
ΕΙΣΠΓΙΙΤΙΚΙΙ ΕΚΘΕΣΙΣ
Έπί τοϋ σχεδίου Νόμου «περί τοϋ ’Οργανισμού τής Κρατι

κό? -Χ<5'·ό? ’Ορχηστικής Τέχνης».

Προς την Βουλήν τών 'Ελλήνων

1. Έκ τ 
σαν έλλείψε 
καί οϋς έκ 
λειτουργίαν 
σεις τινές.

ής εφαρμογής τοϋ Ν’.Λ.209/19/3 παρετηρήθη- 
:ις τινές καί άτέλειαι εις ώρισμένα άρθρα αύτοϋ 
τούτου εκρίΟη σκόπιμου διά την εύρυθμοτεραν 
της έν λόγω Σχολής νά έπενεχθοϋν τροποποιη-

2. Διά τοϋ παρόντος νομοσχεδίου σκοπεΐται :
α) Ή μετονομασία καί μετατροπή τής έπι συμβασει 

ιδιωτικού δικαίου θέσεως Εφόρου Σπουδών εις τοιαυτην 
Δ/ντοϋ Σχολής έπί θητεία καί έπί βαθμώ 2ω, καθ οσον 
ό “Εφορος Σπουδών προίσταται άπασών τών 1 πηρεσιών 
τής Σχολής, φροντίζει διά την έκπλήρωσιν τών στόχων αυ
τής, υπογράφει άπαντα τά έγγραφα καί έκτελει χρέη δια- 
χειριστοϋ τής Σχολής ώς καί έκκαθαριστοϋ τών δαπανών 
ταύτης (άρθρον 7 παραγράφος 1).

β) Ή αύςησις τών θέσεων διδακτικού προσωπικού καί 
Επιμελητών. Τούτο κατέστη άναγκαΐον διά την καλλιτε- 

_ ραν έκπαίδευσιν τών σπουδαστών άφ’ήνός καί την κάλυψιν 
τών αναγκών τής Σχολής εις διδακτικόν προσωπικόν άφ 
ετέρου, λόγω ένάρξεως τής λειτουργίας άπό τοϋ σχολικού 
έτους 1973 — 1976 καί εντεύθεν καί Βας τάςεως, συμφώνως 
προε τό άρθεον 5 τού Π.Δ.367/1974 (άρθρον 7 παράγραφος
3). - _ - ,. ,

γ) Ή c ίμιουργία χορευτικής ομαδος θα συμβαλλη εις 
την άνάδειςιν στελεχών ικανών νά χρησιμοποιηθούν άπό τό 
Κράτος καί τούς Κρατικούς Θεατρικούς ’Οργανισμούς, εις 
τήν έξυπηρέτησιν τοϋ Τουρισμού καί τών Φεστιβάλ και εν 
τέλει εις την συμμετοχήν τής Σχολής εις τήν πραγματο- 
ποίησιν τοϋ εκπολιτιστικού προγράμματος τής Κυβερνησεως 
(άρθρον 11 παρ. 4).

δ) Ή δημιουργία βιβλιοθήκης, ήτις άλλωστε ύπάρχει, 
διά τήν μόρφωσιν τών σπουδαστών - καί τήν άρτιωτέραν 
κατάρτισιν τούτων, (άρθρον 14). .. . ’

ε) Ή δημιουργία προκαταρκτικής τάςεως παίδων, ήτις 
θά συμβάλλη εις τήν δημιουργίαν άριστων χορευτών, συμ
φώνως άλλωστε προς τά πογκοσμίως δεδομένα, καθ’ ότι 
εις τάς Κρατικάς Χορευτικάς Σχολάς ολοκλήρου τού Κό
σμου ή έναρςις τής διαπαιδαγωγήσεως τών χορευτών άρχί- 
ζει έκ τής παιδικής ήλικίας (άρθρον 16).
,•1.3. Αί διατάξεις τού καταργουμένου Ν.Δ.209/1973 καί 
αί τροποποιήσεις αύτοΰ διά τών Π.Δ.796/74 καί 12/75 
έχουν ώς συνημμένως :

Έν Άθήναις τή 30 ’Απριλίου 1976

Τέχνης» (ΚΣΟΤ) τελούν ύπό τήν έποπτείαν τοϋ 'Υπουρ
γείου Πολιτισμού καί ’Επιστημών, έχον έδραν τάς ’Αθήνας.

Σκοπός τής Κρατικής Σχολής ’Ορχηστικής Τέχνης είναι 
ή δημιουργία έπαγγελματτκών στελεχών τής ’Ορχηστικής 
τέχνης, ήτοι :

Καθηγητών τής ’Ορχηστικής
Χορογράφων
Χορευτών

“Αρθρον 2.
Πόροι τής Σχολής.

Πόροι τής Σχολής είναι :
α) Κρατική έπιχορήγησις έγγραφομένη κατ’ έτος εις 

τον Προϋπολογισμόν τοϋ 'Υπουργείου Πολιτισμού καί ’Επι
στημών. Κατά τήν πρώτην έφαρμογήν τοϋ παρόντος τό πο- 
σόν τής έπιχορηγήσεως ορίζεται εις δρχ. 1.800.000.

β) Τό προϊόν τών έκάστοτε διδομένων ύπό τής Σχολής 
παραστάσεων.

γ) Δωρεαί καί κληροδοτήματα.

“Αρθρον 3.
“Οργανα Διοικήσεως.

__“Οργανα Διοικήσεως τής Κρατικής Σχολής ’Ορχηστικής
Τέχνης είναι τό Διοικητικόν Συμβούλιου καί ό “Εφορος τής
Σχολή?· _

Τό Διοικητικόν Συμβούλιου άποτελ.ούμενον έκ τών ώς 
κάτωθι πέντε μελών διορίζεται έπί τριετεΐ θητεία δι’ άπο- 
φάσεως τοϋ 'Υπουργού Πολιτισμού καί j Επιστημών ήτοι :

α) Τοϋ Διοικητοΰ τού ’Οργανισμού Κρατικών Θεάτρων 
Ελλάδος, ως Π ροέδρου.

β) Τού Εφόρου σπουδών τής Σχολής, ώς Αντιπροέδρου.
.γ) Τού μονίμου χορογράφου τού ’Οργανισμού Κρατικών 

Θεάτρων 'Ελλάδος.
δ) Ενός σκηνοθέτου. . . ..
ε) Ενός καθηγητοϋ τής Άνωτάτης Σχολής Κοιλών Τεχ

νών ή ενός χορογράφου μετά τών άναπληρωτών των.
.Χρέη Γραμματέως έκτελει μόνιμος υπάλληλος-τής Κρα

τικής Σχολής ’Ορχηστικής Τέχνης οριζόμενος ύπό τού Προέ
δρου. ·.

Τών ύπό στοιχεία δ καί ε μελών χωρεΐ άντικατάστασις 
διά τον ύπολειπόμενον χρόνον καί διαρκούσης τής θητείας 
των, κατά τον ίδιον τρόπον τοϋ διο'ρισμοΰ.'

Εις τά μέλη τοϋ Δ.Σ. ώς καί εις τόν έκτελοϋντα χρέη 
Γραμματέως μόνιμον υπάλληλον τής Κρατικής Σχολής 
’Ορχηστικής Τέχνης, παρέχεται μηνιαία άποζημίωσις καθο-. 
ριζομένη διά κοινής άποφάσεως τών 'Υπουργών Οικονομι
κών καί Πολ.ιτισμοϋ καί ’Επιστημών δημοσιευομένης διά 
τής Έφήμερίδος τής Κυβερνήσεως.

Οί Υπουργοί
Πεοεδοίας Κυβεονήσεως Πολ.ιτισμοϋ καί ’Επιστημών 

Γ. Ρ ΑΛΛΗΣ Κ.Α.ΤΡΥΠ ΑΧ Η Σ
Οικονομικών

Ε. ΔΕΒΑΕΤΟΓΛΟΥ 
" · 1 Ν

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΝ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ύπ’ ά?ιθ. 209 .
Περί Ίδρύσεως Κρατικής Σχολής ’Ορχηστικής Τέχνης. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Προτάσει τού 'Ημετέρου 'Υπουργικού Συμβουλ.ίου, άπε- 
ρασίσαμεν καί διατάσσομεν : . ( ·

“Αρθρον 1. · ·„
"Ιδρυσις - Σκοπός — Έποπτεία.

'Ιδρύεται διά τοϋ παρόντος Νομικόν Πρόσωπον Δημο
σίου Δικαίου ύπό τόν τίτλ,ον «Κρατική Σχολή ’Ορχηστικής

"Αρθρον 4. .
'Αρμοδιότητες Διοικητικού. Συμβουλίου.

1. Τό Διοικητικόν Συμβούλιου τής Κρατικής Σχολής 
’Ορχηστικής Τέχνης άσκεΐ τάς ακολούθους αρμοδιότητας :

α) Διοικεί τήν Σχολήν καί διαχειρίζεται τήν περιουσίαν 
αυτής^,

β) ’Αποφασίζει περί τής προσλήψεως ή τοϋ διορισμού 
καί τής άπολύσεως τού προσωπικού τής Σχολής, κατόπιν 
είσηγήσεως τού ’Εφόρου Σπουδών.

γ) ’Αποφασίζει, κατόπιν είσηγήσεως τοϋ ’Εφόρου Σπου
δών, περί τής μετακλήσεως δι’ ώρισμένον χρονικόν διάστημα 
Ξένων Καλλ.ιτεχνών ώς εκτάκτων Καθηγητών τής Σχολής 
καί περί τοϋ ποσού τής προς τούτο άπαιτουμένης δαπάνης.

δ) Καταρτίζει τόν ετήσιον προϋπολογισμόν τής Σχολής 
είσηγήσεt τού ’Εφόρου καί άποφασίζει έπί πάσης τροπο- 
ποιήσεως (τού προϋπολογισμού) διαρκούσης τής ισχύος 

■τούτου, 'θ' καταρτισθείς προϋπολογισμός ώς καί πάσα τρο- 
ποποίησις τούτου έγκρίνεται διά κοινής άποφάσεως τών 
'Υπουργών Οικονομικών καί Πολιτισμού καί ’Επιστημών 
δημοσιευομέ/ης διά τής Έφήμερίδος τής Κυβερνήσεως. 

ε) ’Αποδέχεται ή άποποιεϊται κληρονομιάς ή δωρεάς.
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στ) Έντέλλεται δι* άποφάσεως του την ένέργειχν πά- 

σης φύσεως δαπάνης ύπερβαινούσης τδ ποσόν των δρχ. εκα
τόν χιλιάδων (100.000). ι '

ζ) Εκπροσωπεί την Σχολήν ενώπιον πάσης Αρχής διά 
τοϋ ’Εφόρου ή τοϋ νομίμου τούτου άναπληρωτοϋ.

2. Τδ Διοικητικόν Συμβούλων δύναται έπί συγκεκριμέ
νων θεμάτων ν’ άναθέτη την ένάσκησιν των αρμοδιοτήτων 
του εις τόν "Εφορον Σπουδών ή εις έτερον πρόσωπον.

"Αρθρον 5.
. . Διάρθρωσις 'Υπηρεσιών της Σχολής.

'· Αί ύπηρεσίαι τής Κρατικής Σχολής ’Ορχηστικής Τέχνης 
αποτελούνται έκ :

α) Τής Διοικητικής 'Υπηρεσίας. “ ' !
β) Τοϋ Συλλ.όγου Καθηγητών.

"Αρθρον 6.
Διοικητικόν Προσωπικόν.

Εις την Κρατικήν Σχολήν ’Ορχηστικής Τέχνης διόριζε- 
ται δι’ άποφάσεως τοϋ 'Υπουργού Πολιτισμού καί ’Επιστη
μών δημόσιευομένης διά τής Έφημερίδος τής Κυβερνήσεως 
είς "Εφορος Σπουδών, έχων τά κάτωθι προσόντα :

α) Δίπλωμα άνεγνωρισμένης Σχολής ’Ορχηστικής Τέχ
νης Έσωτερικοϋ ή ’Εξωτερικού. '

' β) Άρτίαν γνώσιν μιας τών γλωσσών ’Αγγλικής, Γαλ
λικής, Γερμανικής, ’Ιταλικής, προσηκόντως άποδεικνυομέ-, 
νης. ■ ■ .· . .-Λ , _ . ··.' · '

γ) Διοικητικάς ικανότητας καί πείραν προσηκόντως 
άποδεικνυομένην. ■:./;[ · · '. '■ ·

ύ· Ό "Εφορος σπουδών διορίζεται επί σχέσει εργασίας ιδιω
τικού δικαίου διάρκειας μέχρι τεσσάρ'ων ετών; Αί άποδοχαί 
τούτου καθορίζονται κατά τά έν άρθρω 7 παρ. 4 τοϋ παρόν
τος οριζόμενα. ''

- · Μόνιμον Προσωπικόν.
Παρά τή Κρατική Σχολή ’Ορχηστικής Τέχνης συνκττών- 

ται αί κάτωθι θέσεις μονίμου προσωπικού :
Α' Κατηγορία - Κλ,άδος Αί Διοικητικός — Οικονομικός..
α) Μία θέσις Γραμματέως τής Σχολής έπί βαθμώ 8ω—4ω. . 
β) Ώς προσόν διορισμού εις τόν εισαγωγικόν βαθμόν 

δον τής άνω θέσεως ορίζεται πτυχίον οίουδήποτε Τμήματος 
τής Νομικής Σχολής τοϋ Πανεπιστημίου ’Αθηνών ή τής 
Σχολής Νομικών καί Οικονομικών ’Επιστημών τοϋ Πανε
πιστημίου Θεσσαλονίκης ή τής Άνωτάτης Σχολής Οικο
νομικών καί ’Εμπορικών Επιστημών ή τής Παντείου Άνω- 
τάτης Σχολής Πολιτικών ’Επιστημών η Άνωτάτης Βιο
μηχανικής Σχολής ή ισοτίμου πτυχίου Σχολής αλλοδαπής.

Β' Κατηγορία - Κλάδος Β1 Διοικητικού.
α) Δύο θέσεις έπί βαθμώ ΙΟω - 6ω.
Πρώτος εισαγωγικός βαθμός 10ος καί δεύτερος 9ος. 
β) Τυπικά προσόντα διορισμού είς άμφοτέρους τούς ει

σαγωγικούς βαθμούς ορίζονται άπολυτήριον εξαταξίου Γυμ
νασίου ή άλλης ισοτίμου Σχολής Μέσης Έκπαιδεύσεως καί 
άρτια γνώσις τής Ελληνικής δακτυλογραφίας.

Προσθέτως διά τόν δεύτερον εισαγωγικόν βαθμόν (9ον) 
άπαιτεΐται καί άρτια γνώσις ξενογλώσσου δακτυλογραφίας.

Γ' Κατηγορία.
α) Μία θέσις επιστάτου έπί βαθμώ 12ω — 9ω καί μία 

θέσις κλητήρος έπί βαθμώ 12ω - 9ω.
β) Ώς προσόν διορισμού εις τόν εισαγωγικόν βαθμόν 

12ον τών άνω θέσεων ορίζεται άπολυτήριον δημοτικού Σχο
λείου.

Προσωπικόν έπί σχέσει έργασίας ιδιωτικού δικαίου.
• Παρά τή Κρατική Σχολή ’Ορχηστικής Τέχνης συνιστών- 

ται δύο θέσεις καθαριστριών διεπόμεναι ύπό τών διατάξεων 
τού Ν.2314/53 έπί άποδοχαΐς καθοριζομέναις κατά τάς 
διατάξεις τού Ν.Δ. 1198/72.

"Αρθρον 7.
Διδακτικόν Προσωπικόν καί Έπιμεληταί.

Τό διδακτικόν προσωπικόν τής Σχολής ’Ορχηστικής 
Τέχνης άποτελεϊται έκ :

1. 19 Καθηγητών ήτοι :
α) Τεχνικοί :

Γυμναστικής * 3
Ρυθμικής 2
Όρχήσεως 3
Μουσικής 2
Μπαλλέτου 1
Ελληνικού χορού 2

β) Θεωρητικοί :
’Ανατομίας — Φυσιολογίας 1 
Ψυχολογίας 1
'Ιστορίας τής Τέχνης 2
Λαογραφίας 1
Π αιδαγωγικής 1
2. ’Επιμελητών 2 έξ ών ό εις πιανίστας ο δε έτερος ’Επι

μελητής τάξεων.
3. Τό διδακτικόν προσωπικόν καί οι έπιμεληταί προσ

λαμβάνονται ύπό τοϋ Διοικητικού Συμβουλίου έπί συμβάσει 
ιδιωτικού δικαίου διά χρονικόν διάστημα μέχρις ένός έτους 
δυναμένη ν’ άνανεωθή δι’ άόριστον χρόνον.

4. Αί άποδοχαί τοϋ διδακτικού προσωπικού καί ’Επι
μελητών καθορίζονται δΓ άποφάσεως τού Διοικητικού Συμ
βουλίου τής Σχολής έγκρινομένης άποφάσει τών 'Υπουργών 
Οικονομικών καί Πολιτισμού- καί ’Επιστημών. ’Εν περι- 
πτώσει άναθέσεως διδασκαλίας μαθημάτων είς δημοσίους 
υπαλλήλους παρέχεται είς αυτούς άποζημίωσις δι’ έκάστην 
ώραν διδασκαλίας καθοριζομένη κατά τάς διατάξεις τής 
παρ. 4 τοϋ άρθρου 5 τοϋ Ν.Δ.4548/66.

5. Ώς καθηγηταί προσλαμβάνονται οι έχοντες προσόντα 
ανάλογα προς τό μάθημα τής ειδικότητάς των ήτοι διά τούς 
τεχνικούς, έπαγγελματικόν πτυχίον καί πείρα προσηκόντως 
άποδεικνυομένη είς τά άντίστοιχα μαθήματα, διά δε τούς 
θεωρητικούς, πτυχίον Άνωτάτης Σχολής ένός τών έν Έλ- 
λάδι Πανεπιστημίων ή ισοτίμου άλλ.οδαπής Σχολής.

6. Πρός άντιμετώπισιν έκτάκτων λ.ειτουργικών αναγ
κών τής Σχολής καί κατόπιν είσηγήσεως τοϋ Εφόρου Σπου
δών είναι δυνατή ή έπί συμβάσει έργου πρόσληψις τοϋ άναγ- 
καιοϋντος διοικητικού, διδακτικού ή υπηρετικού προσωπι
κού άποφάσει τού Διοικητικού Συμβουλίου.

"Αρθρον 8.
Αρμοδιότητες ’Εφόρου Σπουδών.

1. Ό "Εφορος Σπουδών κέκτηται τάς κάτωθι αρμοδιό
τητας :

α) ’Εφορεύει είς τήν έκπλ.ήρωσιν τών στόχων τής Σχο-
>·ήζ·

β) Ρυθμίζει τήν έσωτερικήν λειτουργίαν αύτής καί υπο
βάλλει είς τό Διοικητικόν Συμβούλ.ιον τής Σχολής πρότα- 
σιν διά τήν όρθολ.ογικωτέρχν λειτουργίαν τής Σχολής.

γ) Καταρτίζει τό πρόγραμμα τών σπουδών έγκρινόμε- 
νον ύπό τοϋ Δ.Σ. καί μέριμνα διά τήν έφαρμογήν τούτου.

δ) Είσηγεΐται είς τό Διοικητικόν Συμβούλ.ιον τής Σχο
λής την πρόσλ.ηψιν τού διδακτικού, διοικητικού καί τού 
υπηρετικού προσωπικού.

ε) Είσηγεΐται είς τό Διοικητικόν Συμβούλ.ιον τήν μετά- 
κλ.ησιν ξένων Καλλιτεχνών ώς έκτάκτων καθηγητών δι’ 
ώρισμένον χρονικόν διάστημα, ώς καί τήν άνάθεσιν εις δη
μοσίους ύπαλλ.ήλ.ους τής διδασκαλίας μαθημάτων τής Σχο-
λήζ·

στή Συγκαλεΐ τόν Σύλλ.ογον τών καθηγητών κατά διμη- 
νον έκτάκτως οσάκις παραστή άνάγκη καί προεδρεύει αυ
τού.
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2. ’Ασκεί την κατά το χρθρον 9 τοΰ παρόντος πειθαρχι
κήν δικαιοδοσίαν έπί τοΰ προσωπικού έπί συμβάσει ιδιω
τικού δικαίου καί τήν τοιαύτην επί των σπουδαστών καί 
τοΰ υπηρετικού προσωπικού.

χ) 'Υπογράφει τα διάφορα ύπό της Σχολής έκδιδόμενα 
έγγραφα.

3) Εΐσηγεϊται τον προϋπολογισμόν έκάστου οικονομι
κού έτους, τον όποιον Θέτει ύπ’ οψιν τού Διοικητικού Συμ
βουλίου.

γ) Καταρτίζει καί υποβάλλει εις τον Διοικητικόν Συμ
βούλιον τής Σχολής τον ’Ισολογισμόν καί άπολ.ογισμόν αυ
τής.

δ) Έντέλλεται, πάσης φύσεως δαπάνην μέχρι τού ποσού 
των δραχ. 100.000.

ε) Μέριμνα έπί τής καταρτίσεως καί λύσεως οίασδήποτε 
συμβάσεως ιδιωτικού δικαίου, κατόπιν εντολής τού Διοι
κητικού Συμβουλίου.

στ) Εκπροσωπεί την Σχολήν κατόπιν εντολής τού Διοι
κητικού Συμβουλίου ένώπιον πάσης ’Αρχής, δικαστικώς 
καί έξωδίκως.

3. 'Ο “Εφορος Σπουδών άσκεΐ ωσαύτως καί τάς κάτωθι
αρμοδιότητας ΤΤ " — --------------------:--------------------- .

α) Διδάσκει τά μαθήματα τής εΐδικότητός, του ή τών 
ειδικοτήτων του.

β) Παρακολουθεί την διεξαγωγήν τών λοιπών μηθη- 
μάτων καί τήν όλοκλήρωσιν τής μορφώσεως τών σπου
δαστών έφ’ ολοκλήρου τού κύκλου τών μαθημάτων.

γ) Παρακολουθεί τάς καλλιτεχνικάς εκδηλώσεις τής 
Σχολής καί τήν συμμετοχήν τών σπουδαστών, εντός τού 
μικρού Θεάτρου τής Σχολής ή έ’ξω τού κτιρίου αυτής εις 
κλειστά .θέατρα, εις υπαίθρια, εις τουριστικούς χώρους ή 
εις τό ’Εξωτερικόν.

δ) ’Αναθέτει τήν χορογραφικήν επιμέλειαν τών παρα
στάσεων εις πρόσωπα: . ' , ,

1) έκ τού διδακτικού προσωπικού τής Σχολής, 2) είς 
πρόσωπα ανεξάρτητα τής Σχολής καί κατάλληλα προς τούτο 
ή 3) άναλαμβάνει καί προσωπικώς τήν χορογραφικήν ευθύ
νην. .

ε) Καταρτίζει τόν προϋπολογισμόν τής δαπάνης διά τάς 
εκάστοτε καλλιτεχνικάς εμφανίσεις τής Σχολής καί υπο
βάλλει τούτον εις τό Διοικητικόν Συμβούλιον πρός έγκρι- 
σιν, έφ’ όσον ούτος υπερβαίνει τό ποσον τών δραχ. 100.000.
. στ) Έπιβλ.έπει τάς δοκιμάς τών παραστάσεων,εις τόν 

καλλιτεχνικόν τομέα καί έποπτεύει τήν όργάνωσιν τών 
παραστάσεων.

ζ) ’Εποπτεύει τών διαφόρων έξετάσεων καί προεδρεύει 
τών έπί πτυχίω τοιούτων.

4. Τόν “Εφορον Σπουδών άπόντα ή κωλυόμενου άνα- 
πλ.ηροϊ μέλος τού Δ.Σ. οριζόμενου δι’ άποφάσεως αύτού.

“Αρθρου 9.
Πειθαρχικόν δίκαιον του έπί συμβάσει ιδιωτικού δικαίου 

προσωπικού.
Πειθαρχικήν δικαιοδοσίαν έπί τού προσωπικού τής Σχο

λής τού διεπομένου ύπό σχέσεως ιδιωτικού δικαίου, άσκούν 
τό Διοικητικόν Συμβούλιον καί ό “Εφορος Σπουδών. 'Ο 
Έφορος Σπουδών έπιβάλλει τήν ποινήν τής έγγράφου έπι- 
πλήςεως. Τό Δ.Σ. δύναται νά έπιβάλλη ποινήν προστίμου 
μέχρι τού ενός τρίτου τών μηνιαίων αποδοχών.

...... . “Αρθρου 10. "■
Προσόντα.

Γίνονται δεκτοί είς τήν Σχολήν ’Ορχηστικής Τέχνης ώς 
ύποψήφιοι σπουδασταί αυτής άρρενες καί θήλεις κατόπιν 
αιτήσεώς των ύπο β άλλο μένης είς τήν Γραμματείαν τής Σχο
λής, οι κάτοχοι άπολ.υτηρίου έξαταξίου Γυμνασίου ή άλλης 
ισοτίμου άνεγνωρισμένης Σχολής, έχοντες άρτιμέλειαν, κα
λήν υγείαν πιστοποχυμένην ύπό ιατρού, κατάλληλον σω
ματικήν διάπλασιν, γενικώς ουσιαστικά φυσικά προσόντα'

διά τήν τέχνην τής όρχήσεως καί 
25 έτών. ;

ηλικίαν ούχί άνωτέραν τών

“Αρθρου 11.
’Εξετάσεις.

1. *Η προκαταρκτική έξέτασις μετά 20ήμερον δοκιμα
στικήν φοίτησιν έν τή Σχολή διενεργεϊται ένώπιον Επι
τροπής άποτελουμένης έκ Καθηγητών τής Σχολής καί τού 
’Εφόρου Σπουδών. f

2. ΑΙ είσαγωγικαί έξετάσεις διενεργούνται ένώπιον τής 
αύτής ’Επιτροπής.

Οί υποψήφιοι έξετάζονται είς τήν ρυθμικήν, χορόν, κινη
σιολογίαν, μουσικήν καί είς έκθεσιν ιδεών. . ι

3. 'Ο άριθμός τών εισακτέων καθορίζεται δι’ άποφάσεως 
τού 'Υπουργού μετά γνώμην τού Διοικητικού Συμβουλάου'. 
Οί έπιτυγχάνοντες είς τάς κατά τήν προηγουμένην παρά
γραφον έξετάσεις, γίνονται δεκτοί ώς σπουδασταί τής Σχο
λής διά τό πρώτον έτος.

“Αρθρου 12.
Έγγραφαί - Μετεγγραφαί — Άπουσίαι.

1. ’ Εγγραφα Υ είς τήν' Σχολήν διενεργούνται εντός τής 
ύπό τών έν άρθρω 15 τού παρόντος άναφερομένων Προε
δρικών Διαταγμάτων όριζομένης προθεσμίας. Παράτασις 
δύναται νά δοθή δι’ έκτάκτους λόγους μέχρις ενός δεκα- 
πενθημέρου, κατόπιν άποφάσεως τού Διοικητικού Συμβου
λίου τής Σχολής.

2. Σπουδαστής ;έπιτυχών είς τάς είσιτηρίους έξετάσεις 
καί μή εγγραφείς έντός τού όρισθέντος χρόνου, δεν δικαιού
ται νά έγγραφή άνευ νέων εισιτηρίων έξετάσεων κατά τό 
επόμενον Σχολικόν έτος.

3. Μετεγγραφή είς τήν Σχολήν άπό άλλης ισοτίμου Σχο
λής αλλοδαπής έπιτρέπεται έν άρχή τού Σχολικού έτους καί 
κατόπιν κατατακτηρίων έξετάσεων κατά τήν περίοδον τών 
εισαγωγικών καί ένώπιον τής ’Επιτροπής κατά τά διαλαμ
βανόμενα είς τό άρθρον 11.

Τοιαύτης μετεγγραφής δικαιούνται οί φοιτήσαντες είς 
ισότιμον Σχολήν τής άλλοδαπής.

Έκαστος Καθηγητής τηρεί μαθητολόγιον τών σπουδα
στών διά τό ύπ’ αύτού διδασκόμενον μάθημα.

Σπουδαστής άπουσιάσας έκ μαθήματος πλέον τού τετάρ
του τών διαδαχθεισών είς αυτόν ωρών, αποκλείεται' τού 
μαθήματος κατά τά διαλ.ηφθησόμενα έν τώ κανονισμώ τού 
άρθρου. > . 1 *-

“Αρθρον 13.
Τίτλοι Σπουδών.

1. 'Η σχολή χορηγεί είς τούς άποφοίτους αυτής πτυχία :
α) Καθηγητού ’Ορχηστικής τέχνης. ,

• ' β) Χορογράφου. ' .- · ■' - .
γ) Χορευτού. „ . .
2. *Η Σχολή έκδίδει πιστοποιητικά κατόπιν αίτήσεως

τών σπουδαστών: ι.
α) Φοιτήσεως.
β) Έπ',δόσεως.
γ) ’Αποδεικτικά προαγωγής άπό τάξεως είς τάξιν.
3. Τα Πτυχία υπογράφουν τά μέλη τής έξεταστικής 

’Επιτροπής, τά δέ πιστοποιητικά, άποδεικτικά καί βεβαιώ
σεις υπογράφει ό Έφορος τών Σπουδών.

4. “Απαντες οί τίτλοι σφραγίζονται διά τής σφραγΐδος 
τής Σχολής.

“Αρθρον 14. '
Βαθμολογία Πτυχίων.

Είς τό πτυχίον αναγράφονται αί Κατηγορίαι βαθμών. 
«“Αριστα», «Λίαν Καλώς», «Καλώς» μετά ρητής μνείας 
τού βαθμού.
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Άρθρον 15. ’

' 1. Αί λεπ τομέρειαι λειτουργίας τής Κρατικής Σχολής
’Ορχηστικής Τέχνης (Έγγραφαί, περίοδοι εγγραφών, μα
θήματα, διάταξις διδακτέας ύλης, Σχολικόν έτος, διάρκεια 
σπουδών, προαγωγικαί καί πτυχιακαί εξετάσεις, έξεταστι- 
καί περίοδοι, παρεχόμενα δωρεάν είδη εις τούς σπουδαστάς, 
βαθμολογική κλϊμαξ, καθήκοντα σπουδαστών, πειθαρχικά 
παραπτώματα σπουδαστών, καθήκοντα διδακτικού προ
σωπικού), καθορισθήσονται διά Π.Δ. έκδιδομένου μετά 
γνώμην τοΰ Δ.Σ. προτάσει τοΰ Ύπουργοϋ Πολιτισμού καί 
’Επιστημών.

2. Τά τής συγκροτήσεως τών εξεταστικών Επιτροπών 
πασών τών εξετάσεων καθορισθήσονται άποφάσει τοΰ ’Υ
πουργοί» Πολιτισμού καί Επιστημών, ή δέ άποζημίωσις 
τούτων καθορισθήσεται διά κοινής άποφάσεως τών Ίπουρ- 
γών Οικονομικών καί Πολιτισμού καί ’Επιστημών, δημο- 
σιευομένης διά τής Έφημερίδος τής Κυβερνήσεως.

3..’Ομοίως διά Β.Δ. ρυθμίζεται παν θέμα άναγόμενον 
εις την όργάνωσιν, την λειτουργίαν ώς καί τήν οικονομικήν 
διοίκησίν καί διαχείρισιν τής Σχολής.

Άρθρον 16. . ■ · '.
;___ ______ ____Μεταπτυχιακαί Σπουδαί: ■ ·""·

1. Οί άποκτώντες έν έκ τών χορηγούμενων υπό τής Σχο
λής πτυχίων δικαιούνται νά φοιτήσουν εις τό μεταπτυχια
κόν Τμήμα τής Σχολής τοΰ όποιου ή φοίτησις είναι έτησία.

2. Οί πτυχιοϋχοι γίνονται δεκτοί κατόπιν εξετάσεων είς
οριζόμενα μαθήματα ύπό τοΰ Συλλόγου τών καθηγητών' 
τής Σχολής.. ' ·.'
. 3. Οί άποφοιτώντες έκ τοΰ μεταπτυχιακού Τμήματος 

λαμβάνουν ειδικόν τίτλον σπουδών, χορογραφικής ικανότητας.-

Γζ · ζ Άρθρον 17. ν. · .,·
Ή ισχύς τοΰ παρόντος άρχεται άπό τής δημοσιεύσεώς 

του διά τής Έφημερίδος τής Κυβερνήσεως.

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΝ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ύπ’ άριθ. 12 , ■
Περί τροποποιήσεως τής ύπό τοΰ άρθρου· 3 τοΰ Ν.Δ. 209/ 

1973 προβλεπομένης συνθέσεως τοΰ Διοικητικού Συμ
βουλίου τής Σχολής ’Ορχηστικής Τέχνης.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ - 
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΠνΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ'

Έχοντες ύπ’ δφει :
1.' Τό άρθρον 13 τοΰ Ν.Δ.48/1974 «περί διαλύσεως τοΰ 

Ο.Κ.Θ.Ε. καί έπανασυστάσεως τών συγχωνευθέντων εις 
! αύτόν Ν.Π.Φ.Δ.» (ΦΕΚ. 249/17.9.1974 'τ. Α').

' 2. Τό άρθρον 3 τοΰ Ν.Δ.209/1973 «περί ίδρύσεως Κρα
τικής Σχολής ’Ορχηστικής Τέχνης» (ΦΕΚ.270/5.10.1973
-Α')· ' . ' '

3. Τό Ν.Δ.175/1973 «περί ’Υπουργικού Συμβουλίου
καί ’Υπουργείων» (ΦΕΚ.230/24.9.73 τ. Α'). ώς έτροπο- 
ποιήθη καί συνεπληρώθη διά μεταγενεστέρων νομοθετη- 
μάτων. * ■■-··;

4. Τήν ύπ’/- άριθ. -741/12.12.1974 γνωμοδότησιν τού 
- Συμβουλίου τής ’Επικράτειας,’ προτάσει τού Ήμετέρόυ

’Υπουργού Πολιτισμού καί Επιστημών, άπεφασίσαμεν 
καί διατάσσομεν : , ' \

/ .' \ ' , ·***·..
- - Άρθρον μονον , ;

Τού ύπό τού άρθρου 3 τού Ν.Δ.209/1973 προβλεπομένου 
Διοικητικού Συμβουλίου τής Κρατικής Σχολής ’Ορχηστι
κής Τέχνης, μετέχει άντί τοΰ μονίμου χορογράφου τοΰ 
καταργηθέντος Ο.Κ.Θ.Ε., ό χορογράφος τοΰ Εθνικού Θεά- 
τρ°υ., ' ■·. .·/·.· ( · _

Είς τον Ήμέτερον Υπουργόν επί τού Πολιτισμού καί 
Επιστημών, άνατίθεμεν τήν δημοσίευσιν καί έκτήλεσιν τού 
παρόντος.

.. ' χ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΝ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ύπ’ άριθ. 796
Περί ορισμού Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου τής Κρα-

. τικής Σχολής ’Ορχηστικής Τέχνης.

" -V Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντες ύπ’ οψει :
1. Τήν διάταξιν τού άρθρου 13 τού Ν. Δ/τος 48/1974 

«περί διαλύσεως τού ΟΚΘΕ καί έπανασυστάσεως τών συγ- 
χωνευθέντων εις αύτόν Ν.Π.Δ.Δ.» (ΦΕΚ 249/Α/17.9.74).

2. Τήν διάταξιν τού άρθρου 3 τού Ν. Δ/τος 209/1973 
«περί ίδρύσεως Κοατικής Σχολής ’Ορχηστικής Τέχνης» 
(ΦΕΚ.270/Α/5.10.1973).

3. Τάς διατάξεις τού Ν. Δ/τος 175/73 «περί Υπουργικού 
Συμβουλίου καί Υπουργείων» (ΦΕΚ. 230/Α/21.9.1973) 
ώς έτροποποιήθη, καί

4. τήν ύπ’ άριθ. 664/1974 γνωμοδότησιν τού Συμβου
λίου τής ’Επικράτειας, προτάσει τού Ήμετέρόυ ’Υπουρ
γού επί τού Πολιτισμού καί ’Επιστημών, άπεφασίσαμεν 
καί διατάσσομεν :

Άρθρον μόνον
Πρόεδρος τού κατ’ άρθρον 3 Ν. Δ/τος 209/1973 Διοι

κητικού Συμβουλίου τής Κρατικής Σχολής ’Ορχηστικής 
Τέχνης, ορίζεται, άντί τού Διοικητού τού καταργηθέντος 
ΟΚΘΕ, ό Γενικός Διευθυντής τού ’Εθνικού Θεάτρου.

Εις τον Ήμέτερον τού Πολιτισμού καί Έπισημών ’Υ
πουργόν, άνατίθεμεν τήν δημοσίευσιν καί έκτελεσιν τού 
παρόντος Προεδρικού Διατάγματος.

ΣΧΕΔΙΟΝ ΝΟΜΟΥ

Περί του 'Οργανισμού τής Κρατικής Σχολής 'Ορχηστικής
Τέχνης.

Άρθρον 1. '

Ίδρυσις—Εποπτεία.
Τί υπό τον Ν.Δ. 209/1973 ί-δρυθέν νομικόν πρόσωπον δη

μοσίου ίικαίον ύπό τήν επωνυμίαν «Κρατική Σχολή Ορχη
στικής Τέχνης» τελούν ύπό τήν εποπτείαν καί τόν Π.εγχον 
τοΰ 'Υπουργείου Πολιτισμού καί Επιστημών, έχον εοραν τάς 
'Αθήνας, οιέπετα: έφεσής ύπό τών κάτωθι διατάσεων.

Άρθρον 2. 
Σκοπός.

Σκοπός τής Σχολή ξ είναι ή δήμιου:- 
στελεχών τής 'Ορχηστικής Τέχνης, ήτο

α) Καθηγητών Ορχηστικής.
£) Χορευτών καί 
ϊ) χορογ?άφων.

α επαγγελματικών

Άρθρον 3.

Πόροι τής Σχολής.
Πόροι τής Σχολής είναι:

α) Κρατική έπιχορήγησις έγγραφομένη κατ’ 
προϋπολογισμόν τού Υπουργείου Πολιτισμού καί 

δ) Τό προϊόν τών έκάστοτε ϊιδομένων ύπό τής 
ραστάσεωντ

γ) Κληρονομίαι, κληροδοσία·, καί ιΓωρεαί.

έτος είσ τόν 
Επιστημών. 
Σχολής πα-


