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ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ
Έπί τού σχεδίου Νόμου «—ερΐ άποζημιώσεως τών ex τής 1 πηρεσίας άπεχωρούντων καλλιτεχνών και τεχνικών της
Εθνικής Λυρικής Σκηνής».
Ζ/ρός η'/»' βουλήν ιών 'Ελλήνων
1. Οί καλλιτεχναι και τεχνικοί τής Εθνική^Λυρ,ϊχής —κηνής, εργαζόμενο-, έττί όλοκλήρους_ δεκαετίας, εςερχομενοι. της
Υπηρεσίας 'έλαμβανον την ΰπό τού άρθρου Ιο του Ν.Δ. 4Ulo/
1959 προβλεπομένην άποζημίωσιν.
Οί λόνοι οί οποίοι έπέβαλον την τοιαύτην κοινωνικήν πρό
νοιαν ήσαν οτι ή Εθνική Λυρική Σκηνήείναι το μοναδικόν λυ
ρικόν θέατρον, εις τον τόπον μας καί ώς εκ τουτου -ια τους
έςερχομένους καλλιτέχνας και τεχνικούς καθίσταται προ-/.ηματική ή εΰρέΐις έτέρας συναφούς έργασιας:
2. Ata τοϋ προτεινομένου σχεδίου Νομού καταργείται το -.ρθοον 13 τού ΝΆ. 4013/1959 καί ή ϊΓ αυτό·: κυρωθείσα ύπ^
aριθ. 80/1959 Πράςις του 'Υπουργικού Συμβουλίου καί’
όσον ίγεννήθη αμφισόήτησις εάν ai διατάςεις αυτού είναι με-

άποζημίωσιν ποσον ίσον προς τάς άπκδοχάς ήμισεος μηνος δΓ
έκαστον επί πλέον έτος υπηρεσίας, ουδέποτε όμως η σ/.η αποζημίωσ·.; δύναται νά ύπερίή τάς άποδοχάς δώδεκα έν συνόλου
μηνών. Τής κατά τήν παρούσαν παράγραφον άποζημιώσεως
δεν δικαιούνται καλλιτεχναι και τεχνικοί τής Ε.Λ.Σ.. τών
όποιων ή σύμβασις δεν άνανεούται υπο ταυτης συνέπεια κατα
δίκης των κατά τά άρθρα 216, 235, 236, 252, 25ο, 3ι5
καί 386 τοΰ Ποινικού Κώόικος.
2. Διά τήν εφαρμογήν τής προηγούμενης παραγράφου ώς
μηνιαίος μισθός λαμβάνεται έ μέσος όρος τοΰ μισθού τής τε
λευταίας διετίας.
Έκδόσαν τήν παρούσαν ΰπ’ άριθ. 80 Πράξιν του δημοσιευθησομένην διά τής Έφημερίδος τής Κυβερνήσεως καί κυρωθησομένην νομοθετικώς μερίμνη τοΰ κ. έπί τής Εθνικής Παι
δείας καί Θρησκευμάτων 'Υπουργού.
Ό Πρόεδρος

Ό ’Αντιπρόεδρος

Τά Μέλη».
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ΣΧΕΔΙΟΝ ΝΟΜΟΥ
Περί άποζημιώσεως τών~έκ- τής υπηρεσίας—άποχωρούντων
καλλιτεχνών καί τεχνικών τής Εθνικής.Λυρικής Σκηνής.
Άρθρον 1. 1. Καλλιτεχναι καί τεχνικοί, απασχολούμενοι είς τήν ’Ε
θνικήν Λυρικήν Σκηνήν ύφ’ οίανδήποτε σχέσι" εργασίας ιδιω
τικού δικαίου, άποχωροΰντες τής υπηρεσίας οι' οίονδήποτε
αυτου.
λόγον, πλήν βαρέος πειθαρχικού παραπτώματος έπισύροντος
Αί καταργοόμεναι διατάξεις τοϋ άρθρου 13 τοΰ Ν.Δ.
ποινήν άπολύσεως ή καταδίκης των διά τά υπό τών άρθρων
4013/59 έχουν ώς άκολούθως:
216, 235, 236, 252, 375 καί 386 τού Ποινικού Κώδικος
. '
· ■ ·>
Άρθρον 13.
προβλεπόμενα αδικήματα, δικαιούνται άποζημιώσεως ώς ακο
' Κυροΰται καί έχει ΐσχΰν νόμου ή ΰπ’ άριθ. 80/1959 πράςις
λούθως:
·
τοΰ 'Υπουργικού Συμβουλίου εχουσα οΰτω:
'■·
'
Οί συμπληρώσαντες ' τουλάχιστον τριετή υπηρεσίαν έστω
καί διακεκομμένην, εχοντες, όμως, συνεχή υπηρεσίαν κατά
«ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΝ ΣΤΜΒΟΓΛΙΟΝ
τήν τελευταίαν προ τής λύσεως τής εργασιακής σχέσεως
Λαίόν ΰπ’ όψιν την σχετικήν είσήγησιν τοΰ κ. επί τής Έθνιδιετίαν, δικαιούνται άποζημιώσεως ίσης προς τάς άποδοχάς
• κής Παιδείας καί Θρησκευμάτων 'Τπουργοΰ, εχουσα οΰτω:
δύο μηνών. Διά τήν υπέρ τήν τριετίχυ ΰπηρεσίχ; προστίθεται
Οί παρά τή ’Εθνική Λυρική Σκηνή καλλιτέχναι καίτοι επί
εις τήν ανωτέρω άποζημίωσιν ποσόν ίσον προς τάς άποδοχάς
ολοκλήρους δεκαετίας ΰπηρετούντες -έν τοΰτοις ‘έξερχέμενοι
ήμίσεος μηνός δι’ έκαστον έπί πλέον έτος υπηρεσίας,· ουδέποτε
;δέν τυγχάνουν ουδέ τής υπό τοΰ νόμου 2112 προδλεπομενης
όμως ή όλη άποζημίωσις δύναται νά ύπερβή τάς άποδοχάς
προστασίας τών απολυόμενων εργατών, ίεχομενου ότι ϊιά τοΰ , δώδεκα έν συνόλω μηνών.
· .
ιάρθρου 11 τοΰ Ν.Δ. 80/46 αί συμβάσεις τών καλλιτεχνών
2. Διά τόν κατ’ έφαρμογήν τής προηγούμενης παραγράφου
δέν θεωρούνται συμβάσεις αορίστου διάρκειας. Ούτως έκ κοι
υπολογισμόν τής άποζημιώσεως αί μηνιαία: άποδοχαί τού δ-.r
νωνικών καί μόνον λόγων ή ’Εθνική Λυρική Σκηνή έΰρίσκεται
καιούχου λαμόάνονται Τσάι προς τόν μέσον όρον τών τακτι
εις αδυναμίαν νά άπομακρύνη καλλιτέχνας γηράσαντας ή
κών αποδοχών χύτού τής τελευταίας διετίας.
άχρηστευθέντας διότι δεν δύναται νά παράσχη εις χυτούς στοι
3. Έν περιπτώσει θχυάτου τού δικαιούχου τής ώς άνω
χειώδη τινά άποζημίωσιν.
άποζημιώσεως διαρκούσης τής έργασιακής σχέσεως ή χήρα
Η βελτίωσις ώς ·έκ τούτου τοΰ καλλιτεχνικοΰ προσωπικού
και τά τέκνα χύτού δικαιούνται ταύ,της κατανεμομένης μεταξύ
τής Ε.Λ.Σ. γίνεται μόνον διά συνεχούς διογκώσεως τοΰ'προ- των κατ’ ίσον λόγον.
.
υπολογισμοΰ της, πράγμα τό οποίον οδηγεί χυτήν εις οικονομι
'Άρθρον 2.
κόν άδιεξοδον, αποφασίζει: ’
λ .
Τό άρθρον 13 τοΰ ΝΑ. 4013/1959 καί ή' δι’ χύτού κυ•Άρθρον μόνον.
ρωθείσα ϋπ’ άριθ. 80/1959 Πράςις Υπουργικού Συμβου
λίου χαταργούνται.
,
.
Άρθρον 3.
Οι τυμπληρώσχ/τες τουλάχιστον τριετή υπηρεσίαν έστω καί
διχκεκομμένην εχοντες όμως συνεχή υπηρεσίαν κατά τήν τελευταιχυ προ τής μη άνανεώσεως τής συμβάσεως 2ετίαν δικαι6^νται άτοζημιωσεως ίσης προς τάς άποδοχάς δύο μηνών. Διά
την υπέρ τήν 3ετία> υπηρεσίαν προστίθεται εις τήν ανωτέρω

Ή ισχύς τού παρόντος άρχεται άπό τής 1ης ’Ιανουάριου
1976. .
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