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ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο Ι

Διορισμός καλλιτεχνικού και αναπληρωτή καλλιτεχνικού διευθυντή Εθνικού Θεάτρου και

Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος - Τροποποίηση του άρθρου 3 του ν. 2273/1994

Στο άρθρο 3 του ν. 2273/1994 (Α’ 233) θεσπίζονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις:

1. Στην παρ. 13 αντικαθίσιαται το πρώτο εδάψιο, διαγράφεται το τρίτο εδάψιο, μετά το

πρώτο εδάψιο προστίθενται δεύτερο, τρίτο, Τέταρτο, πέμπτο και έκτο εδάψιο και η
παράγραφος διαμορψώνεται ως εξής:

«13. Με απόψαση του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού, που δημοσιεύεται στην

Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και εκδίδεται κατόπιν ειδικά αιτιολογημένου γνωμοδοτικού

πρακτικού αξιολόγησης των υποψηψίων εκ μέρους Ειδικής Επιτροπής Αξιολόγησης και

Επιλογής, ειτιλέγεται και διορίζεται ο καλλιτεχνικός διευθυντής κάθε Θεάτρου (Εθνικό
Θέατρο και Κρατικό Θέατρο Βοσείου Ελλάδος) για τριετή θητεία που μπορεί να ανανεώνεται

για μία ακόμη θητεία. Ο καλλιτεχνικός διευθυντής επιλέγεται κατόπιν δημόσιας πρόσκλησης
εκδήλωσης ενδιαφέροντος, στην οποία προβαίνει το Δ.Σ. κάθε Θεάτρου, μετά από έγκριση
αυτής από τον Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού. Η Ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης και
Επιλογής συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού από
προσωπικότητες της ημεδαιτής ή της αλλοδαπής αναγνωρισμένου κύρους ή συμβολής στον
χώρο του Θεάτρου. Για τη Θέση του καλλιτεχνικού διευθυντή επιλέγεται πρόσωπο
αναγνωρισμένου κύρους που έχει διακεκριμένη παρουσία στον χώρο του Θεάτρου ή
διακεκριμένη επαγγελματική ενασχόληση στον χώρο αυτό με μια από τις ιδιότητες του
ηθοποισύ, σκηνοθέτη, Θεατρικού συγγραψέα, μεταψραστή έργων, θεατρολόγου, κριτικού
Θεάτρου, σκηνογράψου, ή διαθέτει τουλάχιστον ιτενταετή επαγγελματική εμπειρία στην
οργάνωση και διεύθυνση Θεατρικών παραγωγών ή διαθέτει εμπειρία στην οργάνωση και
λειτουργία δραματικής σχολής ή στη διδασκαλία της υποκριτικής τέχνης. Για την επιλογή του



καλλιτεχνικού διευθυντή δύναται να συνεκτιμώνται από την Ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης
και Επιλογής πρόσθετα προσόντα ακαδημαϊκών τίτλων και ξένων γλωσσών. Η Ειδική
Επιτροπή Αξιολόγησης και Επιλογής δύναται να ζητά κάθε στοιχείο σχετικά με την
επαγγελματική δεοντολογική συμπεριψορά των υποψηψίων.

Με απόψαση του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού ο διορισμός του καλλιτεχνικού

διευθυντή μπορεί να ανακαλείται αζημίως και πριν τη λήξη της θητείας του, σε περίπτωση
που ο ετήσιος απολογισμός του έργου του καλλιτεχνικού διευθυντή απΟρριψθεί από το
διοικητικό συμβούλιο σε ειδική συνεδρίαση, πλήρως αιτιολογημένα, με πλειοψηψία δύο
τρίτων (2/3) επί του συνόλου των μελών του ή για σπουδαίο λόγο που ανάγεται στην άσκηση
των καθηκόντων του.

ο καλλιτεχνικός διευθυντής έχειτις εξής αρμοδιότητες:

α. Καταρτίζειτο δραματολόγιο κάθε περιόδου.

β. Καταρτίζει τον προϋπολογισμό κάθε έργου και κάθε θεατρικής παράστασης ή εκδήλωσης
γενικά, λαμβάνοντας υπόψη ότιτο σύνολο των παραστάσεων ή εκδηλώσεων δεν πρέπεινα
υπερβαίνει τον εγκεκριμένο από το διοικητικό συμβούλιο προϋπολογισμό.

γ. Είναι υπεύθυνος για την όλη και εντός του προϋπολογισμού του Θεάτρου προετοιμασία,
Οργάνωση και εκτέλεση κάθε καλλιτεχνικής παραγωγής του Θεάτρου, επιβλέπει την
προετοιμασία των έργων που ανεβαίνουν, καθορίζει το ωράριο δοκιμών και παρακολουθεί,
συντονίζει και ελέγχει την εργασία των καλλιτεχνικών συντελεστών, καθώς και του
απαραίτητου για την εκτέλεση της παραγωγής τεχνικού, διοικητικού και βοηθητικού
προσωπικού.

δ. Επιβλέπει και δίνει κατευθύνσεις και εντολές για τη σωστή και έγκαιρη σκηνική,
σκηνογραψική, μουσική, ενδυματολογική και κάθε άλλη αναγκαία προετοιμασία, δοκιμή και
παράσταση κάθε παραγωγής, για καθεμιά από τις οποίες εγκρίνειτις επιμέρους δαπάνες για
το ανέβασμα στα πλαίσια της ευθύνης του για την τήρηση του προϋπολογισμού τους.

ε. Προσλαμβάνει στο πλαίσιο του προϋπολογισμού με συμβάσεις εργασίας ορισμένου
χρόνου ή συνάπτει συμβάσεις έργου με το καλλιτεχνικό και τεχνικό προσωπικό ή ειδικούς
συνεργάτες, μετακαλεί συγκροτήματα ή καλλιτέχνες, υπογράψει τις συμβάσεις πρόσληψης
και μετάκλησης των παραπάνω και ορίζει τους καλλιτεχνικούς και μη όρους της
απασχόλησής τους, συμψωνεί τους όρους και τις αμοιβές της σύμβασης εργασίας και έργου
κάθε μέλους του καλλιτεχνικού προσωπικού, καθώς και τις αμοιβές του τεχνικού
προσωπικού που απασχολεί με σύμβαση έργου.

στ. ‘Εχει πειθαρχική εξουσία σε πρώτο βαθμό για το καλλιτεχνικό και τεχνικό προσωπικό.

ζ. Προίσταται των καλλιτεχνικών και τεχνικών μονάδων, καθώς και των μονάδων Εκδόσεων
και Δημοσίων Σχέσεων του Θεάτρου, κατά τα ειδικότερα καθοριζόμενα στον εσωτερικό
κανονισμό του Θεάτρου ως προς τη δομή των υπηρεσιών του. Εποπτεύει και συντονίζει τη
λειτουργία των μονάδων αυτών, επιβλέπει την εκτέλεση των σχετικών αποψάσεων του
διοικητικού συμβουλίου, των νόμων και του εσωτερικού κανονισμού και γενικά έχει κάθε
αρμοδιότητα που έχει σχέση με τη λειτουργία των παραπάνω μονάδων του Θεάτρου.

-



η. Εποπτεύει τη δραματική σχολή του Θεάτρου, έχει την ευθύνη για τα Θέματα λειτουργίας
της, καθορίζει τους καλλιτεχνικούς στόχους της και δύναται να διδάσκει σε αυτήν, προτείνει
τον διευθυντή της προς το διοικητικό συμβούλιο, προσλαμβάνει, μετά από εισήγηση του
διευθυντή, τους καθηγητές και το υπόλοιπο τιροσωπικό της και καταρτίζει τον κανονισμό
λειτουργίας της που εγκρίνεται από το διοικητικό συμβούλιο. Με τον κανονισμό λειτουργίας
της σχολής ρυθμίζεται κάθε Θέμα που αψορά τη διεύθυνση και τη διαχείριση της σχολής, τις
προϋποθέσεις και τους όρους ψοίτηοης σε αυτή και γενικά κάθε Θέμα που αψορά τη
λειτουργία της στα πλαίσια του σκοπού του Θεάτρου. Αν για οποιονδήποτε λόγο απουσιάζει
ή εκλείπει ο διευθυντής, ο καλλιτεχνικός διευθυντής ασκεί καθήκοντα και διευθυντή της
σχολής.

Θ. Αποψασίζει για τις παραστάσεις, τις εμψανίσεις σε ψεστιβάλ ή άλλες εκδηλώσεις και
περιοδείες και αποφασίζει τις διανομές μετά από έγγραψη εισήγηση των σκηνοθετών.

ι. Προτείνει στο διοικητικό συμβούλιο το σχέδιο κανονισμού εσωτερικής λειτουργίας του
Θεάτρου καιτην αναθεώρησή του σε συνεργασία μετον διοικητικό-οικονομικό διευθυντή.

ια. Υποβάλλει κατ’ έτος προς έγκριση στο διοικητικό συμβούλιο αναλυτικό απολογισμό του
καλλιτεχνικού έργου του με κατάσταση εσόδων και εξόδων».

2. Στην παρ. 15 τροποποιούνται το πρώτο, δεύτερο και Τρίτο εδάψιο, προστίθενται τέταρτο
και πέμπτο εδάψιο και η παράγραψος διαμορψώνεται ως εξής:

«15. Με απόψαση του ΔΣ. του Θεάτρου, που εκδίδεται μετά από εισήγηση του
καλλιτεχνικού διευθυντή και δημοσιεύεται στην Εψη μερίδα της Κυβερνήσεως, διορίζεται στο
Θέατρο ένας αναπληρωτής καλλιτεχνικός διευθυντής με θητεία που διαρκεί όσο η θητεία
του καλλιτεχνικού διευθυντή, τον οποίο επικουρεί και αναπληρώνει στα καθήκοντά του. Ο
αναπληρωτής καλλιτεχνικός διευθυντής έχειτα προσόντατου τετάρτου εδαψίου της παρ. 13.
Με τη λήξη της θητείας του καλλιτεχνικού διευθυντή λήγει αυτοδίκαια και η θητεία του
αναπληρωτή καλλιτεχνικού διευθυντή, χωρίς να Θεμελιώνεται δικαίωμα αποζημίωσης ή
άλλης απαίτησης από οποιαδήποτε αιτία. Σε περίπτωση πρόωρης λήξης της θητείας του
καλλιτεχνικού διευθυντή για οποιοδήποτε λόγο, ο νέος καλλιτεχνικός διευθυντής διορίζεται
κατά τη διαδικασία της παρ. 13 για το υπόλοιπο της θητείας. ‘Εως τον διορισμό αυτού, ο
Υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού δύναται, με απόψασή του που δημοσιεύεται στην
Εψημερίδα της Κυβερνήσεως, να αναθέτει την άσκηση προσωρινών καθηκόντων
καλλιτεχνικού διευθυντή είτε στον αναπληρωτή καλλιτεχνικό διευθυντή ή σε πρόσωπο
αναγνωρισμένου κύρους στον χώρο του Θεάτρου, έως την ολοκλήρωση της διαδικασίας της
παρ. 13, την οποία κινεί εντός προθεσμίας τριών (3) μηνών.

Ο αναπληρωτής καλλιτεχνικός διευθυντής μπορεί να διδάσκει στη δραματική σχολή του
Θεάτρου και να συνάιττει, κατά τη διάρκεια της Θητείας του, με το Θέατρο μία σύμβαση
έργου κατ’ ανώτατο όριο νια καλλιτεχνικές παραστάσεις, ρεπερτορίου ή μη, σε κάθε
καλλιτεχνική περίοδο».



Άρθρο 2

Ρυθμίσεις σχετικά με τους κανονισμούς λειτουργίας

του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράψου, της

Εθνικής Λυρικής Σκηνής και του Οργανισμού

Μεγάρου Μουσικής Αθηνών

Το άρθρο 11 του ν. 4598/2019 (Α’36) όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 18 του ν.
4708/2020 (Α’140) αντικαθίσταταιως εξής:

«Αρθρο 11 - Κανονισμοί λειτουργίας Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράψου, Εθνικής Λυρικής
Σκηνής και Μεγάρου Μουσικής

Οι Κανονισμοί λειτουργίας: α) της παρ. ό του άρθρου 9 του ν. 3905/2010 (Α’ 219), β) της περ.
γ’ της παρ. 4 του άρθρου 12 του ν. 2273/1994 (Α’ 233) και γ) της υποπερ. Δδ της περ. στ) του

άρθρου 5 της σύμβασης που κυρώθηκε με το άρθρο 10 του ν. 1198/1981 (Α’ 238), εκδίδονται
έως τις 30.9.2021».

Άρθρο 3

Παράταση της ισχύος των πιστωτικών σημειωμάτων λόγω ακύρωσης ή αναβολής
πολιτιστικών εκδηλώσεων Τροποποίηση του άρθρου 16 του ν. 4708/2020

Το πρώτο εδάψιο και σι περ. α), β) και γ) της παρ. 1 του άρθρου 16 του ν. 4708/2020 (Α’140),

όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 70 του ν. 4761/2020 (Α’ 248) αντικαθίστανται και το
άρθρο 16 διαμορψώνεται ως εξής:

«Αρθρο Ιό

Ρυθμίσεις για την ακύρωση και αναβολή εκδηλώσεων

1. Στις περιπτώσεις συμβάσεων, μεταξύ ψυσικών και νομικών προσώπων που
διοργανώνουν θεατρικές παραστάσεις, συναυλίες και λοιπά ζωντανά θεάματα και
ακροάματα και πελατών, σι οποίοι, έναντι αντιτίμου (εισιτήριο), απέκτησαν δικαίωμα
παρακολούθησης των εκδηλώσεων αυτών, σι οποίες είχαν προγραμματιστεί να
πραγματοποιηθούν κατά το χρονικό διάστημα από 25.2.2020 έως και 30.6.2021 και
ακυρώθηκαν ή αναβλήθηκαν ή ενδέχεται να ακυρωθούν ή να αναβληθούν λόγω της
πανδη μίας του κορωνοϊσύ ςΟ\/Ο-19 ισχύουν τα εξής:

α. Εάν, κατόπιν της κατά την παρ. Ι ακύρωσης, ο διοργανωτής υποχρεούται να επιστρέψει
στον πελάτη οποιοδήποτε ποσό που ο πελάτης έχει καταβάλει ως αντίτιμο εισιτηρίου, κατά



παρέκκλιση των εψαρμοστέων διατάξεων σύμβασης ή νόμου, Ο διοργανωτής δύναται να
προσψέρει στον πελάτη, αντί της επιστροψής χρημάτων, ισόποσο πιστωτικό σημείωμα
ισχύος έως τις 30.6.2022 για την παρακολούθηση των εκδηλώσεων του πρώτου εδαψίου.

β. Εάν, νια τις εκδηλώσεις που αναβλήθηκαν ή ενδέχεται να αναβληθούν, ο διοργανωτής
υποχρεούται να επιστρέψει στον πελάτη οποιοδήποτε ποσό που ο πελάτης έχει καταβάλει
ως αντίτιμο του εισιτηρίου, κατά παρέκκλιση των εψαρμοστέων διατάξεων σύμβασης ή
νόμου και αντί της επιστροψής του αντιτίμου του εισιτηρίου, ο διοργανωτής δύναται να
προσψέρει στον πελάτη ισόποσο πιστωτικό σημείωμα που Θα ισχύει για την
παρακολούθηση, κατ επιλογή του πελάτη, είτε της αναβληθείσας εκδήλωσης ή άλλης
εκδήλωσης, που Θα πραγματοποιηθεί μέχρι τις 30.6.2022. 0 διοργανωτής υποχρεούται να
ενημερώνει το κοινό νια τη νέα ημερομηνία της αναβληθείσας εκδήλωσης έγκαιρα με
ανάρτηση στον επίσημο ιστότοπό του, σε όλα τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τα οποία τυχόν
διαθέτει, καθώς και με κάθε πρόσψορο τρόπο και μέσο δημόσιας πρόσκλησης.

γ. Εάν η συνολική αξία της υππρεσίας που Θα παρακολουθήσειτελικά ο πελάτης υπερβαίνει
την αξία του πιστωτικού σημειώματος, η διαφορά καταβάλλεται από τον πελάτη στον
διοργανωτή.

Εάν, για οποιονδήποτε λόγο κατά τη λήξη ισχύος του ιτιστωτικού σημειώματος, δεν έχει
χρησιμοποιηθεί αυτό από τον πελάτη, ο πελάτης δικαιούται και ο διοργανωτής υποχρεούται
να καταβάλει στον πελάτη χρηματικό ποσό ίσο μετην αξία του πιστωτικού σημειώματος έως
τις 2.8.2022.

2. Αστική ευθύνη των διοργανωτών της παρ. Ι έναντι σιουδήποτε προσώπου, η οποία
σχετίζεται άμεσα ή έμμεσα με την πανδημία του κορωνοΙού 0νΙΒ-Ι9, δεν προκύπτει, σε
περίπτωση κατά την οποία, οι ως άνω διοργανωτές εφαρμόζουν τους όρους των ειδικών
πρωτοκόλλων υγειονομικού περιεχομένου. Ο ζημιωθείς Φέρει το βάρος απόδειξης της
ζημίας που υπέστη, της μη πρσσήκουσας εφαρμογής των όρων των ως άνω ειδικών
πρωτοκόλλων καιτης αιτιώδους συνάψειας μεταξύ αυτών.».

Αθήνα, 9 Απριλίου 2021
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‚________

Ι Τροπολογία

Ι Του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού

Ι ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ με τίτλο

Ι «Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου του Δημόσιου Τομέα, Σύμβουλος Ακεραιότητας στη δημόσια

Ι διοίκηση και άλλες διατάξεις για τη δημόσια διοίκηση και την τοπική αυτοδιοίκηση»

Επισττεύδον Υπουργείο: Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού

Στοιχεία επικοινωνίας: Κωνσταντίνος Πλατίτσας (Διευθυντής του Ιδιαίτερου Γραψείου της Υπουργού

Πολιτισμού και Αθλητισμού) τηλ 6973403527

-τΙ:

Επιλέξατε από τον παρακάτω λοτντομέα ή τους τομείς νομοιέτησης

— στους οποίους αφορούν οι 6ασςιατάξεις της αξιολοούμενης ρύιμισης:

ΤΟΜ ΕΙΣ ΝΟΜΟΘΕΤΗΣΗΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ1

ΕΘΝΙΚΗ ΑΜΥΝΑ — ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ2

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ / ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ / ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ3

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ4

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ — ΔΗΜΟΣΙΑ ΤΑΞΗ — ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ5

ΑΝΑΠΤΥΞΗ — ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ6

Ι Τομέας νομοθέτησης επί Θεμάτων Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων και Υπουργείου Πολιτισμού &

Αθλητισμού.
2 Τομέας νομοΘέτησης επί Θεμάτων Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και Υπουργείου Εξωτερικών.

Τομέας νομοΘέτησης επί Θεμάτων Υπουργείου Οικονομικών.
Τομέας νομοθέτησης επί Θεμάτων Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Υπουργείου
Υγείας.

Τομέας νομοΘέτησης επί θεμάτων Υπουργείου Εσωτερικών, Υπουργείου Ψηψιακής Διακυβέρνησης,
Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και Υπουργείου Δικαιοσύνης.
Τομέας νομοΘέτησης επί Θεμάτων Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων, Υπουργείου Περιβάλλοντος &

Ενέργειας, Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών, Υπουργείου Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής,
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων και Υπουργείου Τουρισμού.

ΤΙΤΛΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ

(Χ)

Χ
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ΕΝΟΤΗΤΑ Α: Αιτιολογική έκθεση

Η ιιταυτότητα» της αξιολογοόμενης ρύθμισης

1. Ποιο ζήτημα αντιμετωπίζει η αξιολογούμενη ρύθμιση;

Με το άρθρο 1 της αξιολογούμενης ρύθμισης ρυθμίζεται η διαδικασία επιλογής

καλλιτεχνικού και αναπληρωτή καλλιτεχνικού διευθυντή του Εθνικού Θεάτρου και

του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος τα οποία είναι νομικά Πρόσωπα ιδιωτικού

δικαίου που εποπτεύονται από τον Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού.

Επιπρόσθετα ρυθμίζεται η δυνατότητα του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού

για ανάθεση άσκησης ιτροσωρινών καθηκόντων καλλιτεχνικού διευθυντή είτε στον

αναπληρωτή καλλιτεχνικό διευθυντή είτε σε πρόσωπο αναγνωρισμένου κύρους

στον Χώρο του θεάτρου, σε περίπτωση πρόωρης λήξης της Θητείας του

καλλιτεχνικού διευθυντή για οποιοδήποτε λόγο έως την ολοκλήρωση της

διαδικασίας της παρ. 13 του άρθρου 3 του ν. 2273/1994 (Α’ 233), την οποία κινεί

εντός προθεσμίας τριών (3) μηνών από την πρόωρη λήξη της Θητείας.

Με το άρθρο 2 της αξιολογούμενης ρύθμισης παρατείνεται η Προθεσμία για την

έκδοση των κανονισμών λειτουργίας του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράψου, της

Εθνικής Λυρικής Σκηνής και του Οργανισμού Μεγάρου Μουσικής Αθηνών έως τις 30

Σεπτεμβρίου 2021.

Με το άρθρο 3 της αξιολογούμενης ρύθμισης παρατείνεται το χρονικό διάστημα

παροχής της δυνατότητας χορήγησης ισόιτοσου πιοτωτικού σημειώματος για τις

θεατρικές παραστάσεις, συναυλίες, ζωντανά θεάματα και ακροάματα τα οποία

αναβλήθηκαν λόγω της εψαρμογής των μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας

του κορωνοΙού ςΟνΙο-19, μέχρι και τις 30 Ιουνίου 2022. Με την προτεινόμενη

διάταξη προβλέπεται επίσης η δυνατότητα του διοργανωτή να προσψέρει στον

πελάτη ισόποσο πιστωτικό σημείωμα που Θα ισχύει για την παρακολούθηση

αναβληθείσας ή άλλης εκδήλωσης, που Θα πραγματοποιηΘεί μέχρι τις 30 Ιουνίου

2022 και σε περίπτωση μη χρήσης του ως άνω πιστωτικού σημειώματος,

προβλέπεται επιστροφή αυτού εκ μέρους του διοργανωτή έως τις 2 Αυγούστου

2022.

-ε-



2. Γιατί αποτελεί πρόβλημα;

Το άρθρο Ι τροποποιεί την υψιστάμενη διάταξη της παρ. 13 του άρθρου 3 του ν.

2273/1994 (Α’233), με την οποία προβλέπεται διορισμός των καλλιτεχνικών

διευθυντών στα ως άνω θέατρα από τον Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού, χωρίς

διαδικασία δημόσιας πρόσκλησης, η οποία εξασψαλίζει τη διαψάνεια και τη
βέλτιστη δυνατή επιλογή.

Με το ίδιο άρθρο 1 τροποποιείται η υψιστάμενη διάταξη της παρ. 15 του άρθρου 3

του ν. 2273/1994 (Α’233), με την οποία προβλέπεται επιλογή των αναπληρωτών

καλλιτεχνικών διευθυντών στο Εθνικό Θέατρο και το Κρατικό Θέατρο Βορείου

Ελλάδος από τον Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού, χωρίς μέχρι τώρα συμμετοχή

του καλλιτεχνικού διευθυντή και του ΔΣ. του Θεάτρου. Επίσης προβλέπεται η

δυνατότητα του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού για ανάθεση άσκησης

προσωρινών καθηκόντων καλλιτεχνικού διευθυντή σε περίπτωση ττρόωρης λήξης

της θητείας του καλλιτεχνικού διευθυντή, ζήτημα που δεν αντιμετωπιζόταν με την

ισχύουσα σήμερα ρύθμιση.

Το άρθρο 2 αντικαθιστά το άρθρο 11 του ν. 4598/2019 (Α’36), με το οποίο τέθηκε

αποκλειστική προθεσμία έξι (6) μηνών από την ημερομηνία δημοσίευσης του νόμου

νια την έκδοση των κανονισμών λειτουργίας του Ελληνικού Κέντρου

Κινηματογράψου, της Εθνικής Λυρικής Σκηνής και του Οργανισμού Μεγάρου

Μουσικής Αθηνών. Τον Σεπτέμβριο του 2019 η εξάμηνη αποκλειστική προθεσμία

παρήλθε χωρίς να έχουν εκδοθεί οι κανονισμοί λειτουργίας από τους ως άνω

ψορείς. Για τον λόγο αυτό με τη διάταξη του άρθρου 18 του ν. 4708/2020 (Α’ 140)

ήρθη το εμπόδιο της παρελθούσας προθεσμίας και τέθηκε νέα προθεσμία έως τις

31.12.2020, η οποία παρήλθε χωρίς να ολοκληρωθεί η έκδοση των ως άνω

εσωτερικών κανονισμών λειτουργίας. Με την προτεινόμενη διάταξη μπορεί πλέον

να προχωρήσει η διαδικασία έκδοσης κανονισμών λειτουργίας και για τους τρεις

ψορείς με απώτερο στόχο να υπαχθούν στο καθεστώς κινητικότητας.

Το άρθρο 3 τροποποιεί το άρθρο 16 του ν. 4708/2020 (Α’ 140), όπως
αντικαταστάθηκε από το άρθρο 70 του ν. 4761/2020 (Α’ 248), με το οποίο

προβλέψθηκε δυνατότητα των διοργανωτών ζωντανών θεαμάτων και ακροαμάτων

να χορηγήσουν πιστωτικά σημειώματα για παραστάσεις που ακυρώθηκαν ή
αναβλήθηκαν λόγω της εψαρμογής των μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας

του κορωνοϊσύ ςΟνΙο-19. Λόγω της εψαρμογής των μέτρων για την αντιμετώπιση

της πανδημίας του κορωνοϊού ςΟνΙο-19 ακυρώθηκε και αναβλήθηκε πλήθος

θεατρικών παραστάσεων, συναυλιών, ζωντανών θεαμάτων και ακροαμάτων. Με το

άρθρο 16 του ν. 4708/2020 ρυθμίστηκε το ζήτημα της επιστροψής στους πελάτες



του ποσού που έχουν καταβάλει ως αντίτιμο του εισιτηρίου με την παροχή

δυνατότητας να προσψερθεί στον πελάτη ισόποσο πιστωτικό σημείωμα που Θα

ισχύει για την παρακολούθηση της αναβληθείσας ή άλλης εκδήλωσης. Η αρχική
ρύθμιση α4ορούσε αναβληΘείσες ή ακυρωθείσες εκδηλώσεις οι οποίες είχαν

προγραμματιστεί για το χρονικό διάστημα από τις 25 Φεβρουαρίου έως και τις 30

Σεπτεμβρίου 2020, ενώ με το άρθρο 71 του ν. 4761/2020 το ως άνω χρονικό

διάστημα επεκτάθηκε έως την 31’ Δεκεμβρίου 2020. Λόγω της συνεχιζόμενης

πανδημίας του κορωνοΙού ςονιο-ι9 και των εντεύθεν μέτρων αναστολής

δραστηριοτήτων, κρίνεται σκόπιμη η επέκταση του χρονικού διαστήματος που

καταλαμβάνει η ανωτέρω διάταξη μέχρι και τις 30 Ιουνίου 2022. Συνακόλουθα,

παρέχεται η δυνατότητα στον διοργανωτή να προσψέρει στον πελάτη ισόποσο

πιστωτικό σημείωμα που Θα ισχύει έως τις 30 Ιουνίου 2022 για την παρακολούθηση

της αναβληθείσας ή άλλης εκδήλωσης και σε περίπτωση μη χρήσης του ως άνω

πιστωτικού σημειώματος, προβλέπεται επιστρο4ή αυτού εκ μέρους του

διοργανωτή έως τις 2 Αυγούστου 2022.

3. Ποιους φορείς ή πληθυσμιακές ομάδες αφορά;

Η αξιολογούμενη ρύθμιση του άρθρου Ι αψορά άμεσα στη Διοίκηση του Εθνικού

Θεάτρου καιτου Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος.

Η ρύθμιση του άρθρου 2 αψορά στους τρεις εποπτευόμενους ψορείς του

Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.

Η ρύθμιση του άρθρου 3 αψορά σε διοργανωτές Θεατρικών παραστάσεων,

συναυλιών, ζωντανών θεαμάτων και ακροαμάτων οι οποίες ακυρώθηκαν ή
αναβλήθη καν λόγω της εψαρμογής των μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδη μίας

του κορωνοϊού ςΟνΙΟ-19 και στο κοινό το οποίο Θα παρακολουθούσε αυτές.



Το εν λόγω ζήτημα έχει αντιμετωπιστεί με νομοθετική ρύθμιση στο παρελθόν;

ΝΑΙ Χ ΟΧΙ 1
4.

Εάν ΝΑΙ, ποιο είναι το ισχύον νομικό πλαίσιο που ρυθμίζει το ζήτημα;

Το άρθρο 3 του ν. 2273/1994 (Α’233) συνιστά το ισχύον νομικό πλαίσιο που ρυθμίζει

τον διορισμό του καλλιτεχνικού και του αναπληρωτή καλλιτεχνικού διευθυντή του

Εθνικού Θεάτρου και Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος.

Το άρθρο 11 του ν. 4598/2019 (Α’36) και το άρθρο 18 του ν. 4708/2020 (Α’140)

συνιστούσαν το νομικό πλαίσιο που προέβλεπαν την απώτατη προθεσμία έκδοσης

των κανονισμών λειτουργίας του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράψου, της Εθνικής

Λυρικής Σκηνής καιτου Οργανισμού Μεγάρου Μουσικής Αθηνών.

Το άρθρο 16 του ν. 4708/2020 (Α’140) και το άρθρο 70 του ν. 4761/2020 (Α’248)

συνιστούν το νομικό Πλαίσιο που ρυθμίζει την ισχύ των πιστωτικών σημειωμάτων

λόγω ακύρωσης ή αναβολής πολιτιστικών εκδηλώσεων.

5. Γιατί δεν είναι δυνατό να αντιμετωπιστεί στο Πλαίσιο της υψιστάμενης νομοθεσίας

1) με αλλαγή προεδρικού

διατάγματος,

υπουργικής απόψασης

ή άλλης κανονιοτικής

πράξης;

Δεν υψίσταται σχετική εξουσιοδοτική διάταξη για τη

ρύθμιση του ζητήματος με πράξη κανονιστικού

περιεχομένου (υπουργική απόψαση ή προεδρικό

διάταγμα).

ΙΙ) με αλλαγή διοικητικής

πρακτικής
Οι στόχοι που επιδιώκονται με τις αξιολογούμενες

συμπεριλαμβανομένης
ρυθμίσεις δεν είναι δυνατόν να επιτευχθούν με αλλαγή

της δυνατότητας νέας
δισ ικητικής πρακτικής, συμπεριλαμβανομένης της

ερμηνευτικής
δυνατότητας νέας ερμηνευτικής προσέγγισης της

προσέγγισης της
υψιστάμενης νομοθεσίας.

υψιστάμενης

νομοθεσίας;

Η αναγκαιότητα της αξισλογούμενης ρύθμισης



ίί) με διάθεση
Η σκοπιμότητα των προτεινόμενων διατάξεων δεν

περισσότερων
επιτυγχάνεται μέσω της διάθεσης περισσότερων

ανθρώπινων και
ανθρώπινων και υλικών πόρων.

υλικών πόρων;

Συναεις πρακτικες

Έχετε λάβει υπόψη συναψείς πρακτικές; ΝΑΙ Οχι 11

6.

Εάν ΝΑΙ, αναψέρατε συγκεκριμένα:

1) σεάλλη/ες

χώρα/ες της Ε.Ε. ή
του ΟΟΣΑ:

ΙΙ) σεόργανατηςΕ.Ε.: -

ΙΙΙ) σε διεθνείς -

Οργανισμούς:

Στοχοι αξιολογουμενης ρυθμισης

Σημειώστε ποιοι από τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών

επιδιώκονται με την αξιολογούμενη ρύθμιση

Χ ιιι:ιώ Γ:3

_________

Γ3

____________

ΓΠΤΙΙίΊ

_

-“.-



Ιί:1

__

Ϋ

_________ _________

Γ1 1!]

8. Ποιοι είναι οι στόχοι της αξιολογούμενης ρύθμισης;

Με το άρθρο Ι επιδιώκονται η διαψάνεια και η

βέλτιστη δυνατή επιλογή σχετικά με Το

πρόσωπο του καλλιτεχνικού διευθυντή του

Εθνικού Θεάτρου και του Κρατικού Θεάτρου

Βορείου Ελλάδος. Με το ίδιο άρθρο

επιδιώκεται η συμμετοχή του καλλιτεχνικού

διευθυντή και του Δ.Σ. των Θεάτρων στον

διορισμό του αναπληρωτή καλλιτεχνικού

διευθυντή.

Με το άρθρο 2 επιδιώκεται η παράταση της

προθεσμίας για την έκδοση των κανονισμών

λειτουργίας του Ελληνικού Κέντρου

1) βραχυπρόθεσμοι: Κινηματογράψου, της Εθνικής Λυρικής Σκηνής

και του Οργανισμού Μεγάρου Μουσικής

Αθηνών έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2021.

Με το άρθρο 3 επιδιώκεται η επέκταση του

χρονικού διαστήματος που αψορά σε

αναβληθείσες ή ακυρωθείσες εκδηλώσεις οι

οποίες είχαν προγραμματιστεί για το χρονικό

διάστημα από τις 25 Φεβρουαρίου 2020 έως

και τις 30 Ιουνίου 2021 καθώς και η παράταση

της ισχύος των πιστωτικών ση μειωμάτων λόγω

ακύρωσης ή αναβολής πολιτιστικών

εκδηλώσεων έως και τις 30 Ιουνίου 2022 λόγω

της συνεχιζόμενης πανδημίας του κορωνοΙού



ςονΙο-19 καιτων εντεύΘεν μέτρων αναστολής

δραστηριοτήτων.

Με το άρΘρο Ι επιδιώκεται, διά της

διαδικασίας που εισάγεται, να διασαλιστεί

ότι το έργο των Κρατικών Θεάτρων Θα

υλοποιείται από καλλιτεχνικούς διευθυντές

κατόπιν επιλογής στο πλαίσιο αξιοκρατικής

διαδικασίας.

Με το ίδιο άρθρο επιδιώκεται η συμμετοχή

του καλλιτεχνικού διευθυντή και του Δ.Σ των

Θεάτρων στον διορισμό του αναπληρωτή

καλλιτεχνικού διευθυντή.

Με το άρθρο 2 επιδιώκεται η παράταση της

προθεσμίας για την έκδοση των κανονισμών

λειτουργίας του Ελληνικού Κέντρου

ΙΙ) μακροπρόθεσμοι: Κινηματογράψου, της Εθνικής Λυρικής Σκηνής

και του Οργανισμού Μεγάρου Μουσικής

Αθηνών έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2021.

Με το άρΘρο 3 επιδιώκεται η παράταση του

χρονικού διαστήματος που αψορά σε

αναβληθείσες ή ακυρωθείσες εκδηλώσεις, οι

οποίες είχαν προγραμματιστεί για το χρονικό

διάστημα από τις 25 Φεβρουαρίου 2020 έως

καιτις 30 Ιουνίου 2021, καθώς και η παράταση

της ισχύος των πιστωτικών σημειωμάτων λόγω

ακύρωσης ή αναβολής πολιτιστικών

εκδηλώσεων έως και τις 30 Ιουνίου 2022 λόγω

της συνεχιζόμενης πανδημίας του κορωνοϊσύ

ΟΙΟ-19 καιτων εντεύθεν μέτρων αναστολής

δραστηριοτήτων.

Ειδικότεροι στόχοι ανάλογα με τον τομέα νομοθέτησης7

Για την ενδεικτική παράθεση δεικτών αξιοποιήθηκαν σι βάσεις δεδομένων του ΟΟΣΑ
(ιρ5;//ς.οος&οΓ/ι3ΓοοςεΙτη) και της ΕΛΣΤΑΤ



Εκιταίδευσ,ι - Πολιτισμός:

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Εξέλιξη την τελευταία 5ετία
Πρόσφατα Ειτιδιωκόμενος

στοιχεία στοχος (3ετία)

Α. ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Ποσοστό αποφοίτων γ’βαθμιας εκτταίδευσης Που βρίσκουν

εργασία στον τομέα των σπουδών τους εντός ό μηνών από πιν
έναρξη_αναζήτησης

Αριθμός πιστυποιημένων ίίανεπιστημιακών σχολών (150 ολο)

Αριθμός συμμετοχών σε προγράμματα Έρευνας, Τεχνυλυγίας

& Καινοτυμίος (διεθνή & εθνικά). ανά Πανεπιστημιακή Σχολή

Αριθμός έργων/μελετών ποο έχουν ανατεθεί από τον ιδιωτικό

τομέα, ανά Πανεπιστημιακή / Τεχνολογική Σχολή

Δαπάνη ανά φοιτητή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ανά Λδ!

Ποσοστό ενηλίκων (στο σύνολο του ενεργυό πληθυσμού) που

συμμετέχουν σε προγράμματα δια βίου εκπαίδευσης

Β. ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΗΣ / Α’ΘΜΙΑ / Β’ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Ποσοστό αναλφάβητων/σύνολο πληθυσμού

Αριθμός ατόμων που εγκαταλείποιιν το σχολείο πριν την
ολοκλήρωση της β’ βάθμιας Και α’ βάθμιας εκποίθευοης / έτος

Αριθμός δια-πολιτισμικών σχολείων ανά Περιφέρεια

(Ποσοστό μαθητών στο σύνολο των μαθητών) νου φοιτούν Πε

διαπολιτισμικά σχολεία

Ποσυστό αλλοδαπών μαθητών στο σύνολο (των μαθητών) —

Κατανομή ανά περιφέρεια

Αριθμός ολοήμερων / απογεοματινών σχολείων καί αριθμός

μαθητών Που φοιτούν σε αυτά

Μέσος όρος καθηγητών / σύνολο μαθητών

Μέσος όρος Η/Υ / σύνολο μαθητών

Αριθμός μαθητών που επωφελούνται από προγράμματα

ενισχυτικής εκπαίδευσης / έτος

Δαπάνη ανά μαθητή ανά βαθμίδα (Αθμια. θ’θμια)
εκπαίδευσης

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ Εξέλιξη την τελευταία 5ετία
Πρόσφατα Επιδιωκόμενος

στοιχεία στόχος (3ετία)

Πραγματοποιηθείσες ανασκαφές. Κατά είδος και

αποτελέσματα. Και αριθμός ευρημάτων

Χρηματοδοτήσεις ανασκαφών, Κατά φορέα, και ποσά Που

διατέθηκαν

Πιστώσεις για ανασΚαφές. Που διατέθηκαν σε Εφορείες

Αρχαιοτήτων

Κήροξη αρχαιολογικών χώρων, μνημείων, ιιαραδοσιακιλν Και

ιστορικών οικισμών

Ιίρογματοποιηθείσες απαλλοτριώσεις και καταβληθείσες

αποζημιώσεις, για ακίνηνα αρχαιολογικού ενδιαφέροντος

Δαπάνες έργων πυο έχουν εκτελεσθεί σε μνημεία και

αρχαιολογικούς χώρους, και δαπάνες έργων που βρίσκονται

σε εξέλιξη

Δαπάνες έργων που έχουν εκτελεσθεί οε μονσεία και λοιπά

κτίρια Και δαπάνες έργων που βρίσκονται σε εξέλιξη

Αριθμός βιβλιοθηκών Κατά νομική μομφή Και είδος

βιβλιοθήκης, ανάλογο με το θέμα, Κατά γεωγραφικό

διαμέρισμα



Ει9νική άμυνα - Εξωτερική πολιτική:

Λόγω της ιδιάζουσας ψύσης των τομέων αυτών πολιτικής, ετταψίεται στην κρίση του επισπεύδοντος

υπουργείου, ανάλογα με το συγκεκριμένο αντικείμενο κάθε ρύθμισης, το εάν Θα ενσωματώνονται

δείκτες στην Ανάλυση.

Οικονομική /Δημοσιονομική / Φορολονική πολιτική:

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Εξέλιξη την τελευταία 5ετία
Πρόσφατα Επιδιωκόμενος
στοιχεία στόχος (3ετία)

Ακαθάριστο εγχώριο προϊόν σε αγοραίες Τιμές (δισ.)

Ρυθμός μεταβολής ΑΕΠ σε σταθερές τιμές

Ισοζύγιο τρτχουσών συναλλαγών (% ΑΕΠ)

Ισοζύγιο γενικής κυβέρνησης (χωρίς τις τράπεζες, % ΑΕΠ)

Χρέος γενικής κυβέρνησης (κατά Μάαστριχτ, % ΑΕΠ)

Πρωτογενές ιτλεόνασμα (ως %ΑΕΠ)

Εναρμονισμένος Δείκτης Τιμών Καταναλωνή

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ Εξέλιξη την τελευταία 5ετία
Πρόσφατα Ειτι&ωκόμενος
στοιχεία στόχος (3ετία)

Φυρυλογικά έσοδα ως ποσοστό του ΑΕΠ

Αναλογία άμεσης καί έμμεσης φορολογίας

Ποσά Που εισπράττονται μέχρι σήμερα από τον φόρο ή τους
φόρους στους οποίους αφορούν οι διατάξεις του
νομοσχεδίου.

Ποσά που εισπράχθηκαν από φαρυλογικοός ελέγχους

Ποσοστό πράξεων διοικητικυό προσδιορισμού φόρου ή
επιβολής προστίμων ποο ακυρώθηκαν εν μέρει ή εν όλω από
τα δικαστήρια

ΕΡΓΑΣΙΛΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ Εξέλιξη την τελευταία 5ετία
Πρόσφατα Επιδιωκόμενος
στοιχεία στόχος (3ετία)

Αριθμός επιχειρησιακών, κλαδικών και ομοιοετταγγελματικών
συμβάσεων (και εγσσε. εάν συνήφθη το συγκεκριμένο έτος)
και αριθμός/ποσοστό εργαζομένων Που καλόπτυνται από αυτές.

Αριθμός/ποσοστό σ.σ.ε. που αυνήφθησαν χωρίς προσφυγή σε
διαμεσολάβηση

Αριθρός/πυσοστά σ.σ.ε. που συνήφθησαν χωρίς ττρυσφογή σε
διαιτησία

Μέσος χρόνος ολοκλήρωσης διαδικασίας μεσολάβησης

Μέσος χρόνος ολοκλήρωσης διαδικασίας διαιτησίας

Μέση διάρκεια σ.σ.ε. (ττρυβλεπόμενη στα σχετικά Κείμενα αλλά
και πραγματική λε την έννοια της παράεασης μετά τη συμβατική
τους λήξη)

Ώρες εργασίας ανά ημέρα. εβδομάδα και ανά κλάδο οικονομίας

Αριθμός αμειβόμενι.ιν υστρωριών (Που δηλώθηκαν) ανά
εργαζόμενο Και κλάδο οικονομίας

Αριθμός ατυχημάτων ανά κλάδο οικονυμίας και
αριθμός/ποσοστό ατυχημάτων που προκάλεσαν θάνατο ή
αναπηρία

.·—1 ό



Κοινωνική πολιτική:

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ Εξέλιξη την τελευταία 5ετία
Πρόσφατα Επιδιωκόμενος
στοιχεία στόχος (3ετια)

Ποσοστό ανεργίας

Ποσοστό μακροχρόοια ανέργων

Ποσοστό αοεργίας νέων

Ποσοστό ανεργίας γοοαικών

Ποσοστό ανεργίας ανά γεωγραφική περιφέρεια

Ποσοστό ανεργίας βόσει μορφωτικού επιπέδοο

Δείκτης απασχόλησης / Δείκτης ωρών εργασίας! Δείκτης

αμοιβών (ανά βασικό Τομέα της Οικονομίας π.χ. μεταποίηση,

κατασιιεοές κλπ.)

Μερική απασχόληση ως ποσοστό τ-ης συνολικής απασχόλησης

(στο σύνολο τοο ττληθοσμοό και ειδικότερα για νέους)

Ποσοστό απασχολοομένων με σύμβαση ορισμένου χρόνου (στο
σύνολο του πληθυσμού και ειδικότερα για νέοος)

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ Εξέλιξη Την τελευταία 5ετία
Πρόσφατα Επιδιωκόμενος
στοιχεία στόχος (3ετία)

Πραγματικό ύψος συντάξεων ανά ασφαλιστική ομάδα

( μισθωτοί του ιδιωτικού τομέα, δημόσιοι υπάλληλοι.

επαγγελματίες και έμποροι, αγρότες) Και ανά έτη ουνολιτής
ασφάλισης ται αντίστοιχες δαπάνες

Ύψος ασφαλιστικών εισφορών ανά ασφαλιστική ομάδα
(μισθωτοί του ιδιωτικού Τομέα, δημόσιοι υπάλληλοι.

επαγγελματίες και έμποροι, αγρότες) Και αντίστοιχα έσοδα του

ΕΦΚΛ

Ηλικία (πραγματική) συνταξιοδότησης ανά πληθυσμιακή ομάδα
και_έτη_συνολικής ασφάλισης

Μέσος χρόνος απονομής σύνταξης

Ποσοστό συνταξιολοτικής δαπάνης επί Του ΑΕΠ

Ποσοστό ιτροσφυγών σχετικά με την απονομή σύνταξης που
γίνονται εν μέρει ή το ύλω δεκτές

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ Εξέλιξη την τελευταία 5ετία
Πρόσφατα Επιδιωκόμενος
στοιχεία στοχος (3ετία)

Ποσοστό πληθυσμού σε καθεστώς φτώχειας. σε κίνδυνο

φτώχειας ή σε κοινωνικό αποκλεισμό

Ποσοστό υλικής στέρησης σε Τέσσερα ή Περισσότερα βασικά

αγαθά ή υπηρεσίες

Ποσοστύ νοικοκυριών στο σύνολο του πληθυσμού Που
αντιμετωπίζουν δυσκολία αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών

Ποσοστό πληθυσμού που λαμβάνει επιδόματα Και η αντίστοιχη

κρατική δαπάνη (συνολικά και ανά επίδομα)

Αριθμός παιδιών σε υρφανοτροφτία

Αριθμός αστέγων (εκτίμηση) Που σιτίζονται από δήμους και
άλλες υπηρεσίες

Ποσοστά πληθυσμού Που μένει σε προσωρινή μορφή κατοικίας

λόγω κρίσης (π.χ. σεισμός. πυρκαγιά)
Κόστος κατ άτομο ανά Πρόγραμμα φροντίδας (μητρότητας.
δυσκολίες μάθησης κλπ)

-‘ι



, Πρόσφατα ΕιτιδιωκόμενοςΥΓΕΙΑ Εξελιξη την τελευταια 5ετία
στοιχεία στόχος (Οετία)

Αριθμός Εσωτερικών / εξωτερικών ασθενών ανά έτος

Ποσοστά παιδικής θνησιμότητας

Συνολικές δαπάνες ιιγείας κατά κεφαλή

Δαπάνες φαρμάκων κατά κεφαλή

Αριθμός ιατρών ανά 1000 Κατοίκους

Αριθίιόςνοσοκομειακών κλινών ανά 1000 κατοίκους

Μέση διάρκεια επείγουσας νοσηλείας

Ειδικές νοσηλευτικές υτεηρεσίεςι εσωτερικοί ασθενείς (απόλυτος
αριθμός Και ανά διαθέσιμο κρεβάτι), μέση παραμονή, περίθαλψη

εξιιιτερικών ασθενών (εξωτερικά ιατρεία Και επείγοντα

περιστατικά)

Αριθμός ασθενών Που περιμένουν για Χ μήνες υα εξοττηρετηθοόν

(για μη επείγουσα νοσηλεία, ή για μονομερή περίθαλψη ή γιο την
πρώτη_εξέταση)

Αριθμός νοσηλειών ανά 1000 κατοίκους

Αριθμός κλινών ανά νοοηλεντική υπηρεσία

ΙΣΟΤΗΤΑ ΦΥΛΩΝ Εξέλιξη την τελευταία 5ετία
Πρόσφατα Επιδιωκόμενος
στοιχεία στόχος (3ετία)

Ποσοστό_απασχόληοης ανά_φύλο

συνολικά

ανά Περιφέρεια

ανά κλάδο οικονομίας

ανά ηλικιακή ομάδα

Ποσοστό_ανεργίας_ανά_φύλο

συνολικά

ανά Περιφέρεια

ανά κλάδο οικονομίας

ανά ηλικιακή ομάδα

Ποσοστό αυτοαπασχολούμενων ανά φύλο

Ποσοοτό εργοδοτών ανά φύλο

Ποσοστό μελών ΔΣ. εταιρειών ανά φύλο

Ποσοστό μελών Κοινοβουλίου, Περιφερειακών και δημοτικών
συμβουλίων ανά φύλο

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΠΚΗ-ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ Εξέλιξη την τελευταία 5ετία
Πρόσφατα Επιδιωκόμενος
στοιχεία στόχος (3ετία)

Αιτήματα ασύλοο — Ποσοστό αποδοχής — Μέσος χρόνος έκδοσης
αποφάσεων

Μεττιναστευτικές ροές ανά πύλη εισόδου/χώρα προέλευσης/
ηλικιακή ομάδα/φύλο



Αριθμός απελάσεων ανά χώμα προέλευσης των

απελαονομένων/αιτία απέλασης

Μονάδες φιλοξενίας μεταναστών (σχέση δυναμικότητας και
πραγματικού αριθμού φιλοξενουμένων)

Περιστατικά και είδος παραβατικότητας ανά μονάδα φιλοξενίας

Προφανώς, στο πεδίο αυτό Θα υπάρχουν και στοιχείο Που αφορούν τους αλλοδαπούς που προέρχονται από άλλους δείκτες
(απασχόληση, εκπαίδευση, παραβατικότητα κλπ.)

Δημόσια Διοίκηση — Δημόσια τάξη — Δικαιοσύνη:

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Εξέλιξη την τελευταία 5ετία
Πρόσφατα Επιδιωκόμενος

στοιχεία στόχος (3ετία)

Αριθμός δημυσίων υπαλλήλων

Αριθμός/ποσοστό α) μυυίμων/ιδαχ β) ιδοχ Και γ) μετακληνών
υιταλλήλων

Αναλογία υπαλλήλων ανά τμήμα, διεόθυνετη, γενική διεύθυνση

Ποσοστά υπαλλήλων με πρόσβαση στο ΙΝΤΕΙίΝΕΤ

Αριθμός υπηρεσιών με εσωτερική δικτύωση (ίνττοοντ)

Αναλογία Η/Υ ανά Θέση εργασίας

Αριθμός ιστοσελίδων δημόσιων υττηρεσιών Και ιρορέων/ σύνολο
δημοσίων υπηρεσιών Και φορέων
Αριθμός κέντρων πληροφόρησης πολιτών. σε κεντρικά,
περιφερειακό. νομαρχιακό Και τοπικά επίπεδο καθώς και σε
επίπεδο νομικών προσώπων, οργανισμών κλπ

Αριθμός ατόμων που εξυπηρετοόνται από τις δημόσιες

υπηρεσίες ανά έτος Και ανά υπηρεσία

Κόστος προσωπιΚοό (δαπάνες μισθυδοσίας και πρόσθετες

δαπάνες ως ποσοστά επί Της συνολικής δαπάνης ανά υπουργείο)

Κόστος διαχείρισης Θεμάτων προσωπιΚοόι δαπάνες μονάδων

προσωπικού ως ποσοστό της συνολικής δαπάνης ανά υπουργείο

ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Εξέλιξη την τελευταία 5ετία
Πρόσφατα Ειτιδιωιώμενος

στοιχεία στόχος (3ετία)

Διαπραχδέντα αδικήματα, δράστες αδικημάτων και αναλογία

ανά 100.000 κατοίκους

Αδικήματα Ποινικού Κώδικα Κατά κατηγορίες Και Κατά

γεωγραφική περιοχή

Διαπραχθέντα αδικήματα Και θεωρούμενοι ως δράστες αυτών
κατά εθνικότητα, φύλο Και τάξεις ηλικιών

δτήσια στατιστική απεικόνιση των αδικημάτων και αξιόποινων

σομπεριφορών που προκαλούν το Κοινό αίσθημα

(ανδρωποκτονίες_ληστείες,_κλοπές__διαρρήξεις)

Αδικήματα που αιροροόν στην παράνομη είσοδο Και παραμονή

στη χώρα

Συχνότητα εγκλημάτων ανά τόπο εγκλήματος

Ποσοστό εγκληματικών περιπτώσεων που εξιχνιάστηκον στο
σύνολο των εγκλημάτων

Σύνολο εργαζομένων στη δημόσια ασφάλεια

Αριθμός κατοίκων ανά αστυνομικό, ανά αστυνομικά τμήμα Και

ανά περιοχή_αστυνόμευσης



Αναλογία αστυνομικών ανά 1000 κατοίκους — αναλογία
κατοίκων ανά αστυνομικό τμήμα και Περιοχή αστονόμεοσης

Κατά κεφαλή καθαρές δαπάνες για αστυνομικές οιτχρεσίες

Κατανομή Πόρων για την αντιμετώπιση της παραβειτικής

συμπεριφοράς ανά Τομείς (π.χ. τγκδήμιιτα βίας, οικονομικά

εγκλήματα, ναρκωτικά. τροχαία. κλοπές, τρομοκρατία)

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ Εξέλιξη την τελευταία 5ετία
Πρόσφατα Επιδιωκόμενος

στοιχεία στοχος (3ετία)

Αριθμός εισερχόμενων αστικών, εργατικών και εμπορικών

διαφορών

Αριθμός εισερχόμενων διοικητικών περιπτώσεων

Σονολικύς χρόνος που απαιτείται για την επίλυση αστικών.
εμπορικών, εργατικών. διοικητικών και άλλων υποθέσεων

Μέσος χρόνος έκδοσης δικαστικών αποφάσεων (Ειρηνοδικεία.
Πρωτοδικεία,_Εφετεία,_‘Αρειος_Πάγος/Συμβούλιο_Επικρατείας)

Μέσος όρος Των υποθέσεων ανά δικαστή (ποινικά, πολιτικά και
διοικητικά δικαστήρια)

Ποσοστό δικαστικών’ αποφάσεων που ακυμώνονται μετά από
έφεση_ή_αναίρεση

Αριθμός υποθέσεων ττοο επιλύονται με το σύστημα του
εξωδικαστικού συμβιβασμού

Αξιοποίηση εναλ.δαιττικών μεθόδων επίλυσης διαφορών, πη
διαμεσολάβηση

Στήριξη των ατόμων ποο χρήζοον Προστασίας αλλά δεν
διαθέτουν πόρους (νομική προστασία)

Κόστος προσφυγής στη δικαιοσύνη

Ποσοστό ηλεκτρονικής οποβολής δικογράφων

Ποσοστό διεκπεραιοομένων κατ’ έτος υποθέσεων έναντι
ειικρεμών (σε ετήσια και συνολική βάση εκκρεμοτήτων)
Ποσοστύ ποινικών οποθέσεων. σε ετήσια βάση. για τις οποίες
επιβλήθηκαν ποινές_μετατρέψιμες σε χρήμα

Μέσο κύοτος σωφρονιστικού ουστήματος ανά κρατούμενο

Αναλογία προσωπικού φύλαξης (φυλάκων) ανά κρατούμενο

‘ Ανάπτυξη — Εττενδυτική δραστηριότητα:

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ/ΕΙΙΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Εξέλιξη την τελευταία 5ετία
Πρόσφατα Επιδιωκόμενος

στοιχεια στοχος (3ετία)

Δείκτης παγκόσμιας ανταγωνιστικότητας

Επενδύσεις ως % ΑΕΠ

Άμεσες ξένες επενδύσεις ως % ΑΕΠ

Αριθμός επιχειρήσεων Που ανοίγουν ανά κλάδο και Περιφέρεια
και αντίστοιχος αριθμός απασχολουμένων σε αυτές

Αριθμός επιχειρήσεωνποο κλείνοον ανά κλάδο και Περιφέρεια
και αντίστοιχος αριθμός απασχολοομένων σε αυτές

Διοικητικό κόστος σύστασης επιχειρήσεων

Μέσος χρόνος σύστασης επιχειρήσεων

ΠΕΡΙΙ3ΑΛΛΟΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Εξέλιξη την τελευταία 5ετία
Πρόσφατα Εττιδιωκόμενος

στοιχεία στόχος (3ετία)
Μονάδες - Ετήσιες εκπομπές αερίων ατμοσφαιρικής ρύπανσης

Κατά κεφαλή

Ποσοστό τοο πληθοσμού Που εξοπηρετείται στιλ βιολογικούς

καθαρισμούς

Ποσοστό Των ακτών που κρίνονται κατάλληλες για κολύμβηση

σε σχέση με Το σύνολο των δονάμενων να χρησιμοποιηθούν

ακτών

Αριθμός ελέγχων καταλληλότητας δικτύου ύδρευσης Κατ’ έτος

Ποσοστό οικιακών & βιομηχανικών απορριμμάτων ποο

διατέθηκαν σε άλ).ες χρήσεις (π.χ. ανακύκλωση, παραγωγή

ενέργειας. λιπασματοποίηση)



Ποσοστό διατιθέμενων απορριμμάτων σε ΧΥΤΑ

Ποσοστό δασικών εκτάσεων που κατοστράφηκαν από ιτκριιαγιά

/ σύνολο δασικών εκτάσεων

Ποσοστό αναδασωθεισών (με φυσικό ή τεχνητό τρόπο)

εκτάσεων /σύνολο κατεστραμμένων δασών από πυρκαγιές

Ποσοστό προστατευόμενων περιοχών σο σχέση με την συνολική
έκταση της χώρας

Ποσοστό Του προϋπολογισμού Που διατίθεται γιο θέματα

Προστασίας περιβάλλοντος

Κατανάλωση ενέργειας κατά κεφαλή

Κατανάλωση ενέργειας ανά μορφή ενέργειας

Κατανάλωση ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας Κατά
κεφαλή

Ποσοστά μείωσης εκ-ιτομτιών αερίων θερμοκηπίου ανά τριετία

ΑΛΛΟΙ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ Εξέλιξη την τελευταία 5ετία
Πρόσφατα Εττιδιωκόμενος

στοιχεία στόχος (3ετία)

Ψηψιακή διακυβέρνηση

Σε περίπτωση ιτου προβλέπεται η χρήση πληροψοριακού συστήματος, ποια Θα είναι
10. η συμβολή αυτού στην επίτευξη των στόχων της αξιολογούμενης ρύθμισης:

ΑΜΕΣΗ 1 ή/και ΕΜΜΕΣΗ ΙΙ

1) Εάν είναι άμεση,

εξηγήστε: -

Ιι) Εάν είναι έμμεση,

εξηγήστε: -

Το προβλεπόμενο πληροψοριακό σύστημα είναι συμβατό μετην εκάστοτε ψηψιακή

11. στρατηγική της χώρας (Βίβλος Ψηψιακού Μετασχηματισμού);

ΝΑ 11 Οχι 11

Εξηγήστε: -

12
Διασψαλίζεται η διαλειτουργικότητα του εν λόγω πληροψοριακού συστήματος με

άλλαυψιστάμενασυστήματα; ΝΑΙ 1] ΟΧΙ Π

Αναψέρατε ποια είναι

αυτά τα συστήματα: -



13
‘Εχει προηγηθεί μελέτη βιωσιμότητας του προβλεπόμενου πληροψοριακού

συστήματος; ΝΑΙ 1 ΟΧΙ 11

Εξηγήστε:

Κατ’ αρθρο αναλυση αξιολογουμενης ρυθμισης

14. Σύνοψη στόχων κάθε άρθρου

Άρρο Στόχος

Ι Με τη διάταξη επιδιώκεται η θέστιιση μιας διαφανούς και

αξιοκρατικής διαδικασίας επιλογής των καλλιτεχνικών

διευθυντών του Εθνικού Θεάτρου και του Κρατικού Θεάτρου

Βορείου Ελλάδος, οι οττοίοι θα επιλέγονται με απόψαση του

Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού που δημοσιεύεται στην
Εψημερίδα της Κυβερνήσεως, κατόπιν αιτιολογημένου

γνωμοδοτικού ιτρακτικού της Ειδικής Επιτροπής Αξιολόγησης

και Επιλογής, για τριετή θητεία που μπορεί να ανανεώνεται

άιταξ. Η επιλογή τους θα γίνεται μετά από δημόσια πρόσκληση

εκδήλωσης ενδιαφέροντος εκ μέρους του ΔΣ. του κάθε

Θεάτρου, μετά από έγκριση του Υπουργού Πολιτισμού και

Αθλητισμού. Μέλη της ειδικής επιτροπής αξιολόγησης θα είναι

‘Ελληνες ή και ξένοι με αναγνωρισμένο κύρος ή συμβολή στον

χώρο του Θεάτρου που θα ορίζονται με απόψαση του Υπουργού

Πολιτισμού και Αθλητισμού και Θα δύνανται να ζητούν κάθε

στοιχείο σχετικά με την επαγγελματική δεοντολογική

συμπεριφορά των υποψηψίων. Για τη Θέση του καλλιτεχνικού

διευθυντή επιλέγεται πρόσωπο αναγνωρισμένου κύρους που

έχει διακεκριμένη παρουσία στον χώρο του θεάτρου ή
διακεκριμένη επαγγελματική ενασχόληση στον χώρο αυτό με

μια από τις ιδιότητες του ηθοποιού, σκηνοθέτη, θεατρικού

συγγραψέα, μεταψραστή έργων, θεατρολόγου, κριτικού



θεάτρου, σκηνογράψου ή διαθέτει τουλάχιστον πενταετή

επαγγελματική εμπειρία στην οργάνωση και διεύθυνση

Θεατρικών Παραγωγών διαθέτει εμπειρία στην οργάνωση και

λειτουργία δραματικής σχολής ή στη διδασκαλία της
υποκριτικής τέχνης. Για την επιλογή του καλλιτεχνικού

διευθυντή δύναται να συνεκτιμώνται από την Ειδική Επιτροπή

Αξιολόγησης και Επιλογής πρόσθετα προσόντα ακαδημαϊκών

τίτλων και ξένων γλωσσών.

Η πρόσληψη των αναπληρωτών καλλιτεχνικών διευθυντών Θα

γίνεται με απόψαση του Δ.Σ. των ως άνω Θεάτρων, η οποία

δημοσιεύεται στην Εψημερίδα της Κυβερνήσεως, μετά από

εισήγηση του αντίστοιχου καλλιτεχνικού διευθυντή, η δε

Θητεία τους Θα λήγει αυτοδίκαια με τη λήξη της θητείας του
καλλιτεχνικού διευθυντή. Περαιτέρω, σε περίπτωση πρόωρης

λήξης της θητείας του καλλιτεχνικού διευθυντή για

οποιονδήποτε λόγο, ο νέος καλλιτεχνικός διευθυντής

διορίζεται κατά τη διαδικασία της παρ. 13 για το υπόλοιπο της

Θητείας. ‘Εως τον διορισμό του νέου καλλιτεχνικού διευθυντή, ο

Υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού δύναται, με απόψασή

του που δημοσιεύεται στην Εψημερίδα της Κυβερνήσεως, να

αναθέσει την άσκηση προσωρινών καθηκόντων καλλιτεχνικού

διευθυντή είτε στον αναπληρωτή καλλιτεχνικό διευθυντή είτε

σε πρόσωπο αναγνωρισμένου κύρους στον χώρο του θεάτρου,

έως την ολοκλήρωση της διαδικασίας της παρ. 13, την οποία

κινεί εντός προθεσμίας τριών (3) μηνών.

2 Με το άρΘρο 2 τταρατείνεται η προθεσμία έκδοσης των

κανονισμών λειτουργίας του Ελληνικού Κέντρου

Κινηματογράψου, της Εθνικής Λυρικής Σκηνής και του

Οργανισμού Μεγάρου Μουσικής Αθηνών για έξι (6) μήνες, ήτοι

μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2021.

3 Με το άρΘρο 3 παρατείνεται η ισχύς των πιστωτικών

σημειωμάτων λόγω ακύρωσης ή αναβολής πολιτιστικών

εκδηλώσεων έως και τις 30 ουνίου 2022 και σε περίπτωση μη

χρήσης του ως άνω πιστωτικού σημειώματος, προβλέπεται

επιστροψή αυτού εκ μέρους του διοργανωτή έως τις 2

Αυγούστου 2022.



Β. Εκθεση του άρθρου 75 παρ. Ι και 2 του Συντάγματος

ΒΛ. ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ

Γ. ‘Εκθεση του άρθρου 75 παρ. 3 του Συντάγματος
ΒΛ. ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ



Αριθμ. 105/5/2021
ΓΕΝΙΚ0 /0Ι ΙΣΤΗΡΙΟ το’ι ΚΡΑΤΟΥΣ

ΕΚΘΕΣΗ

Γενικού Λογιιστηρίου του Κράτους
(άρθρο 75 παρ. 2 του Συντάγματος)

Επί τροπολογίας στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εσωτερικών
«Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου του Δημόσιου Τομέα, Σύμβουλος
Ακεραιότη’πις στη δημόσια διοίκηση και άλλες διατάξεις για τη
δημόσια διοίκηση και την τοπική αυτοδιοίκηση».

Α. Με τις διατάξεις της υπόψη τροπολογίας, αρμοδιότητας του Υπουργείου
Πολιτισμού κυ Αθλητισμού (ΥΠ.ΠΟ.Α.), προβλέπονται μεταξύ άλλων τα
ακόλουθα:

1.α. Αναμ3ρφώνεται η διαδικασία επιλογής και διορισμού καλλιτεχνικού
διευθυντή σο Εθνικό Θέατρο και στο Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος και
προβλέπονται ιδίως τα εξής:

δημοσιεύεται από το Δ.Σ. κάθε θεάτρου πρόσκληση εκδήλωσης
ενδιαφέροντος. μετά από έγκρισή της από τον Υπουργό Πολιτισμού και
Αθλητισμού.

- συγκροτείται με υ.α. Ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης και Επιλογής από
προσωπικότητες της ημεδαπής ή της αλλοδαπής αναγνωρισμένου κύρους ή
συμβολής σιον χώρο του Θεάτρου για την αξιολόγηση των υποψηφίων και την
έκδοση σχε ικού ινωμοδοτικού πρακτικού.

β. Παρέ;εται τι δυνατότητα στον Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού να
αναθέτει τη’ άσκηση προσωρινών καθηκόντων καλλιτεχνικού διευθυντή. σε
περίπτωση :ρόωρης λήξης της θητείας του καλλιτεχνικού διευθυντή. είτε στον
αναπληρωτή καλλιτεχνικό διευθυντή είτε σε άλλο πρόσωπο αναγνωρισμένου
κύρους στον χ3ρο του Θεάτρου.

2. Παροτείνεται, εκνέου. από τη λήξη της(31.12.2020) έως τις 30.9.2021,
η προθεσμία έκδοσης των κανονισμών λειτουργίας του Ελληνικού Κέντρου
Κινηματογρ:φου. της Εθνικής Λυοικής Σκηνής και. του Οργανισμού Μεγάρου
Μουσικής Αθηνών.

3. Παρατείνονται ρυθμίσεις για την ακύρωση και αναβολή πολιτιστικών
εκδηλώσεων λόγω της πανδημίας του κορωνοΙού. οι οποίες είχαν
προγραμματιστεί να πραγματοποιηθούν έως τις 30.6.2021 (ίσχυσε έως τις
31.12.2020). ως εξής:



δυνα:ό;ητα προσωοράς ισόποσου πιστωτικού σημειώματος ισχύος έως
τις 30.6.2022 (από 31.12.2021 ;του ισχύει σήμερα). αντί της επιστροφής
χρημάτων, για την παρακολούθηση εκδήλωσης κατόπιν ακύρωσης ή αναβολής
της,

- καταβολή στον πελάτη χρηματικού ποσού ίσου με την αξία του
πιστωτικού πμε·ιώματο έως τις 2.8.2022 (από 2.2.2022 που Ισχύει σήμερα).
σε περίπτωση τιου κατά τη λήξη ισχύος του. αυτό δεν χρησιμοποιήθηκε από
τον πελάτη.

Β. Από τις προτεινόμενες διατάξεις και σύμφωνα με Το επισπεύδον
Υπουργείο εν προκαλούνται δη ιιοσιονομικές επιπτώσεις επί του κρατικού
προϋπολογισμού και των προϋπολο’ισμών φορέων της Γενικής Κυβέρνησης.

λΟήνα, πριλίου 2021

Η Γεν Διευ ύντρια

Ιουλία Γ Αρμάγου

Καλιτεγνικό ΔιευυνΕής σχ Ιθνικό Θέατρο - ΔΣ



ΕΝΟΤΗΤΑ Δ: ‘Εκθεση νενικών συνεπειών

18. Οψέλη αξιολογούμενης ρύθμισης

ΙΙ0 ΑΓΟΡΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΑ &
ΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ
ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΟΜΑΔΕΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Αύξηση εσόδων

Μείωση δαπανών

ΑΜΕΣΑ
Εξοικονόμηση

χρονου

Μεγαλύτερη

αποδοτικότητα /
αποτελεσματικότητα

___________ _______________ ____________ _____________ ______________

Άλλο
ΟΦΕΛΗ

_______ ________________ _________ _____________ __________ __________ ____________

ΡΥΘΜΙΣΗΣ Βελτίωση

παρεχόμενων

υπηρεσιών

__________ _______________ ____________ ____________ ______________

Δίκαιη μεταχείριση

πολιτών

ΕΜΜΕΣΑ Αυξημενη αξιοπιστια

/ διαφανεια θεσμων

Βελτιωμενη

διαχειριση κινδυνων

__

ΆλλοΙ

____

Σχολιασμός / ποιοτική αποτίμηση:

Με το άρθρο Ι επιδιώκεται η ενίσχυση της διαψάνειας στη διαδικασία επιλογής καλλιτεχνικού και αναπληρωτή
καλλιτεχνικού διευθυντή οτα δύο Κρατικά θέατρα.
Με το άρθρο 2 επιδιώκεται η έκδοση των Κανονισμών Λειτουργίας του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου,
της Εθνικής Λυρικής Σκηνής καιτου Οργανισμού Μεγάρου Μουσικής Αθηνών.
Με το άρθρο 3 προβλέπεται η παράταση ισχύος των πιστωτικών σημειωμάτων λόγω ακύρωσης ή αναβολής
πολιτιστικών εκδηλώσεων και επιδιώκεται η προστασία των καταναλωτών, καθώς και των
δραστηριοποιού μενων στον χώρο του πολιτισμού.



19. Κόστος αξιολσγούμενης ρύθμισης

ΘΕΣΜΟΙ,

ΔΗΜΟΣΙΑ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ,

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

Α ΓΟ ΡΑ,
ΟΙΚΟΝΟΜ ΙΛ,

ΑΝ ΤΑ ΓΩ Ν ΙΣ Μ ΟΣ

Σχεδιασμός /
προετοιμασία

ΚΟΙΝΩΝίΑ &
ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ

ΟΜΑΔΕΣ

ΦΥΣΙΚΟ,

ΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Υποδομή /
εξοπλισμός

ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΓΙΑ ΤΗΝ

ΕΝΑΡΞΗ

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΤΗΣ

ΡΥΘΜΙΣΗΣ

Προσλήψεις /
κινητικότητα

Ενημέρωση

εκπαίδευση

εμπλεκομένων

ΚΟΣΤΟΣ

ΡΥΘΜΙΣΗΣ

Άλλο

ΓΙΑ ΤΗ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

& ΑΓΙΟΔΟΣΗ

ΤΗΣ

ΡΥΘΜΙΣΗΣ

Στήριξη και

λειτουργία

διαχείριση
ς

_____________ _________________ ______________ ______________ __________________

Διαχείριση

αλλαγών κατά
την_εκτέλεση

___________ ________________ ____________ _____________ ________________

Κόστος

συμμετοχή ς
στη νέα

ρύθμιση

____________ ________________ _____________ _____________ _________________

Άλλο

Σχολιασμός / ποιοτική αποτίμηση:



20. Κίνδυνοι αξιολογούμενης ρύθμισης

ΚΙΝΔΥΝΟΙ

ΡΥΘΜΙΣΗΣ

ΜΕΙΩΣΗ

ΚΙΝΔΥΝΩΝ

Πιλοτική

εφαρμογή

Ανάδειξη

καλών

πρακτικών

κατά την

υλοποίηση της

ρύθμισης

Συνεχής

αξιολόγηση

διαδικασιών

διαχείρισης

κινδύνων

Άλλο

ΘΕΣΜΟΙ,

ΔΗΜΟΣΙΑ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ,

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

ΑΓΟΡΑ,

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ,

ΑΝΤΑΓΩΝ ΙΣΜΟΣ

Αναγνώριση /
εντοπισμός

κινδύνου

ΚΟΙΝΩΝΙΑ &

ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ

ΟΜΛΔΕΣ

ΦΥΣΙΚΟ,

ΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ

Π ΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαπίστωση

συνεπειών

κινδύνων

στους στόχουςΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

ΚΙΝΔΥΝΩΝ Σχεδιασμός

αποτροπής /
αντιστάθ μιση ς

κινδύνων

Άλλο

Σχολιασμός / ποιοτική αποτίμηση:



Γνώμες ή πορίσματα αρμόδιων υπηρεσιών και ανεξάρτητων αρχών (ηλεκτρονική
επισύναψη).

21.
Ειδική αιτιολογία σε περίπτωση σημαντικής απόκλισης μεταξύ της γνωμοδότησης
και της αξιολογούμενης ρύθμισης.

Δεν βρίσκει εψαρμογή.

ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΤ: ‘Εκθεση νομιμότητας

24. ΣυναΦείς συνταγματικές διατάξεις

25. Ενωσιακό δίκαιο

Πρωτογενές ενωσιακό Δεν βρίσκει εψαρμογή.

δίκαιο

Π (συμπεριλαμόανομένου

του Χάρτη Θεμελιωδών

Δικαιωμάτων)

Δεν βρίσκει εψαρμογή.

Κανονισμός
Π

Δεν βρίσκει εψαρμογή.

Οδηγία
Π

Δεν βρίσκει εψαρμογή.

Απόψαση
Π

26. Συναψείς διατάξεις διεθνών συνθηκών ή συμψωνιών



Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δεν βρίσκει εψαρμογή.

των Δικαιωμάτων του

Ανθρώπου

Δεν βρίσκει εψαρμογή.

Διεθνείς συμβάσεις

Στοιχεία & 8ασικό περιεχόμενο απόφασης

27
Συναψής νομολογία των ανωτάτων και άλλων εθνικών δικαστηρίων, καθώς και

αποψάσεις των Ανεξάρτητων Αρχών

Στοιχεία & όασικό περιεχόμενο απόφασης

Ανώτατο ή άλλο εθνικό Δεν βρίσκει εψαρμογή.

δικαστήριο
ΙΙ (αναψέρατε)

Δεν βρίσκει εψαρμογή.
Ανεξάρτητη Αρχή

Π (αναψέρατε)

28. Συναψής ευρωπαϊκή και διεθνής νομολογία

Δεν βρίσκει εψαρμογή.
Νομολογία Δικαστηρίου

Ε.Ε.

Νομολογία Ευρωπαϊκού Δεν βρίσκει εψαρμογή.

Δικαστηρίου

Δικαιωμάτων του

Ανθρώπου

Άλλα ευρωπαϊκά ή Δεν βρίσκει εψαρμογή.

διεθνή δικαστήρια ή
διαιτητικά όργανα

-Ξ



ΕΝΟΤΗΤΑ Ζ: Πίνακας τροποποιούμενων ή καταργούμενων διατάξεων

29. Τροτοποίηση — αντικατάσταση — συμπλήρωση διατάξεων

Διατάξεις αξιολοούμενης ρύμισης

Άρθρο Ι

Διορισμός καλλιτεχνικού και

αναπληρωτή καλλιτεχνικού

διευθυντή Εθνικού Θεάτρου και

Κρατικού Θεάτρου Βορείου

Ελλάδος - Τροποποίηση του άρθρου

3 του ν. 2273/1994

Στο άρθρο 3 του ν. 2273/1994 (Α’

233) θεσπίζονται οι ακόλουθες

τροποιτο ιήσε ις:

1. Στην παρ. 13 αντικαθίσταται το

πρώτο εδάιο, διαγράψεται το τρίτο

εδάψιο, μετά το πρώτο εδάψιο

προστίθενται δεύτερο, Τρίτο,

Τέταρτο, πέμπτο και έκτο εδάψιο και

η παράγραψος διαμορψώνεται ως

εξής:

«13. Με απόψαση του Υπουργού

Πολιτισμού και Αθλητισμού, που

δημοσιεύεται στην Εψημερίδα της

Κυβερνήσεως και εκδίδεται κατόπιν

ειδικά αιτιολογημένου

γνωμοδοτικού πρακτικού

αξιολόγησης των υποψηψίων εκ

μέρους Ειδικής Επιτροπής

Αξιολόγησης και Επιλογής,

επιλέγεται και διορίζεται ο

καλλιτεχνικός διευθυντής κάθε

Θεάτρου (Εθνικό Θέατρο και Κρατικό

Θέατρο Βορείου Ελλάδος) για τριετή

θητεία που μπορεί να ανανεώνεται

για μία ακόμη θητεία. Ο

Υφιστάμενες διατάξεις

Άρθρο 3 του ν. 2273/1994 (Α’233)

Άρθρο 3

13. Με απόψαση του Υπουργού
Πολιτισμού και Αθλητισμού, που
δημοσιεύεται στην Εψημερίδα της
Κυβερνήσεως, διορίζεται ο
καλλιτεχνικός διευθυντής κάθε
Θεάτρου (Εθνικό Θέατρο και Κρατικό
Θέατρο Βορείου Ελλάδος) για τριετή
θητεία που μπορεί να ανανεώνεται.

Με απόψαση του Υπουργού
Πολιτισμού και Αθλητισμού ο διορισμός
του καλλιτεχνικού διευθυντή μπορεί να
ανακαλείται αζημίως και πριν τη λήξη
της θητείας του, σε περίπτωση που ο
ετήσιος απολογισμός του έργου του
καλλιτεχνικού διευθυντή απορριψθεί
από το διοικητικό συμβούλιο σε ειδική
συνεδρίαση, πλήρως αιτιολογημένα, με
πλειοψηψία δύο τρίτων (2/3) επί του
συνόλου των μελών του ή για σπουδαίο
λόγο που ανάγεται στην άσκηση των
καθηκόντων του. Για τη θέση του
καλλιτεχνικού διευθυντή επιλέγεται
πρόσωπο αναγνωρισμένου κύρους που
έχει ιδιαιτέρως διακριθεί στο χώρο του
θεάτρου.

Ο καλλιτεχνικός διευθυντής έχει τις
εξής αρμοδιότητες:

α. Καταρτίζει το δραματολόγιο κάθε
περιόδου.



καλλιτεχνικός διευθυντής επιλέγεται

κατόπιν δημόσιας ιτρόσκλησης

εκδήλωσης ενδιαψέροντος, ατην

οποία προβαίνει το Δ.Σ. κάθε

Θεάτρου, μετά από έγκριση αυτής

από τον Υπουργό Πολιτισμού και

Αθλητισμού. Η Ειδική Επιτροπή

και

συγκροτείται με απόψαση του

Υπουργού Πολιτισμού και

Αθλητισμού από προσωπικότητες

της ημεδαπής ή της αλλοδαπής

αναγνωρισμένου κύρους ή
συμβολής στον χώρο του θεάτρου.

Για τη θέση του καλλιτεχνικού

διευθυντή επιλέγεται πρόσωπο

αναγνωρισμένου κύρους που έχει

διακεκριμένη παρουσία στον χώρο

του θεάτρου ή διακεκριμένη

επαγγελματική ενασχόληση στον

χώρο αυτό με μια από τις ιδιότητες

του ηθοποιού, σκηνοθέτη,

θεατρικού συγγραψέα, μεταψραοτή

έργων, θεατρολόγου, κριτικού

θεάτρου, σκηνογράψου, ή διαθέτει

τουλάχιστον πενταετή

επαγγελματική εμπειρία ατην

οργάνωση και διεύθυνση θεατρικών

παραγωγών ή διαθέτει εμπειρία

ατην οργάνωση και λειτουργία

δραματικής σχολής ή στη διδασκαλία

της υποκριτικής τέχνης. Για την

επιλογή του καλλιτεχνικού

διευθυντή δύναταινα συνεκτιμώνται

από την Ειδική Επιτροπή

Αξιολόγησης και Επιλογής πρόσθετα

προσόντα ακαδημαϊκών τίτλων και

ξένων γλωσσών. Η Ειδική Επιτροπή

Αξιολόγησης και Επιλογής δύναται

να ζητά κάθε στοιχείο σχετικά με την

β. Καταρτίζει τον προϋπολογισμό κάθε
έργου και κάθε θεατρικής παράστασης
ή εκδήλωσης γενικά, λαμβάνοντας
υπόψη ότιτο σύνολο των παραστάσεων
ή εκδηλώσεων δεν πρέπει να
υπερβαίνει τον εγκεκριμένο από το
διοικητικό συμβούλιο προϋπολογισμό.

γ. Είναι υπεύθυνος για την όλη και
εντός του προϋπολογισμού του
Θεάτρου προετοιμασία, οργάνωση και
εκτέλεση κάθε καλλιτεχνικής
Παραγωγής του Θεάτρου, επιβλέπει την
Προετοιμασία των έργων που
ανεβαίνουν, καθορίζει το ωράριο
δοκιμών και παρακολουθεί, συντονίζει
και ελέγχει την εργασία των
καλλιτεχνικών συντελεστών, καθώς και
του απαραίτητου για την εκτέλεση της
παραγωγής τεχνικού, διοικητικού και
βοηθητικού προσωπικού.

δ. Επιβλέπει και δίνει κατευθύνσεις και
εντολές για τη σωστή και έγκαιρη
σκηνική, σκηνογραψική, μουσική,
ενδυματολογική και κάθε άλλη
αναγκαία Προετοιμασία, δοκιμή και
Παράσταση κάθε Παραγωγής, για
καθεμιά από τις οποίες εγκρίνει τις
επιμέρους δαπάνες για το ανέβασμα
στα πλαίσια της ευθύνης του για την
τήρηση του προϋπολογισμού τους.

ε. Προσλαμβάνει στο πλαίσιο του
προϋπολογισμού με συμβάσεις
εργασίας ορισμένου χρόνου ή συνάπτει
συμβάσεις έργου με το καλλιτεχνικό και
τεχνικό Προσωπικό ειδικούς
συνεργάτες, μετακαλεί συγκροτήματα ή
καλλιτέχνες, υπογράψει τις συμβάσεις
πρόσληψης και μετάκλησης των
παραπάνω και ορίζει τους
καλλιτεχνικούς και μη όρους της
απασχόλησής τους, συμψωνεί τους
όρους και τις αμοιβές της σύμβασης
εργασίας και έργου κάθε μέλους του

Αξιολόγησης Επιλογής

-?-



επαγγελματική δεοντολογική καλλιτεχνικού προσωπικού, καθώς και

συμπεριψοράτων υποψηψίων. τις αμοιβές του Τεχνικού προσωπικού

Με απόψαση του Υπουργού που απασχολεί με σύμβαση έργου.

Πολιτισμού και Αθλητισμού ο
στ. Εχει πειθαρχική εξουσία σε πρώτο

διορισμός του καλλιτεχνικού βαθμό νια το καλλιτεχνικό και τεχνικό
διευθυντή μπορεί να ανακαλείται προσωπικό.
αζημίως και πριν τη λήξη της θητείας

του, σε περίπτωση που ο ετήσιος ζ. Προίσταται των καλλιτεχνικών και

απολογισμός του έργου του τεχνικών μονάδων, καθώς και των

καλλιτεχνικού διευθυντή μονάδων Εκδόσεων και Δημοσίων
Σχέσεων του Θεάτρου, κατά τα

απορριψθεί από το διοικητικό
ειδικότερα καθοριζόμενα στον

συμβούλιο σε ειδική συνεδρίαση, εσωτερικο κανονισμό του Θεάτρου ως
πλήρως αιτιολογημένα, με προς τη δομή των υπηρεσιών του.
πλειοψηψία δύο τρίτων (2/3) επί του Ειτοπτεύει και συντονίζει τη λειτουργία
συνόλου των μελών του ή νια των μονάδων αυτών, εττιβλέπει την

σπουδαίο λόγο που ανάγεται στην εκτέλεση των σχετικών αποψάσεων του
διοικητικού συμβουλίου, των νόμων καιάσκηση των καθηκόντων του.
του εσωτερικου κανονισμου και γενικαο καλλιτεχνικός διευθυντής έχει τις
έχει κάθε αρμοδιότητα που έχει σχέση

εξής αρμοδιότητες: με τη λειτουργία των παραπάνω
α. Καταρτίζει το δραματολόγιο κάθε μονάδων του Θεάτρου.
περιόδου.

β. Καταρτίζει τον προϋπολογισμό η. Εποπτεύει τη δραματική σχολή του

κάθε έργου και κάθε θεατρικής Θεάτρου, έχει την ευθύνη για τα θέματα
λειτουργίας της, καθορίζει τουςπαράστασης ή εκδήλωσης γενικά,
καλλιτεχνικούς στόχους της και δύναται

λαμβάνοντας υπόψη ότι το σύνολο να διδάσκει σε αυτήν, προτείνει τον
των παραστάσεων ή εκδηλώσεων διευθυντή της προς το διοικητικό
δεν πρέπει να υπερβαίνει τον συμβούλιο, προσλαμβάνει, μετά από
εγκεκριμένο από το διοικητικό εισήγηση του διευθυντή, τους

συμβούλιο προϋπολογισμό. καθηγητές και το υπόλοιπο προσωπικό

γ. Είναι υπεύθυνος για την όλη και της και καταρτίζει τον Κανονισμό
λειτουργίας της που εγκρίνεται από το

εντός του προϋπολογισμού του
διοικητικό συμβούλιο. Με τον

Θεάτρου προετοιμασία, οργάνωση κανονισμο λειτουργίας της σχολής
και εκτέλεση κάθε καλλιτεχνικής ρυθμίζεται κάθε θέμα που αψορά τη
παραγωγής του Θεάτρου, επιβλέπει διεύθυνση καιτη διαχείριση της σχολής,
την προετοιμασία των έργων που τις προϋποθέσεις και τους όρους

ανεβαίνουν, καθορίζει το ωράριο ψο[τησης σε αυτή και γενικά κάθε θέμα

δοκιμών και παρακολουθεί, που αψορά τη λειτουργία της στα
πλαίσια του σκοπού του Θεάτρου. Αν

συντονίζει και ελέγχει την εργασία
για οποιονδήποτε λόγο απουσιάζει ή

των καλλιτεχνικών συντελεστών, εκλείπει ο διευθυντής, ο καλλιτεχνικός
καθώς και του απαραίτητου για την



εκτέλεση της Παραγωγής τεχνικού,

διοικητικού και βοηθητικού

Προσωπικού.

6. Ειτιβλέιτει και δίνει κατευθύνσεις

και εντολές για τη σωστή και έγκαιρη

σκηνική, σκηνογραψική, μουσική,

ενδυματολογική και κάθε άλλη

αναγκαία προετοιμασία, δοκιμή και

παράσταση κάθε Παραγωγής, για

καθεμιά από τις οποίες εγκρίνει τις

επιμέρους δαπάνες γιατο ανέβασμα

στα πλαίσια της ευθύνης του για την

τήρηση του προϋπολογισμού τους.

ε. Προσλαμβάνει στο Πλαίσιο του

προϋπολογισμού με συμβάσεις

εργασίας ορισμένου χρόνου ή
συνάπτει συμβάσεις έργου με το

καλλιτεχνικό και τεχνικό Προσωπικό

ή ειδικούς συνεργάτες, μετακαλεί

συγκροτήματα

υπογράψει

ή καλλιτέχνες,

τις συμβάσεις

διευθυντής ασκεί καθήκοντα και
διευθυντή της σχολής.

θ. Αποψασίζει για τις παραστάσεις, τις
εμψανίσεις σε ψεστιβάλ ή άλλες
εκδηλώσεις και περιοδείες και
αποψασίζει τις διανομές μετά από
έγγραψη εισήγηση των σκηνοθετών.

ι. Προτείνει στο διοικητικό συμβούλιο
το σχέδιο κανονισμού εσωτερικής
λειτουργίας του Θεάτρου και την
αναθεώρησή του σε συνεργασία με τον
διοικητικό-οικονομικό διευθυντή.

ια. Υποβάλλει κατ’ έτος προς έγκριση
στο διοικητικό συμβούλιο αναλυτικό
απολογισμό του καλλιτεχνικού έργου
του με κατάσταση εσόδων και εξόδων.

πρόσληψης και μετάκλησης των

παραπάνω και ορίζει τους

καλλιτεχνικούς και μη όρους της

απασχόλησής τους, συμψωνεί τους

όρους και τις αμοιβές της σύμβασης

εργασίας και έργου κάθε μέλους του

καλλιτεχνικού προσωπικού, καθώς

και τις αμοιβές του τεχνικού

προσωπικού που απασχολεί με

σύμβαση έργου.

στ. ‘Εχει πειθαρχική εξουσία σε

πρώτο βαθμό για το καλλιτεχνικό και

Τεχνικό προσωπικό.

ζ. Προίσταται των καλλιτεχνικών και

τεχνικών μονάδων, καθώς και των

μονάδων Εκδόσεων και Δημοσίων

Σχέσεων του Θεάτρου, κατά τα

ειδικότερα καθοριζόμενα στον

εσωτερικό κανονισμό του Θεάτρου



ως προς τη δομή των υπηρεσιών του.

Εποπτεύει και συντονίζει τη

λειτουργία των μονάδων αυτών,

επιβλέπειτην εκτέλεση των σχετικών

αποψάσεων του διοικητικού

συμβουλίου, των νόμων και του

εσωτερικού κανονισμού και γενικά

έχει κάθε αρμοδιότητα που έχει

σχέση με τη λειτουργία των

παραπάνω μονάδων του Θεάτρου.

η. Εποπτεύειτη δραματική σχολή του

Θεάτρου, έχει την ευθύνη για τα

θέματα λειτουργίας της, καθορίζει

τους καλλιτεχνικούς στόχους της και

δύναται να διδάσκει σε αυτήν,

προτείνει τον διευθυντή της προς το

διοικητικό συμβούλιο,

προσλαμβάνει, μετά από εισήγηση

του διευθυντή, τους καθηγητές και

το υπόλοιπο προσωπικό της και

καταρτίζει τον κανονισμό

λειτουργίας της που εγκρίνεται από

το διοικητικό συμβούλιο. Με τον

κανονισμό λειτουργίας της σχολής

ρυθμίζεται κάθε θέμα που αψορά τη

διεύθυνση και τη διαχείριση της

σχολής, τις προϋποθέσεις και τους

όρους ψοίτησης σε αυτή και γενικά

κάθε Θέμα που αψορά τη λειτουργία

της στα πλαίσια του σκοπού του

Θεάτρου. Αν για οποιονδήποτε λόγο

απουσιάζει ή εκλείπει ο διευθυντής,

ο καλλιτεχνικός διευθυντής ασκεί

καθήκοντα και διευθυντή της

σχολής.

Θ. Αποψασίζει για τις παραστάσεις,

τις εμψανίσεις σε ψεστιβάλ ή άλλες

εκδηλώσεις και περιοδείες και

αποψασίζει τις διανομές μετά από

έγγραψη εισήγηση των σκηνοθετών.



ι. Προτείνει στο διοικητικό

συμβούλιο το σχέδιο Κανονισμού

εσωτερικής λειτουργίας του

Θεάτρου καιτην αναθεώρησή του σε

συνεργασία με τον διοικητικό-

οικονομικό διευθυντή.

ια. Υποβάλλει κατ’ έτος προς έγκριση

στο διοικητικό συμβούλιο αναλυτικό

απολογισμό του καλλιτεχνικού

έργου του με κατάσταση εσόδων και

εξόδων)>.

2. Στην παρ. 15 τροποποιούνται το

πρώτο, δεύτερο και τρίτο εδάιο,

προστίθενται Τέταρτο και πέμπτο

εδάψιο και η παράγραψος

διαμορψώνεται ως εξής:

«15. Με απόφαση του Δ.Σ. του

Θεάτρου, που εκδίδεται μετά από

εισήγηση του καλλιτεχνικού

διευθυντή και δημοσιεύεται στην

Εψημερίδα της Κυβερνήσεως,

διορίζεται στο Θέατρο ένας

αναπληρωτής καλλιτεχνικός

διευθυντής με θητεία που διαρκεί

όσο η θητεία του καλλιτεχνικού

διευθυντή, τον οποίο επικουρεί και

αναπληρώνει στα καθήκοντά του. Ο

αναπληρωτής καλλιτεχνικός

διευθυντής έχει τα προσόντα του

τετάρτου εδαψίου της παρ. 13. Με τη

λήξη της θητείας του καλλιτεχνικού

διευθυντή λήγει αυτοδίκαια και η

θητεία του αναπληρωτή

καλλιτεχνικού διευθυντή, χωρίς να

θεμελιώνεται δικαίωμα

αποζημίωσης ή άλλης απαίτησης

από οποιαδήποτε αιτία. Σε

περίπτωση πρόωρης λήξης της

θητείας του καλλιτεχνικού διευθυντή

15. Με απόψαση του Υπουργού
Πολιτισμού και Αθλητισμού, που
δημοσιεύεται στην Εψημερίδα της
Κυβερνήσεως, διορίζεται στο Θέατρο
ένας αναπληρωτής καλλιτεχνικός
διευθυντής με θητεία που διαρκεί όσο η
θητεία του καλλιτεχνικού διευθυντή,
τον οποίο επικουρεί και αναπληρώνει
στα καθήκοντά του. Ο αναπληρωτής
καλλιτεχνικός διευθυντής έχει τα
προσόντα της παραγράψου 13 του
παρόντος άρθρου. Με την καθ’
οιονδήποτε τρόπο λήξη της θητείας του
καλλιτεχνικού διευθυντή λήγει
αυτοδικαίως και η θητεία του
αναπληρωτή καλλιτεχνικού διευθυντή
χωρίς να θεμελιώνεται δικαίωμα
αποζημίωσης ή άλλης απαίτησης από
οποιαδήποτε αιτία.

ο αναπληρωτής καλλιτεχνικός
διευθυντής μπορεί να διδάσκει στη
δραματική σχολή του Θεάτρου και να
συνάπτει, κατά τη διάρκεια της θητείας
του, με το Θέατρο μία σύμβαση έργου
κατ ανώτατο όριο για καλλιτεχνικές
παραστάσεις, ρεπερτορίου ή μη, σε
κάθε καλλιτεχνική περίοδο.



για οποιοδήποτε λόγο, ο νέος

καλλιτεχνικός διευθυντής διορίζεται

κατά τη διαδικασία της παρ. 13 γιατο

υπόλοιπο της θητείας. ‘Εως τον

διορισμό αυτού, ο Υπουργός

Πολιτισμού και Αθλητισμού δύναται,

με απόψασή του που δημοσιεύεται

στην Εψημερίδα της Κυβερνήσεως,

να αναθέτειτην άσκηση προσωρινών

καθηκόντων καλλιτεχνικού

διευθυντή είτε στον αναπληρωτή

καλλιτεχνικό διευθυντή ή σε

πρόσωπο αναγνωρισμένου κύρους

στον χώρο του θεάτρου, έως την

ολοκλήρωση της διαδικασίας της

παρ. 13, την οποία κινεί εντός

προθεσμίας τριών (3) μηνών.

ο αναπληρωτής καλλιτεχνικός

διευθυντής μπορεί να διδάσκει στη

δραματική σχολή του Θεάτρου και να

συνάπτει, κατά τη διάρκεια της

θητείας του, με το Θέατρο μία

σύμβαση έργου κατ’ ανώτατο όριο

για καλλιτεχνικές παραστάσεις,

ρεπερτορίου ή μη, σε κάθε

καλλιτεχνική περίοδο».

Άρθρο 2

Ρυθμίσεις σχετικά με τους Άρθρο 18 του ν. 4708/2020 (Α’140)

κανονισμούς λειτουργίας
Ρυθμισεις σχετικα με τον κανονισμό

του Ελληνικου Κεντρου
λειτουργιας

Κινηματογραψου, της του Ελληνικού Κέντρου
Εθνικής Λυρικής Σκηνής και του κινηματογράψου, της

Οργανισμού Εθνικής Λυρικής Σκηνής και του

Μεγάρου Μουσικής Αθηνών Οργανισμού
Μεγάρου Μουσικής Αθηνών

Το άρθρο 11 του ν. 4598/2019 (Α’36)

όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο



18 του ν. 4708/2020 (Α’140)

αντικαθίσταται ως εξής:

«‘Αρθρο 11 - Κανονισμοί λειτουργίας

Ελληνικού Κέντρου

Κινηματογράψου, Εθνικής Λυρικής

Σκηνής και Μεγάρου Μουσικής

Οι κανονισμοί λειτουργίας: α) της

παρ. ό του άρθρου 9 του ν.

3905/2010 (Α’ 219), β) της περ. γ’ της

παρ. 4 του άρθρου 12 του ν.

2273/1994 (Α’ 233) και γ) της

υποττερ. Δδ της περ. στ) του άρθρου

5 της σύμβασης που κυρώθηκε με το

άρθρο 10 του ν. 1198/1981 (Α’ 238),

εκδίδονται έως τις 3092021.».

Άρθρο 3

Παράταση της ισχύος των

πιστωτικών σημειωμάτων λόγω

ακύρωσης ή αναβολής πολιτιστικών

εκδηλώσεων - Τροποποίηση του

άρθρου 16 του ν. 4708/2020

Το πρώτο εδάψιο και. οι περ. α), β)

και γ) της παρ. Ι του άρθρου 16 του

ν. 4708/2020 (Α’140), όπως

αντικαταστάθηκε με το άρθρο 70 του

ν. 4761/2020 (Α 248)

αντικαθίστανται και το άρθρο 16

διαμορψώνεται ως εξής:

«Αρθρο 16

Ρυθμίσεις για την ακύρωση και

αναβολή εκδηλώσεων

Το άρθρο ΙΙ του ν. 4598/2019 (Α’ 36)
αντικαθίσταται ως εξής:

«Αρθρο 11 Κανονισμοί λειτουργίας
Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράψου,
Εθνικής Λυρικής Σκηνής και Μεγάρου
Μουσικής

Οι κανονισμοί λειτουργίας: α) της παρ.
6 του άρθρου 9 του ν. 3905/2010 (Α’
219), β) της περ. γ’ της παρ. 4 του
άρθρου 12 του ν. 2273/1994 (Α’ 233) και
γ) της υποπερ. Δ6 της περ. στ’ του
άρθρου 5 της σύμβασης που κυρώθηκε
με το άρθρο 10 του ν. 1198/1981 (Α’
238), εκδίδονται έως τις 31.12.2020.»

Άρθρο 70 του ν. 4761/2020 (Α248)

Παράταση της ισχύος των πιστωτικών
σημειωμάτων λόγω ακύρωσης ή
αναβολής πολιτιστικών εκδηλώσεων -

Τροποποίηση του άρθρου 16 του ν.
4708/2020

Το πρώτο εδάψιο και οι περ. α’, β’ και γ’
της παρ. Ι του άρθρου 16 του ν.
4708/2020 (Α’ 140) αντικαθίστανται και
το άρθρο Ιό διαμορψώνεται ως εξής:

«Αρθρο 16

Ρυθμίσεις γιατην ακύρωση και αναβολή
εκδηλώσεων

Ι. Στις περιπτώσεις συμβάσεων, μεταξύ
ψυσικών και νομικών προσώπων που
διοργανώνουν θεατρικές παραστάσεις,
συναυλίες και λοιπά ζωντανά θεάματα



1. Στις περιπτώσεις συμβάσεων,

μεταξύ ψυσικών και νομικών

προσώπων που διοργανώνουν

θεατρικές παραστάσεις, συναυλίες

και λοιπά ζωντανά θεάματα και

ακροάματα και πελατών, σι οποίοι,

έναντι αντιτίμου (εισιτήριο),

απέκτησαν δικαίωμα

παρακολούθησης των εκδηλώσεων

αυτών, σι οποίες είχαν

προγραμματιστεί να

πραγματοποιηθούν κατά το χρονικό

διάστημα από 25.2.2020 έως και

30.6.2021 και ακυρώθηκαν ή
αναβλήθηκαν ή ενδέχεται να

ακυρωθούν ή να αναβληθούν λόγω

της πανδημίας του κορωνοϊσύ

ςονιο-ι9 ισχύουν τα εξής:

α. Εάν, κατόπιν της κατά την παρ. 1

ακύρωσης, ο διοργανωτής

υποχρεούται να επιστρέψει στον

πελάτη οποιοδήποτε ποσό που ο

πελάτης έχει καταβάλει ως αντίτιμο

εισιτηρίου, κατά παρέκκλιση των

εψαρμοοτέων διατάξεων σύμβασης

ή νόμου, ο διοργανωτής δύναται να

προσψέρει στον πελάτη, αντί της

επιστροφής χρημάτων, ισόποσο

πιστωτικό σημείωμα ισχύος έως τις

30.6.2022 για την παρακολούθηση

των εκδηλώσεων του πρώτου

εδαψίου.

β. Εάν, για τις εκδηλώσεις που

αναβλήθηκαν ή ενδέχεται να

αναβληθούν, 0 διοργανωτής

υποχρεούται να επιστρέψει στον

πελάτη οποιοδήποτε ποσό που ο

πελάτης έχει καταβάλει ως αντίτιμο

και ακροάματα και πελατών, οι οποίοι,
έναντι αντιτίμου (εισιτήριο), απέκτησαν
δικαίωμα παρακολούθησης των
εκδηλώσεων αυτών, οι οποίες είχαν
προγραμματιστεί να
πραγματοποιηθούν κατά το χρονικό
διάστημα από 25.2.2020 έως και
31.12.2020 και ακυρώθηκαν ή
αναβλήθηκαν ή ενδέχεται να
ακυρωθούν ή να αναβληθούν λόγω της
πανδημίας του κορωνοΙού ονιο
ισχύουν τα εξής:

α. Εάν, κατόπιν της κατά την παρ. Ι
ακύρωσης, ο διοργανωτής υποχρεούται
να επιστρέψει στον πελάτη
οποιοδήποτε ποσό που ο πελάτης έχει
καταβάλει ως αντίτιμο εισιτηρίου, κατά
παρέκκλιση των εψαρμοστέων
διατάξεων σύμβασης ή νόμου, ο
διοργανωτής δύναται να προσψέρει
στον πελάτη, αντί της επιστροψής
χρημάτων, ισόποσο πιστωτικό
σημείωμα ισχύος έως τις 31.12.2021 για
την παρακολούθηση εκδηλώσεων της
παρ. 1.

β. Εάν, για τις εκδηλώσεις που
αναβλήθηκαν ή ενδέχεται να
αναβληθούν, ο διοργανωτής
υποχρεούται να επιστρέψει στον
πελάτη οποιοδήποτε ποσό που ο
πελάτης έχει καταβάλει ως αντίτιμο του
εισιτηρίου, κατά παρέκκλιση των
εψαρμοστέων διατάξεων σύμβασης ή
νόμου και αντί της επιστροψής του
αντιτίμου του εισιτηρίου, ο
διοργανωτής δύναται να προσψέρει
στον πελάτη ισόποσο πιστωτικό
σημείωμα που θα ισχύει για την
παρακολούθηση, κατ’ επιλογή του
πελάτη, είτε της αναβληθείσας
εκδήλωσης ή άλλης εκδήλωσης, που θα
πραγματοποιηθεί μέχρι τις 31.12.2021.
ο διοργανωτής υποχρεούται να
ενημερώνει το κοινό για τη νέα



του εισιτηρίου, κατά παρέκκλιση των

εψαρμοστέων διατάξεων σύμβασης

ή νόμου και αντί της επιστροψής του

αντιτίμου του εισιτηρίου, Ο

διοργανωτής δύναται να προσψέρει

στον πελάτη ισόποσο ιτιστωτικό

σημείωμα που Θα Ισχύει για την

παρακολούθηση, κατ’ επιλογή του

πελάτη, είτε της αναβληθείσας

εκδήλωσης ή άλλης εκδήλωσης, που

Θα πραγματοποιηθεί μέχρι τις

30.62022. 0 διοργανωτής

υποχρεούται να ενημερώνει το κοινό

για τη νέα ημερομηνία της

αναβληθείσας εκδήλωσης έγκαιρα

με ανάρτηση στον επίσημο ιστότοπό

του, σε όλα τα μέσα κοινωνικής

δικτύωσης τα οποία τυχόν διαθέτει,

καθώς και με κάθε πρόσψορο τρόπο

και μέσο δημόσιας πρόσκλησης.

γ. Εάν η συνολική αξία της

υπηρεσίας που Θα παρακολουθήσει

τελικά ο πελάτης υπερβαίνειτην αξία

του πιστωτικού σημειώματος, η

διαψορά καταβάλλεται από τον

πελάτη στον διοργανωτή.

Εάν, για οποιονδήποτε λόγο κατά τη

λήξη ισχύος του πιστωτικού

σημειώματος, δεν έχει

χρησιμοποιηθεί αυτό από τον

πελάτη, ο πελάτης δικαιούται και ο

διοργανωτής υποχρεούται να

καταβάλει στον πελάτη χρηματικό

ποσό ίσο με την αξία του πιστωτικού

σημειώματος έως τις 2.8.2022.

2. Αστική ευθύνη των διοργανωτών

της παρ. Ι έναντι οιουδήποτε

ημερομηνία της αναβληθείσας
εκδήλωσης έγκαιρα με ανάρτηση στον
επίσημο ιστότοπό του, σε όλα τα μέσα
κοινωνικής δικτύωσης τα οποία τυχόν
διαθέτει, καθώς και με κάθε πρόσψορο
τρόπο και μέσο δημόσιας πρόσκλησης.

γ. Εάν η συνολική αξία της υπηρεσίας
που Θα παρακολουθήσει τελικά ο
πελάτης υπερβαίνει την αξία του
πιστωτικού σημειώματος, η διαψορά
καταβάλλεται από τον πελάτη στον
δ ιοργανωτή.

Εάν, για οποιονδήποτε λόγο κατά τη
λήξη ισχύος του πιστωτικού
σημειώματος, δεν έχει χρησιμοποιηθεί
αυτό από τον πελάτη, ο πελάτης
δικαιούται και ο διοργανωτής
υποχρεούται να καταβάλει στον πελάτη
χρηματικό ποσό ίσο με την αξία του
πιστωτικού σημειώματος έως τις
2.2.2022.

2. Αστική ευθύνη των διοργανωτών της

παρ. Ι έναντι οιουδήποτε προσώπου, η
οποία σχετίζεται άμεσα ή έμμεσα μετην

πανδημίατου κορωνοΙού ςονιο-19, δεν

προκύπτει, σε περίπτωση κατά την

οποία, οι ως άνω διοργανωτές

εψαρμόζουν τους όρους των ειδικών

πρωτοκόλλων υγειονομικού

περιεχομένου. Ο ζημιωθείς ψέρει το

βάρος απόδειξης της ζημίας που

υπέστη, της μη προσήκουσας

εψαρμογής των όρων των ως άνω

ειδικών πρωτοκόλλων καιτης αιτιώδους

συνάψειας μεταξύ αυτών.

1Η—



τιροσώπου, η οποία σχετίζεται

άμεσα ή έμμεσα με την πανδημία

του κορωνοϊσύ ςονιυ-19, δεν

προκύπτει, σε περίπτωση κατά την

οποία, σι ως άνω διοργανωτές

εψαρμόζουν τους όρους των ειδικών

πρωτοκόλλων υγειονομικού

περιεχομένου. Ο ζημιωθείς ψέρει το

βάρος αττόδειξης της ζημίας που

υπέστη, της μη προσήκουσας

εψαρμογής των όρων των ως άνω

ειδικών πρωτοκόλλων και της

αιτιώδους συνάψειας μεταξύ

αυτών.».

30. Κατάργηση διατάξεων

Διατάξεις αξιολοούμενης ρύιμισης
Καταρουμενες διαταξεις

που προόλεπουν καταρηση

Αθήνα, 9.4.2021
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