ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Έπί "5'j νομοσχεδίου «περί ά;τ:καταστάσεως διατάσεων τού
Ν. 404/1976 «περί άπεζημιώσεως τών έκ τής υπηρεσίας
άποχωρούντων καλλιτεχνών -/.as τεχνικών ττς Εθνικής Λυοικής Σκη;ής».
Πρός xijv Βουλήν των Ελλήνων
1. Με το ά;ωτέρω νομοσχέδιο έπιδιώκεται ή '/.ατά τρόπο
σιζικό ά;τ:μετώπ:ση και ρύθμιση τσύ θέυστος τής ά-οζτ.··ώσσω; τών καθ’ οίονδήποτε τρόπο άποχωρούντων καλλιτεχνών
ν.:: τεχνικών οί ό~ϊΐο> υπηρετούν με σύμβαση ιδιωτικού δι·/.' ίου στις Κρατικές Σκηνές. Ο: επάλληλο*. χύτο: ένώ πλη
ρούν διαρκείς ά;άγκες τής υπηρεσίας προσλαμβάνονται επί
σ·υ.βάσ:ι ιδιωτικού δικαίου πολλές φορές ώρισμένου χρό;ου, για
•·ά ενη r Τπηρεσια τγ/ ευχέρεια νά έπιλέγη πά;τοτε τούς κα
λύτερου;. Επειδή όμως είναι δύσκολο νά άτολύωντϊ·. άνθρω
πο: :ί οποίοι έχουν προσσέρει έπί έτη υπηρεσίες στό θέατρο
■/·>;■ τ ’ποζηνιοσση κ.·': ν.άλισ"- άπό-έ·. ς Κρστκό οσρέα ά.-αγ·
κάζονται τα Θέατρα χυτά νά άνχ;εό-·ουν συμβάσεις υπαλλή
λων ε! όποιοι δέν είναι έντελώς απαραίτητοι.
Τ'; θέμα ά/τιχετιοπίζ-τε μόνο γιά τούς Καλλιτέχνες
■/αί Τεχνικούς τής Εθνικήσ Λυρικής Σκηνής. άλλα μέ ά;επαρκή άποζημίωση^Ν. - 40 Vno) κατγιά τους Καλλ-τέχνες
τεΰ 'Εθνικού Θεάτρου (Ν. 135/75V.

οι" έκαστον έττt τλέεν έτος ύτηρεσίας, οϋϊέτοτε όμως ή όλ
άττεζημίωσις ϊύναται νά ύτερόή τάς άτείοχάς είκοσι τεστ,
οων έν τυ·;όλο) μη;ών. Τής κατά τήν ταροΰσχ; ταράγραεάτεζη;αιώτεως εέν οικαιεΰντα: ο·! άμετακλήτως καταϊικασθέ
τες έτσι σαραόάσε: τώ·; άρθρων 216, 235. 236, 252. 375 κ
333 τοΰ Ποινικού Κώεικος.
Εις τεριττώσεις ειακεκομμένης ϋτηρεσίας ε:ά τόν ύσολ
γ.σμεν τής ώς άνω άτεοζημιώσεως λχμόάνεται ΰτ’ όψιν σύνολον τών ετών υπηρεσίας τής παρασχεθεί σης εις άπχ;τ
τά Κρατικά Θέετρα. άφαιρουμένης πάντοτε τής τυχόν παρ
σχεθείσης τοιαύτης. λόγω παλαιοτέρας άπεχωρήσεως, έκ τ:
αυτού ή ετέρου Κρατικού Θεάτρου.
2. Οί άποχωρεΰντες καί άποζημιούμενοι κατά τάς ::ατ:
πεις τής προηγεσμένης παραγράφου εέν ΐύνχ;ται νά έπχ;αόι
ρισθεΰν εις τά ώς άνω Κρατικά Θέατρα έπί πενταετίαν.
Άρθρον 2.
Λί ϊιατάπεις τοΰ Νόμου 136/1975 «περί καταβολής άπ
ζημιώσεως εις τους άπολυομένους καλλιτέχνας τού Έθνικ'
Θεάτρου» καταργεΰνται.
'Αρθρον 3.

?

3. ΜΙ:η με τό νομοσχέδιο τεΰ πρότείνουν.ε επιδιώκουνε τήν
τροποποίηση τεΰ Ν. 404/197G χύςάνοντας τά ά;ώτατα όρια
άπεζημιώσεως, λόγω άποχωρήσεως (άπο δώδεκα σέ είκοσι
τέτταρες μηνιαίες άποδοχές) καί τήν επέκταση των διατά
σεων χύτου τε όλους τους Καλλιτέχνες καί Τεχνικούς των
Κρατικών Θεάτρων, γιά λόγους ίσης μεταχειρίαεως.
4. Στο άρθρο 1 παρ. 2 προβλέπεται, ότι όσοι αποχωρούν με
τή θέληση τους άπό τά Κρατικά Θέατρα καί άποζηκτώνοντα*
σύμφωνα μέ τά ά;ωτέρω civ θά μπορούν νά έπχ/σδ·.ο.ρ·.στούν
γιά πέντε χρόνια.
5. Οί κατσργούμενες διατάξεις -ακολουθούν συνημμένα.
Έν Άθήναις τή 25 Ιουλίου 1979
Θί 'Υπουργοί
Ποοεϊοίας Κυβερνήσεως
Κ. ΣΤΈΦΑΝΌ Π ΟΥΛΟΣ

Οίκον ενικών
ΛΘ. ΚΛΧ'ΕΛΛΟΠΟΤΛΟΣ

Π ολιτιταοΰ καί ’Επιστημών
Δ.' ΝΕΑΝΊΑΣ

ΚΩΝ. ΛΑΣΚΑΡΗΣ

. ΣΧΕΛΙΟΝ ΝΟΜΟΓ
Περί ά/τικσταστάσειος διατάσεων τεΰ X. 404/1976 «σερ:
αποζημ:ώσεως των εκ τής υπηρεσίας άποχωρούντων καλλι
τεχνών καί τεχνικών τής Εθνικής Λυρικής Σκη;ής».
Άρθρο·; 1.
Αί παράγραφοι 1 καί 2 τού άρθρου 1 τεΰ Ν. 404/1976
αντικαθίστανται ώς ακολούθως:
1. Καλλιτέχναι καί τεχνικοί απασχολούμενο: εις τή·; ’Ε
θνικήν Λυρική·; Σκηνήν, τό Εθνικόν Θέατοεν. τό Κρατικόν
θέατρον Βορείου 'Ελλάδος καί τό Άρμα Θέσπιδος, ετεΐ συμίατε: ιδιωτικού δικαίου ώρ-.σμένου χρόνου ή έτσι συμίάσει έρ
γου. άποχωροϋντες μετά τήν λήςιν τής συμβάσεώς των δ:'
οιο··δηποτε λόγον ή καί —ρο τής λήσεως τής τυμβάσεως έο’
οσεν κατεττησχ; ά·;ίκχ;3ί ττρος εργασία·;, ώς καί οί έτσι συμ6ασε: άερίστευ χρόνου τεχνικοί τών Κρατικών θεάτρων έο’
οσεν άετελύεντα:
είονεήτετε λόγον ή άτεχωροΰν λόγω συνταςιοεοτήσεως ή κατέστησαν ανίκανοι -ττρος εργασίαν, ίικαιοϋνται άτεζημιώσεως ώς άκολεύ-θως:
Οί χυμτληρώσχ/τες τουλάχιστον τριετή ύαηρεσίαν, έστω
και οιακεκεμμένην. εχο·;τες, ό;.ως. χυ·;εχή ύτηρεσίχ; κατά τήν
τελευτά:χ; αρό τής λύσεως τής χυμβάσεως ϊιετίαν, έικαιοΰ·;ται άτεζημιώσεως ίσης ττρος τάς άχοοοχάς ϊύο μηνών. Διά
τη·; ύττέρ τήν τριετία; ΰτηρεσίχ; τροστίθετα: εις τήν ανωτέ
ρω άτοζημίωσιν χοσόν ίσον τρός τάς άτοϊοχάς ενός μηνός

Ή ισχύς τοΰ προϊόντος νόμου άρχεται από τής δημόσιε:
σεώ; του διά τής Έσημερίδος τής Κυβερνήσεως.
Έ; Άθήναις τή 25 Ιουλίου 1971)
Οί Υπουργοί
Πσεεδσίας Κυβερνήσεως
Οικονομικών
Κ. ΣΤΕΦΑΝΟ Π ΟΓΛΟΣ
ΑΘ. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΓΛΟ:
Πολ-τισυιοΰ καί Έπιστητυ,ών
Εργασίας
Δ.' Ν ΓΑΝΑΣ
’
ΚΩΝ. ΛΑΣΚΑΡΗΣ

■

ΤΡΟΠΟΠΟ ΙΟ ΓΜΗΝΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Νόμος 404/1976 (Φ.Ε.Κ. 207/Α/10.8.1976)

Περί άπεζημιώσεως τών έκ τής υπηρεσίας άποχωρούντων καλ
λιτεχ-ών καί τεννικϊϋν τής ’Εθνικής Λυρικής Σκηνήσ.
Άρθρον 1.
1. Καλλιτέχναι καί τεχνικοί, απασχολούμενο: εις τή< Εθ,
κήν Λυρικήν Σκηνήν ύς’ οίανδήποτε r/έσιν έργασίας ίδιωτ
κεΰ δικαίου, άπεχωρεΰντες τής υπηρεσίας δι’ οίενδήπετε λί
γεν πλήν βαρέος πειθαρχικού παραπτώματος έπισύροντες πο
νήν άπελύσεως ή καταδίκης των διά τά ΰπό τών άρθρων 211:
235, 236, 252, 375 καί 386 τού Ποινικού Κώδικες προδλε
πόμενα αδικήματα, δικαιούνται άπεζημιώσεως ώς ακολούθως
Οί συμπληρώ-αντες τουλάχιστον τριετή υπηρεσίαν έστω κα
διακεκομμένη·;, έχοντες, όμως, συνεχή υπηρεσίαν κατά τήν τε
λευταίαν προ τής λύσεως τής έργασιακής χχέσεως διετία·,
δικαιούνται άπεζημιώσεως ίσης πρός τάς άποδοχάς δύο μηνών
Διά τήν υπέρ τή; τριετίχ; ύπηρεσίχ; προστίθεται εις τήν ά;ω
τέρω άποζημίωσιν ποσόν ίσον προς τας άποδοχας ημισεες μτ
νός δι’ έκαστον έπί πλέον έτος υπηρεσίας, ουδέποτε όμως
όλη άποζημίωσις δύναται νά ύπερβή τάς άποδοχάς δώδεκα ε
συνόλω μηνών.
2. Διά τόν κατ’ έοαρμεγήν τής προηγουμένης παραγράςο
ΰπολογιχμόν τής άπεζημιώσεως αί μηνιαία1, άπεδοχαί τού δ
καιούχευ λαμβάνονται ίσαι πρός τον μέσον όρον τών τακτικώ
αποδοχών αυτού τής τελευταίας διετίας.

ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ
(Κατ’ άρθρον 75 παρ. 3 τού Συντάγματος)
Περί τού τρόπου καλύψεως τής δαπάνης τής προκληθησομ:
νης έκ τού σχεδίου νόμου «περί άντικαταστάσεως διατάςεο:
τοΰ Νόμου 404/76 «περί άπεζημιώσεως τών έκ τής ΰπτ
ρεσίας άποχωρούντων καλλιτεχ;ών καί τεχνικών τής ’Εθν
κής Λυρικής Σκηνής».

