
Έπ' τοϋ σχεδίου Νόμου «περί άπ’ εύθείας έκποιήσεως 
ακινήτων τοϋ Εθνικού Θεάτρου εις τό Ελληνικόν Δη
μόσιον».

ΓΙοόζ τ; >· Βονλήν τώ)’ Ελλήνων

1. Λιά τοϋ Λ.Ν. 12/2/1938 παρεχωρήθη ύπό τοϋ Έλ- 
ηνικοϋ Δημοσίου εις τό Εθνικόν Θέατρον. γήπεδο·/ κεί

μενον έν Θεσσαλονίκη παρά τόν Λευκόν Πύργον, έκτάσεωρ

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣ1Σ

i3458, ιίνα. χρησ:,μοττοιηΟη οιά τήν άνέγ:ερσνν κτιιρ ίου

rrciw λειτο'άιργίαν θεατρ.κου τταραρτήματοε :ιύτου.

ο. Λιά :ιοϋ Λ.Ν. 1549/1939 τό Έ/,/.ηνικόν Λη μι:ίσιον

Τ27.ΖΖχώρησ:εν έπίοηο •κατά κυριότητα εις το LUvικον (τϊέα-

τρον εκτασ1ιν μ2 24. ·*25, κειμένην εις τούς :τρότ:οοα; Γθυ

Mvr.iσι ε ίου τ<νϋ Φι/.οπατστσου παρά τήν συνοικίαν Άνω 11 ε τρά-

λωνα τών Αθηνών.

3. Π αρά τάς κατά. καιρούς προσπάθειας, ό:τωε
. >
ανεγερΟή

ε·: ·7CV 7ΓΧ ρά τό Μ·/ημειον Φι/.οπάππου χώρον άρ/αϊκον

Θέα-ΓΟΟν, 7•οϋτο δεν κατέστη δυνατόν να άτοTizzy.-. ωΟή

εξ οικονομικών καί τε/νικών λόγων. Επίσης εις την εν 
Θεσσαλονίκη παραχωρηΟεΐσαν εκτασιν. άνηγέρθη κτίριον 
γνωστόν ώς «Βασιλικόν Θέατρον Θεσσαλονίκης», το οποίον 
όυως, στμερον, μετά την ΐδρυσιν τοϋ Κρατικού Θεάτρου
1 ίορείου—' Ελλάδος καί τήν άνέγερσιν -tgv -κτιρίου-της«-Εται- 
ρίας Μακεδονικών Σπουδών» εις τό Θέατρον τής οποίας 
στεγάζεται τό ανωτέρω Κ.Θ.Β.Ε., τό ήδη πεπαλαιωμένο·/ 
κτίριον - Θέατρον τοϋ Έθνικοϋ Θεάτρου, παραμένει άχρη- 
σιμοποίητον. δεδομένου ότι καί ή στοιχειώδης συντήρησις 
αϋτοϋ αποβαίνει άντιοικονομική καί άνευ σημασίας πλέον, 
ν.ετά τήν κήρυ.ξιν τής περιοχής όπου κειται τοϋτο, ώς 
χώρου πρασίνου διά τών άπό 1/-7-1954 (ΦΕΚ 163/ 
27-7-1954) καί άπό 20-1-1958 (ΦΕΚ 13/27-1-1958)
Β. Διαταγμάτων.

4. 'Η άξια τών ώς άνω ακινήτων έξετιμήθη εις τό ποσόν 
τών 180.000.000 δρχ.

5. Οΰτω διά τοϋ παρόντος σχεδίου νόμου επιτρέπεται 
εις μέν τό ’Εθνικόν Θέατρον όπως δι’ άποοάσεως τοϋ Διοι
κητικού Συμβουλίου του πωλήση άπ’ ευθείας εις τό Δημό
σιον αντί συνολικού τιμήματος 1S0.000.000 δρχ. τά ώς 
άνω περιγραοόμενα άκίνητα. εις δέ τό Ελληνικόν Δημόσιον 
όπως χωρήση εις τήν άπ’ ευθείας εξαγοράν τούτων δι’ άπο
φάσεως τοϋ Ύπουργοϋ τών Οικονομικών (άρθρον 1).

6. Εις τό άρθρον 2 παρ. 1 καθορίζεται ότι τό ώς άνω 
ποσόν θά χρησιμοποιηθή παρά τοϋ Έθνικοϋ Θεάτρου άπο- 
κλειστικώς δι’ ώρισμένον σκοπόν καί εις τήν παράγραφον
2 αύτοϋ ρυθμίζονται αί λεπτομέρεια! έκποιήσεως τών έν 
λόγω ακινήτων.

Λι διατάξεις τών α.ν. 1272/38 καί 1549/39 έχουν ώς
κάτωθι :

’Αναγκαστικός Νόμος 1272/193S 
Άρθρον μόνον.

1. Παραχωρεΐται δωρεάν κατά πλήρη κυριότητα εις τόν 
αυτόνομον ’Οργανισμόν Δημοσίου Δικαίου υπό τήν επω
νυμίαν «Βασιλικόν Θέατρον» τό έν τώ συνημμένε» τώ 
παρόντι καί ΰπογεγραμμένω παρ’ ημών σχεδιαγράμματι 
χρονολογίας Μαιου 1938 εΐκονιζόμενον ΰπό τά στοιχεία 
π. β. γ. δ, γήπεδο·/ τοϋ Δημοσίου έκτάσεως μέτρων τετρα
γωνικών 3.45S. ΐνα χρησιμοποιηθή διά τήν άνέγερσιν κτι
ρίου προς λειτουργίαν παραρτήματος τοϋ Βασιλικοϋ Θεά
τρου ’Αθηνών.

’Αναγκαστικός Νόμος 1549/1939 
Άρθρον 1 παράγρ. 2

2. Έγκρίνεται δυνάμει τοϋ παρόντος ή άναγκαστική 
άπαλλοτρίωσις υπέρ τοϋ αύτοϋ Αυτονόμου Όργανισμοϋ 
τοϋ Βασιλικοϋ Θεάτρου τών κάτωθι κτημάτων :

*)...................................................... ............................

β) Έκτάσεως μέτρων τετραγωνικών 24.025, κειμένης 
παρά τήν θέσιν Ανω Πετρά/.ωνα τής πόλεως ’Αθηνών, 
παρα τον Συνοικισμόν ’ Αστεεοσκοπείου τής όριζομένης 
έν τώ Σχεττκώ διαγράμματι τοϋ 'Υπουργείου Συγκοινωνίας 
καί περιοριζομέ·/ης άνατολ.τκώς ύπό τής τεταγμένης 500. 
δυτικώς ύπό τής τεταγμένης 2S ). αρκτικό, ς ύπό τοϋ παραλ- 
λήλου 500 καί μεσημβρινώς ύπό τοϋ παραλλήλου 655.

Έν Άθήναι; τή 14 Δεκεοιθείου 1976 
Οί 'Υπουργοί

Οικονουικών ΓΓο/.ιτισαοϋ και Έπιστ/υιών
Ε. ΔΕΒΛΕΤΟΓΑΟΥ Κ. Α. ΓΡΥΠΑΝΗΣ ·

ΣΧΕΔ1ΘΝ ΝΟΜΟΥ
Περ·. iJjν.'ΐζ. εκπο:ήσεν.ς ακινήτων τού Έ-ύνικοϋ Θεα-

τριυ εις το Ιυλ/.ηνικόν Λημοσ.ον.
Άρύρον 1.

„ 1. Ετιτρέτεταιμΐς τό έν Ανήναις, .έορεζο·/,Χ,,Π ,Δ.Δ. ύπό τήν. 
επωνυμίαν «Ένν κόν Θέατρον» ΐνα. άπι ράσεως τοϋ Διοι
κητικοί του Συμίου/.ιου. λαμέ r/ομενης ο;’ άπολ.ύτου π/.ειο-
Όττοιας συνο/.ου των υ.ε/.ων τυτ ευ-ύειας
εις το Ιυ/./,η'/'.κον Δημόσιόν, αντί συνο/.ικου τιμήματος ορ;-χ.
I S6.ll00.C00. τά εξής :όο ‘2 άκίνητα: αί τό ευνάμε: τοϋ 
Α.Ν. 1272/38 περιελύόν αύτώ έν Θεσσαλονίκη καί παρά τόν 
Λευκόν Πύργον οικόπεδο·/. έκτάσεως 3.458 τ. μέτρων, καί. 
β) τό ουνάμε: τοϋ Α.Ν. 1549/39 περιελνόν αύτώ έν Άνήναις 
καί εκρά τήν Φέσιν Άνω Πετρά/.ωνα γήπεοον. έκτάσεως 
24.C25 τ. μέτρων, μετά τών τυχόν υπαρχόντων έπ’ αυτών 
πασης ρύσεως κτισιμάτων, άτινα ρέρονται ώς νομιμως μετα- 
γραρέντα έπ’ όνοματ: τοϋ Έϋνικοϋ Θεάτρου, τό μέν πρώτον 
εις τό Ύπο-5ηκορυλ,αν.είθ"/ Θεσσαλονίκης έν τόμου 918 καί 
ϋτ αϋπ. άρι-3. 71, τό όέ οεϋτερον εις τό τειοϋτον Αν ημών 
έν τόμω 2846 καί ύπ’ αϋς. άρι-S. 228.

2. Επιτρέπεται, ωσαύτως, εις τό Ελληνικόν Δημόσιον 
όπως, ϊ:’ άποοάσεως τοϋ Υπουργού τών Οικονομικών, χωρήση 
εις τήν άπ’ εύ-3-ειας έΞαγοράν παρά τοϋ Εννικοϋ θεάτρου 
τών έν τή προηγούμενη παραγράρω ά/αρερομένων /ακινήτων 
του, αντί τού έν τή οιατάςει ταύτη ϊιαλ.αμόανομένου τιμήμα
τος τών οραχ. 180.000.000. λ.αμίανομένου εκ τοϋ κρατικού 
ποοϋπο/,ογισηοϋ ή τών οηαοσιων έπενοάσεων.

Άρ-υρον 2.
1. Τό τίμημα τών ούτως έκπο: θυμένων ακινήτων Φέ/.ει κ.α- 

ταόληϋή ΰπό τού Ελ/.η/ικοϋ Δ πιοτιού, άμα τή ϋπογραρή τοϋ 
οικείου συμόο/.αιογραρικ.ού εγγράρου. παρά τή Τραπέζη τής
Ελλ.άοος εις ειδικό·/ λογαριασμόν υπέρ τού Έ-3·/:κοϋ Θεάτρου 

καί νέλε ι χρττ·μοπτ>ιηυή άποκλειστικώς παρά τελευταίου, 
τούτου: α' οιά τήν άνέγερσιν κτιριακοϋ συγκροτήματος εις το 
ακάλυπτον τμήτια τής έν Άνήναις καί έπί τής όόοϋ Άγιου 
Κωνσταντίνου 22 ιδιοκτησίας του (τό κείμενον μεταξύ τών 
οδών Μ εν ά/ορού—Σατωόριάνδου καί Κουμουνόούρου). πρός 
στέγασιν νέου συγχρόνου νεάτρου. τής Δραματικής Σχο/.ής 
τού Εννικοϋ Θεάτρου καί τών διοικητικών. τεχνικών καί /,οι- 
πών υπηρεσιών αύτοϋ καί β) οιά τήν επισκευήν καί συντήρησιν 
τοϋ ήόη ϋπάρχοντος. νεοκλ.αστικού ρυνμοϋ. κτιρίου τού Εθνι
κού Θεάτρου.

2. Η εκποίητις καί ή έπαγο:ά τών περί ών πρόκειται ακι
νήτων ένεργηνήσοντα: οιά συμδολ.αιογραρικοϋ έγγραρου. ϋπο- 
γραρησομένου ΰπό τών νομίμων εκπροσώπων τού Έ-ύνικοϋ Θεά- 
τ:ου καί τού Ελ/.η/ικοϋ Δηιοσίου ή τών πρός τούτο νομιμως 
έςουσιοοοτηϋησο'χένων υπηρεσιακών οργάνων. άνευ καταόολής 
οίουοήποτε ρόοου ή τέ/.ους χαρτοσήμου, οικαιωμάτων τρίτων 
και μεταγραρής. κανοριζομένων σι ά τού παοόντος τών συμίο- 
λαιο-'σαοικών οικαιωαάτων εις σσαχ. 5.000.

Άρνρον 3.'
Ή ίσχΰς τού παρόντος άρχετα: άπό τής οημοσιευσεώς του 

::ά τής Έρημερίοος τής Κυοερνήσεώς.

Έ/ Άνήναις τή 14 Δεκεμβρίου 1976 

Οί 'Υπουργοί

Οίκονο-ιικών Πολιτισμού καί ’Επιστημών
Ε. ΔΕΒΛΕΤΟΓΑΟΥ Κ. ΤΡΓΠΑΝΗΣ


