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ττύ εχεείου Νόμου τ.περ: καταργήεεως τών «ιεερι Κρα
τικών Χορηγιών ειαταΞεων εευ ΝΑ. 108ι/ ΙΟ «1».

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ

/7ρός τ>;j Βουλήν ιών Ελλήνων

Λ: κρατι/.α: χορηγία; /.αΑιερωΑηεαν εν Ελλά:; ::α του 
·-■ έρ:Α. 1087/1971 X. Διατάγματος ιιίεερ: μέτρων ενιεχυ- 

τών Γραμμάτων ν.α; τών Καλών Τεχνών.». 1 τττ τών 
..ατααεων τού έν λόγο Ν. Λ, το; ιτεοελέιτετα: ή άιτονομή εκ 

εεοος τον Ινράτο. ς. χοεηγιών έκ τραχμων 4.0U0' μ,ηνιαιως 
ειά μίαν τριετίαν. Ες λογοτεχνας καί καλλιτεχνας, οίτι- 

νε; ειά τής ενεργού άροτρορά; των ευμόά/.λουν ε:; την τροτ- 
-.Αειαν άνυΑώεεως τού ττολιτιετικού έιτιτεεου τον λαόν.

Κατά τήν ε ο αρμογήν τών τερ: Κρατικών Χορηγιών ειατα- 
ή-ων τού ώ; άνω Ν.Α. 1087/1971 ειε-ιετώΑηεαν ΐλλει- 
·α·:ς ή ύετερβολαί. Alia έ·/. τών βαεικών άευναμιών τού εν λό
γω "ΝΑ Δ/το ς είνα; ίτ: αί Χορηγία; έχουν τήν μοροήν μη- 

αίας άντιμιεΑίας y.a: είεοντα: νττό ττεούττοΑεεεις μα/./.ον 
άεαρεΐς μή ευντελούεα: ούτως ε;; τήν ύιτοόοήΑηειν τή; οη- 
, ,.ευεγίας ιτολιτιετικού έργου.

ι >ντω ττροεκυΑεν ή άνάγ/.η άναΑεωρήεεω; τον Αεεμού, τρο- 
νε:μόνον να καταετή ούτος ειλεόν άετοίοτικές. Το γεγονο; αλ- 
λωττε. ότ: τό ώς άνω Ν. Διάταγμα 10(87/19)Π. εεεεοΑη 
νατά τήν ϊιαεκειαν τή; έιτταετίας ευνηγόεε: ν.τερ τή; αττο- 
;:ω; τή; έκεόεεως νέου νόμου οττις Αά εεεριεβάλλετο με την 
ευιετιετοτύνην τής Βουλής.

Κατά ταύτα ειχομεν -ρο£ή εις τήν εύντκΞιν νέου εχχοιου 
νομού «ττερ: Κρατικών Χορηγιών» ο;ά τού οποίου ετιΑετο επι 
νέας βάεεως τό ολον Αεμα τής άτονομής τούτων.

Τό σχεειον τούτο κατατεΑέν κατά τό τταρελΑον έτος ε;ς 
τήν Βουλήν οέν έγένετο οεκτό1 καί άετεεύρΑη.

Μετά ταύτα ευ·/ετάγη νεώτερον εχέειον ττερί Κρατικών Χο- 
ρηγ;ών τό όποιον ευνεζητήΑη είς τήν άεμοείαν Κοινοβου/ ευτι- 
κή·ν Επιτροπήν κατ’ ’Οκτώβριον 1978. Κατά τήν ευζήτηειν 
ταύτην όιετυπώΑη-εεεν εοβαραί άντιρρήεεις. καί ο! πλειετοι 
τών -αρ’.τταμενων κ.κ. Βουλευτών έζήτηεαν όπως τό νομοεχε- 

ον άποευρΆή ειότ: κατά τήν γνώμην των οεν εύνατα: ν 
τοτελέεη οΰτ; αττικόν κίνητρο·/ καί μετον ττ; ο αγωγή; τών 
ραμμάτων καί τών Καλών Τεχνών έν Έλλάοι.

ΕΞ άλλου άμρ'.είητήεει; τεεί τής χρηειμότητος τού Αε- 
τυ.ού τών Κρατικών Χορηγιών ήγεεΑηεαν καί υπό ττλείττων 
-μ: αγόντων τού ετνευματ'.κού καί καλλιτεχνικού κότμου.

Κατόπιν τών ανωτέρω καί λαόόντες κυρίως ύπ ο·Αεν τα; 
εια εχυτεραν μάλ'.ττα το εάν άντιρρήεεις τών κ.κ. έν τή Βου
λή τυναεέλεων τότον τής ευμπελιτεύεεως ότον καί τής άντι- 
πελιτευεεως. ήχΑημεν εις τήν άπόραε;ν όττως ττροόώμεν εί; 
τήν καταεγητ:ν τών τεεί κρατικών χορηγιών ειατάΞεων τού 
Ν.Α. 1087 1971 ήτο; τών άρ Αρων 7. 8 καί 9. καΑ οτον 
α; λοιπά: ειατάΞει; τών άρΑρων 1 έως 8 τού ίο ίου Ν. Α/το; 
έχουν ηεη καταργηνή ειά τού Ν.Α. 255/1973.

Λ; καταργούμενα; ειατάΞει; έχουν ώς άκολού-υως :
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Κρατ'.καί Χορηγία;.

1. Δ;' άτοτάτεως τού 'Ττουργού Πολ;τ·.τμού καί Έτ'.ττη- 
μών, τυγκροτείτα: έτταμελε; Συμβούλ’.ον Κρατικών Χορη- 
γ·.ών. ΑΙελη τύτού. ετί τενταετε: Αητεία. ορίζοντα: τεότωττα 
ί'γ/ωτμένου κύρους, τεεί τά Γράμματα, τάς Καλάς Τέχνα; 
καί τόν έν γόνε: τομέα τού Πολ:τ:τμού.

2. Σκοτό; τού Συμβουλίου Κρατικών Χορηγ'.ών. είνα: ή 
·γ»ωμοεότητ:ς έτ: Αεμάτων ά·/αεερομένων είς βραβεύτε:;. τα- 
ροχάς χορηγ'.ών καί έν γένε: ε:ακρίτε:ς τρός λογοτέχνα; ή 
/αλλ:τέχ·>ας κατά τά έν τω ταεόντ: ϊ:αλαμβχ/έμενα.

3. Δ:’ άεεοοάτεως τού ’Ττουργού Πολ:τ:τμθύ καί Έτ:ττη
μών μετά τρότατ:ν τού Συμβουλίου Κρατ:κών Χορηγ:ών ετα- 
ρέχοντα: ταρά τού Κράτους μην;α:α: χορτγγία; είς λογοτέ-

- ^'3
χνας ή καλλ:τέχνας καί έν γένε: είς τρότωτα άνήκοντα είς 
τόν τομέα τών Γραμμάτων καί τών Καλών Τεχνών, άεχέτως 
ήλ:κίας, καί είς άρ:Αμόν άνάλογον τρος τήν έκάετοτε άνα- 
Υραοομένην είς τόν Π ρούτολογ:τμον εχετ’.κήν τίττωτ'.ν. ε:ά 
την ενεργόν αυτών ττεοτεο εάν εί; τήν τρ ο τα ά Α ε: αν >.νυ4ω- 
τεως τού καΑόλου τολ.τ:ττ:κού έττεττεοου τού λαού, ώς και 
τών άετοεήμων Ελλήνων, ε:ά ταντος τροκου. :ο:α εε. ν.α 
ε:αλέΞεων, καλλιτεχνικών έκΑεεεων, μεταεράεεων εημαντ.- 
κών Ξένων καί άρχα:ων ελληνικών ή Βυζαντινών έργων. ;:α 
καταρτίτεω; καί έκεόεεω; ευλ/.ογών καί άνΑολογ:ών. :·.α 
ευνεργατίας των είς τήν όργάνωειν κολ:τ:ττ:κών εκ: ;/.ω- 
τεων, ε:ά :ημοε:εύτεως εοκ:μίων καί έττιουλλίεων ε:ς έοη- 
μερίεα; κα: κερ:οε:κά. ίεία τών έκαρχ’.ών. ε:ά ε:ευΑύντεώς. 
ευνταΞεως, καί έκεόεεω; λογοτεχνικών καί κα7.λ:τεχν.κών 
κερ:οε:κών. ε:ά τή; εωρεάν καραεόεεως μαΑημάτων είς κνευ- 
ματικά κέντρα. ε:ά τή; κροεεορίς ύκηρεε:ί/ν ώ; καλλιτ-- 
χν:κών ή κνευματ'.κών ευμβούλων είς Σωματεία κο:νωτελούς 
ρεάεεως, εις ’.Ιερύματα,. Όργαν:εμούς. μεγά/.ας :ε:ωτ:·/.ά; ή' 
εημοείας έκ:χε:ρήεε:ς καί /,ο:κά ά-/άλογα ευγκροτήματα.

Χορηγία εύνατα: έ ττ ί ε η; νά άτονέμετα: καί εί; ευγγραοεί; 
τρο ; ευγγρ αεήν ώρ’.εμένου έργου.

4. Η άτο νομή τή; χορηγία; γίνε τα: ειά μία·/ τριετίαν, 
ευναμενην νά α.νανεούτα: ή καί νά ειακόττετα: εις τερίττωε:/ 
μή έκτληρώτεως τών -νούτοΑέειρυν ΰρ' ά; έγένετο.

5. Τό τοεόν τής μηνιαίας χορηγίας ορίζεται είς τέεεαεας 
χ:λ:άεας t 4.900'' έτ! ε-.·.:εκα μήνας έταυρα.όμενον μέ τάς 
τυχόν τατανας ε:' όεοιτορικά καί ήμερηείαν έκτό; έερας 
άτοζημιωειν ορτζοαένην είς τό I. 20 τή; μηνιαίας χορηγίτς.

8. Χορηγία εεν ταεέχετα: είς άκεεημαϊκοΰς καί εις τυ
χόντα; των A κα: Β' Εύνικών Βραβείων.

7. Ιί άτονου, ή χορηγιών γίνεται ο:·/.·; Α εν ταρά τού ϊ’τουε- 
γού 11ο/.:τ:~χού καί Ετιετημών ή αίτήεε: τών ένίιαεεεομέ- 
νων η τή τεοταεε: τ/ευμε.τ:κώ·/ ίερυμάτων ή εωματείων ύτο- 
βαλλομένη είς τήν Γραμματεία·/ τού Συμβουλίου Κρατικών 
Χορηγιών μέχρι 31 Ιανουάριου εκάετυυ έτους.

8. Δι άτοεάεεω; τού Γτουεγού Πολιτιεμού καί Έτ:·· 
ετημών οημοειευομένης είς τήν Εοημερίεα τής Κυβερνήεεως 
ορ.ζοντα: α: λεττομερειαι τού τρότου ά ονμής τών ν.εαττ/.ών 
χορηγιών καί τά τής λειτουρ*;?»; τού κατά.τήν ταράγραρον 1 
τού ταρόντος αρΑρου Συμβουλίου καί τά τής Γεαμυ'.ατείας 
αυτού αια τροεωττ/.ού τής Γονικό; ΔιευΑύντεως Πολιτιετ- 
κών ΓτοΑέεεων τού Ττουεγείου Πολιτιεμού καί Ετιετημών.

Ά 8.

Εί; τόν τεούτολογιεμόν τού οικονομικού έτου 
γεάρονται τιετωεει; ο ε αχνών τετεάρων έκατομμο 
κοε.ων χ'λιάεων 4.400.(3001 ειά τήν άτο··ομήν 
κώ/ Βραβείων Λεγοτοχνίας. Ετκαετικώ·/ Γεχνών 
κή; Γέχ·/ης κα! ερανμών τετεάρων εκατομ.μυρίων · 
ειά τή·/ άτονομήν Κρατικών Χορηγιών.

Ιώ .ω / ... . -■
τών Έύ ν,- 

καί Θεατει- 
. 4.000 00“

ΆεΑεον 9.

Η ϊεχύ; τού ταρό/το; άρχεται ατό τή; οομεειεύεεώ; του 
είς τήν Ερημερίεα τή; Κυβερνήεεως».

Σημειούται έν τελεί οτ: αί ευνάμει τών ειά τεύ r άρον το ς 
καταργουμενι·/·/ οιατάςεων άαν/εμηΑείεα:. οιά μία·/ τριετίαν 
Κεατικαί Χορηγία: ανέρχονται έν τυνόλω είς έκατόν ένενή- 
κοντα μία·/ (1911 έκ τών όιτοίων α: όγεοήκοντα (80) έληΞαν 
τόν Ν εέμβειον 197ο. έτεεα: εΐκοε: μία (21) έλη Ξ α·/ τόν 
Νοέμβριον 1978 καί όγεοήκοντα χορηγία: λήγουν τά/ Δε
κέμβριον 1978. ένώ α: λοιιτα: οεκα » Ι0) λήγουν τόν Ιού
νιον 1977.

Έν ΆΑήναις τή I Μαρτίου 1977

Ο: Ττουεγο:
Οίκν/ομικών 

Ε. ΔΕΒΛΕΤ0ΓΑ03·
ίίολιτιτ’χού καί Είτιττηιχών

Κ. Α. ΤΡΓΠ.ΑΝΗΣ


