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ΑΙΤΙΟΛΟΓΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ

Έζί τού σχεϊίου νόμου «ζερί Κρατικών Χορηγι 

Προς την Βονλψ· ίων 'Ελλήνων

ων».

Διά τοϋ Os’ άριδ. 1087/1971 Ν. Δατάγυστος «ζεριμε- 
τρων ένισχύσεως των Γρσυαάτων '/.a! των Καλών Τεχνών».

τοϋ ζολιτιστικοϋ έζιζέϊου τοϋ λαοϋ. Διά τοϋ ίϊιου Ν. Δ/τος 
ζροεβλέζετο ή άζονουή τών άζοκληδέντων Έδνικών Β;α- 
βείων Λογοτεχνίας. Εικαστικών Τεχνών και θεατρικής Τε- 
χντ:.

Έν τώ μεταξύ. ϊιά τοϋ*ύζ’ άοιδ. 255/1973 Ν. Δ/τος. 
κατηογήδησχ; αί ϊιατάξεις τοϋ Ν.Δ. 1087/1971 αί άρορώ- 
σαι εις τά ώς άνω Έδνικά Βραβεία (άρδρα 1 έως 6) καί 
εν.τοτε τελούν έν ισχύ: α! διατάξεις τών αρδρων 7. 8 και 9 
αύτοϋ. άναρερόμεναι εις τάς Κρατικός Χορηγίας.

-Κατά τήν-4τ>αρμοτΓν-ζών—ζερά Κρατικών Χορηγιών ϊια- 
τάξεων τοϋ Ν.Δ. 1087/1971. ϊιεζιστώδησαν ελλείψεις ή 
ύζερβολαί καί οότω ζοοκύζτει ή άνάγκτ, άναδεωοήσεως τοϋ 
δεσμού, ζοοκειμένου νά καταστή οίτος ζλέον άζοϊοτικός. Τό 
γεγονός άλλωστε, ότι τό.ώς άνω Ν. Διάταγμα έξεϊό-3η κατά 
τήν διάρκειαν τής έζταετίας καί ότι κατά τό ήμισυ έχει ήίη 
ως ζροελέχδη, καταργη-δή. συνηγορεί ύζέρ τής άζόψεως τής 
έκίόσεως νέου νόμου, όστις δά ζεριίληδή μέ τήν εμπιστο
σύνην τής Βουλής.

Κατά ταϋτα ζροέβπμεν είς τήν σύνταξιν τοϋ μετά χείρας 
σχείιου νομού «ζεοϊ Κρατικών Χοοηγιών» ϊιά τοϋ όζοίου τί
θεται έζί νέας βάσεως το όλον δέμα τις άζονομής τών χο
ρηγιών, δεμελιουμένου ούτως ενός βασικού κυβερνητικού μέτρου 
ύζέρ ένισχύσεως τών Γραμμάτων καί τών Καλών Τεχνών, το
μέων, ϊηλαίή, συνιστώντων μίαν εκ τών κυριωτέρων άζοστο- 
λών τοϋ Ύζοιγγείου Πολιτισμού καί Έζιστημών. Τό άρδρον 
1 άναρέοεται εις βασικά σημεία τοϋ μέτρου καί είϊικώτερον:

Έν τή τρωτή ζαραγράρω γίνεται ζεριγραφή τής ίϊιότητος 
κα: τοϋ άριδμοϋ τών ζροσώζων εις 5 άζονέμετα: ή χορηγία 
ως καί τοϋ σκοζοΰ ϊιά τον όζοίον γίνεται ή άζονομή.

- Τζο τής ϊευτέρας ζαραγράσου ορίζεται ή χρονική ϊιάρκεια
•ήί χορηγίας.^

Διά τής τρίτης ζαραγράσου καθορίζεται τό χρηματικόν ζο- 
σόν τής χορηγίας.

Είς τήν τεταρτην ζαραγραρον άναρέρονται αί ζεριζτώσεις 
τών μή ϊικαιουμένων νά λάβουν χορηγίχ;.

Το αρδρον 2 τοϋ σχεοιου άναρέρετα: είς τήν συγκρότησιν 
καί τήν άζοστολήν τοϋ Συμβουλίου Κρατικών Χορηγιών, ώς 
γνωμοϊοτικοϋ οργάνου καί άναλυτικώτερον: Έν τή ζρώτη ζα
ραγράρω ορίζεται ή σύνδεσις τοϋ Συμβουλίου ίιά ζροσώζων 
ϊυναμενων, ως εκ τής δεσεώς των νά έχουν δαρύνουσαν γνώ
μην έζί -δεμάτων χναγομένων είς τήν σραίραν τών Γραμμά
των καί τών Τεχνών καί ή χρονική ϊιάρκεια τής δητείας 
τών μελών τοϋ Συμβουλίου. Έν τή ϊευτέρα ζαραγράρω ϊια- 
γραρεται το εργον του Συμβουλίου Κρατικών Χορηγιών καί 
ίιά τής τρίτης ζαραγράσου ζροβλέζεται ή άζοζημίωσις τών 
μελών τοϋ Συμβουλίου.

Το αρδρον 3 ορίζει τάς τυζικάς ,ζροϋζοδέσεις άζονομής 
(αιτησιν κλζ.).

Το άρδρον 4 ζ
γικης αζορασεως ορισμού των κεζτομερειων του τροζου

αρεχει τήν έξουσιοϊότησιν έκϊόσεως ύζουρ- 
~ϊ?ι ορισμού τών λεζτομερειών τοϋ τρόζου

να σημειωδή οτι εν τή ουσία ϊέν δά ζροκύψη νέα έζιβάρ

άζό τοϋ 1972, ανάλογος ζίστωσις είς τον τακτικόν ζρούζο- 
λογισμόν τοϋ Ύζουργείου Π ελιτισμού* καί Έζιστημών.

Τό άρδρον 6 καταργεί τάς ζερί χορηγιών ϊιατάξεις τοϋ 
Ν.Δ. 1087/1971. μή ϋζάρχοντος ζλέον λόγου ϊιατηρήσεώς 
των έν ισχύ: καί ορίζεται ότι αί άζονεμόμεναι ή:η χορηγία! 
έξακολου-δοϋν νά ίιέζωνται ύζό τών ϊιατάξεων ϊυνάμει τών 
όζοίων έίόδησαν, ζρός άζορυγήν δημιουργίας κλίματος ανα
ταραχής είς τούς κύκλους τών Πενυματικών άν-δρώζων καί 
κλονισμού τής έμζιστοσύνης των ζρός τήν Πολιτείαν, έξ 
άρορμής τής τυχόν ϊιακοζής ή ζροσαρμογής των είς τά νέα 
ϊεϊομένα.

Εξαιρούνται α! ζεριζτώσεις τών καταστάντων ήϊη συντα
ξιούχων ύζό τήν ιδιότητά των ώς λογοτεχνών ή καλλιτεχνών 
καί τών έζιχορηγουμένων έξ άλλων ζηγών, τών όζοιων τυχόν 
ϊιίομένη χορηγία ίιακόζτεται, ϊιότι κρίνεται ότι ή ϊιά τον αυ
τόν σκοζόν ένίσχυσις τοϋ ίϊιου ζροσώζου έκ ζλειόνων τής μιας 
ζηγών ζροσκρούει είς τό κοινόν ζερί ϊικαιοσύνης «Τσδημα 
καί δημιουργεί τήν έντύζωσιν ζρονομιακής μεταχειρίσεως.

Διά τής ψηρίσεως τοϋ ζαρόντος σχεϊίου νόμου έκϊηλοΰται 
έμζράκτως τό ένϊιαρέρον τής Πολιτείας ύζέρ τών Πνευμα
τικών ϊημιουργών τής χώρας.

Έν Ά-δήναις τή 21 ’Ιουνίου 1975 

Ο! Τζουργοί

Έζί τοϋ Πολιτισμού καί Έζιστημών 
Κ. Α. ΤΡΓΠΑΝΗΣ

Έζί τών Οικονομικών
ΕΤΑΓ. ΔΕΒΛΕΤΟΓΛΟΓ

ΣΧΕΔΙΟΝ ΝΟΜΟΓ 

Περί Κρατικών Χορηγιών.

"Αρδρον 1.

.1. Δι’ άζοράσεως τοϋ 'Τζουργοϋ Πολιτισμού καί Έζιστη- 
μών, μετά ζρότασιν τοϋ Συμβουλίου Κρατικών Χορηγιών, ζα- 
ρέχονται ύζό τοϋ Κράτους μηνιαίαι χορηγίαι είς λογοτέχνας 
ή καλιτέχνας καί έν γένει ζρόσωζα ασχολούμενα μέ τά Γράμ
ματα καί τάς Τέχνας, ασχέτως ήλικίας καί είς άρι-δμόν μέχρις 
όγίοήκοντα (80) έτη-σίως, ϊιά συγκεκριμένον εργον συμ- 
βάλλον είς τήν άνάζτυξιν τοϋ ζολιτιστικοϋ έζιζέϊου τής χώ
ρας. Χορηγ-ία ϊύναται έζίσης νά άζονέμηται καί είς συγγρα- 
ρείς ζρός συγγραρήν ώρισμένου έργου.

2. Ή άζονομή τής Χορηγίας γίνεται ϊιά χρονικήν ζερίο- 
ϊον μέχρι ϊύο έτών, ϊυναμένην νά άνχνεοϋται, έν οψει τοϋ λό
γου ίι’ ον άζονέμεται ή νά ίιακόζτεται, έφ’ όσον ϊέν έκζλη- 
ροϋται έ σκοζός ϊι’ ον άζενεμήδη.

3. Τό ζοσόν τής μηνιαίας χορηγίας ορίζεται είς ζέντε 
χιλιάϊας (5.000) ϊραχμάς.

4. Χορηγία ϊέν ζαρέχεται είς άκαϊημαΐκοός καί είς ζρό
σωζα έζιχορηγούμενα έξ άλλων ζηγών ϊιά τό τύτό ή συναρές 
έργον ή λαμβάνοντα σύνταξιν ύζό τήν ίϊιότητα τοϋ Λογοτέ
χνου ή Καλλιτέχνου.

Άρδρον 2.

1. Συνιστάται ζαρά τώ Ύζουργείφ Πολιτισμού καί Έζι- 
στημών έζταμελές Συμβούλιο·; Κρατικών Χορηγιών, άζοτελου- 
μενον:

α) Έξ ένός μέλους τής Άκαϊημίας Άδη·;ών, τής Τά- 
ξεως Γραμμάτων καί Τεχ;ών, ώς Προέδρου, άναζληρουμένου 
ύζό έτέρου μέλους τής αύτής Τάξεως άμροτέρων ζροτεινο- 
μένων ύζό τοϋ Προέϊρου τής ώς άνω Τάξεως.

6) Έξ ένός Καδηγητοϋ Φιλοσορικής Σχολής Ελληνικού 
Π ανεζιστημίου άναζληρθυμένου ύζό έτέρου Καδηγητοϋ Πανε- 
ζιστημιακής Φιλοσοφικής Σχολής.

γ) Έξ ένός Καδηγητοϋ τής Άνωτάτης Σχολής Καλών Τε-


