ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ. ΕΚΘΕΣΗ
Στό σχέδιο νόμου «Διάλυση' τού X. Π ,,Ι.Α. με τήν επωνυ
μία «Άρμα θέσπιδος» καί άλλες διατάξει;».
//«ός τ// Bor/.iι τ<~ιΐ· Έ/./■/>·<·)ι·

Στό χώρο των Κρατικών θεάτρων. Ορχηστρών και Καλ
λιτεχνικής Π αιδείας, είναι φανερή ή ανάγκη νομοθετικών
ρυθμίσεων καί κυρώσεως νέων συγχρονισμένων οργανισμών,
ενώ παράλληλα επιβάλλεται ή κατάρατη νομοθετημάτων
τών τελευταίων ετών του όχι μόνο .δ|μ απέδωσαν. άλλα και
προκάλεσαν λειτουργικά προβλήματα καΓάδιέξοδα.
Μέ το νομοσχέδιο αύτο διαλύεται·-' το Άρμα θέσπιδος.
τού συστήθηκε μέ-τό Χόμο 418/1976^ λυαμβάνεταί μέριμνα
για τά περιουσιακά στοιχεία του καί τό. προσωπικό. ενώ πα
ράλληλα προβλέπεται ή επαναλειτουργία τής κινητής θεα
τρικής μονάδας τού Εθνικού θεάτρου—καί έπχ/αφέρεται σε
ισχύ το παλαιό νομικό καθεστώς στη Διοίκηση τών Κρατικών
θεάτρων, με τή συγχώνευση τών θέσεων τοϋ Γενικού Διευ
θυντή καί τού Καλλιτεχνικού Διευθυντή. σε μία θέση Διευ
θυντή, με τρι,ετή θητεία. Συνιστάται τάνά μία θέση Διευθυντή με τριετή θητεία στην Κρατική Ορχήστρα Αθηνών καί
Θεσσαλονίκης, μετά τήν κατάργηση τώμ-θέσεων τών Γενικών
Διευθυντών. Ρυθμίζονται, τέλος, καί ορισμένα ειδικά δέ
ματα.
_
_
‘Αναλυτικά:
Ά
.
Με τά άρθρ-α 1 έως 5 δ:αλύεται τό'Άρμα θέσπισες και
αντιμετωπίζονται τά -δέματα που’προκύπτουν άπό τή διάλυση
αυτή, ενώ στο άρθρο ! ! προβλέπεται ή επαναλειτουργία τής
κινητής μονάδας τού Εθνικού Θεάτρου-άρτο τό όποιο ό !ϊρυτ:-_
κός νόμος τού Άρματος είχε άφαιρέσΐε τή δυνατότητα 0υ-(
σιαστικής παρουσίας στήν υπόλοιπη Ελλάδα γιά νά δικαιο
λογηθεί ή ίδρυση τού Άρματος.
:
Ειδικότερα γιά το Άρμα θέσπιδος. έπισημαίνεται ότι στην
αΐτιολογική έκθεση τού Ν. 418/1976 άναφερόταν ώς λόγος'
τής ίδρυσής του «ή διαπίστωση τής επιθυμίας καί τής ανάγ
κης τών κατοίκων τών έλληνικών επαρχιών διά θεατρικάς
κάί άλλας μορφωτικάς εκδηλώσεις».*
7 , ΓΣήμερα. έπη χρόνια μετά, κοινή είναι ή διαπίστωση
καί διάχυτη ή εντύπωση ότι ό οργανισμός αυτός έλάχιστα
άνταποκρίθηκε στις προσδοκίες τής Πολιτείας καί τού λαού
καί δεν έπιτέλεσε τό σκοπό του. πού όπως προδιαγράφεται
στον ιδρυτικό νόμο, ήταν «ή. διά τής θεατρικής τέχνης καί
έτέρων εκδηλώσεων πολιτιστική καλλιέργεια τού λαού καί
ιδία τού. έν ταις έπαρχίαις διαόιούντος. ώς καί ή προβολή
τού ελληνικού θεάτρου εις τήν αλλοδαπήν».
Ο! περιοδείες τού Άρματος θέσπιδος ήταν περιορισμένες
και κάλυπταν, κυρίους, περιοχές σέ μικρή ακτίνα άπό τήν
πρωτεύουσα. Τό ρεπερτόριο δεν ήταν υψηλών απαιτήσεων, ό
ρυθμός τής λειτουργίας του βραδύς, ή γενικότερη δραστηριό
τητα αναιμική. Είχε δημ'.ουργη-ύεϊ ή εντύπωση τής κακοδιοίκη
σης καί είχε χαθεί ή «έξωθεν καλή μαρτυρία», μέ άποτέλεσμα ή ανταπόκριση στό κοινό νά είναι ουσιαστικά ανύπαρκτη.
Μέ τό νομοσχέδιο επαναφέρεται σέ ίσχΰ τό άρθρο 140 τού
Κανονιστικού Διατάγματος τής 4ης Δεκεμβρίου 1943 «περί
έγκρίσεως τού Οργανισμού τού Εθνικού θεάτρου» καί έτσι
έ π αν αλ ε: του ργσύν κινητές θεατρικές μονάδες τού Εθνικού
Θεάτρου. Πρόθεσή μας είναι όχι απλώς μιά τυπική ύσ.οκατάσταση τής δραστηριότητας τού Άρματος Θέσπιδος μέ άλλο
φορέα, άλλά νά διατεθούν ο! εξοικονομούμενες πιστώσεις άπό
τή διάλυση τού Άρματος γιά ουσιαστική θεατρική αποκέντρω
ση. στήν όποια τό Άρμα άποδείχτηκε μάλλον εμπόδιο, καί
νά δραστηριοποιηθή τό Ε3νικό Θέατρο μέ τό ανώτατο δυ
νατό καλλιτεχνικό δυναμικό τής Χώρας σέ όλη τήν 'Ελ
λάδα.
_
Οι κινητές θεατρικές μονάδες θά στελεχωθούν μέ τό αναγ
καίο καλλιτεχνικό, τεχνικό καί λοιπό προσωπικό που δεν θά
είναι μικρότερο τού αντίστοιχου προσωπικού που υπηρετεί σή
μερα στό Αρμα Θέσπιδος. 'Επομένως ή διάλυση τού Άρμα
τος Θέσπιδος. όχι μόνο δέ θά δημιουργήσει ανεργία, άλλά,

αντίθετα, μέ τις κινητές θεατρικές μονάδες θά παρουσια
στούν περισσότερες ευκαιρίες απασχόλησης.
Μέ τό άρθρο 6 καταργούνται οι θέσεις τών Καλλιτεχνικών
Διευθυντών τού Εθνικού Θεάτρου, τού Κ.Θ.Β.Ε.. 'τής Ε
θνικής Λυρικής Σκηνής καί τού Άρματος Θέσπιδος που
συστήθηκαν μέ τόν;Χ· 1075/19S0 και απολύονται άπό τήν
Υπηρεσία αυτοί πού τι; κατέχουν.
Ταυτόχρονα όμως, καί σέ έναρμονισμό μέ τό X. 1232/1982.
συνιστώνται στό Εθνικό Θέατρο, στό Κρατικό Θέατρο Βορείου
Ελλάδος καί τήν Εθνική Λυρική Σκηνή θέσεις Διευθυν
τών μέ τριετή θητεία καί άποδοχές υπαλλήλων ειδικών θέ
σεων α' βαθμού. Ή ρύθμιση αυτή κρίνεται άπαραίτητη γιά
νά πλησιάσουν μισθολογικά τούς ηθοποιούς, μονωδούς καί άλ
λους καλλιτέχνες τών όποιων προίσταντα: καί γιά νά προσελκυσθοϋν άτομα έτοιμα γιά διοικητικές ευθύνες καί καλλιτε
χνικές αρμοδιότητες, πού Προεδρικό Διάταγμα θά καθορίσει
στις λεπτομέρειές τους.
Αφ ετέρου πρέπει νά σημκιωθεί ότι <σιτο παρελθόν, κατά τήν
προκήρυξη διαγωνισμού γιά τήν πλήρωση θέσεων Γενικών
Διευθυντών καί Καλλιτεχνικών Διευθυντών, έξ αιτίας τών
προσφερομένων χαμηλών αποδοχών δέν υπήρξε προθυμία γιά
υποβολή αιτήσεων. ;ώστε νά υπάρχει δυνατότητα έπιλογής
μεταξύ πολλών υποψηφίων.
Άς ληφθεί υπόψη ότι οί άποδοχές Άναπλ. Γενικού Διευθυντού ανέρχονται στο ποσό τών 41.860 όρ αχ. τοϋ’υπαλλήλου
ειδικών θέσεων β' βαθμού στό ποσό τών 68.448, πού μετά άπό
11 χρόνια προϋπηρεσίας μπορεί νά άνέλθει σέ 80.893 δραχ.
καί τής θέσεως υπαλλήλου α' βαθμού στο ποσό τών δραχμών
87.115.
Ή δημιουργία, πριν δύο περίπου χρόνια, θέσης Γενικού
Διευθυντή μέ άμιγεΐς Διοικητικές αρμοδιότητες καί θέσης
Καλλιτεχνικού Διευθυντή, όχι μόνο δέν απέδωσε άλλά δημι
ούργησε σύγχίση αρμοδιοτήτων καί αναστάτωση.
Παρουσιάστηκε το οξύμωρο νά υπάρχει Γενικός Διευθυντής
μέ μειωμένες αρμοδιότητες έναντι τοϋ υφισταμένου του Καλλι
τεχνικού Διευθυντή, στον όποιο λόυω τής φύσης καί τού έργου
τών Κρατικών Σκηνών είχαν ανατεθεί ευρύτερες καί ουσια
στικότερες αρμοδιότητες. Σέ τελευταία ανάλυση ενώ ό Καλ
λιτεχνικός Διευθυντής επιλέγει τούς καλλιτεχνικούς στόχους
πού αποτελούν τον λόγο ύπαρξης τού Ν. Π.Δ.Δ., ό Διοικητι
κός εξασφαλίζει άπλώς τήν ομαλή λειτουργία τοϋ ιδρύματος
γιά νά υπηρετεί τούς στόχους τού υφισταμένου του. Γι’ αυτό καί
0 διαχωρισμός συνάντησε τήν έντονη άντίδραση τού καλλιτε
χνικού κόσμου. Έτσι, παρά τις αλλεπάλληλες προκηρύξεις
γιά τις θέσεις τών Γενικών Διευθυντών τών Κρατικών Θεά
τρων δέν υπήρξε άξιόλογη συμμετοχή υποψηφίων καί οί περισ
σότεροι άπό αυτούς πού τελικά υπέβαλαν υποψηφιότητα δέν
είχαν τά ουσιαστικά προσόντα γιά τήν θέση αυτή. Γι' αύτό
άλλωστε καί πληρώθηκε μόνο ή θέση τού Γενικού Διευθυν
τή τής ’Εθνικής Λυρικής Σκηνής.
Επισημαίνουμε έδώ ότι ή διαδικασία επιλογής τών Διευ
θυντών τών Κρατικών Θεάτρων θά γίνεται μέ τον τρόπο πού
γινότα/ ή επιλογή τών Γενικών Διευθυντών τών Κρατικών
Θεάτρων, όπως αυτός προσδιορίζεται στό ΝΛ. 48/1974, οί
σχετικές διατάξεις τοϋ όποιου εξακολουθούν νά ισχύουν στό
ακέραιο.
7 . -. .
Μέ τό άρθρο 7;συνιστάται μία (1) θώση Διευθυντή μέ τριετή
θητεία καί άποδοχές υπαλλήλων ειδικών θέσεων α' βαθμού
στις Κρατικές Ορχήστρες Αθηνών καί Θεσσαλονίκης αντί
τών θέσεων τών Γενικών Διευθυντών πού έχουν ήδη καταργηθεί και οί όποιες ήταν μόνιμες. Μέ τήν ουσιαστική μετατροπή
τών θέσεων άπό μόνιμες σέ θητεία θά παρέχεται ή ευχέρεια
στή Διοίκηση, είτε νά ανανεώνει τή θητεία τοϋ έπιτυχόντος
Διευθυντή, είτε νά διορίζει άλλον, μετά τή λήξη τής θη
τείας τοϋ προηγούμενου.
_
;«,·.· .
Μέ τό άρθρο 8 θεσπίζονται περιορισμοί στή λήψη προσθέτων
αμοιβών γιά καλλιτεχνική εργασία στά Κρατικά Θέατρα καί
τις Κρατικές Ορχήστρες άπό τούς Διευθυντές, ώστε νά άπο-
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κλείεται το ένϊεχόμενο κατάχρησης της -δέσης τους γιά σκηνοδεσίες. Διευδύνσεις Ορχήστρας κλζ. . Ή καλλιτεχνική εργασία ζεριορίζεται σε ένα λογικό έζί-.
στεδο. ζού ϊέν δά άζοξενώνει τ.ν Διευδυντή των θεάτρων
χαϊ τών 'Ορχηστρών άζό τήν καλλιτεχνική του ϊράση, αλλά
χαί -δα τού έζιτρέζει να άσχεί μέ ζληρότητα τά ϊιευδυντικά
του καδήκοντα.
Me το άρδρο 10 χαταργείται ζλέον ό Ορισμός χαί ή συμμε
τοχή Κυβερνητικού Έζίτροζου στις συνεδριάσεις τών Διοικητι
κών Συμβουλίων τών Κρατικών θεάτρων, τά όζοία είναι, ώς
Ν.Π.Δ.Δ., αύτοϊιοικούμενοι, 'Οργανισμοί. Τά Δ.Σ. άναλαμβάνουν έξ ολοκλήρου τις εύδύνες τών ζράξεών τους άζέναντι
τού έζοζτεύοντος Ύζουργού, τής Πολιτείας χαί τοΰ Λαού,,
χωρίς τήν ζαρουσία Τοζοτηρητού.
Με το άρδρο 12 χαταργείται ή ειδικότητα Δραματικής Τέ
χνης γιά το έκζα'-ϊευτικό ζροσωζικό τοΰ Κρατικού Ωδείου
Θεσσαλονίκης χαί οί δύο δέσεις Καδηγητών Β' Τάξεως,
ζτυχιούχων Δραματικής Τέχνης, τούς όζοίους είχε ζροσλάβει το ’Ωδείο γιά τις άνάγκες τής Σχολής του Δραματικής
Τέχνης, ή όζοία καταργήδηκε μέ το Ν. 1158/1981 (άρδρο
30. ζαρ. 3). Μετά τήν κατάργηση τής ζαραζάνω Σχολής,
οί κάτοχοι τών δέσεων Καδηγητών Δραματικής Τέχνης ϊέν
έχουν άντικείμενο εργασίας στο Ωϊείο Θεσσαλονίκης κάί γιά
το λόγο αύτοάζολύονται.
...... .. ........ .............
-Στο άρδρο 13 ζροβλέζεται ή κατάργηση τής ύζοχρέωσης
τών Γ/τών σζουϊαστών τών Άνωτέρων Σχολών Κινηματο
γραφίας — Τηλεοράσεως, Δραματικής Τέχνης καί Χορού,
ζού άζέτυχαν στις ϊιζλωματικές εξετάσεις, νά έζαναλαμβάνουν τά μαδήματα τής τάξης το. ς, ώστε νά καταστεί δυνατή
ή ζροσέλευσή τους στήν έζόμενη ιξεταστική ζερίοδο μόνο γιά
τά μαδήματα στά όηοία άζέτυχαν.
ru'-ii ■ ' '
'./Ετσι έζιτυγχάνεται ή έξομοίωση τών σζουϊαστών^ τών
Σχολών Καλλιτεχνικής Έκζαιϊεύσεως μέ τούς σζουϊαστές
τών. λοιζών.. ’Ανώτερων Σχολών. ·
ν· - ..·>·>· ,-;τ
- Μέ το ίοιο άρδρο ζαρατείνονται οί ζροδεσμίες εγγραφής τών
Α/ετών σζουϊαστών καί λειτουργίας τών Σχολών Κινηματο
γράφου, Δραματικών καί Χορού κατά ένα σχολικό έτος, έζειδή
ϊέν. κατέστη ϊυνατή ή έκϊοση τών ζροβλεζόμενων άζό τό
άρδρο 11 τού Ν. 1158/1981 Προεϊρικών Διαταγμάτων. Οί
καταργοΰμενες ϊιατάξεις άκολουδούν ζαρακάτω:
’ Άδήνα, 2 Ιουνίου 1982
·

Οί 'Τζουργοΐ

Προεδρίας Κυβερνήσεως Α. ΚΟΓΤΣΌΓΙΩΡΓΑΣ
•

Οίκ.ονομικών
MAN. ΔΡΕΤΤΑΚΗΣ

Π ολιτισαού και Έζιστηαών
Μ. ΜΕΡΚΟΓΡΗ '
'·

ΠΙΝΑΚΑΣ
ΚΑΤΑΡΓΟΓΜΕΝΩΝ
ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΟΓΜΕΝΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ
Με τό σχέδιο νόμουιι Διάλυση τού Ν.Π.Δ.Δ. μέ τήν έζωνυμία
«"Αρμα θέσζισος» καί άλλες διατάξεις».
Κανονιστικό Διάταγμα τής 4ης Δεκεμβρίου 1943.
«Περί έγκρίσεως τού Οργανισμού τού Εδνικού θεάτρου».
“Αρδρο 11 νομοσχεδίου.
Άρδρο 140.
Άρματα Θέσζισος.
1. “Αρματα Θέσζισος κινούνται καί λειτουργούν κατά
τάς οδηγίας τής Γενικής Διευδύνσεως τού Ε.Θ.. κατόζιν
ειδικής άζοφάσεως τού Δ.Σ.
2. Η λειτουργία, ή άζοστολή. αί ζεριοδείαι κλζ. τών Αρ
μάτων θέσζισος ρυδμίζοντα: ΰζό ειδικού κανονισμού καί σι’ άζοφασεων τού Διοικητικού Συμβουλίου.
3. Τό ζροσωζικόν ώς καί ό δίασος τών Αρμάτων Θέσζι-

ϊος ορίζονται ΰζό. τού Δ.Σ. τή ζροτάσει τού Γενικού Διευδυντού.
Τζοζερ. Α2, ζερίζτ. 1. άρδρου 1 τής άζοφάσεως μέ
άρ. 103765/1 328/13/9/1 958 «ζερί ϊιαρδρώσεως τών τα
κτικών δέσεοιν. ύζαλλήλων τού Ωδείου Θεσσαλονίκης».
Άρδρο 12 νομοσχείίου.
Α2. Κλάϊος Τζοσιευδυντού:
1 δέσις. μιας τών είϊικοτήτων ζιάνου, συνδέσεως. βιολιού,
βιολοντσέλου μ.ονωσ'ας. δραματικής τέχνης καί δεωρητικών
μαδημάτων, έζί βαδμώ (3ω) μέχρι ϊευτέρω (2ω).
'Ε?. γ” ζαρ. 4. άρδρου 14 τού Ν. 1158/1981 «ζερί όργα-^ώσεως καί ϊιοικήσεως Σχολών Άνωτέρας Καλλιτεχνικής
Έκζαιϊεύσεως, Κρατικού Βραβείου θεάτρου καί καταργήσεως"
Άδειας Άσκήσεως Έζαγγέλματος Ήδοζοιού».
Πασ. 1. άρδρου 13 νομοσχεδίου.
4................ ..
............ ........................................................ .
Οί άζοτυχόντες ε!ς> τάς ΰζό τών Σχολών ή Έζίτροζών)
,ϊιενεργουμένας εξετάσεις τριτοετείς έζχ^αλαμβάνουν τά μα
δήματα τής τάξεώς των, ή ϊέ έξέτασις τούτων διά τήν λήψιν ϊιζλώματος ή ζτυχίου ϊιενεργείται μόνον ΰζό τών Έζιτροζών τής ζαραγράοου 3 έφ’ όλων τών ϊιϊαχδέντων μαδηυιάτων.
ΙΊ αρ. 1 άρδρου 27 Ν. 1158/1981.
Παρ. 2 άρδρου 13 νομοσχεδίου.
1. Ac, κατά τήν έναρξιν τής ισχύος τού ζαρόντος. λει-λ
τουργούσαί Ιδιωτικά! Σχολά! Δραματικαί, Χορού καί Κινη
ματογράφου συνεχίζουν νά δέχωνται ζρός εγγραφήν εις τήν Α’
τάξιν αυτών σζουδαστάς,
μέχρι
καί τού σχολικού έτους
1981 —- 1982, Ή λειτουργία τών Σχολών τούτων ζαύειτό βραδύτερου κατά τήν λήξιν τού σχολικού έτους 1982 —
1983. α! ϊέ άϊειαί των ζαύουν αυτοδικαίως ίσχύουσαι.
Ν. 1075/1980 «ζερί μονιμοζοιήσεως μουσικών τών Κρατι. κών.'Ορχηστρών Άδηνών καί Θεσσαλονίκης, καδορισμού
- τών συγγραφικών δικαιωμάτων τών Ελλήνων δεατρικών
συγγραφέων, μεταφοράς τών έζί τής κινηματογραφίας έν
. γένει αρμοδιοτήτων εις τό 'Γζουργείον Πολιτισμού καί Έζιστημών, ζροστασίας τών καλλιτεχνών -— ερμηνευτών καί
συστάσεως δέσεων εις τά κρατικά δέατρα».
' Γ

Π αρ. 1 άρδρου 14, νομοσχεδίου.
Άρδρο 23.

A) 1. Παρ' έκάστψ τών Νομικών Π ροσώζων Δημοσίου
δικαίου: α) ‘Εδνικόν Θέατρον, β) Έδνική Λυρική Σκηνή,
γ) Κρατικόν Θέατρον Βορείου Ελλάδος καί ϊ) “Αρμα θέσζισος. συνιστάται άνά μία δέσις Γενικού Διευδυντού, έζί
βαδμώ 1ω Κλάδου ΑΤΙ Διοικητικού.
2. Προσόντα διά τήν κατάληψ'.ν τών ώς άνω δέσεων ορί
ζονται ζτυχίον οίουϊήζοτε τμήματος τής Νομικής Σχολής
ήμεδαζοΰ 11 ανεζιστημίου ή τής Άνωτάτης Σχολής Οικονομι
κών καί Έμζορικών Έζιστημών ή τής Πχ/τείου Ανωτάτης
Σ χολής Πολιτικών Έζιστημών ή τής Άνωτάτης Βιομηχανι
κής Σχολής.
ή' ισότιμον
ζτυχίον τής άλλοδαζής, δεκα
ετής τουλάχιστον διοικητική ζείρα καί άρτια γνώσις μιάς ξέ
νης γλώσσης.
3. Αί. κατά τήν zap. 1 δέσεις ζληρούνται διά διορισμού
ζροσώζων έχόντων τά ώς άνω ζρεσόντα. 'Ανώτατου όριον
ηλικίας ϊιά τήν διά διορισμού κατάληψιν τών ώς άνω δέ
σεων ορίζεται τό ζεντηκοστόν ζέμζτον (55) έτος.
4. Αί, ώς άνω δέσεις έζιτρέζεται νά καταλαμβάνονται
καί διά μετατάξεως μονίμων ύζαλλήλων έξ άλλων Δημο
σίων Τζηρεσιών ή Ν.Π.Δ.Δ., κατόζιν αίτήσεώς των καί
έφ όσον ο! ύζοψήφιοι έχουν τον Ιον βαδμόν καί τά ζροβλεζόμενα ΰζό τής ζαρ. 2 τυζικά ζροσόντα. Ή μετάταξις ένεργείτα: μετ' άζόφασιν τού Γζουργικού Συμβουλίου, τή εΐσηγήσει τού Γζουργού Π ελιτισμού καί Έζιστημών.
5. Ο! μετατασσόμενοι ΰζάλληλοι δύνανται κατ’ έζιλογήν
των. είτε νά έξακολουδήσουν ΰζαγόμενοι ε'ΐς τά Ταμεία ’Αρω
γής ή Έζικουρικής Άσφαλίσεως. εις α ύζάγονται. είτε νά
ύζαχδοϋν εις έκεϊνα εις τά όζοία ύζάγονται ο! ΰζάλληλοι
τού Ν.Π.Δ.Δ. εις ο ή μετάταξις.
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6. As. ώς άνω Δέσεις δυναται νά χαταλαμβάνωνται καί ϊιά
προαγωγής ύπηρετοόντων υπαλλήλων εις εν έκαστον τών έν
-λόγω Ν.Π.Δ.Δ.. 7.ατά τά είδικώτερον οριζόμενα ύπό έκδοΔησομένου προτάσε: των Υπουργών Προεδρίας Κυβερνήσεως ‘/.αί
Πολιτισμού καί Επιστημών Προεδρικού Διατάγματος.
7. Δ: άποφάσεως τοϋ Υπουργού Πολιτισμού /.α: Επιστημών,
έκδιδομένης μετά γνώμην τοϋ οί/.είου Υπηρεσιαχού Συμβου
λίου. καΔοριζεται έκάστότε ό τρόπος πληρώσεως τών ώς άνω
Δέσεων διά διορισμού, μ.ετατάξεως η προαγωγής.
ΆρΔρο 24.
1. Π αρ έκάστιρ τών έν άρΔρω 23 Ν.Π.Δ.Δ. συνιστάταί
άνά μια Δεσις ‘καλλιτεχνικού ίιευΔυντοϋ. επί άποδοχαίς άναπληρωτοϋ Γενιν.οϋ ΔιευΔυντοϋ. επί τριετεί Δητεία. δυναμένη
νά άνανεοϋται.
2. Ώς καλλιτεχνικοί διευΔυνταί. διορίζονται δ'- άποφάσεως
τού Υπουργού Πολιτισμού καί Επιστημών, πρόσωπα διακριΔέντα εις τά Γράμματα ή τάς Καλάς Τέχνας καί εγνωσμέ
νου κόρους.
3. Διά τάς έν παραγρ. 1 Δέσεις εφαρμόζονται αί διατάξεις
τού άρΔρου 20 πασ. 8 τοϋ 'Υπαλληλικού Κώδικες /.α: τού
άρΔρου 4 τού Ν. 261/1976.
4. Ή εκλογή τών καλλιτεχνικών διευΔυντών δια μεν το
ΕΔνικόν θέατρον. την ΈΔνικήν Λυρικήν Σν.ηνήν ν.αί το Κρα
τικών Θέατρον Βορείου Ελλάδος, γίνεται κατά τήν διαδικασίαν
εκλογής Γενικού-ΔιευΔυντοϋ-τοϋ άρΔρου 4 τοϋ Ν.Δ. 48/1974
«περί διαλόσεως τοϋ Ο.Κ.Θ.Ε. καί άνασυστάσεως τών συγχωνευΔέντων εις αυτόν Ν.Π.Δ.Δ.» διά δε το «"Αρμα Θέσπιδος» κατά τήν διαδικασίαν εκλογής Γενικού ΔιευΔυντοϋ τοϋ
άρΔρου 7 τοϋ Ν. 418/1976 «περί συστάσεως Ν.Π.Δ.Δ. ύπό
την επωνυμίαν «"Αρμα Θέσπιδος» καί οργανισμού αύτοϋ».
5. Τό σύνολο·; τών πάσης φόσεως προσΔέ'ων αμοιβών διά
καλλιτεχνικήν εργασία'; τών καλλιτεχνικών διευΔυντών δεν δύναται νά ύπερβαίνη τον δασικόν μισΔόν των, προσηυξημένο;
με τά πάσης φόσεως επιδόματα τοϋ βαΔμοϋ των.
Β) ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΝ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΓΠΆΡΙΘ. 617 Ώ
«Περί τών αρμοδιοτήτων τών Γενικών ΔιευΔυντών
και Καλλιτεχνικών ΔιευΔυντών τών Κρατικών Θεάτρων».
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

'·

Έχοντεςΰπ’ όψει:
_ί· Τάς διατάξεις τών άρΔρων 23 παρ. 1, 24 παρ. 1 καί
25 τοϋ Ν. 1075/80 «περί μονιμοποιήσεως μουσικών τών
Κρατικών ’Ορχηστρών ΆΔηνών καί θεσσαλονίν.ης. καΔορισμοϋ τών συγγραφικών δικαιωμάτων τών Ελλήνων Διατρι
βών συγγραφέων, μεταφοράς τών έπί τής κινηματογραφίας
εν γένει αρμοδιοτήτων εις τό ΥΠΉΕ, προστασίας τών καλ
λιτεχνών—ερμηνευτών καί συστάσεως Δέσεων εις τά Κρατι
κά θέατρα».
2.
Τήν ϋπ’ άριΔ.' 551/81 γνωμοδότησιν τοϋ Συμδουλίου
τής Επικράτειας, προτάσει τών 'Υπουργών Προεδρίας Κυδερνήσεως και Πολιτισμού καί Επιστημών, άποφασίζομεν; .
ΆρΔρον 1.
’ '
Αρμοδιότητες Γενικών Δ/ντών. *.·ΐ

'

.'ν.

Οί Γενικοί ΔιευΔυνταί τών ν.π.δ.δ. «’ΕΔνικόν θέατρον»,
«ΈΔνική Λυρική Σκηνή»; «Κρατικόν θέατρον Βορείου Ελ
λάδος» καί «Άρμα θέσπιδος». έχουν έκαστος εις τό ν.π.δ.δ.
εις τό όποιον ανήκει, τάς κάτωΔι αρμοδιότητας:
α. Προίστανται πασών τών διοικητικών υπηρεσιών καί τοϋ
προσωπικού τοϋ νομικού προσώπου, επιφυλασσόμενων τών δια
τάξει»·; τής περ. α τού άρΔρου *2.
β. Έχουν τήν εϋΔόνήν διά τήν ευρυΔμον λειτουργίαν τών
Διοικητικών ’Υπηρεσιών, εκδίδουν τάς αναγκαίας προς τούτο
εγκυκλίους διαταγάς καί παρέχουν κατευΔυνσεις καί οδηγίας.
γ. Έκτελοϋν τάς άφορώσας εις τήν δικαιοδοσίαν τους απο
φάσεις τοϋ Διοικητικού Συμδουλίου.
· ,
.·.··.
··Γ δ. Ασκούν τάς υπό τοϋ Διοικητικού Συμδουλίου έκχωρουμένας διοικητικός αρμοδιότητας, όπου τοιαότη έκχώρησις επι

τρέπεται κατά τάς διατάξεις τής κειμένης περί έκάστου
ν.π.δ.δ. νομοΔεσίας.
ε. 'Υπογράφουν τάς πάσης φόσεως συμβάσεις κατ’ έξουσιοδότησιν τοϋ Διοικητικού Συμδουλίου.
στ. Μεριμνούν διά τήν εφαρμογήν τοϋ έσωτερικοϋ κανονι
σμού τοϋ νομικού προσώπου καί πήν τήρησιν τών εγκυκλίων
διαταγών.
ζ. Θεωρούν τάς πάσης φόσεως δαπανας.
η. Εισηγούμαι εις τό Διοικητικόν Συμβούλιο·; τον προϋ
πολογισμόν. άπολογισμον καί ισολογισμόν νού νομικού προσώ
που.
Δ. Είσηγοϋνται άπό κοινού με τους Καλλιτεχνικούς ΔιευΔυντάς εις τό Διοικητικόν Συμβούλιο·; τον προϋπολογισμόν
τής δαπάνης έκάστου έργου.
ι. Είσηγοϋνται εις τό Διοικητικόν Συμβούλων τά Δέματα
υπηρεσιακής καταστάσεως τοϋ πάσης φόσεως προσωπικού τού
Ν.Π.Δ.Δ. πλήν τοϋ προσωπικού που προΐσταται ό Καλλιτεχνι
κός Δ/ντής.
ια. Είσηγοϋνται εις τό Διοικητικόν Συμδοόδ.ιον τους όρους
αμοιβής καί εργασίας τοϋ προσωπικού έπί σχέσει εργασίας
ιδιωτικού δικαίου, πλήν τοϋ άναφερομένου εις τό άρΔρον
2 περ. α.
ιδ. Είσηγοϋνται εις τό Διοικητικόν Συμδοόλιον τας τοποΔετήσεις ή μετακινήσεις υπαλλήλων άπό τοϋ 3ου δαΔμοϋ
καί άνω.
.
-γ ιγ. ’Αποφασίζουν διά τήν τοποΔέτησιν ή μετακίνησιν ύπαλ-~
λήλων άπό τοϋ 4ου δαΔμοϋ συμπεριλαμβανομένου καί κάτω.
ιδ. Συγκροτούν τάς έπιτροπάς προμηΔειών καί Δημοπρα
σιών. "Εν εκ τών μελών έκάστης επιτροπής υποδεικνύεται ύπό
τού Καλλιτεχνικού Δ/ντοϋ.
ΆρΔρον 2.
■
Αρμοδιότητες Καλλιτεχνικών ΔιευΔυντών.
Οί Καλλιτεχνικοί ΔιευΔυνταί τών ν.π.δ.δ. «’ΕΔνικόν Θέ
ατρον», «ΈΔνική Λυρική Σκηνή», «Κρατικόν Θέατρον Βο
ρείου Ελλάδος»· καί «Άρμα θέσπιδος» έχουν έκαστος εις
τό ν.π.δ.δ. εις τό όποιον ανήκει τάς κάτωΔι. αρμοδιότητας:
α. Προίστανται τοϋ Καλλιτεχνικού καί Τεχνικού προσωπικού
πλήν τών μηχανικών αυτοκινήτων, τών συντηρητών κτιρίων,
τών ταμιών πωλήτεως εισιτηρίων, Δερμαστών, νοσοκόμων
καί συντηρητών εγκαταστάσεων, τών οποίων προίστανται οί
Γενικοί ΔιευΔυνταί. ’Επίσης προίστανται έκ τοϋ δοηΔητικοϋ
προσωπικού τοϋ Άρματος Θέσπιδος τοϋ προπομπού.
δ. Έχουν τήν πρωτοβουλία·; καί τήν εύΔόνην διά τήν σόνΔεσιν καί έκτέλεσιν τών Καλλιτεχνικών προγραμμάτων.
γ. Είσηγοϋνται εις τό Διοικητικόν Συμδοόλιον τά κατά
τήν κρίσιν τους προσφορώτερα μέτρα διά τήν άρτιωτέραν
έκτέλεσιν τών παραστάσεων καΔώς καί τήν σχετικήν διαφήμησιν κοί επικοινωνίαν μέ τά μέσα ένημερώσεως τοϋ κοινού.
δ. Αποφασίζουν μεταδολάς εις τήν σειράν τών παραστάσεων,
έφ’ όσον τούτο έπιδάλλεται έκ λόγων άνωτέρας δίας ή ειδι
κών συνΔηκών κατόπιν συμφώνου γνώμης τοϋ Γενικού ΔιευΔυν-.
τού. Έν περιπτώσει διαφωνίας άποφαίνεται τό Διοικητικόν
Συμδοόλιον. '
.
* ε. ’Επιβλέπουν τήν προετοιμασίαν τών αναβιβαζόμενων έρ
γων, καΔορίζουν τό ώράριον δοκ.ίμών, παρακολου-Δοϋν τήν ερ
γασίαν τοϋ πάσης φόσεως προσωπικού τοϋ άσχολουμένου μέ
τήν άναδίδασιν τών έργων, ώς καί τάς δοκιμάς καί γενικάς
δοκιμάς καί εκδίδουν τάς σχετικός έγκυκλίους διαταγάς.
στ. Είσηγοϋνται άπ’ εΰΔείας εις τό Διοικητικόν Συμδοόλιον
διά τάς προσλήψεις, τάς ανανεώσεις ή λύσεις συμβάσεων τού
προσωπικού τοϋ άναφερομένου εις τήν περ. α ώς και δια τας
'ανακατατάξεις τών ήΔοποιών. μουσικών καί κατά δαΔμίδας
έν γένει καλλιτεχνών.
ζ. Είσηγοϋνται
εις τό Διοικητικόν
Συμδοόλιον το δραματολόγιον τοϋ Δεάτρου, τήν άνάΔεσιν έργου εις σκηνοΔετας,
σκηνογράφους, χορογράφους. μουσικούς καί λοιπούς καλλιτε
χνικούς συντελεστάς (κατόπιν γνωμοδοτήσεως τής Καλλιτε
χνικής Επιτροπής, όπου υπάρχει αυτή) καΔώς επίσης και
τάς άμοιδάς τών εκτάκτων συνεργατών.
'
'
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η. , Εισηγούνται Πς τό Διοικητικόν Συμβούλων ζεριοϊειας
τοΰ θεάτρου. συμμετοχήν εις Φεστιβάλ και λοιζάς καλλι
τεχνικός έκϊηλώσεις καί συντονίζουν ταύτας' συμσώνως ζρός
τις άζοτάσεις τού Δ.Σ. καί ορίζουν το άζαραίτητον ζροσωζικόν, το όζοίον θά συμμετάσχει εις αυτός.
θ. Εισηγούνται εις το Διοικητικόν Συμβουλίου νέα σχέϊια
καί ζροοζτικάς έργασίας. την έν γένει έ-έκτασιν τής καλλι
τεχνικής καί έκζολιτιστικής ϊραστηριότητος τοΰ θεάτρου
καθώς καί τήν μετάκλησιν Ελλήνων καί ξένων καλλιτε
χνών.
ι. Καθορίζουν τάς ϊιανομάς τών έργων, κατόζιν ζροτάσεως
τών κατά, ζεριζτωσιν σκηνοθετών καί Δ/ντών ’Ορχήστρας.
ια. Είσηγοΰντα: εις το Διοικητικόν Συμβουλίου τήν σειράν
τών έργων τα όζοϊα αναβιβάζονται καί τάς τυχόν αναγκαίας
άλλαγάς. καθώς καί τάς ώρας ένάρξεως τών ζαραστάσεων.
'·
'

Άρθρον ι3.
Γενικά! ίιατάξεις.

_

ί. Εις τάς συνεδριάσεις τοΰ Διοικητικού Συμβουλίου ζαρίστανται ό Γενικός Διευθυντής καί ό Καλλιτεχνικός Διευ
θυντής. χωρίς ψήσο.
2. Διά τάς ζρός τό Διοικητικόν Συμβούλιου εισηγήσεις
τοΰ Καλλιτεχνικού Διευθυντού. ές’ όσον έκ τοΰ ζεριεχομένου
αυτών ζροκύζτει ϊαζάνη, ενημερώνεται ό Γενικός Διευθυντής.
3. Εις τάς εΐσιτηρίους καί ϊιζλωματικάς εξετάσεις τής
Δραματικής Σχολής τού Εθνικού θεάτρου, ζερί ών τά άρ
θρα 12 καί 14 τού Β.Δ. 10./62 συμμετέχέΓ ό Καλλιτεχνι
κός Διευθυντής αυτού.
Εις τόν -Τζουργόν 'Πολιτισμού καί Έζιστημών, άναθέτομεν τήν όημοσίευσιν καί έκτέλεσιν τού ζαρόντος Δ/τος. ■
Έν Λθήναις τή 17 Ιου· ίου 1981
Γ) ΝΟΜΟΣ ΤΠ’ ΑΡΙΘ 113/1945
.
«Περί ΰζαγωγής τής Εθνικής Λυρικής Σκηνής
εις τό Τζουργείον θρησκευμάτων καί Εθνικής Παιδείας».
■ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Β'
ΒΑΣΙΛΕΕΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

·

. Προτάσει τού Ήμετέρου Τζουργικοΰ Συμβουύ,ίου. άζεςασίσαμεν καί οιατάσσομεν:
.
..
-.
• ν·· ·

.··.'

Άρθρον μόνον.

Γ. Ή ’Εθνική Λυρική Σκηνή, ή ουνάμει τοΰ νόμου 1410/
1944 άζοτελέσασα αυτοτελές Νομικόν Πρόσωζον Δημοσίου
Δικαίου, ΰζάγεται έφεξής εις αρμοδιότητα τού 'Γζουργείου
θρησκευμάτων καί Εθνικής Π αιοείας. τελεί ίέ ϋζό τήν έτ.οζτείαν καί τόν έλεγχον αυτού, άσκουμένην διά τής έν τώ Τζουργείω τούτω άρμοίίας ύζηρεσίας καί τού ί ι’ άζοςασεως
τού αυτού ’Τζουργού όρισθησομένου Κυβερνητικού Έζιτρόζου.

κανονικής καί εύρυθμου λειτουργίας τού θεάτρου, τής ζιστής έσαρμογής τής ίιεζούσης τούτο νομοθεσίας καί τού εσω
τερικού οργανισμού αυτού, τηρών ένημέρους ζερί ζάντων τού
των τούς 'Γζουργούς. ϊϊία ώς ζρός τήν ζραγμάτωσιν τών
σκοζών τοΰ Θεάτρου, δικαιούμενος οέ νά ζητήση ζαρά τού
Προέδρου τήν σύγκλησιν τού Διοικητικού Συμβουλίου όσάκις
κρίνε: τούτο ένοεϊειγμένον.
2.
Εις ζεριζτωσιν λήψεως ύζό τού Διοικητικού Συμβου
λίου άζοοάσεως μή συμςώνου ζρός τήν κειμένην νομοθεσίαν,
ό Κυβερνητικός Εζίτροζος Σικαιούται νά ζητήση τήν ανα
στολήν αυτής μέχρις ού άζοςανθή έζί τού θέματος ό άρμόοιος Τζουργός.
Ε) Άρθρο 5 Ν.Δ. 80/1946 «ζερί τού Εθνικού Θεάτρου».
Κυβερνητικός Έζίτροζος
Κυβερνητικός Έζίτροζος τού Εθνικού Θεάτρου ορίζεται
όι άζοςάσεως τού Τζουργού τών Θρησκευμάτων καί Εθνι
κής Παιδείας ό Διευθυντής Γραμμάτων. Θεάτρου καί Κινημα
τογράφου ή άλλος ανώτατος ύζάλληλος τού 'Γζουργείου τού
του. Ούτος μετόχων τών έργάσιών τού Διοικητικού Συμβου
λίου μετά γνώμης, άλλ" άνευ ψήςου, άσκεί τήν έκ μέρους
τού Γζουργείου Θρησκευμάτων καί Εθνικής Παιδείας καί
τόν έλεγχον έζί τής όλης κανονικής καί εύρυθμου λειτουρ
γίας τού Θεάτρου, τής ζιστής έςαρμογής τής ίιεζούσης τούτο
νομοθεσίας καί τού Εσωτερικού Οργανισμού αυτού, τηρών
ενημερον ζερι-ζάντων τούτων τόν Τζουργόν ιοία ώς ζρός
τήν ζραγμάτωσιν τών σκοζών αυτού, δικαιούμενος βε νά ζη
τήση ζαρά τού Προέϊρου τήν σύγκλησιν τού Διοικητικού Συμ
βουλίου όσακις κρίνει τούτο ένοεϊειγμένον.
: ·/
_
Ν. 418/17.8.1976
«Περί συστάσεως νομικού ζροσώζου ϊημοσίου δικαίου
ύζό
τήν έζωνυμίαν « Αρμα Θέσζιίος» καί οργανισμού αύτού».
'·
Π αρ. 2 άοθρου 1 4 νομοσχεδίου,
ν ζ.
ΟΠΡΟΕΔΡΟΣ’
·
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

· :ν

'Γηοισάμενοι όμοςώνως μετά τής Βουλής άζεφασίσαμεν:
,

Άρθρον ι.
Σύστασις—Έζοζτεία.

Συνιστάτα; νομικόν ζρέσωζον ϊημοσίου ϊικαίου ύζό τήν
έζωνυμίαν «Άρμα Θέσζιίος» (Α.Θ.) έϊραν έχσν τάς
Α
θήνας καί τελούν ύζό τήν έζοζτείαν τού Κράτους άσκουμέ
νην διά τού Τζουργού Πολιτισμού καί Έζιστημών.
Άρθρον 2.
Σκοζός.

Π 2,κοζος του: νομικού τουτου ζροσώζου είναι η οια της
νεατρικης
τέχνης και
ετερων
έκίηλώσεων ζολιτιστική
καλλιέργεια τού λαού καί ίσια τοΰ έν ταίς έζαρχίαις ϊιαίιοΰντος ώς καί ή ζροβολή τρύ, ελληνικού θεάτρου καί έτέρων έκίη/.ώσεων εις τήν άλλοοάζήν. τούτων ζραγματοζβιουμένιον ζρωτίστως διά ζεριοϊειών.
2. Τόν σκοζόν τούτον τό «Άρμα Θέσζιίος» έζιίιώκει διά
τών κατά τήν κρίσιν τής Διοικήσεως αύτού ζροσοορωτέρων
μέσων. ίί?α ίε ίιά τής όργανώσεως καί έκτελέσεως θεατρι
κών καί έτέρων ζολιτιστικού ζεριεχομένου έκίηλώσεων εις
τον έλληνικόν χώρον καί τήν άλλοϊαζην.
3. At ζολιτιστικού ζεριεχομένου έκοη/.ώσεις ζεριλαμβάνουν
Δ) Άρθρο 7 Ν.Δ. 4370/1964 «ζερί ϊίρύσεως Κρατικού
ιίία ζαιίικόν θέατρον. διαλέξεις, λαϊκούς χορούς, λαϊκήν
θεάτρου Βορείου Έλλάοος και ρυθμίσεως ζητημάτων τινών
μουσικήν, θέατρον σκιών, λυρικόν θέατρον. μαριονέττες. χο
τού Εθνικού Θεάτρου καί τής Εθνικής Λυρικής Σκηνής.·.
ρόν καί μουσικήν έν γένει. ίανειστικάς θεατρικάς βιβλιοθήκας, έκθέσεις. κινηματογράφον, έκίηλώσεις σιλολογικού
Κυβερνητικός Έζίτροζος
ζεριεχομένου κλζ.
1.
Κυβερνητικός Εζίτροζος τού Κ.Θ.Β.Ε. βρίζεται, όιά
Άρθρον 3.
κοινής άζεοάσεως τών Τζουργών Εθνικής II αιοείας καί
Μεταβίβσσις ζεριουσιακών στοιχείων.
θρησκευμάτων καί Βορείου Έλλάοος. καθηγητής τού Π ανεζι1.
Π άν κινητόν ζεριουσιακόν στοιχεΐον άνήκον εις
την
στηαιου Θεσσαλονίκης ή όημόσιος ύζάλληλος έζί βαύμώ 2ω
και άνω. έκ τών ύζηρετούντωνέν τή έορα τού Θεάτρου. Ούτος.
λειτουργήσασαν ζαρά τώ Έθνικώ Θεάτρω κινητήν θεατρι
μετόχων τών εργασιών τού Δ.Σ. άνευ ψήσου, ασκεί τήν έκ μέ
κήν μονάία μεταβιβάζεται αύτοίικαίως κατά κυριότητα εις
ρους τοΰ 'Γζουργείου Εθνικής Π αιοείας και θρησκευμάτων
τό «Άρμα Θέσζιίος». άζό τής οημοσιεύσεώς το-ύ ζαρόντος
και τού Γζουργείου Βορείου Έλλάόος έζοζτείαν έζί
τής
όιά τής Έοημερίίος τής Κυβερνήσεως.
2. At ίιατάξεις τών ζαραγράοων 1—6 τού άρθρου 9
καί τού άρθρου 3 τού νόμου 45/1944 εφαρμόζονται άναλόγως
καί διά τήν Εθνικήν Λυρικήν Σκηνήν.
3. "Οζου έν τώ νέμω 1410/1944 άνασέρεται ό Πρόεδρος
τής Κυβερνήσεως. νοείται έσεξής ό Τζουργός τής Εθνικής
, Π αιίείας.
4. Κατασγεϊτα: ζάσα ίιάταξις άντικειμένη εις τόν ζαρόντα νόμον, οΰτινος ή ισχύς άσχετα: άζο τής οημοσιεύσεώς του
εΐ; τήν Έσημερίία τής Κυβερνήσεως.
Εν Άθήναις τή 31 Ιανουάριου 1945
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2. .'Επιτρέπεται όπως -/.at παν έτερον κινητόν περιουσια
κόν στοιχείο·/ τοϋ Έ3ν:κοϋ θεάτρου ώς καί πάσα κινητή πε
ριουσία τοϋ Κρατικού θεάτρου Βορείου Ελλάδος κα! Έ3νικής Λυρικής Σκηνής μεταβιίάζωντα: κατά κυριότητα ή παραχωροϋντα: κατά χρήσιν είς το «Άρμα 0έ~ττ:2ος>>. δι' άπο
φάσεως τού Υπουργού Πολιτισμού καί Επιστημών έκδιδομένης μετά σύμφωνον γνώμην τού Διοικητικού Συμβουλίου τοϋ
νομικού προσώπου είς ό ανήκε·, ή κυριότης τού μεταβιβαζόμε
νου ή παραχωρουμένου πράγματος.
3. Τά μηχανοκίνητα οχήματα μεταβιβάζονται άτελώς καί
άπαλλάσσοντα; των τυχόν όφειλομένων ο ατμών καί λοιπών
φόρων.
"Λρ-ύρον 5.
Πόρο:.
Πόρο: τού νομικού προσώπου «"Αρμα Θέσπιδος» είναι:
1. Ετηαία έπιχορήγησις τού Κράτους, βριζόμενη διά κοινής άποφάσεως τού Π ρω·3υπουργοϋ. τού "Υπουργού Πολιτισμού
καί Επιστημών κα! τού Υπουργού Οικονομικών.
2. Π άσα έτησία χορηγία ή οικονομική ένίσχυσις. παρεχομένη
ύπό παντός νομικού ή φυσικού προσώπου. πρός έκπλήρωσιν τού
σκοπού του.
3. Τό προϊόν τών εκ τών εκδηλώσεων αύτοϋ εισπράξεων,
δι’ όσας ές αυτών βρίζεται ε!σ·.τήρ:ον. ή τιμή τού όττοίου κα—Ζορίζεται. προτάσε: τοϋ Δ.Σ. τού -νομικού προσώπου «Άρμα
θέσπιδος» δ:' άποφάσεως τού Υπουργού Πολιτισμού καί Έπιστημών. ώς καί πάσα κατ' άποκοπήν άμθ:ίή διά συμμετοχήν
τούτου είς συναφείς ττρός τάς άρμοδιότητάς του έκδηλώσεις.
4. Το τσρο'ίον έκ τής πωλήσεως καλλιτεχνικών όελτίων
(προγραμμάτων).
Άρ-3ρον 5.
. Διοίκησις.
1. Ή Δ:ο!κησ:ς το3 Νομικού Προσώπου «"Αρμα Θέσπι5ος» άσκείτα: ύπό έπταμελούς Διοικητικού Συμβουλίου κατά
τάς διατάξεις τοϋ παρόντος.
<
2. Ώς μέλη τού Διοικητικού Συμβουλίου βρίζονται σρέ
σωσα άνωτέρας μορφώσεως καί εγνωσμένου ενδιαφέροντος διά
τβ 3έατρον. δυνάμενα νά έργασ-3οϋν άποτελεσματικώς διά τήν
έπιτυχίαν τών σκοπών τούτου. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνεται,
είς άνώτατος ή άνώτερος υπάλληλος τοϋ Υπουργείου Οικο
νομικών. προτεινέμενος ύπό τού Υπουργού Οικονομικών μετά
τοϋ άναπληρωτοϋ του.
3. Δ: άπαντα τά μέλη βρίζονται άναπληρωματικά τοιαϋτα έχοντα τάς αύτάς ώς κα: τά τακτικά μέλη ιδιότητας.
4. Τά μέλη βρίζονται δΓ άποφάσεως τοϋ 'Τπουργοϋ Πολιτισμοϋ καί Επιστημών επί τριετεϊ 3ητεία δυνάμενα καί νά
έπαναδιορίζονται. Τά προς άντικατάστασίν τών έξ1 οίασδήποτε αίτιας άποχωρούντων. βριζόμενα μέλη, διανύουν τό υπό
λοιπον τής Δητείας τούτων.
5. Χρέη Γραμ.ματέως τού Διοικητικού Συμβουλίου έκτελεί
τακτικός υπάλληλος τοϋ Κλάδου A1. Διοικητικού, βριζόμενος
δι άποφάσεως αύτοϋ. μετά τού άναπληρωτοϋ του.
6. Τά μέλη τοϋ Διοικητικού Συμβουλίου, συνέρχονται
έντός προ3εσμίας είκοσι ημερών άπό τής διά τής 'Εφημερί
ας τής Κυίερνήσεως δημοσιεύσεως τής πράξεως διορισμού
των καί συγκροτούνται είς σώμα, εκλεγόμενων τοϋ Προέδρου,
αντιπροέδρου καί γενικού γραμματέως αύτοϋ διά μυστικής ψη
φοφορίας καί κατά πλε’.οψηφίαν τοϋ συνολικού άριίμοϋ τών
μελών του.
7. Επιφυλασσόμενης τής διατάξεως τής παρ. 2 τοϋ άρ3ρου
7. τό Διοικητικόν Συμβούλιο·/ εύρίσκεται έν απαρτία παρόν
των πέντε (5) τουλάχιστον μελών, εν οίς άπαρα:τήτως β
Πρόεδρος ή αντιπρόεδρος. Αί άποφάσεις λαμβάνονται κατά
πλειοψηφίαν τών παρόντων μελών, ύπερισχυούσης έν ίσοψηφία τής γνώμης υπέρ ής τάσσεται ό Πρόεδρος ή β προεδρεύων
αντιπρόεδρος.
8. Τβ Διοικητικόν Συμβούλιο·/ συνεδριάζει, τακτικώς μεν
δις τοϋ μηνός. εκτάκτως δε έσάκις καλείται ύπο τοϋ Προέδρου, του. Περί τών συνεδριάσεων τηρούνται μερίμνη τοϋ γραμ
ματέως λεπτομερή πρακτικά.

9.
Είς τόν Πρόεδρον καί τά μέλη τοϋ Διοικητικού Συμ
βουλίου παρέχεται άμοιβή κα-ύοριζομένη διά κοινής άποφάσεως
τών "Τπουργών Πολιτισμού καί Επιστημών καί Οικονομικών.
Διά τής αυτής άποφάσεως βρίζεται καί ή άμοιβή τού είσηγητοϋ καί τού γραμματέως τού Διοικητικού Συμβουλίου.
Άρνρον <ί.
Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου.
1. Εις τό Διοικητικόν Συμβούλιο·/ άνήκει ή διοίκησις τού
νομικού προσώπου «Άρμα θέσπιδος» καί ή μέριμνα διά τήν
έν γένε: έκπλήρωσιν τού σκοπού αύτοϋ.
2. Είδικώτερον. τόΐ Διοικητικόν Συμβούλιο·/ ,εκπονεί τό
δραματολόγιο/ καί τό πρόγραμμα τών πολιτιστικών έκδηλώσεων τοϋ νομικού προσώπου « Αρμα θέσπιδος». αποφασίζει
περί τής προσλήψεως καί άπολύσεως τού πάσης φύσεως προ
σωπικού. εγκρίνει πάσαν δαπάνην, μεριμνά έπ: τής διαχειρήσεως έν γένει τής περιουσίας καί τών πόρων του. κα
ταρτίζει τόν προϋπολογισμόν έκάστου οικονομικού έτους καί
ύποβάλλει τούτον πρός έγκρισιν είς τούς ύπουργούς Πολιτι
σμού καί Επιστημών καί Οικονομικών, καταρτίζει τόν άπολογισμόν έκάστου οικονομικού έτους κα! ύποβάλλει τούτον πρός
έγκρισιν είς τόν Υπουργόν Πολιτισμού καί Επιστημών, συ
νάπτει δάνεια επί παροχή άσφαλείας τής σχετικής αύτοϋ άπο
φάσεως υποκείμενης είς τήν έγκρισιν τοϋ Υπουργού Πολιτι
σμού καί Επιστημών, προτείνει τάς τροποποιήσεις τού Ορ
γανισμού τού νομικού προσώπου «Άρμα θέσπιδος» καί oivat
ύπόλογον διά τήν διαχείρισιν τής περιουσίας το··. Κατ' έξουσιοδότησιν τού Διοικητικού Συμβουλίου δύναται ή υπογραφή τών
πάσης φύσεως συμβάσεων ν' άνατί3εται είς τόν Γενικόν Δ/ντήν
τοϋ νομικού προσώπου «Άρμα θέσπιδος» ή είς σύμβουλον τοϋ
Διοικητικού Συμβουλίου αύτοϋ. Ε·ς έξαιρετικάς περιπτώσεις
τό Διοικητικόν Συμβούλιου δύναται νά εξουσιοδοτεί εν έκ τών
μελών αύτοϋ. διά τήν έγκρισιν τρεχουσών δαπανών έκ τού έγκεκριμένου προϋπολογισμού.
■ ■
'■·
3. Τβ «Άρμα θέσπιδος» εκπροσωπείται νομίμως είς πά
σας αύτοϋ τάς σχέσεις ύπο τού Προέδρου τοϋ Διοικητικού Συμ
βουλίου ή κατόπιν ειδικής έντολής τοϋ Διοικητικού Συμβου
λίου ύπβ τοϋ Γενικού Δ/ντοϋ ή έτέρου μέλους τούτου.
Άρ3ρον 7.
Διορισμός—-’Αρμοδιότητες Γενικού Δ/ντοϋ.
1. Ώς Γενικός Δ/ντής τού νομικού προσώπου «Άρμα θέσπιδος» διορίζεται δι’ άποφάσεως τού Υπουργού Πολιτισμοϋ
καί Επιστημών έπ! βα3μώ 1ω καί έπί τριετεί 3ητεία δυναμένη νά άνανεοϋται. πρόσωπον διακρι3έν είς τά γράμματα ή
τάς καλάς τέχνας καί έχον πρός τούτοις διοικητικάς ίκανότητας καί πείραν ή πρόσωπον κεκτήμένον πτυχίου άνωτάτης
σχολής ή ισοτίμου σχολής τής άλλοδαπής καί έχον πρός τούτοις διοικητικήν ικανότητα καί πείραν εκλεγόμενο·/ ύπό τοϋ
Διοικητικού Συμβουλίου. Ή έπ αν εκλογή τού αύτοϋ προσώπου
δέν άπαγορεύεται.
2. Ό Πρόεδρο^ τοϋ Διοικητικού Συμβουλίου συγκαλεί
τούτο πρός έκλογήν Γενικού Δ/ντοϋ. Τό Διοικητικόν Συμ
βούλιου έν τή περιπτώσει ταύτη συνεδριάζει παρόντων έξ (6)
τουλάχιστον έκ τών μελών του. Ή ψηφοφορία είναι μυστι
κή. εκλεγείς -θεωρείται β λαβών τέσσαρες (4) τουλάχιστον
ψήφους. Ό Υπουργός δύναται νά άναπέμψη άπαξ τήν άπόφασιν είς τόν Πρόεδρο τού Διοικητικού Συμβουλίου προς άνα3εώρησιν. έκ3έτων έγγράφως τούς λόγους τής άναπομπής.
Εν τοιαύτη περιπτώσει τό Διοικητικόν Συμβούλιο·/ έν συνε
δριάσει πραγματοποιούμενη έντός δεκαημέρου άπό τής λήψεως τοϋ έγγράφου τής άναπομπής άποφαίνεται έκ νέου πε
ρίπου διοριστέου. Εάν είτε κατά τήν πρώτη·/ είτε κατά τήν
μετ' άναπομπήν ψηφοφορία·/, ούδείς έλαβεν τέσσαρες (4) του
λάχιστον ψήφους, β Υπουργός διορίζει ώς Γενικόν Δ/ντήν
ένα έκ τών δύο λαβόντων τάς περισσοτέρας ψήφους ή ένα
έκ τών τριών λαβόντων άνά δύο (2) ψήφους έκαστος.
3. Ό Γενικός Δ/ντής τού νομικού προσώπου (Άρμα θέσπιδος) ή ό νόμιμος χύτοϋ αναπληρωτής έχει τάς κάτω3: άρμοδιότητας καί είσηγείται έπί παντός 3έματος.

a. Προισταται των υπηρεσιών :w νομικού προσώπου «Άρ
μα θέσπιϊος». : /
- . · ··'· ·
"
' .
1) _ ’‘Εκτελεί τάς αποφάσεις το} Διοικητικού ΣυμβΛυλίου.

Άρθρον 10.

γειών καί αποφάσεων του παρά τού Διοικητικού Συμβουλίου
οσάκις οίτος κρίνει τούτο σκόπιμον.

Άρθρον 11.
Διάρθρωσις θέσεων.

Διάρθρωσις—Άρμοϊιότητες τού Τμήματος.
Καλλιτεχνικού Προγραμματισμού καί Δημοσίων Σχέσεων.
γ. Εκπροσωπεί ίικαστικώς '/.a: έξωϊίκως το «Άρμα θέ
Ι.'Τό Τμήμα Καλλιτεχνικού Προγραμματισμού καί Δημο
σπισες» κατόπιν είϊικής εντολής τοΰ Διοικητικού Συμβου
σίων Σχέσεων συγκροτούν τά κάτωθι αυτοτελή Γραφεία:
λίου. , *
α) Γραφείον Καλλιτεχνικού Π ρογραμματισμοΰ.
- ϊ. Αποφασίζει έπί τής καταρτίσεως ή
λόσεως ο'ιασϊήβ) Γραφείον Δημοσίων Σχέσεων.
ποτε συμβάσεως οικονομικού περιεχομένου και τής ϊιενεργείας
2.
Α! άρμοϊιότητες τού Τμήματος τούτου κατανέμονται με
πάσης ϊαπάνης. μέχρι ποσού όριζομένου ϊιά άποφάσεως τού
ταξύ τών ώς άνω Γραφείων αύτοϋ ώς έπεται:
Διοικητικού Συμβούλιου.
α) Γραφείον Καλλιτεχνικού Προγραμματισμού, εις £ ανή
ε. Εντέλλεται την έν.τέλοσιν των πάσης φύσεως ϊαπανών.
κουν ή μελέτη ό προγραμματισμός, ή όργάνωσις καί ή' έπίβλεθις τών πάσης φύσεως θεμάτων καλλιτεχνικού περιεχομέ
στ. Ασκεί πάσας τάς υπό τοΰ Διοικητικού! Συμβουλίου
νου
πλήν τής έκπονήσεως ϊραματολογίου καί τοΰ προγράμμα
τυχόν εκχωρούμενα; αρμοϊιότητας.
4.
Ό Γενικός Δ/ντής τού νομικού προσώπου «Άρμα θέ- τος τών πολιτιστικών έκΣηλώσεων.
β) Γραφείον Δημοσίων Σχέσεων, εις ο ανήκουν τά θέματα
σπιϊος» ϊύναται έττΐ θεμάτων αναγόμενων εις την άποφασιίημοσίων
σχέσεων καί εθιμοτυπίας.
στικήν αυτού άρμοϊιότητα να ζητεί την εγκρίσιν των ενερ

Άρθρον 8.
Βασική Διάρθρωσις Γπηρετιών.
Ή βασική ϊιάρθρωσις τών Υπηρεσιών τοΰ νομικού προσώ
που «"Αρμα θέσπιϊος» εχει ώς κάτωθι:
α) Δ/νσις Διοικήσεως.
β) Τμήμα Καλλιτεχνικού Προγραμματισμού καί Δημοσίων
Σχέσεων.
Άρθρον 9. 1
Διάρθρωσις—Άρμοϊιότητες Δ/νσεως Διοικήσεως.
1. Τήν Διεύθυνσιν - Διοικήσεως συγκροτούν τ '-- κάτωθι
Τμήματα καί αυτοτελή Γραφεία:
_
. α). Τμήμα Προσωπικού.
.
\.
· ·.
... 6) Τμήμα Οικονομικού.
..
. ...
. .μ ν· '. . ' ,
γ) Γραφείον Διαχειρίσεως 'Υλικού.
;.'.Λ·.;5ΐ
2) Γραφείον Γραμματείας.
■

?.

.'■*·.%/

.·

2. Ή άρμοϊιότης τής Δ/νσεως Διοικήσεως ανάγεται εις
τά κάτωθι θέματα, κατανεμόμενα μεταξύ τών Τμημάτων καί
αυτοτελών Γραφείων αυτής ώς επεται:
α) Τμήμα Προσωπικού, εις ό ανήκουν:
αα) Τά θέματα καταστάσεως τού πάσης φύσεως καί κα
τηγορίας προσωπικού.
£6) Η ΰπο τού Προϊσταμένου τοΰ Τμήματος βεβαίωσις τού
γνήσιου τής υπογραφής τών υπαλλήλων τοΰ νομικού προσώπου
«Άρμα Θέσπιϊος».
β) Τμήμα Οικονομικού εις ό ανήκουν;
·
αα) Η μέριμνα οιά τήν κατάρτισιν καί επεξεργασίαν τοΰ
προϋπολογισμού τοΰ νομικού προσώπου «Άρμα θέσπισες». ή
παραν.ολουθησις τής κινήσεως τών πιστώσεων αυτού καί ή
σύνταξις τού ετησίου απολογισμού.
ββ) H μέριμνά ϊ'.ά τήν κατά τάς κείμενα; οιατάξεις έκκαθάρισιν καί πραγματοποίησιν τών πάσης φύσεως ϊαπχ/ών.
αποοοχών. παροχών καί λοιπών αποζημιώσεων τοΰ προσωπικού
τούτου.
γγ) Η ασκησις έποπτείας καί ελέγχου έπί τών υπολόγων
'/.ΡΊ^τικών ενταλμάτων προπληρωμής.
ϊϊΐ Η μέριμνα 2ιά τήν προμήθεια τοΰ πάσης φύσεως υλι
κού ως και οιά τήν άνάληθιν έκτελέσεως εργασιών καί προσ
φοράν εργασιών. Ή συντήρησις τών καταστημάτων.
γ) Γραφείον Διαχειρίσεως Υλικού εις £ ανήκει ή οιαχειρησις τού ε’ις τά καταστήματα καί τά; άποθήκας εΰρισζομίΌυ αναλωσίμου καί μή υλικού.
ο) Γραφείον Γραμματείας εις ό ανήκουν:
αα) II τήρησις τοΰ γενικού καί έμπίστευτικοΰ πρωτοκόλ'.ου, ευρετηρίων καί αρχείου, ή ϊιεκπεραίωσις τών εγγράφων
'•άί ή επιμέλεια τών εί; τήν Έφημερίϊα τής Κυβερνήσεως 2η.ο πευιεων.
ββ) Παν θέμα μή περιλαμβανόμενο·/ εις τάς άρμοοιότητας τών εις τάς προηγουμένας παρχρράφους Τμημάτων καί
ραφεία.

1.
Αί θέσεις τοΰ πάσης φύσεως προσωπικού ϊιαρθροΰνται
κατά κατηγορίας, κλάϊους, βαθμούς καί είϊικότητας, ώς κά
τωθι : I. Προσωπικόν έπί θητεία.
. ;
Μία (1) θέσις Γενικού Δ/ντοϋ έπί βαθμώ 1ω. .
. _γ·: __ .·
1
II. Μόνιμον.
Α. Κατηγορία ..Γ_.
Κλάϊος ΑΙ Διοικητικός:
Μία (1) θέσις έπί βαθμοίς 3<ρ—2ω.
Δύο (2) θέσεις έπί βαθμοίς 5ω—4ψ.
Τέσσαρες (4) θέσεις έπί βαθμοίς 8ψ—6φ.
Ώς ϊεύτερος εισαγωγικός βαθμός ορίζεται ό 7ος.
Κλάϊος Α2 Είϊικοΰ Καλλιτεχνικού Έπιμελητοΰ:
Μια (1) θέσις έπί βαθμοίς 8φ—4ψ.
ε ...■.··
‘ν.
Β. Κατηγορία ·.. \
ι·
Κλάϊος Β1 Διοικητικός:
·
τ..ό ·.·?:!
Μία (1) θέσις έπί ίαθμφ 4ω.
.·-·
:.
Μία (1) θέσις έπί βαθμώ 5ω.
Επτά (7) θέσεις έπί βαθμοίς ΙΟιρ—(5ω.
r .
Γ. Κατηγορία
I
- .
Κλάϊος Γ1 Κλητήρων—Θυρωρών:
■ *
Τρεις (3) θέσεις έτσι βαθμοίς 12ω— 9ω.
III. Προσωπικόν έπί σχέσει ΐϊίωτικοΰ οικαίου.
Θέσεις Προσωπικού:
α) Καλλιτεχνικόν Προσωπικόν:
Δύο (2) θέσεις Πρωταγωνιστών Α' βαθμίϊος.
Τέσσαρες (4) θέσεις Πρωταγωνιστών Β' βαθμίϊος.
Τέσσαρες (4) θέσεις Πρωταγωνιστών Γ’ βχθμίϊος.
Τέσαρες (4) θέσεις "Ηθοποιών Α' βαθμίϊος.
"Εξ (6) θέσεις "Ηθοποιών Β' βαθμίϊος.
Τέσσαρες 141 θέσεις "Ηθοποιών Γ' βαθμίϊος.
Οκτώ (81 θέσεις Ηθοποιών Δ' βαθμίϊος.
β) Καλλιτεχνικοί Συνεργάται:
Μία (1) θέσις Δ/ντοϋ Σκηνογραφικών Εργαστηρίων (Τε
χνικού Δ/ντοΰϊ.
Μία (1) θέσις Χορογράφου.
Μία (1) θέσις Μουσικού Υπευθύνου.
Μία (1) θέσις Σκηνοθέτου.
Μία (1) θέσις Βοηθού—Σκηνοθέτου.
Μία (1) θέσις Σκηνογράφου.
Μία (1) θέσις Δ,’ντοΰ Σκηνής.
Μία (1) θέσις Ζωγράφου—Τεχνίτου—Σκηνογραφιών.
Μία (1) θέσις Όίηγοΰ Σκηνής.
Μία (1) θέσις ϋποβολέως.
Μία (1) θέσις Προϊσταμένου ΓΙεριοϊειών.
γΐ Τεχνικόν Προσωπικόν:
Μία 1.1 ) θέσις Μηχανικού Σκηνής Α'.
Μία { 1 1 θέσις Μηχανικού Σκηνής IV .
Δύο ν.2 ) θέσεις Μηχανικού Σκηνής Γ' .
Μία θέσις Ηλεκτρολόγου Α'.
Μία θέσις "Ηλεκτσολόγου Β'.
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Δύο i 2ί 4έσε:ς Ηλεκτρολόγου Γ'.
Mi* I ) 4εσι; Ί'ροντιστοϋ.
Μία ill Αέσι; 1Ιλεκτρονικοϋ \συντηρήσει»; καί χειρι
σμού ηχητικών έγκαταστάσεον} .
Μία ! ; νέοι; Κοαμωτού—Μακιγιέρ.
Μία ν1·) 4έσ:ς Ένδυτοϋ.
Μία ι, 1; 4έσ:; Ιματιοφύλακος.
Μία ι ί) 4έσι; Βοη4οϋ σροντιστού.
Μία -1) 407:; Ραπτρίας.
ο) Βοη4ητ:κόν Ιίσοσωπικόν:
Μία (1) 4έσι; Προπομποι;.
Μία (1) 4εσι; όοη4οΰ Προπομπού.
Μία (1) 407:; Ταξ:4έτου.
Μία (I) 407’.; Κα4αρΐ7τοΰ.
Τέσσαρε; (,4) 407ε:; εργατών γενικών καθηκόντων.
Μία (1) 407·.; Κλητήρος—Έλεγκτοϋ ε:7:τηρίων.
ε) Τεχνίται ’Οδηγοί:
Δώδεκα (12) 4έσει; οδηγών αύτο/του (Η' Κατηγορίας).
Μία (1 ) 407'; τεχνίτου αύτ/του—οδηγού.
στ) Δέκα 4έσει; εργατών—κα4αριστ?:ών.
2. Δ: άποφάσεω; τοϋ Διοικητικού Συμβουλίου, έττί-τρέττεται ή πρόσληψι; προσωπικού διαφόρων ειδικοτήτων έπί συμβάσει έργα7'ία; ιδιωτικού δικαίου ώρισμένου χρόνου μέχρι τριά
κοντα (30) εργατοϋπαλλήλων πρός κάλυψιν άνακυπτουσών ώ;
έκ τη; φύσεω; τών έργων τοϋ νομικού προσώπου «"Αρμα Θέσπιδος» άπροβλέπτων καί έπειγουσών άναγν.ών.

ε) Διά τόν Κλάδον Γ1 Κλητήρων—Θυρωρών άπολυτή
ριον τού Δημοτικού Σχολείου.
στ) Διά τάς 4εσει; προσωπικού επί συμβάσει ιδιωτικού
δίκαιου, δίπλωμα άνεγνωρισμενης Σχολή; αντιστοίχου είδικότητος ή εμπειρία τουλάχιστο δύο ·2ΐ ετών, προσηκόντω;
άποδεικνυομένη καί τά ύπό τού Ν.Δ. 3094/1954 κα4οριζόμενα προσόντα.
ζ) Επ: τού Γενικού Δ:ευ4υντοϋ τοϋ νομικού προσώπου
«Άρμα θεσπιδο;» καί τού καλλιτεχνικού εν γένε: προσωπι
κού έφαρμ.όζονται ώ; προ; τό όριον ηλικίας εισόδου καί εξό
δου έκ τή; 'Υπηρεσίας, αί επί τοϋ έπί σχέσει ιδιωτικού δι
καίου πάση; κατηγορία; καλλιτεχνικού προσωπικού τών 4εατρικών οργανισμών ΐσχύουσαι έκάστοτε διατάξεις.
Άρ4ρον 13.
Προϊστάμενοι 'Υπηρεσιών.
1. Άπασών τών 'Υπηρεσιών τού νομικού προσώπου «Άρ
μα θέσπιδο;» προΐσταται ό Γενικό; Διευ4υντή; τούτου.
2. Τή; Διευ4ύντεω; Διοικήσεω; ό μόνιμο; υπάλληλο; επί
6α4μώ 3ω-—2ω τού Κλάδου ΑΙ Διοικητικού, Α' Κατηγορίας.
3. Τών Τμημάτων Διοικητικού καί Οικονομικού προΐστ;.τα: μόνιμο; υπάλληλο; έπί βα4μώ 4ω ή 5<ο τοϋ Κλάδου ΑΙ
Διοικητικού.
4. Τοϋ Γραφείου Διαχειρίσεω; Υλικού, προΐσταται μόνι
μο; υπάλληλο; έπί βα4μώ 4ω ή 5ω τοϋ Κλάδου Β1 Διοι
κητικού.
5. Τοϋ Γραφείου Γραμματεία; προΐσταται μόνιμο; υπάλλη
λο; έπί βα4μώ 4ω ή 5ω τοϋ Κλάδου ΒΙ Διοικητικού.

3. Επιτρέπεται ή άνά4ε7ΐ; ώρισμένου έργου εί; καλλι6. Τοϋ Τμήματος Καλλιτεχνικού II ρογραμματισμού καί
τέχνα; διά συμίάσεω; μισ4ώσεως έργου. Οί όροι καί τα τήςΔημοσίων Σχέσεων προΐσταται ό τού Κλάδου Α2 υπάλληλο;
αμοιβής τοϋ ιτροσωττικού κα4ορ!ζονται διά τή; συμβάσεω; κα
ή τοιοϋτος έπί βα4μώ 4ω ή 5ω τού Κλάδου ΑΙ Διοικητι
τόπιν άποφάσεω; τοϋ Δ.Σ. έγκρινομένη; ύπό τοϋ Υπουργού
κού άσκών παραλλήλως καί τά κύρια αυτού κα4ήκοντα, τών
Πολιτισμού καί Επιστημών.
■
Γραφείων δέ τούτου, οί δΓ άποφάσεω; τοϋ Γενικού Διευ4υν; 4. Αί 4έσει; πρωταγωνιστών καί ή4οπθΐών οίασδήποτε
6α4μίδος έπιτρεπεται νά πληρώνται εί; βάρος 4έσεων ανώ
τοϋ οριζόμενοι.
'
ΰ
· . .
Άρ4 ρον 14.
,·■■■■'.···.
τερωνβα4μίδων, αντιστοίχου κατηγορίας. . Λ
Άναπλήρωσις Προϊσταμένων.
5.
Τό έπί σχέσει ιδιωτικού δικαίου προσωπικόν διέπεται
1. Τόν Γενικόν Διευ4υντήν έλλείποντα. άπόντα ή κωλυόΰττο τών διατάξεων τών Ν.Δ. 385/1969 «ττερί προσλήψεως
προσωπικού έπί σχεσει ιδιωτικού δικαίου εις Δημοσίας 'Υπη μενον, άναπληροί μέλος τοϋ Διοικητικού Συμβουλίου, οριζό
μενου δΓ άποφάσεω; αυτού ή ό προϊστάμενος τής Διευ4ύνρεσίας καί Ν.Π.Δ.Δ.» καί 1198/1972 «περί τοϋ τρόπου ρυ
σεως Διοικήσεως.
θμίσει»; τών όρων αμοιβή; καί εργασίας, τοϋ έτσι
σχεσει
2. Τόν Προϊστάμενον τή; Δ:ευ4ύνσεως Διοικήσεως. άνα
εργασίας ιδιωτικού δικαίου ιτροσωττικού τοϋ Δημοσίου,
τών
πληροί ό κατά ία4μόν ανώτερος, μεταξύ δέ !σοβά4μων ό άρΟ.Τ.Α. καί Ν.Π.Δ.Δ.» καί τρσττοττοιήσεω; διατάξεων τής
αττερί συλλογικών συμβάσεων εργασίας νομο4εσίας».
χαιότερο; έκ τών μονίμων υπαλλήλων έπί βα4μώ 4ω ή 5ω
τοϋ Κλάδυ ΑΙ Διοικητικού.
1
Άρ4ρ ον 12.
‘3. Τόν προϊστάμενον τών Τμημάτων Δ/νσεως Διοικήσεως
• Προσόντα.
άναπληροί ό έν τφ οίκείω Τμήματι κατά βα4μόν ανώτερος
1.
Δια τον διορισμόν εις τον εισαγωγικόν 6α4μόν
τών υπάλληλος τοϋ Κλάδου ΑΙ Διοικητικού καί μεταξύ ισοβάύττο τοϋ παρόντος προβλεπομένων 4έσεων μονίμου ιτροσωττικού,
4μων ό αρχαιότερος.'· '
ώ; καί την -ρόσληψιν εί'ς 4εσεις έτσι 4ητεία καί έπί συμ4. Τόν προϊστάμενον τών Γραφείων
Διαχειρίσεω;
βάσει ιδιωτικού δικαίου ιτροσωττικού ορίζονται τά κάτω4ι ει
κοϋ καί Γραμματείας, άναπληροί ό έν τφ οίκείω Γραφείερ
δικά ττροσόντα:
'
κατά βα4μόν' άνώτερο; καί έπί ΐσοβά4^αων δ αρχαιότερος
α) Διά την έπί 4ητεία 4έσιν τά ύπό τών διατάξεων τοϋ υπάλληλος,
άρ4ρου 7 τοϋ παρόντος ττροβλεττόμενα.
5. Τόν προϊστάμενον τή; 'Υπηρεσίας Καλλιτεχνικού Προ
γραμματισμού καί Δημοσίων Σχέσεων ό δΓ άποφάσεω; τοϋ Γε
ό) Διά τον Κλάδον Α1 Διοικητικόν ιττυχίον Άνωτάτης
νικού Διευ4υντοϋ οριζόμενο; υπάλληλο; Α' Κατηγορίας.
Σχολής Νομικών ή Πολιτικών ή Οικονομικών ’Επιστημών
ή τής Άνωτάτης Σχολής Οικονομικών καί Έμττορικών Επι
στημών ή τής Παντείου Άνωτάτης Σχολής Πολιτικών Ε
πιστημών ή Άνωτάτης Βιομηχανική; Σχολής ή ισοτίμου
Σχολή; τής άλλοδαπής.
Ώ; πρόσ4ετον προσόν διά τον δεύτερον εισαγωγικόν όα4αόν (7ον) ορίζεται ή άρτια γνώσι; τής γαλλική; ή άγγλική; ή γερμανικής γλώσσης.
γ) Διά τόν Κλάδον Α2 Ειδικού Καλλιτεχνικού Έπιμελητοϋ, επαρκείς γνώσεις περί τοϋ 4εάτρου, τή; μουσικής, τοϋ
χορού καί τών εικαστικών τεχνών, προσηκοντως άποδεικνυόμεναι, απολυτήριον μέση; έκπαιδεύσεω; καί πλήρης γνώσ:;
αγγλικής κατά προτίμησιν, ή γαλλική; ή
γερμανική;
γλώσσης. προσηκοντως άποδεικνυομένη.
δ) Διά τον Κλάδον Β1 Διοικητικόν άπολυτήριον Μέση;
Έκπαιδεύσεω;.

■ ,

Άρ4ρον .15.
Υπηρεσιακή κατάστασις προσωπικού.

Αί διατάξεις τοϋ Β.Δ. τής 23/24 Δεκεμβρίου 1955 «περί
έφαρμογής τοϋ Υπαλληλικού Κώδικες έπί τών υπαλλήλων
τών Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου» ώς τούτο έτροποποίή4η καί συνεπληρώ4η μεταγενεστέρως έφαρμόζονται και
έπί τοϋ προσωπικού τού νομικού προσώπου «Άρμα Θεσπιδο;»
κα4 ό μέρο; δεν ορίζεται άλλως διά τοϋ παρόντος.
Άρ4ρον 16.
Υπηρεσιακά—Π ει4αρχικά Συμβούλια. >·. ·*.
Τό προσωπικόν τοϋ νομικού προσώπου «Άρμα θέσπιδος»
υπάγεται εις την αρμοδιότητα τών οικείων υπηρεσιακών και
πει4αρχικών συμβοι/λίων τοϋ Υπουργείου Πολιτισμού και ’Ε
πιστημών.
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Άρθρον 17:
Άπασχέλησι; προσωπικού Ετέρων ΝΠΔΔ.

Άρθρον 20.
ΙΙρόβλεψις ειδικής πιστώσεως.

1. Διά πράξεων τού Υπουργού Πολιτισμού καί Επιστη
μών Επιτρέπεται ή έκτακτος άπασχόλησις ύπό τού νομικού
προσώπου «Άρμα Θέσπιϊος» τού πάσης φσεως ύπηρετούντος παρά τφ ’Εθνικφ θεάτρω, Κρατικφ θεάτρω Βορείου
Έλλάϊος και Εθνική Λυρική Σκηνή προσωπικού κατόπιν
συμφώνου προτάσεως τών ϊύο οργανισμών καί έκουσίως τών
άσχοληθησομένων.
Εις περίπτωσιν άπασχολήσεως του ανωτέρω προσωπικού
πέραν τού εξαμήνου ή μισθοδοσία τούτου βαρύνει τάς πιστώ
σεις τού νομικού προσώπου «Άρμα θέσπιϊος» καί ούχί τοΰ ορ
γανισμού εις Εν ανήκει τούτο.
2. Εις τό έν λόγω προσωπικόν,, μετακινούμενον έκτος
εϊρας καταβάλλονται πάντα τά έξοϊα μετακινήσεως καί ημε
ρήσιας άποζημιώσεως έκτος έίρας εις βάρος τών πιστώσεων
τού νομικού προσώπου «Άρμα Θέσπιϊος» εις μέν τό μόνιμον
κατά.τάς ϊιατάξεις τού Ν.Λ. 65/73 «περί τών ϊαπανών τών
τακτικών πολιτικών σημοσίων υπαλλήλων» εις ϊε τό έπί σχέσει ΐϊιωτικού ϊικαίου. κατά τάς διατάξεις τής έργατικής νο
μοθεσίας.·
Άρθρον Ί8.
Μετακινήσεις Εκτός εϊρας.

Είς τον προύπολογισμόν έγγράφεται πίστωσις ϊιά:
1. Την αγοράν τών άναγκαίων Επίπλων ώς καί τού λοιπού
Εξοπλισμού τών ,Γρ2τε!ων·
2. Τού απαραιτήτου ϊιά τάς πάσης φύσεως έκϊηλώσεις
τού Θεάτρου αναλωσίμου καί καί μη υλικού.
3. Την Επισκευήν καί συντήρησιν τών μηχανοκινήτων καί
λοιπού μηχανικού Εξοπλισμού.
4. Έτέρας ϊι-αφΈρους ίαπάνας.

1; Άπαν τό έπί θητεία, συμόάσει ή έπί ήμερομισθίω προ
σωπικόν. τού νομικού προσώπου αΆρμα θέσπιϊος» Επιτρέπεται,
όπως κινήται καί παραμένη έκτος εϊρας άνευ οϋϊενός περιο
ρισμού.
. ·
· .! ■ ' . .
.
...
2. 'Απαν τό μόνιμον προσωπικόν τού νομικού προσώπου
«Άρμα Θέσπιϊος» Επιτρέπεται όπως μετακινήται καί χαραμένη Έκτος εϊρας, ώς ακολούθως:
. α) Μέχρις οκτώ (8) υπάλληλοι, άνευ τίνος χρονικού πε
ριορισμού.
.-τ', -τπά
..·· .·
6) Μέχρις όκτώ (8) υπάλληλοι, έως ίέκα . (10) ημέ
ρας, μηνιαίος.
. ί : ■·■ :·. ·
3. Διά τάς ώς άνω έκτος εϊρας μετακινήσεις τού μονίμου
προσωπικού Εφαρμόζονται κατά τά λοιπά αΐ ίιατάξεις τού
Ν.Δ, 65/1973 «περί τών δαπανών τών τακτικών πολιτικών
σημοσίων υπαλλήλων» / ._ . ." -1'
Άρθρ ον 19/
Αποσπάσεις—Αναθέσεις καθηκόντων—Προσλήψεις.

Άρθρον 21.
Μεταόατικαί ϊιατάξεις.
1. Κατά την πρώτην Εφαρμογή τού παρόντος αί θέσεις
τού τακτικού προσωπικού ϊόναται νά πληρούνται ϊιά ϊιορισμού ή ϊιά μετατάξ.εως υπαλλήλων Εξ άλλων νομικών προ
σώπων ϊημοσίου ϊικαίου ΰπαγομένων είς τήν Εποπτείαν τού
Υπουργείου Πολιτισμού καί Επιστημών. Επί τής ϊευτέρας
περιπτώσεως αί μετατάξεις Ενεργούνται ώς άκολούθως:
α) Θέσεις τού Κλάϊου ΑΙ Διοικητικού, Α' Κατηγορίας:
αα) Ή έπί βαθμοϊς 3ω—2ω Οπό υπαλλήλου τής αυτής
κατηγορίας καί άντιστοίχου Κλάϊου. εχοντος τον 3ον ή 2ον
βαθμόν άντιστοίχως καί Ελλείψει τοιούτου, ύπό υπαλλήλου
Εχοντος συμπληρώσει Εν τφ 4ψ 'βαθμώ τριών τουλάχιστον.
Ετών υπηρεσίαν.
δβ) Αί Επί βαθμοϊς 5ω — 4ψ ΰπό υπαλλήλων τής αυτής
Κατηγορίας καί άντιστοίχου Κλάϊου, έχόντων τον 4ον ή 5ον
βαθμόν άντιστοίχως καί Ελλείψει τοιούτων, ύπό υπαλλήλων
Εχόντων συμπληρώσει Εν τφ 6ω βαθμώ τριών τουλάχιστον
Ετών υπηρεσίαν.
....
, .
6) Θέσεις τού:Κλάϊου Βί Διοικητικού Β' Κατηγορίας:
Αί θέσεις Επί βαθμφ 4ω καί 5ω ύπό ύπαλλήλων
αυτής Κατηγορίας καί άντιστοίχου Κλάϊου. Εχόντων
4ον ή 5ον βαθμόν άντιστοίχως καί Ελλείψει τοιούτων,
ύπαλλήλων Εχόντων συμπληρώσει Εν τώ 5ω ή 6ω βαθμώ
τιστοίχως τεσσάρων τουλάχιστον Ε_ών υπηρεσίαν.

τής
τον
ύπό
αν-

γ) Αί υπόλοιποι θέσεις τών Α' καί Β' Κατηγοριών, ύπό
ύπαλλήλων τής αυτής Κατηγορίας καί άντιστοίχου Κλάϊου
ή ύπό ύπαλλήλων Εχόντων τά τυπικά προσόντα άνωτερας
Κατηγορίας άπό Εκείνης είς ήν ανήκουν.
1.
Διά κοινής άποφάσεως τού 'Υπουργού Πολιτισμού καί
Επιστημών καί τού κατά περίπτωσιν άρμοϊίου 'Υπουργού, έκΕίς τήν πρώτην περίπτωσιν ή μετάταξις Ενεργείται Εν
ϊιϊομένης μετά γνώμην τών οικείων 'Υπηρεσιακών Συμβου
τώ αύτώ βαθμφ όν φέρει ό μετατασσόμενος, είς τήν έτέραν
περίπτωσιν. Εφ όσον ό μετατασσόμενος φέρει βαθμόν ανωτελίων. δύναται νά τοποθετούνται εις κενάς θέσεις τού Γενικού
Διευθυντ'ού καί τού Προϊσταμένου τής Διευθΰνσεως Διοικήρον τού εισαγωγικού, Εν τφ χύτφ βαθμφ, Εφ όσον φερει κα
σεως τού νομικού προσώπου «Άρμα Θέσπιϊος» κατ’ άπόσπατώτερον, Εν τφ είσαγωγικφ βαθμφ τής είς ήν μετατάσσεται
σιν καί ϊιά χρονικόν ϊιάστημα ϊΰο (2) Ετών ή κατ’ άνάθεκατηγορίας.
σιν καθηκόντων παραλλήλως πρός τά καθήκοντα τής θέσεως
ϊ) ,’Η μετάταξις Ενεργείται ϊιά πράξεως τού Υπουργού
ήν όργανικώς κατέχουν, υπάλληλοι έκ ίημοσίων υπηρεσιών
Πολιτισμού καί ’Επιστημών, μετά γνώμης τών αρμοδίων
ή νομικών προσώπων δημοσίου ϊικαίου ώς ακολούθως:
κατά περίπτωσιν ύπηρεσιακών συμβουλίων κρισεως τών ύπαλλήλων
τής Κεντρικής ’Υπηρεσίας τού Υπουργείου Πολιτι
α) Διά την θέσιν τού Γενικού Διευθυντού, εις υπάλληλος
σμού
καί
Επιστημών άναλόγως τού βαθμού τού κρινομένου,
π: βαθμφ τουλάχιστον 3ω. Α’ Κατηγορίας καί ϊίοικητικατόπιν αΐτήσεως τού Ενίιαφερομένου. ύποβαλλομένης Εντός
κού κλάϊου. κεκτημένος πτυχίον άνωτάτης σχολής ή ισοτίμου
τριάκοντα (30) ημερών άπό τής ϊημοσιεύσεως τού παρόντος
σχολής τής άλλοϊαπής καί γνώσεις περί τάς καλάς τέχνας.
Ενεργουμένων τών μετατάξεων, ϊύναται νά καταργούνται,
£) Διά την θέσιν τού Προϊσταμένου τής Διευθΰνσεως Διοιισάριθμοι θέσεις Εν τφ είσαγωγικφ βαθμφ τής Κατηγορίας
κήσεως. είς υπάλληλους Έπί βαθμφ τουλάχιστον 5ω. Α' Κα
καί Κλάϊου τών νομικών προσώπων Εξ ών προέρχονται οι
τηγορίας καί Βιοικητικού κλάϊου. κεκτημένος πτυχίον άνω
μετατασσόμενοι, τών πιστώσεων τών άφορωσών εις τας κατάτης σχολής ή ισοτίμου σχολής τής άλλοϊαπής.
ταργουμένας θέσεις μεταφερομένων είς τάς πιστώσεις τού νοή μη
2.
Ό χρόνος ϊιαρκείας τής άποσπάσεως λογίζεται ϊιά πά μικοϋ προσώπου «Άρμα θέσπιϊος». Η κατάργησις
τών θέσεων όρισθήσετα: είς τήν σχετικήν περί μετατάπεων
σαν συνέπειαν ώς χρόνος πραγματικής ύπηρεσίας
Εν
τή
πράξιν.
οργανική θέσει ήν κατέχει ό άποσπώμενος. ώς καί ϊιά τήν
ε'ι II σειρά άρχαιότητος τών μετατασσομένων καθορισθήβαθμολογικήν καί μισθολσγικήν αυτού έξέλιξιν. Είς τούς
σεται ϊιά τής περ! μετατάξεως πράξεως. κατά τάς κειμέάποσπωμένους καταβάλλονται παρά τών Υπηρεσιών Εξ ών
νασ ϊιατάξεις.
άπεσπάσθησαν αί πάσης φύσεως τακτικαί καί έκτακτοι άπο2. Α! άπό 15ης Ιουνίου 1975 μέχρι τής ϊημοσιεύσεως
ϊοχαί καί παροχαί τού Εκάστοτε κατεχομένου ύπ’ αυτών βα
τού παρόντος γενόμεναι προσλήψεις Επί συμβάσει ΐϊιωτικού δι
θμού καί τής άντιστοιχούσης τούτω οργανικής θέσεως. πλήν
καίου πρός Εξυπηρέτησιν τών σκοπών τής κινητής θεατρικής
τών Εξόϊων κινήσεως. Εκτός εϊρας τά οποία καταβάλλονται
μονάϊος τού Υπουργείου Πολιτισμού καί Επιστημών, νόμιμο
εις βάρος τών πιστώσεων τού νομικού προσώπου «Άρμα Θέί ος».
ποιούνται.
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σήμερον χυρωΔείς :ημοσ:ευΔήτω ο:ά τής Έρημερίϊος
Π. Αζό τής δήμοσιεύσεως τοϋ ζαρόντο; ή λειτουργία καί
Κυβερνήσεως καί έχτελεσΔήτω ώς -/όμος τού Κράτους.
δραστηριότης τής κινητής Δεατρικής μονάδος τού ΈΔνικοϋ
θεάτρου. διακόπτεται.
Έν ΛΔήνα:ς τή 12 Αύγουστου 1976
4.
Κατά την τρωτήν έοαρμογήν τοϋ παρόντος. επιτρέ
πεται ή άζέσζασις είς κενάς όργανικάς Δέσεις τού νομικού
προσώπου «Άρμα Θέσζιδος» καί μέχρι τής ζληρώσεως τού
των υπαλλήλων τού Υπουργείου Π ελιτισμού καί Εζιστημών
ΣΧΕΔΙΟ ΧΟΜΟΓ
ή εζοζτευομένων ύζ' αύτοϋ Δημοσίων Υπηρεσιών καί ΝΠΔΔ.
ΆρΔρΟν 22.
Εξουσιοδοτήσεις.
1. Διά Προεδρικών Διαταγμάτων, έκδιδομένων μετά ζαρέλευσιν έτους άζό τής δημοσιεύσεως τοϋ παρόντος ίιά τής
Ε-ρημεριίος
τής Κυβερνήσεως. ζροτάσει
τών Υπουργών
Προεδρίας Κυβερνήσεως. Πολιτισμού καί Επιστημών xai
Οικονομικών καί χατά τροζοζοίησ’.ν τών διατάξεων τοϋ ζαρ ον τ ο ς χαΔ ορίζοντα::
α) Τά τής άναίιαρΔρώσεως τών Υπηρεσιών τοϋ νομ:χοϋ
προσώπου «Άρμα θέσζιδος» χα; τών βασικών αρμοδιοτήτων
τούτων.
β) Τά τής άναίιαρΔρώσεως. συστάσεως. χαταργήσεως ή
συγχωνεύσεως κλάδων χα; Δέσεων τοϋ. πάσης κατηγορίας,
χλάίου χα: βαΔμοϋ.,.οί.α.σίήζοτε είϊικότητος χα: σχέσεως ττροσωζικοϋ. χαΔοριζομένης εξ ύπαρχής τής είς όργανικάς ·θέοε;ς συνΔέσεως χα; χατανομής τών χλάοων, ίαΔμών χα; ει
δικοτήτων.
γ) Τά τοϋ καΔορισμοϋ τών προσόντων τοϋ πάσης ςύσεως
προσωπικού.
V
ϊ) Τά τών προϊσταμένων τών οργανικών μονάδων χα: τά
τής άναπληρώσεως τούτων.
2. 'Η χατά τάς προηγουμένας παραγράφους άναδιαμόρφωσις τών χλάοων χα: τών οργανικών Δέσεων ίέν δύναται να
‘χη ώς συνέπειαν τήν άπόλυσιν ή υποβιβασμόν υπαλλήλων.,
Ο: τυχόν έκ τής τοιαύτης άναδιαμορφώσεως παραμένοντες

ουτα: χατ αργούν τα; αυτοδικαίως άμα τή προαγωγή ή τή καΔ’
Οιονδηζοτε τούτον εξόοω έκ τής ύπηρεσίας τών χατεχόντων
ταυτας υπάλληλων.
·
'
•Τ Δ:α Π. Δ/τος έκίιδομένου ζροτάσει τών Υπουργών"
Προεδρίας Κυβερνήσεως. Πολιτισμού χα: Επιστημών χαΓ
Απασχολήσεως καί μετά γνώμην τοϋ Άνωτάτου Συμβουλίου
Εργασίας χαΔορίζεται το πειΔ αρχικόν δίκαιον τού έττί σχέσε: ιδιωτικού δικαίου προσωπικού τοϋ διεπομένού ύζό τοϋ παρίντος νόμου.
·
4· Δ;' αποφάσεων τοϋ Υπουργού Πολ:τ:σμοϋ χα: Έπιστημών, έκδιδομένων μετά γνώμην τοϋ Δ:ο:χητ:χθϋ Συμβουλίου
του Αρματος θέσζιδος χα: δημοσιευμάτων διά τής Έφημεί'-δ'-ς τής Κυβερνήσεως ρυΔμίζονται ;
α) Πάσα λεπτομέρεια τών διά τοϋ παρόντος νόμου χα: τών
χατ έραρμογήν τούτου έκδιδομένων οργανωτικών διαταγμάτων τοϋ νομ:χοϋ προσώπου «Ά>ρμα θέσζιδος» όριζοαένων αρ
μοδιοτήτων τοϋ Διοικητικού Συμβουλίου Γενικού ΔιευΔυντοϋ,
τών Τμημάτων χα: αυτοτελών,Γραφείων. .

τής

Δ:άλυση τού ΝΠΔΔ μέ τήν έζωνυμία «Άρμα Θέσζ:ίος»
καί άλλες ο:ατάςε:ς.
ΆρΔρο 1Το Ν ΓΙΔΔ
στήΔηχε μέ τό
σώζου ϊημοσίου
καί όργαν.σν.οϋ
1982.

μέ τήν έζωνυμία «Άρμα θέσζ:ϊος« ζοϋ συ
ν. 418/1976 «ζερί συστάσεως νομικού ζροο-.χαίου ύζό τήν έζωνυμία «Άρμα Θέσζ:5ος>·
αύτοϋ» ϊ:αλύετα: άζό τήν 1η 'Οκτωβρίου
ΆρΔρο 2.

1. Τά ζερ:ουσ:ακά στοιχεία τοϋ «Άρματος Θέσζ'.ϊος» άζο
τή οημ.οσίευση τού νόμου αύτοϋ αυτοί!χα:α κ.α: χωρίς άλλη
2:ατύζωση ζλήν τής άζογραρής. μεταβ-.βάζοντα: χατά κυριό
τητα στο Έλλην.χό Δημόσιο- χα: τίΔεντα: στή ϊ:άΔεση τού
Τζουργείου Πολ:τ:σμοϋ καί Έζιστημών. Μέ άζοράσε’.ς του,
ζού ϊημοσιεύοντα: στήν Έρημερίϊα τής Κυβερνήσεως, ό 'Τζουργός Πολ:τισμοϋ χα: Έζιστημών μζορεί νά τά ζαραχωρεί χατά χρήση στά ν.ζ.ο.ο. ζοϋ έζοζτεύε: ή σέ ν.ζ.ι.δ. μέ ζολ:τ:στ:χοϋς σν.οζούς. Οί μεταβ:βάσε:ς γίνονται άτελώς καί
άζαλλάσσοντα: άζό χ.άΔε ϊασμό χ.α: φόρο.
2. Στά δικαιώματα καί τις ΰζοχρεώσεις .ζού άζορρέουν
άζό ϊ:ατάςε:ς νόυων ή άζό συμβάσεις ή αζό οζοιαίηζοτε
άλλη σχέση τοϋ «Άρματος Θέσζιδος» υζεισέρχετα: σαν καΔολ:χός διάδοχος τό Ελληνικό Δημόσιο.
3. Οί τυχόν εκκρεμείς δίκες μέ τό «"Άρμα Θέσζιδος» διαχόζτοντα: καί έζαναλαμβάνονται, σύμρωνα μέ τις διατάζεις
τοϋ Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, μέ. τό Ελληνικό Ατμί
σιο.
4. Τό 'Αρχείο τοϋ «Άρματος θέσζιδος». ζεριέρχεται στό
'Τζουργεΐο Π ελιτισμού χα: Έζιστημών.
ΆρΔρο 3.
1. Οί, ζαραχάτω οργανικές Δέσεις μονίμου
ζροσωζιχοϋ
μεταςέροντα: άζό τήν 1η Οκτωβρίου 1982. ώς έζής:
α) Στό 'Τζουργεΐο Πολιτισμού καί ’Εζιστημών: Τρεις (3) Δέσεις μέ ίαΔμοϋς 10ο—6ο τοϋ κλάδου ΜΕ1
Διοικητικού.
Δύο (2) Δέσεις μέ βαΔμοϋς 12ο—9ο τοϋ κλάδου ΣΕ κλη
τήρων—Δυ σωρών.
Ο! Δέσεις αυτές ζροσΔέτοντα: στους κλάδους ΜΕ1 Διοι
κητικού καί ΣΈ1 κλητήρων, άτυτίστοιχα.
β) Στήν ΈΔνική Λυρική Σκηνή:
...
Δύο (2) Δέσεις μέ βαΔμοϋς 8ο—6ο τοϋ κλάδου ΑΤΙ Διοι
κητικού.
Δύο (2) Δέσεις μέ βαΔμοϋς 10ο—6ο τοϋ κλάδου ΜΕΙ

ί) Ή κατανομή τών διά τοϋ παρόντος νόμου χα:
τών
Διοικητικού.
χατ' έραρμογήν τούτου έκδιδομένων όργχ/ωτικών διαταγμάΟί Δέσεις αύτές ζροσΔέτοντα·. στούς κλάδους ΑΤΙ Διοι
καΔοριζομένων αρμοδιοτήτων τών τμημάτων τής Διευκητικού—Λογιστικού καί ΜΕΙ Διοικητικού—Λογιστικού,
νύνσεως Διοικήσεως είς Γραρεία.
άντίστοιχα.
7.
Τά τών καΔηχόντων τών μελών τοϋ Δ:ο:χητ:χοϋ Συμ
γ) Στή Στέγη Καλών Τεχνών χα: Γραμμάτων:
βουλίου. τοϋ Γενικού Δ'.ευΔυντοϋ χα: τοϋ πάσης ρύσεως προ
Μία (1) Δέση μέ βαΔμό 8ο—6ο τοϋ κλάδου ΑΤΙ Διοιχησωπικού τοϋ νομικού προσώπου «Άρμα θέσζ:2ος)ΐ.
ϊ/ Τά τής 2:αχε:ρίσεως χα: τοϋ ελέγχου τών ζεριουσ:αΜία (1) Δέση μέ βαΔμό 10ο—5ο τού κλάδου ΜΕΙ Διοι
xxv"' στοιχείων, ώς καί ζάν Δέμα άρορών είς την έν γένε:
κητικού.
εσωτερικήν λε’.τουργίαν.
.
ΆρΔρον 23. ,'
Ο! Δέσεις αύτές ζροσΔέτοντα·. στοϋς κλάδους ΑΤΙ Διοικη
ίί :σχϋς τοϋ ταρόντος νόμου άρχετα: άζό τής Σημοσιεύτικού καί ΜΕΙ έζιστάτου, άντίστοιχα.
σεως του ϊ:ά τής Έρημερίϊος τής Κυβερνήσεως.
2. Μέ άζόςαση τοϋ Ύζουργοϋ Πολιτισμού καί Έζιστημών,.
Ο ζαρών νόμος ψηρ'.σΔείς ύζό τής Βουλής καί zap’ Ημών
ζοϋ Δά έκίοΔεί μετά άζό γνώμη τού αρμόδιου Τζηρεσιακοϋ
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Συμβούλιο!) τοϋ Ύπουργείου Πολιτισμού καί Επιστημών καί
θά δημοσιευθεί στήν 'Εφημερίδα τής Κυβερνήσεως. ορίζον
ται οι υπάλληλοι πού -Si μεταφερθοϋν στό 'Υπουργείο Πολι
τισμού y.ai Επιστημών. στην Εθνική Λυρική Σκηνή καί στή
Στέγη Καλών Τεχνών y.ai Γραμμάτων, αντίστοιχα.
3. Ή ένταξη στούς παραπάνω κλάδους καί ή σειρά αρ
χαιότητας τών υπαλλήλων τής παραγρ. 1 σέ σχέση μέ τούς
άλλους υπαλλήλους τσού υπηρετούν στους κλάδους πού -Si γί
νε: ή μεταφορά. καθορίζεται μέ άπόφαση τοϋ 'Υπουργού Πο
λιτισμού καί Επιστημών ή τοϋ Διοικητικού Συμβουλίου ανά
λογα. που έκδίδεται μετά άπό σύμφωνη γνώμη τών αρμοδίων
Υπηρεσιακών Συμβουλίων μέ βάση την ημερομηνία πού άπέκτησε ό καθένας τον τελευταίο βαθμό του.
4. Οι υπάλληλοι πού θά μεταφερθοϋν μπορούν κατ’ επι
λογή’ τους είτε να εξακολουθήσουν να υπάγονται στα Τα
μεία Αρωγής ή Επικουρικής ασφάλισης στά όποια μέχρι τήν·
ημερομηνία · τής μεταφοράς τους ύπάγονται, είτε νά υπαχθούν
στά αντίστοιχα τών Υπηρεσιών στις όποιες μεταφέρονται.
5. "Ολες ο: κενές θέσεις μονίμου προσωπικού τού «Άρ
ματος Θέσπιδος» ·/.αταργούνται.
··

. Άρθρο 4.

1. "Ολες οί θέσεις τού «"Αρματος Θέσπιδος» μέ σχέση
ιδιωτικού δικαίου, πού προβλέπονται άπό το άρθρο 11 παρ.
1 περ. III υποπεριπτώσεις, α^ ί, γ. δ καί ε_τού ν. 418/1976καταργούνται καί αυτοί πού τις κατέχουν απολύονται αυτοδί
καια, άπό την 1η Οκτωβρίου 1982.
■ 2. Άπό τή δημοσίευση τού νόμου χύτου μέχρι την 1η Ο
κτωβρίου 1982 όσοι υπηρετούν στο «"Αρμα Θέσπιδος» καί εμ
πίπτουν στην nap. 1 άποσπώνται στά Κρατικά Θέατρα, μέ
απόφαση τού Υπουργού Πολιτισμού καί Επιστημών.
3. Οί υπάλληλοι πού υπηρετούν μέ σύμβαση αορίστου χρό
νου σέ θέσεις εργατών—καθαριστριών πού προβλέπονται στο
άρθρο 11 παρ. 1, περ. III. ύποπ. στ' τού ν. 418/1976 μεταφερονται αυτοδίκαια μέ τις θέσεις τους στο 'Υπουργείο Πο
λιτισμού καί Επιστημών. Για τή μεταφορά αυτή έκδίδεται·
διαπιστωτική πράξη τού Υπουργού Πολιτισμού καί Επιστη
μών πού δημοσιεύεται στήν Εφημερίδα τής Κυβερνήσεως.
4. Λήγουν οί συμβάσεις εργασίας ή μισθώσεις έργου πού
έγιναν σύμφωνα, μέ τις διατάξεις τών παρ. 2 καί 3 τού άρ
θρου 11 τού ν. 418/1976 καί αυτοί πού υπηρετούν μέ τή σχέ
ση χυτή άπολύονται αύτοδίκαια, χωρίς άλλες διατυπώσεις.
Άρθρο 5.,
Οί δαπάνες μισθοδοσίας τού προσωπικού πού μεταφέρεται,
βαρύνουν τον προϋπολογισμό τών Υπηρεσιών στις όποιες
μεταφέρεται καί οί όποιες ένισχύονται μέ τά άναγκαία πρός
τούτο ποσά άπό τήν πίστωση πού γράφτηκε στον προϋπολο
γισμό τού Υπουργείου Πολιτισμού καί Επιστημών τρέχοντος
έτους γιά επιχορήγηση τού καταργουμένου «Άρματος Θέσπιδος». Τυχόν άδιάθετα ταμειακά υπόλοιπα τού καταργου
μένου Νομικού Προσώπου, μετά τήν εξόφληση τών ανειλημμέ
νων ύποχρεώσεών του κατατίθενται στό Δημόσιο Ταμείο καί
έγγράφονται στόν προϋπολογισμό τού 'Υπουργείου Πολιτι
σμού καί Επιστημών γιά τήν αντιμετώπιση δαπχνών καλλι
τεχνικών δραστηριοτήτων τών Κρατικών Θεάτρων.
Άρθρο 6.
1. Οί θέσεις καλλιτεχνικών διευθυντών, μέ άποδοχές άναπληρωτή γενικού διευθυντή και μέ τριετή θητεία, τοϋ Ε
θνικού Θεάτρου, τής ’Εθνική; Λυρικής Σκηνής, τού Κρατι
κού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος καί τού «"Αρματος Θέσπίδος». πού συστήθηκαν άπό τό άρθρο 24 παρ. J τοϋ νόμου
1075/1980. -/.αταργούνται άπό τή δημοσίευση :οΰ νόμου αύτσΰ.
2. Λήγει ή θητεία τών Καλλιτεχνικών Διευθυντών τών
Κρατικών Θεάτρων άπό τή δημοσίευση τού Νόμου αυτού καί
οι κάτοχο: τών θέσεων αύτών άπολύονται αυτοδίκαια.
Γιά τήν άπόλυση έκδίδεται διαπιστωτική πράξη τού Ύπουργου Πολιτισμού και Επιστημών πού δημοσιεύε ται στήν
Εφημερίδα τής Κυβερνήσεως.

—

3. Στό Εθνικό Θέατρο, στήν Εθνική Λυρική Σκηνή και
στό Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος συνιστάται άπό. μία
(ί) θέση Διευθυντή μέ τριετή θητεία πού μπορεί νά άνανεώνεται καί μέ μισθό ύπαλλήλων ειδικών θέσεων α' βαθμού.
4. Ή επιλογή καί ό διορισμός τών διευθυντών, στις θέ
σεις τής παρ. 3. γίνεται μέ τή διαδικασία πού προίλέπεται
άπό τό άρθρο 4 παρ. 1 τού ν.δ. 48/1974. Μέχρι νά ολο
κληρωθεί ή διαδικασία αυτή καθώς καί σέ περίπτωση άδυναμίας τού διορισθέντος νά άσκήση τά καθήκοντά του γιά όποιοδήποτε λόγο, τό Διοικητικό Συμβούλιο αναθέτει προσωρινά
τά καθήκοντα τού διευθυντή σέ ένα άπό τά μέλη του.
5. Γιά τις θέσεις τής παραγράφου 3 καί τοϋ άρθρου 7
εφαρμόζονται οί διατάξεις τοϋ άρθρου 20 παραγρ. 8 τού
Υπαλληλικού Κώδικα καί τοϋ άρθρου 4 τοϋ ν. 261/1976.
Άρθρο 7.
1. Στήν Κρατική Ορχήστρα Αθηνών καί στήν Κρατική
Ορχήστρα Θεσσαλονίκης συνιστάται άπό μία (1) θέση Διευ
θυντή μέ τριετή θητεία πού μπορεί νά ανανεώνεται καί μέ
άποδοχές ύπαλλήλων ειδικών θέσεων α’ βαθμού.
2. Ό διορισμός στις θέσεις τής παρ. 1 γίνεται μέ άπόφαση τού 'Υπουργού Πολιτισμού καί Επιστημών πού δημο
σιεύεται στήν Εφημερίδα τής Κυβερνήσεως.
3. Ό Διευθυντής τής Ορχήστρας, έάν έχει τήν ιδιότητα
τοϋ Αρχιμουσικού, δέν μπορεί νά διευθύνει πέρα άπό τό ένα
όγδοο (1/8) τών ετήσιων συναυλιών τών Κρατικών Ορχη
στρών.
γ·
Άρθρο 8.
1. Οί πρόσθετες μηνιαίες άποδοχές τών Διευθυντών τών
Κρατικών Θεάτρων καί Κρατικών ’Ορχηστρών γιά καλλι
τεχνική εργασία στά Κρατικά Θέατρα καί στις Κρατικές 'Ορ
χήστρες, δέν μπορούν νά υπερβαίνουν τό 30% τοϋ συνόλου τών
τακτικών άποδοχών τής οργανικής τους θέσεως.
2. Στις άμοιβές τής προηγούμενης παραγράφου δέν περι
λαμβάνονται τά δικαιώματα άπό πνευματική ιδιοκτησία.
Άρθρο 9. Μέ Προεδρικά Διατάγματα πού έκδίδονται ύστερα
άπό
πρόταση τών Υπουργών Προεδρίας Κυβερνήσεως καί Πολι
τισμού καί Επιστημών, καθορίζονται τά προσόντα καί οί αρ
μοδιότητες τών διευθυντών τών Κρατικών Θεάτρων καί τών
Κρατικών Ορχηστρών.
‘
Άρθρο 10.
Οί διατάξει; περί διορισμού Κυβερνητικού Επιτρόπου στά
Κρατικα Θέατρα καταργοϋνται.
Άρθρο 11.
Enx/αφέρετα: σέ ισχύ τό άρθρο 140 τού Κανονιστικού
Διατάγματος τής 4ης Δεκεμβρίου 1943 «περί έγκρίσεως τού
Οργανισμού τοϋ Εθνικού Θεάτρου» καί τροποποιείται ώς
έ-ιή» ·

«Άρθρο 140.
Τό Εθνικό Θέατρο οργανώνει κινητές θεατρικές μονάδες
μέ προσωπικό τοϋ Εθνικού Θεάτρου καί μέ προσωπικό δια
φόρων ειδικοτήτων πού θά προσλαμβάνεται μέ σύμβαση εργα
σίας ορισμένου χρόνου, σύμφωνα μέ τις διατάξεις τού ΚΕΦ.
Δ’ άρθρα 51 και έπόμενα τού ν. 993/1979».
Άρθρο 12.
1. Από τις ειδικότητες πού προβλέπονται στό άρθρο 1.
Α' κατηγορία, περίπτωση I Εκπαιδευτικό Π ροσωπικό Κλά
δου ΑΡ ύποδιευθυντοΰ τής άποφάσεως τού Υπουργού ’Ε
θνικής II αιδείας και Θσησκευυάτων μέ άσιθμό 103765/
1828/1 3.9.1958 (ΦΕΚ 255/B/195S).' κατάογεϊτα: ή είδικοτητα τη; δραματικής τέχνης.
2. Καταργοϋνται αυτοδίκαια δύο μόνιμες θέσεις τού κλά
δου ΑΡ4 καθηγητών Β’ Τάξεως μέ βαθμούς 7ο—4ο τού

— ii —
Κρατικού Ωϊείου Θεσσαλονίκης τις όττοΤες κατέχουν ϊ'.πλω;j.3tοϋχο: εΐϊικότητος Δραματικής Τέχνης πού είχαν προσλησθεί γιά τις άνάγκες τής -χολής του. Δραματικής Τέχνης.

3.
Οί πιό πάνω οικονομικές επιπτώσεις θά καλυφθούν
άπό τήν πίστωση πού είναι γραμμένη στον Προϋπολογισμό τού
Υπουργείου Πολιτισμού καί Επιστημών για επιχορήγηση τού
3.
Ο: κάτοχοι των θέσεων πού καταργούνται άπολύονται Άρματος θέσπιοος.
Αθήνα, 2 Ιουνίου 1982
αΰτοίίκαια. Γιά την απόλυσή τους έκϊίϊ-εται ϊιαπιστωτική
πράίίη τού Υπουργού Πολιτισμού καί Επιστημών. βεβαιω
Οι Υπουργοί
τική τής πραγματικής καί συντάξιμης υπηρεσίας τους.
Οικονομικών
Πολιτισμού καί Επιστημών
Άρθρο 13.

ΜΑΝΟΛΗΣ ΔΡΕΤΤΑΚΗΣ

1. Το έϊάφιο γ τής παρ. ·4 τού άρθρου 14 τοϋ νόμου
1138/1981 αντικαθίσταται ώς εξής:
«Ο: άποτυχόντες στις ϊιενεργούμενες άπό τις Σχολές καί
Επιτροπές εξετάσεις Γ/ετείς σπουϊαστές δεν έπαναλαμίάνουν τά μαδήματα τής τάξεώς τους, άλλά παραπέμπονται
στήν επόμενη εξεταστική περίοϊο y.2·. εξετάζονται μόνο στά
μαθήματα στά όποια άπέτυχαν».
2. Ο! προθεσμίες για την έγγραφή σπουϊ αστών καί τή
λήξη λειτουργίας τών ίϊιωτικών σχολών Δραματικών, Χο
ρού y.2: Κινηματογράφου, πού προβλέπονται άπό την “2p. 1
τού άρθρου 27 τού ν. 1138/1981, παρατείνονται κατά ενα
σχολικό έτος.
- * —-------------------------- Άρθρο-14.
—----------------1. Κ2τ2ργούντ2! άπό τή ϊημοσίευση τού νόμου αυτού:
2)

Οί ϊιατάξεις τών άρθρων 23, 24 τού ν. 1075/80.

Jo) Ο! ϊιατάξεις τού Π.Δ. 617/81 «περί άρμοϊιοτήτων
τών Γενικών Διευθυντών καί τών Καλλιτεχνικών Διευθυντών
τών Κρατικών Θεάτρων».
!
γ) Ο! ϊιατάξεις τού άρθρου μόνου τού ν. 11·3/45, τού
άρθρου 7 τού Ν.Δ. 4370/64 κα; τού άρθρου 5 τού Ν.Δ.80/46.
: .·
:
*:
2. Καταργούνται άπό την 1η ‘Οκτωβρίου 1982 οί ϊιατάςεις τού ν. 418/76 και κάθε ϊιάταξη πού έκϊόθηκε κατ’
έξουσιοϊότηση τού νόμου αυτού.
·. μ...
.
. -ί
Άρθρο 15.
Ή ισχύς τού νόμου άρχίζε: ά-ό τή ϊημοσίευση του στήν
Εφημερίϊα τής Κυβερνήσεως. έκτος άπό τις ϊιατάξεις πού
ορίζεται ρητά ότι ισχύουν άπό ϊιαφορετική ημερομηνία.
’Αθήνα, 2 ’Ιουνίου 1982
Οί 'Γπουργοί
Προείρίας Κυβερνήσεως
Λ. ΚΟΤΤΣΟΓΙΩΡΓΑΣ

Οικονομικών
' MAN. ΔΡΕΤΤΑΚΗΣ

Πολιτισμού καί Επιστημών
Μ. ΜΕΡΚΟΤΡΗ' .

ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
(Άρθρο 75 παρ. 3 τού Συντάγματος)
Στό Νομοσχέϊιο τού ’Γπουργείου Πολιτισμού και Επιστη
μών «Διάλυση τού Ν.Π.Δ.Δ. με τήν επωνυμία «"Αρμα θέ
σπισες» καί άλλες ϊιατάξεις».
Από τό πιό πάνω Νομοσχέϊιο προκαλούνται οί οπής οικο
νομικές επιπτώσεις:
1. Ενϊεχομένη οαπάνη τού Κρατικού Προϋπολογισμού, άπό
τό γεγονός ότι υπεισέρχεται σάν καθολικός ϊιάϊοχος στις
υποχρεώσεις τοϋ καταργουμένου Άρματος θέσπιϊος.
2. Δαπάνη τών Κρατικών θεάτρων και ’Ορχηστρών καί
εμμεσα οαπάνη τού Κρατικού Προϋπολογισμού πού επιχορηγεί
αυτά, ποσού ϊραχ. 44.100.000 περίπου τό χρόνο, άπό τή σύστα
ση θεσεων Διευθυντών καί άπό τήν οργάνωση κινητών θεατρι
κών μονάϊων. Ή ϊαπάνη αύτή για τό τρέχον οίκον, έτος
περιορίζεται σέ ϊραχ. 10.700.000 περίπου.

ΜΕΛΙΝΑ ΜΕΡΚΟΤΡΗ

Άριθ. 24.1.1982
ΕΚΘΕΣΗ
Γενικού Λογιστηρίου τού Κράτους
(Άρθρο 75 παρ. 1 τού Συντάγματος) στό σχέϊιο νόμου τού
Υπουργείου Πολιτισμού καί Επιστημών για «Διάλυση τού
Ν.Π.Δ.Δ. μέ τήν επωνυμία «Άρμα Θέσπιοος» καί άλλες
ϊιατάξεις».
Μέ τις ϊιατάξεις τού άνωτέρω σχεδίου νόμου θεσπίζονται
τά
1. Τό Ν.Π.Δ.Δ. μέ τήν επωνυμία «Άρμα θέσπιοος» πού
-συστήθηκε μέ τό Ν. 418/1976 «περί συστάσεως νομικού προ
σώπου ϊημοσίου ϊικαίου ύπό τήν επωνυμία «"Αρμα Θέσπιοος»
καί οργανισμού αυτού» ϊιαλύεται άπό τήν 1η ‘Οκτωβρίου 1982.
(άρ-Spo 1).
2. α) Τά περιουσιακά στοιχεία τοϋ «Άρματος Θέσπιοος»
άπό τή ϊημοσίευση τού νομοσχεϊίου αύτοοίκαια καί χωρίς
άλλη ϊιατύπωση πλήν τής άπογραφής. μεταβιβάζονται κατά
κυριότητα στό Ελληνικό Δημόσιο καί τίθενται στή ϊιάθεση τοϋ
Υπουργείου Πολιτισμού καί Επιστημών. Μέ άποφάσεις του,
πού ϊημοσιεύονται στήν Εφημερίϊα τής Κυβερνήσεως, ό 'Τπουργός Πολιτισμού καί Επιστημών μπορεί νά τά παραχωρεί
κατά χρήση στά Ν.Π.Δ.Δ. πού εποπτεύει ή σέ Ν.Π.Ι.Δ. μέ
πολιτιστικούς σκοπούς. Ο! μεταβιβάσεις γίνονται άτελώς καί
απαλλάσσονται άπό κάθε ϊασμό και φόρο.
β) Στά ϊικαιώματα καί τις υποχρεώσεις πού απορρέουν
άπό ϊιατάξεις νόμων ή άπό συμβάσεις ή άπό όποιαίήποτε άλλη
σχέση τοϋ «"Αρματος θέσπιίος» υπεισέρχεται σάν καθολικός
ϊιάϊοχος τό Ελληνικό Δημόσιο, (άρθρο 2).
3. α) Ο! οργανικές θέσεις μονίμου προσωπικού τοϋ Άρ
ματος Θέσπιϊος. πού έχουν πληρωθεί, μεταφέρονται άπό τήν
1η ’Οκτωβρίου 1982:
αα) Στό'Τπουργείο Πολιτισμού καί Επιστημών:
Τρείς (3) θέσεις μέ βαθμούς lCc—6ο τού κλάϊου ΜΕ1
— Διοικητικού.
Δύο (2)· θέσεις μέ βαθμούς 12ο—9ο τοϋ κλάϊου ΣΕ
Κλητήρων — Θυρωρών.
ββ) Στήν Εθνική Λυρική Σκηνή:
Δύο (2) θέσεις μέ βαθμούς 8ο—6ο τού Κλάϊου ΑΤΙ - —
Διοικητικού.
• Δύο (2) θέσεις μέ βαθμούς 10ο—6ο τού κλάϊου ΜΕ1 —
Διοικητικού.
γγ) Στή Στέγη Καλών Τεχνών καί Γραμμάτων.
Μία (1) θέση μέ βαθμό 8ο — 6ο τού Κλάϊου ΛΤ1 —
Διοικητικού.
Μία (1) θέση μέ βαθμό 10ο — 6ο τού Κλάϊου ΜΕ1 —
Διοικητικού.
β) Οί υφιστάμενες κενές οργανικές θέσεις μονίμου προ
σωπικού τού Άρματος Θέσπιϊος καταργούνται. (άρθρο 3).
4.
α) Οί υφιστάμενες όγϊόντα (80) θέσεις τού Άρματος
Θέσπιϊος μέ σχέση ίϊιωτικού ϊικαίου, πού προβλέπονται άπό
τό άρθρο 11 παρ. 1 περ. III ύποπεριπτώσεις α, β, γ, ί
καί ε τού Ν. 418/76 καταργούνται καί αυτοί πού τις κα
τέχουν άπολύονται αύτοϊικαια, άπό τήν 1η ‘Οκτωβρίου ‘82.
β) Οί υπάλληλοι πού •υπηρετούν μέ σύμβαση άορίστου χρόνου σέ θέσεις εργατών — καθαριστριών, πού προβλέπονται
στό άρθρο 11 παρ. 1 περ. III ύποπ. στ' τού Ν. 418/76

