΥΠΑΝΗΣ Ε. ΔΕΒΛΕΤΟΓΛΟΊ

— ΕΙΔΙΚΗ ΈΚΘΕΣΙΣ------------------------------
(κκτ’ άρθρον 75 παράγραφος 3 τοϋ Συντάγματος) 

Περί τρόπυυ κκλ.ύψεως τής δαπάνης τής προκαλουμένης 
έκ τοϋ νομοσχεδίου «περί καταβολής άποζημιώσεως 

• εις τούς άπολ.υομένους Καλλιτέχνας τοϋ ’Εθνικού Θεά
τρου».
1. Έν-όψει τοϋ προκειμένου νομοσχεδίου Οέλ.ει προκλ.ηθή 

- δαπάνη τοϋ Εθνικού Θεάτρου καί έμμέσως τοϋ έπιχορη-
γοϋ/τος αυτό Κρατικού Προϋπολογισμού, έκ τής καταβολής 
άποζημιώσεως εις τούς άπολ.υομένους έκάστοτε Καλλι- 
τέχνας τοϋ ’Εθνικού Θεάτρου, ήτις δεν δύναται νά καθορισθή 
άπό τοΰδε ως έςαρτωμένη έκ γεγονότων πραγματικών.

2. Ή έν λόγω δαπάνη θά καλύπτεται έκ τής άναγεγραμ- 
μέ/ης εις τον τακτικόν προϋπολογισμόν τοϋ Έθνικοΰ Θεά
τρου πιστώσεως ύπό κωδικόν άριθμόν 638 (άποζημιώσεις 
άπολ.υομένων). Κατά τήν πρώτη·/ εφαρμογήν τοϋ παρόντος 
νόμου ή δαπάνη έκ τής καταβολής άποζημιώσεις τών 
άπολ.υθησομένων εντός τοϋ τρέχοντος οικονομικού έτους 
θά βαούνη τον προϋπολ.ογισμόν τοΰ επομένου οικονομικού 
έτους.

Οί Υπουργοί
Πολιτισαού καί Έπιστηαών Οικονομικών
Κ. Α. ΤΡΥΠΑΝΗΣ ΕΥΑΓ. ΔΕΒΛεΤΟΓΑΟΤ

Ε Κ Θ Ε Σ I Σ Άριθ. 112/8/1975 
Τοϋ Γενικού Λογιστηρίου τοϋ Κράτους (άρθρον 75-παράγρ. 1 

τοϋ Συντάγματος) έπί τοϋ σχεδίου Νόμου τοϋ 'Υπουρ
γείου Πολιτισμού καί Επιστημών «περί καταβολής άπο
ζημιώσεως εις τούς άπολ.υομένους Καλλιτέχνας τοϋ ’Εθνι
κού Θεάτρου». ι
Διά τών διατάξεων τοϋ ώς άνω σχεδίου Νόμου θεσπί

ζονται τά κάτωθι:
α) 'Ορίζεται 6τι, οί καλλιτέχναι τοϋ ’Εθνικού Θεάτρου 

δικαιούνται άποζημιώσεως άναλόγου τοϋ χρόνου υπηρε
σίας, έφ’ όσον ή συμβασίς των δεν άνανεοϋται δι’οίονδήποτε 
λόγον καί καθορίζονται αί προϋποθέσεις καταβολής τής έν 
λόγω άτυζημιώσεως.Κατά τή/ πρώτην έφαρμογήν τοϋ Νο
μοσχεδίου ή καταβολή τής άποζημιώσεως θά πραγματο- 
ποιηθή εντός τών δύο πρώτων μηνών τοϋ επομένου οίκον, 
έτους κ.λπ. (άρθρ. 1).

β) Παρέχεται ή ευχέρεια έπεκτάσεως τών διατάξεων 
τοϋ νομοσχεδίου καί είς τούς καλλιτέχνας τοϋ Κρατικού 
Θεάτρου Βορείου Ελλάδος (Κ.Θ.Β.Ε.) (άρθρον 2).

Έκ τών προτεινομένων διατάξεων προκαλεΐται δαπάνη, 
εις βάρος τοϋ προϋπολογισμού τοϋ Εθνικού Θεάτρου £αί 
έμμέσως τοϋ έπιχορηγοϋντος αύτό Κρατικού Προϋπολο
γισμού, άκαθόριστος, ώς έξαρτωμένη έκ γεγονότων πραγμα
τικών.

Ή δαπάνη τοϋ οικονομικού έτους 1975 θά βαρύνη τδ 
επόμενον οίκον, έτος. · τ .


