
ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ
’Em τοϋ σχεδίου .Νόμου «περί Κρατικών Χορηγιών».

Προς 7ή)■ Βουλ ')/>’ τών ’Ελλήνων

Είε τών βασικών σκοπών τοϋ 'Υπουργείου Πολιτισμού 
καί Επιστημών είναι ή έξασφάλισιρ τών προϋποθέσεων αί 
όποΐαι παρέχουν είρ τούρ λ.ογοτέχναρ και τούρ καλλιτέχναρ, 
ιδίως εις τούρ νεωτέρουρ. τήν δυνατότητα να έπιδοθοϋν άπε- 
ρισπάστως είρ το έργον των.

Π pop τοϋτο κρίνεται αναγκαία ή παροχή χορηγιών προς 
πρόσωπα τά όποια διά τών ήδη συντελεσθεντων έργων των 
φαίνονται ικανά να προσφέρουν σημαντικήν υπηρεσίαν είρ 
τήν άνύψωσιν τοΰ πολιτιστικού επιπέδου τήρ χώραρ.

Αΐ κρατικαί χορηγία*, καθιερώθησαν έν Έλλάδι διά τοϋ 
ύπ’ άριθμ. 1087/11)71 X. Διατάγματορ «περί μέτρων ένι- 
σχύσεωρ^^τ;ώ^Πίίρ>αμμάτων καί τών Καλών Τεχνών» ϋπό 
διαφορετικήν μορφήν τήρ διά τοϋ υπό κρίσιν σχεδίου νόμου 
προτεινομένηρ. 'Υπό τών διατάξεων τοϋ έν λόγω Ν.Δ/τορ 
προβλέπεται ή απονομή έκ μέρουρ τοϋ Κράτουρ, χορηγιών 
έκ δραχμών 4.000 μηνιαίωρ καί διά μίαν τριετίαν, είρ λογο- 
τεχναρ καί καλλιτέχναρ, οΐτινερ διά τήρ ενεργού προσφοράρ 
των συμβάλλουν είρ τήν προσπάθειαν άνυψώσεωρ τοϋ πολι- 
τιστικοϋ επιπέδου, τοϋ λαού. — ------------ -------

Κατά τήν εφαρμογήν τών περί Κρατικών Χορηγιών δια- 
τάρεων τοϋ ώρ άνω Χ.Δ. 1087/1971 διεπιστώθησαν έλ- 
λείψειρ ή ύπερβολαί. Μία έκ τών βασικών αδυναμιών τοϋ 
έν λόγω Χ.Δ/τορ είναι ότι αί Χορηγίαι έχουν τήν μορφήν 
μηνιαίαρ άντιμισθίαρ καί δίδονται ύπό προϋποθέσειρ μάλλον 
άσαφεΐρ. Έξ άλλου τοϋ λόγου, άπενεμήθησαν χορηγίαι καί 
είρ πρόσωπα τών όποιων ή προσφορά είρ τά Γράμματα καί 
τάρ Τέχναρ αμφισβητείται.

θύτου προκύπτει ή ανάγκη άναθεωρήσεωρ τοΰ θεσμού, 
προκειμένου νά καταστη ούτορ πλέον άποδοτικόρ. Τό γεγονόρ 
άλλ.ωστε, ότι τό ώρ άνω Ν. Διάταγμα 1087/1971, έξεδόθη 
κατά τήν διάρκειαν τήρ έπταετίαρ συνηγορεί υπέρ τήρ άπό- 
ψεως τήρ έκδόσεωρ νέου νόμου όστιρ θά περιβληθή μέ τήν 
εμπιστοσύνην τήρ Βουλήρ.

Κατά ταϋτα προέβημεν είρ τήν σύνταξιν τοϋ μετά χεϊραρ, 
σχεδίου νόμου «περί Κρατικών Χορηγιών» διά τοϋ όποιου 
τίθεται έπί νέαρ βάσεωρ τό όλον θέμα τήρ άπονομήρ τούτων 
θεμελιουμένου ούτουρ ενός βασικού κυβερνητικού μέτρου υπέρ 
ενισχυσεωρ τών Γραμμάτων καί τών Καλών τεχνών.

Τό κύριον χαρακτηριστικόν τοϋ ύπό κρίσιν σχεδίου νόμου 
είναι ότι αί χορηγίαι άπονέμονται διά τήν δημιουργίαν συγκε
κριμένου έργου κρινομένου σημαντικού διά τήν άνοδον τοϋ 
πολιτιστικού έπιπέδου τήρ Χώραρ.

Έν τώ άρθρω 1 γίνεται περιγραφή τήρ ίδιότητορ τών προ- 
σουπων ειρ τά όποια άπονέμεται ή χορηγία ώρ καί τοϋ σκοπού 
διά τό όποιον γίνεται ή απονομή. 11αραλλήλωρ ορίζεται τό 
χρονικόν διάστημα έντόρ τοϋ οποίου πρέπει νά έχη συντε- 
λεσθή τό πνευματικόν έργον διά τό όποιον δίδεται ή χορηγία. 
Άναφέρεται, έν τέλει, ή ίδιότηρ τών μή δυναμένων νά λά
βουν χορηγίαν προσώπων.

'Τπο τοϋ άρθρου'2 ορίζεται τό άνώτατον όριον τοϋ χρημα
τικού ποσού τήρ χορηγίας, ή διαδικασία καθορισμού τοϋ 
ΰψουρ έκαστηρ άπονεμομένηρ τοιαύτηρ ώρ καί ό τρόπορ κα
ταβολής τοϋ ποσού. 'Υπό τοϋ ίδιου άρθρου προβλέπεται 
καί ό άριθμόρ τών κατ’ έτορ άπονεμομένων χορηγιών.

Τό άρθρου 3 τοϋ σχεδίου άναφέρεται είρ τήν συγκρότησιν 
και την αποστολήν τοϋ Συμβουλίου Κρατικών Χορηγιών ώρ 
γνωμοδοτικοϋ οργάνου καί άναλυτικώτερον : 'Υπό τών 
παραγράφο>ν Τ, 2 καί 3 ορίζεται ή σύνθεσιρ τοϋ Συμβουλίου 
διά προσώπων δυναμένων, ώρ έκ τής θέσεώς των νά έχουν 
βαρύνουσαν -ρώμην έπί θεμάτων άναγομένων είρ τήν σφαίραν 
τών Γραμμάτουν καί Τεχνών καί ή χρονική διάρκεια τής 
θητείας τών μελών αύτοϋ. Έν τή τετάρτη παραγράφω δια- 
γράφεται τό έργον τοϋ Συμβουλίου καί ύπό τήρ πέμπτης 
παραγράφου προβλέπεται ή άποζημίωσις τών μελών του.
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Τό άρθρον 4 παρέχει τήν έξουσιοδότησιν. έκδόσεωρ Υπουρ
γικής άποφάσεωρ περί ορισμού τών λεπτομερειών τοϋ τρόπου 
άπονομήρ τών χορηγιών ώρ καί τήρ λειτουργίας τοϋ Συμ
βουλίου-,

Διά τοϋ άρθρου ό έξασφαλίζεται ή έγγραφή τής άναγκαι- 
ούσηρ διά τήν έφαρμογήν τοϋ μέτρου πιστώσεωρ. Δέον νά 
σημειιοθή ότι έκ τήρ ψηφίσεωρ τοϋ παρόντος νόμου δέν θά 
πρόκυψη νέα επιβάρυνση τοϋ κρατικού προϋπολογισμού, 
άλλά. τούναντίον, θά πρόκυψη μείωσιρ. κατά τό ήμισυ καί 
πλέον, τήρ ήδη έγγεγραμμένηρ είρ τον προϋπολογισμόν τοϋ 
'Υπουργείου Πολιτισμού καί Επιστημών άντιστοίχου πι- 
στούσεωρ.

, Τέλος δέ διά τοϋ άρθρου 6 καταργοϋνται αί περί Κρατικών 
Χορηγιών διατάξεις τών άρθρων 7. 8 καί 9 τοϋ Χ.Δ. 1087/ 
1971, ορίζεται δέ ότι αί χορηγίαι αί όποΐαι έδόθησαν κατ’ 
έφασμογή^-ΐςώ^.^eawiipYOtiggfcwBV· διατάξεων διακόπτονται, 
προκειμένου-νά κάταστή περαιτέρω δυνατή ή άπρόσκοπτορ 
έφαρμογή τοϋ θεσμού ύπό τό καθεστώς τοϋ παρόντος νόμου.

Σημειοϋται ότταί διατάξεις τών άρθρων 1 έως 6 τοϋ ίδιου 
Χ.Δ,τορ έχουν ήδη καταργηθή διά τοϋ ύπ’ άριθμ. 255/73 
Χ.Δ,τορ.

Αί καταργούμεναι διατάξεις έχουν..,ώ,ρ..άκολούΟως :-----
«Άρθρον 7.

■ Κρατικαί Χορηγίαι.
1. ΔΓ άποφάσεωρ τοϋ 'Υπουργού Πολιτισμού καί Επι

στημών, συγκροτείται έπταμελέρ Συμβούλιου Κρατικών 
Χορηγιών. Μέλη αύτοϋ, έπί πενταετεΐ θητεία, ορίζονται πρό
σωπα εγνωσμένου κύρους, περί τά Γράμματα, τάρ καλάς 
Τέχναρ καί τον έν γένει τομέα τοϋ Πολιτισμού.

2. Σκοπός τοϋ Συμβουλίου Κρατικών Χορηγιών, είναι ή 
γνωμοδότησις έπί θεμάτων άναφερομένων εις βραβεύσεις, 
παροχάς χορηγιών καί έν γένει διακρίσεις προς λογοτέχνας 
ή καλλιτέχναρ κατά τά έν τώ παρόντι διαλαμβανόμενα.

3. ΔΓ άποφάσεωρ τοϋ 'Υπουργού Πολιτισμού καί Επι
στημών μετά πρότασιν τοΰ Συμβουλίου Κρατικών Χορηγιών 
παρέχονται παρά τοϋ Κράτουρ μηνιαία*, χορηγίαι εις λογο
τέχνας ή καλλιτέχναρ καί έν γένει είρ πρόσωπα άνήκοντα 
εις τον τομέα τών Γραμμάτων καί τών Καλών Τεχνών, 
άσχέτως ήλτκίας, καί εις άριθμόν άνάλογον πρόρ την έκά- 
στοτε άναγραφομένην είρ τον Προϋπολογισμόν σχετικήν 
πίστωσιν, διά την ένεργόν αύτών προσφοράν είρ τήν προσπά
θειαν άνυψώσεωρ τοϋ καθόλου πολ.ιτιστικοϋ έπιπέδου τοϋ 
λ.αοϋ, ώρ καί τών άποδήμων Ελλήνων, διά παντός τρόπου, 
ιδία δέ, διά διαλέξεων, καλλιτεχνικών έκθέσεων, μετα
φράσεων σημαντικών ξένων καί άρχαίων ελληνικών ή Βυ
ζαντινών έργων, διά καταρτίσεως καί έκδόσεωρ συλλογών 
καί άνθολογιών, διά συνεργασίας των είρ τήν όργάνωσιν πο
λιτιστικών έκδηλ.ώσεων, διά δημοσιεύσεωρ δοκίμων καί 
έπιφυλλίδων εις έφημερίδαρ καί περιοδικά, ίδια τών έπαρ- 
χιών, διά διευθύνσεως, συντάξεως καί έκδόσεωρ λογοτε
χνικών καί καλλιτεχνικών περιοδικών, διά τής δωρεάν παρα- 
δόσεως μαθημάτων είρ πνευματικά κέντρα, διά τής προσφοράς 
υπηρεσιών ώρ καλλιτεχνικών ή πνευματικών -συμβούλων 
εις Σωματεία κοινωφελούς δράσεως, εις "Ιδρύματα, ’Οργα
νισμούς, μεγάλ,ας ίδιωτικάς ή δημοσίας έπιχειρήσεις καί 
λ.οιπά άνάλ.ογα συγκροτήματα.

Χορηγία δύναται έπίσης νά άπονέμεται καί είρ συγγραφείς 
πρός συγγραφήν ώρισμένου έργου.

4.. 'Η άπονομή τής χορηγίας γίνεται διά μίαν τριετίαν, 
δυναμένην νά άναγεοϋται .η καί νά διακόρρφε^α,ι είς περίπτωσιν 
μή έκπλ.ηρώσεως τών προϋποθέσεων ύφ’ άρ έγένετο.

5. Τό ποσόν τής μηνιαίας χορηγίας ορίζεται είς τέσσαρας 
χιλιάδας (4.000) έπί δώδεκα μήνας έπαυξανόμενον μέ τάς 
τυχόν δαπάνας δΓ οδοιπορικά καί ήμερησίαν έκτος έδρας 
άποζημίωσιν όριζομένην είς τό 1/20 τήρ μηνιαίας χορηγίας.

6. Χορηγία δέν παρέχεται είς άκαδημαϊκούς καί είς τυ- 
χόντας τών Α' καί Β' Εθνικών Βραβείων.



— 2 —

7. 'Η απονομή χορηγιών γίνεται οίκοθεν παρά τοϋ 'Υ
πουργού Πολιτισμού καί Επιστημών ή αιτήσει των έν-~ 
διαφερομένων ή τη προτάσει πνευματικών ιδρυμάτων ή 
σωματείων ΰποβαλλομένη εις την Γραμματείαν τοϋ Συμβου
λίου Κρατικών Χορηγιών μέχρι 31 ’Ιανουάριου έκαστου έτους.

8. ΔΓ άποφάσεως τοϋ Ύπουργοϋ ΓΙολιτισμοϋ καί ’Επι
στημών δημοσιευομένης εις την ’Εφημερίδα της Κυβερνήσεως 
ορίζονται αι λεπτομέρειαι τοϋ τρόπου απονομής τών κρατι
κών χορηγιών καί τά της λειτουργίας τοϋ κατά τήν παράγρα
φον 1 τοϋ παρόντος άρθρου Συμβουλίου καί τά τής Γραμ
ματείας αΰτοΰ διά προσωπικού τής Γενικής Διευθύνσεως 
Πολιτιστικών 'Υποθέσεων τοϋ 'Υπουργείου Πολιτισμού και 
’Επιστημών.

"Αρθρον 8.
Εις τον προϋπολογισμόν τοϋ οΐκονομικοϋ έτους 1972 

έγγράφονται πιστώσεις δραχμών τεσσάρων εκατομμυρίων 
τετρακοσίων χιλιάδων (Δ.400.000) διά τήν απονομήν τών

’Εθνικών Βραβείων Λογοτεχνίας, Εικαστικών Τεχνών καί 
Θεατρικής Τέχνης, καί δραχμών τεσσάρων εκατομμυρίων 
(4.000.000) διά την άπονομήν Κρατικών Χορηγιών.

"Αρθρον 9.
'Η ισχύς τοϋ παρόντος άρχεται από τής δημοσιεύσεώς του 

εις τήν ’Εφημερίδα τής Κυβερνήσεως».
Διά τής ψηφίσεως υπό τής ’Εθνικής ’Αντιπροσωπείας 

τοϋ παρόντος σχεδίου νόμου έκδηλοϋται έμπράκτως τό 
ενδιαφέρον τής Πολιτείας υπέρ τών πνευματικών δημιουργών 
Υήζ ’/.ώρας.

Έν Άθήναις τή 27 Σεπτεμβρίου 1976 

Οί 'Υπουργοί
Πολιτισμού καί ’Επιστημών Οικονομικών

Κ. Α. ΤΡ#ΙΙΑΧΗΣ Ε. ΔΕβΑΕΤΟΓΛΟΥ


