
Έπί τού νομοσχεδίου «περί Όργανώσεως καί Διβικήσεως 
Σχολών "Ανώτερο;; Καλλιτεχνικής Έκπαιδεύσεως. Κ:α- 
τικοϋ Βραβείου Θεάτρου καί καταργήσεως Άδειας Ά- 
σκήσεως Επαγγέλματος Ηθοποιού».

Πηός τήν Βουλήν τών 'Ελλήνων
1. Α:ά τού Κεφαλαίου Α' κατατάσσεται ή Καλλιτεχνική 

Εκπαίδευα: ς εις τήν τρίτη·/ βαθμίδα Έκπαιδεύσεως καί επι
διώκεται έπί τή βάσει τών συγχρόνων αναγκών έκπαιδεύσεως, 
ή ρύθμισις τών θεμάτων ίδρύσεως. λειτουργίας καί ελέγχου 
των Σχολών Ανωτερας ν.ελλίΤί^ν;*/,^ -κ·.σι--υσ-ω« -*■ ^ 
τους τομείς τής Δραματικής Τέχνης, τού Κινηματογράφου— 
τηλεορά:εως. /α; τοϋ Χορού. Ό καθορισμός τής έκπαιδευ- 
τ;·/.ής βαθμίδες κατέστη άπαραίτητος διά τήν· ΰπσιρξιν ομοιο
μορφίας καί άντιστοιχίας ε!ς τήν γενικήν έκπαίδευσιν καί κυ- 
οίως διά τήν 'την μετανείρισιν τών σπουδαστών τών Σχολών 
καλλιτεχνικής έκπαιδεύσεως τών ζεκτημέ·/ω*/· άπολυτήρ;ον 
Λυκείου, ενσντι τών σπουδαστών τών λοιπών Εκπαιδευτικών 
Ιδρυμάτων. τών Δημοσίων καί "Ιδιωτικών. τών ύπαγομένων 
εις τήν αυτήν έκπαιδευτικήν βαθμίδα.

2. Ή ίσχύουσα σήμερον νομοθεσία, διά τάς ανωτέρω Σχο
λάς, κρίνετα·. ανεπαρκής διά τήν έπίλυσιν βασικών προβλη
μάτων όργανώσεως καί λειτουργίας των καί δυσχεραίνει το 
έργον τοΰ "Υπουργείου, τδ δττοΐον συνίστατα; εις τήν έπιθεω- 
ρησιν τών λειτουργουσών Σχολών καί εις τήν λήψιν μέτρων 
διά τήν καλλιτεχνικήν κατάρτισίν στελεχών Θεάτρου, Χορού. 
Κινηματογράφου καί τήν έπιμόρφωσιν αυτών.

3. Είδικώτερον εις τδ άρθρον 3 τού έν λόγω νομοσχέδιου 
καθορίζονται αί Κατηγορίαι τών Σχολών καί τά τμήματα 
είδικεύσεως αυτών. "Επειδή αί καθοριζόμενα·, κατηγορίαι τών 
Σχολών καί τά τμήματα αυτών θεωρούνται ότι δεν καλύπτουν 
πλήρως τόν όλοέν δ:ευρυνόμενου τομέα τής καλλιτεχνικής έκ- 
παιδεύσεως, έλήφθη πρόνοια, διά τήν παροχήν ειδικής έςου- 
σιοδοτή'σεως όπως, διά Προεδρικού Διατάγματος, προστίθενται 
καί ετεραι αύτοτεύ.είς Σχολαί καί Τμήματα, αί δποίαι θα 
διέπωνται ύπδ τών διατάσεων τού παρόντος νόμου.

4. Περαιτέρω καθορίζονται τά άπαραιτητα, διά τήν χο- 
ρήγησιν άδειας ίδρύσεως καί λειτουργίας "Ιδιωτικών ‘Ανωτέ
ρω·/ Σχολών Καλλιτεχνικής Έκπαιδεύσεως. προσόντα καί 
δικαιολογητ-κά (άρθρο·/ 4). τά κωλύματα καί ασυμβίβαστα

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ

σωνυμια των Σχολών και τα καθήκοντα, αι υποχρεώσεις και 
τά δικαιώματα τών ιδιοκτητών (άρθρα 9 καί 10}.

5. Τά άρθρα 11 έως καί 14 άναφέροναι εις τήν όργά- 
νωσιν καί λειτουργίαν τών Σχολών, εις τήν διάρκειαν φοιτή- 
σεως τών σπουδαστών, τά προσόντα εγγραφής Των, εις τούς 
τίτλους σπουδών καί τάς πάσης ρύσεως εξετάσεις.

λήν νά καταρτίση ίδιον εσωτερικόν κανονισμόν, έγκρινόυε 
ύπδ τοΰ Υπουργού Πολιτισμού καί Επιστημών.

Εις το άρθρον 12 παρέχεται, κατ' έξαίρεσιν. ή ευχέρεια, 
εις ολως προικισμένα άτομα (ταλέντα) διά τήν δραματι
κήν τέχνην και τήν τέχνη/ τού χορού, νά έγγράφωνται, 
ανευ απολυτηρίου Λυκείου, κατόπιν άποφάσεως ειδικών, κατά 
περιπτωσιν, επιτροπών συγκροτούμενων δΓ άποφάσεως τού Ύ- 
πουργού Πολιτισμού καί "Επιστημών. Εις αύτούς χορηγείται 
πτυχίο·/ (άρθρον 13 πυρ. 1 περ. β) τδ όποιον είναι ισότιμον 
τού διπλώματος, τό όποιον χορηγείται εις τούς κεκτημένους 
απολυτήριον Λυκείου σπουδαστάς, μόνον ώς πρδς τά δικαιώ
ματα διδασκαλίας καί έκτελέσεως.

(Άνατύπωσις)

6. Τά καθήκοντα, αι υποχρεώσεις καί οί περιορισμοί ο 
ίσχύοντες διά τόν Διευθυντήν καί τούς Καθηγητάς τής Σχο 
λής. καθορίζονται εις τδ άρθρον 15, τά δέ προσόντα άτινα 
δέον νά κέκτηνται οί Διευθυνταί καί δ τρόπος προσλήψεω: 
αυτών καί τών Καθηγητών, εις τδ άρθρον 16.

Σημειούμεν, ότι δεν καθορίζονται εις τον παρόντα νόμον c 
αριθμός τών Καθηγητών έκάστης Σχολής, αί ειδικότητες 
καί τά προσόντα αυτών, διότι ταύτα θά είναι άνάλογα προς 
τά διδασκόμενα εις έκάστην Σχολήν μαθήματα, τά δποία θά 
δρισθούν διά τού Γενικού κανονισμού λειτουργίας τών Σχο
λών. ώς άνωτερω άναφερεται.

7. ΓΙρός αποτελεσματικότερο'/ έλεγχον τών Σχολών, καθο
ρίσθηκαν εις τδ άρθρον 18 τά είδη τών παραβάσεων τών 
•υπευθύνων, διά τήν σύννομο·/ καί εύρυθμον λειτουργίαν αυτών, 
ιδιοκτητών Σχολών. Διευθυντών καί Καθηγητών καί αί διά 
τάς παραβάσεις ταύτας έπιβαλλόμεναι Διοικητικά!, πειθαρχι
κά! καί ποινικά! κυρώσεις (άρθρα 19 καί 20) .

8. Τά άρθρα 21 καί 22 άναφέρονται εις τά καταβαλλό
μενα ύπδ τών ιδιοκτητών παράβολα ώς καί εις τήν έπιθεώ- 
ρησι·/ τών Σχο/.ών ύπδ τών εντεταλμένων οργάνων τού Υ
πουργείου, τά δέ 23 καί 24 εις τήν χορήγησιν ύποτροφιών, 
πρδς κάλυψιν διδάκτρων αριστούχων σπουδαστών καί ετέρων 
παροχών, εις τήν έπιχορήγησιν Σχολών μή κερδοσκοπικού χα
ρακτήρες. εις τήν δανειοδότησιν τών Σχολών Κινηματογρα
φίας—Τηλεοράσεως, 'ύπδ πιστωτικών οργανισμών.

9. Διά τήν δμαλήν εφαρμογήν τού νέου νομοθετήματος καί 
τήν επιτυχή λειτουργίαν τών ιδιωτικών Άνωτέρων Σχολών 
Καλλιτεχνικής Έκπαιδεύσεως, προβλέπεται ή σύστασις ειδι
κών Γνωμοδοτικών Επιτροπών (άρθρον 25) εις τήν όποιαν 
αναγνωρίζεται σειρά αρμοδιοτήτων γνωμοδοτικού χαρακτή
ρες. αί δποίαι έχουν ώς σκοπόν νά συνδράμουν τον Τπουργδν 
Πολιτισμού καί Επιστημών εις τδ έργον του.

10. Εις τδ άρθρον 26 προβλέπεται ή διά Προεδρικών 
Δ/των, κατάταξις τών λειτουργουσών τεσσάρων Κρατικών 
Σχολών Καλλιτεχνικής Έκπαιδεύσεως (Δραματίκαί Σχολαί 
"Εθνικού Θεάτρου, Κρατικού Θεάτρου Βορείου 'Ελλάδος, 
Κρατική Σχολή· "Ορχηστικής Τέχνης) εις τήν άνωτέραν βα
θμίδα έκπαιδεύσεως. ή διά τών αυτών Δ/των τροποποίητις 
τών δργανισμών λειτουργίας των καί ή έπί νέας (άνωτέρας) 
ίασεως ρύθμισις τών εκπαιδευτικών των θεμάτων, τών προ- 
βλεπομένων ύπδ τών άρθρων 3, 11 έως 17 καί 23 τού πα
ρόντος νόμου.

11. Τέλος αί μεταβατικαί διατάξεις προνοούν διά τήν λει
τουργίαν τών Ιδιωτικών Σχολών Καλλιτεχνικής Έκπαιδεύ- 
σεως, έπί διετίαν άπό τής δημοσιεύσεως τού παρόντος νόμου, 
τήν κατάταξιν τών σπουδαστών των εις άντίστοιχα έτη τών 
ίδρυθησομένων Άνωτέρων Σχολών καί τούς άπονεμομένους 
ύπ’ αυτών τίτλους, αί δέ τελικά! διατάξεις (άρθρον 28) 
άναφέροντχ: εις τήν δυνατότητα τοϋ Υπουργού Π ολιτισμοΰ καί 
Επιστημών νά κηρύσση, δι’ ώρισμένσν χρονικόν διάστημα 

καί κατά νομόν, κεκορεσμένο·/ ένα τομέα καί νά μήν έκδίδων- 
τζ: νέα: άδεια: Σχολών τοϋ τομέως τούτου, ώς καί εις τάς 
καταργουμένας διατάξεις.

12. Διά τοΰ Κεφαλαίου Β’ τροποποιείται δ θεσμός τού 
Κρατικού Βραβείου Θεάτρου κατά τρόπον ώστε νά προσελκύη 
τδ ενδιαφέρον άξιολόγων θεατρικών συγγραφέων, δωτι μέ τά 
ισχύοντα μέχρι σήμερον έ θεσμός είχε·/ άποδυναμωθή, πράγμα 
τδ όποιον είχε·/ ώς συνέπειαν κατά τά τελευταία έτη νά μή 
χορηγείται Α' Βραβείον.

13. Είδικώτερον εις τδ.άρθρον 32 προβλέπεται ή ύποχοεω- 
τική άναβίβασις τών βραβευομένων διά τού Α.' βραβείου έρ
γων εις τά Κρατικά θέατρα καί εις τδ άρθρον 33 δρίζεται 
ότι, εις περιπτωσιν μή άπονομής βραβείων, τά χρηματικά 
έπαθλα καταίάλλοντα· εις τήν Εταιρείαν Ελλήνων Θεα
τρικών Συγγραφέων διά μεταφράσεις καί εκδόσεις ελληνικών 
θεατρικών έργων.

14. Διά τού Κεφαλαίου Γ' καταργείται ή άπαιτουμένη 
διά τήν άσκησιν τού έπαγγέλματος τού ηθοποιού άδεια καί



2 __

3 υφιστάμενον μέχρι σήμερον ν.ζ.Σ.ί. ko τήν «ζωνυμ,ΰαν c’E- 
τροζή Άϊείας Άσκήσεως Τζ«γγέλματος^ ΉθοζΟίού», τό 
:οϊθν έχει τήν άρμοΣιότητα Σιά την *3?°χήν αυτής.

Ή κατάργησις τής χορηγήσεως άδειας Σιά τήνάσκησιν τού 
αγγέλματος του ήθοζοιου κρίνεται σκόζιμος. διότ·. b θεσμός 
-αι απηρχαιωμένος καί ίέν ισχύει εις ούΣεμίαν Εύρωζαΐκήν 
ώραν. Ές άλλου οί ζερισσότεροι των γνωσ'ών ήθοζοιών 
χ\ καλλιτεχνικών συντελεστών κατέστησαν έζ'.τακτικόν το
ίζημα τούτο. t , λ
Ή κατάργησις τού θεσμού θά ^συντέλεση εις, την ζροα- 

ωγήν τής θεατρικής τέχνης, ές" όσον, τοιουτοτρόζως, ζαρέ- 
εται ή ουνατότης ένασχολήσεως μ’ αύτήν οίουδηζοτε άτομου 
νοντος τά άττ αιτούμε να α ροτόντα.

15. Αΐ χατάργοόμεναι διατάζεις έχουν ώς συνημμενως.

Έν Άθήναις τή 26 Σεπτεμβρίου 1980 
Οί Ύζουργοί

ΙΙροεϊρίας Κυβερνήσεως Δικαιοσύνης
Κ. ΣΤΕΦΑΝΟ Π ΟΥΛΟΣ Γ. ΣΤΑΜΑΤΗΣ

Εθνικής Παιδείας 
καί Θρησκευμάτων

Α. ΤΑΛΙΑΔΟΓΡΟΣ

Π ολιτισμοϋ καί Εζιστημών 
Α. ΑΝΔΡΙΑΝΌΠΟΤΛΟΣ

Οικονομικών
Μ. ΕΒΕΡΤ

’Εργασίας
Κ. ΛΑΣΚΑΡΗΣ -

ΣΧΕΔΙΟΝ ΝΟΜΟΥ

Περί όργανώσεως καί διοικήσεως σχολών Άνωτέρας Καλ
λιτεχνικής Έκζαιοεύσεως, Κρατικού Βραβείου Θεάτρου
καί καταργήσεως Άδειας Άσκήσεως ’Επαγγέλματος Ή-
θοτοιοΰ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α.

Όργάνωσις καί Διοίκησις Σχολών Άνωτέρας 
Καλλιτεχνικής Έκζαιδεύσεως.

Άρθρον 1.

Βαθμίς.

Ή Άνωτέρα Καλλιτεχνική Έκζαίδευσις ανήκει εις την 
τριτην βαθμίδα έκζαιδεύσεως, ζαρέχεται Σε εις τάς Άνωτέ- 
:ας Δημοσίας καί Ίοιωτικάς Σχολάς Καλλιτεχνικής Έ/.ζαι- 
δεύσεως.

Άρθρον 2.

Σκοζός—Έζοζτεία.

1. Αί ανωτέρω Σχολαί Καλλιτεχνικής Έκζαιδεύσεως 
έχουν ώς σκοζόν τήν ζαροχήν έκζαιοεύσεως εις την Δραμα
τικήν Τέχντμ. την Τέχνην τού Χορού καί τήν Κινηματογραφι
κήν—.Τη,λεοζτικήν Τέχνην.

2. Αΐ έν λόγω Σχολαί τελούν ϋζο τήν έζοζτείαν τού Ύ- 
ζουργείου Πολιτισμού καί ’Εζιστημών.

Άρθρον 3.
Κατηγορίαι Σχολών.

1. Αί Ανώτερα: Σχολαί Καλλιτεχνικής Εκζαιοεύσεως 
ϊιακρίνονται εις Σχολάς:

α) Δραματικής Τέχνης.
6) Χορού, ζεριλαμβανούσας τά τμήματα:
1) Καθηγητών Χορού καί
2) Χορευτών.
γ) Κινηματογραφίας—Τηλεοράσεως. ζεριλαμβανούσας τά 

τμήματα:

1) Σκηνοθεσίας—Κριτικής—Σεναρίου.
2) Σκηνογραφίας—Ένίυματολογίας.
3) Φωτογραφίας Κινηματογράφου—Τηλεοράσεως.

4jf’Οργανώσεως Παραγωγής.
5) Εγγραφής Ήχου κ.αί

6) Κινούμενου Σχεδίου.

2. Διά Προεδρικών Διαταγμάτων, έκδιδομένων ζροτάσει 
τών ΎζΟυργών Πολιτισμού καί ’Εζιστημών καί ’Εθνικής 
Παιδείας καί Θρησκευμάτων Σύνασα >ι νά ζροστίθενται εις 
τάς άνωτέρω καί έτεραι ’Ανώτερα: Σχολαί Καλλιτεχνικής 
Έκζαιοεύσεως, ώς καί ετερα Τμήματα εις τάς ζροβλεζομέ- 
νας ύζο τού ζαρόντος άρθρου Σχολάς ή τάς έν τώ μέλλοντι 
ζροστεθησομένας.

Άρθρον 4.

Άδεια ίδρύσεως καί λειτουργίας.

1. Ή άδεια ίϊρύσεως καί λειτουργίας Άνωτέρας Σχολής 
Καλλιτεχνικής ΈκζαιΣεύσεως χορηγείται οι’ άζοφάσεως τού 
Ύζουργού Πολιτισμού καί Εζιστημών, δημοσιευομένης διά 
τής ΈφημεριΣος τής Κυβερνήσεως εις:

α) "Ελληνας ζολίτας έφ" όσον 1) έχουν συμζληρώσει τό 
21 ον έτος τής ηλικίας των, 2) έχουν έκζληρώσει τάς στρα- 
τιωτικάς των ύζοχρεώσεις ή έχουν νομίμως άζαλλαγή τούτων,
3) ίέν είναι άνυζότακτοι ή δέν έχουν καταδικ.ασθή τελεσιϊί- 
κως έζί λιζοταζία, 4) δέν έχουν καταδικ.ασθή Σι’ οίονΣήζοτε 
άΣίκημα έκ τών άζοτελούντων κώλυμα ζρός ίιορισμόν εις δη
μοσίαν” θέσιν, 5) άζολαύουν τών ζολιτικών Σικαιωμάτων καί 
Σέν έχουν κηρυχθή εις άζαγόρευσιν ή Σικαστικήν άντίληψιν ή 
ζτώχευσιν καί 6) κέκτηνται τίτλον σζουΣών ζαρέχοντα Σ’.καί- 
ωμα διορισμού εις θέσιν καθηγητοΰ τής Σχολής τής όζοίας 
ζητούν τήν ΐΣρυσιν.

6) Νομικά έν γένει ζρόσωζα Δήμο: ου ή ΊΣιωτικού Δι
καίου καί 'Εταιρείας, έφ’ όσον ή ζλειοψήφία τής Διοικήσεως 
ανήκει εις "Ελληνας ζολίτας, έζιΣιώκονται Σέ διά τού κατα
στατικού των μορφωτικοί καί ζολιτιστικοί σκοζοί.

Προκειαένου ζερί ’Εταιρειών καί ν.ζ.ι.ε. αί ζρούζοθέσεις 
τού έΣαφίου α' Σέον όζως συντρέχουν εις τον όριζόμενον ύζ’ αυ
τών έκζρόσωζον έκ τών μελών ή τών Διοικούντων αυτά.

2. Αζό τής ισχύος τού ζαρόντος οί εζιθυμούντες νά άζο- 
κτήσουν τήν έν τή zap. I τού ζαρόντος άΣειαν ύζοβάλλουν 
εις τό Ύζουργείον Πολιτισμού καί Εζιστημών, άζό 1ης ’Ια
νουάριου έως 30ής Μαρτίου έκάστου έτους, αΐτησιν, εις τήν 
όζοίαν Σέον νά άναγράφωνται ή έζωνυμία—ζροσωνυμία τής 
Σχολής, τά Τμήματα είΣικεύσεως καί ή ζόλις καί ή ζεριο- 
χή εις τήν όζοίαν ζρόκειτα; νά λειτουργήση αυτή.

3. Διά Προεδρικού Διατάγματος, έκοιοομένου ζροτάσει τού 
Ύζουργού Πολιτισμού καί Εζιστημών, καθορίζονται τά μετά 
τής αίτήσεως όζοβαλλόμενα Σικαιολογητικά ζρος άζόδειζιν 
τής συνδρομής τών ζρούζοθέσεων τού ζαρόντος νόμου.

4. Ό ιδρυτής—-ιδιοκτήτης ΰζοχρεούτα: νά θέση εις λει
τουργίαν τά κάτωθι τμήματα, έκ τών έν άρθρω 3 τού ζα
ρόντος ζροβλεζομένων:

α) Τών Καθηγητών Χορού ή Χορευών τών Σχολών Χορού.
β) Άζαντα τά Τμήματα τών Σχολών Κινηματογραφίας 

—Τηλεοράσεως.

ο. Ή άδεια ίδρύσεως καί λειτουργίας τών Σχολών χορη
γείται τό βραδύτερον μέχρι 31ης ’Ιουλίου -τού αυτού έτους.

6. Άζαγορεύεται ζάσα διαφήμισις ή αγγελία ζρό τής οη- 
μεσιεύσεως τής άδειας ίδρύσεως καί λειτουργίας Σχολής. Σιά 
τής ’Εφημερίδες τής Κυβερνήσεως.

Άρθρον 5.
Κ ωλύματα—Άσυμβ ίβ αστα.

_ Άζαγορεύεται ή χορήγησις άδειας ζρός 
Καλλιτεχνικής Έκζαιδεύσεως:

δρύσιν Σχολής

α) Εις ζρόσωζα άζολυθέντα έκ Δημοσίας Υζηρεσίας οΓ 
ανεζάρκειαν ζερί τήν έκζλήρωσιν τών καθηκόντων των ή Σι’ 
ασυμβίβαστον ζρος τό, έργο·/ των διαγωγή·/, συνεσταμένην εις 
έλλειψιν ήθους.


