
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 
 ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ   Αρ. Φύλλου 264

 21 Απριλίου 2015

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, 
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

 Αριθμ. ΥΠΟ.ΠΑΙ.Θ/ΓΔΔΥΗΔ/ΔΔΑΑΔ/ΤΥΕΦΤΠ/102295/12849/11524/474
Ανάκληση της υπ’ αριθμ. ΥΠΑΙΘΠΑ−ΓΓΠ/ΓΔΔΥ/ΔΙΟΙΚ/

ΤΔΠΕΦ/80347/13335/11184/628/21.5.2013 υπουργικής 
αποφάσεως διορισμού του Καλλιτεχνικού Διευθυ−
ντή του Εθνικού Θεάτρου.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) των άρθρων 1 παρ. 1, 3 παρ. 1, 3 παρ. 11, 3 παρ. 13 

περιπτ. ε και η, 3 παρ. 16 εδ. β΄, 3 παρ. 19 του Ν. 2273/1994 
«Εθνικό Θέατρο, Κρατικό Θέατρο, Βορείου Ελλάδος και 
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 233/Α΄/27.12.1994).

β) των άρθρων 2 παρ. 4 περ. 14, και 3 παρ. 1 του 
Ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της Διαφάνειας με την υποχρε−
ωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, 
διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο 
«Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 11/Α΄/
13.07.2010).

γ) του άρθρου 14 παρ. 2 εδάφιο ιβ΄ του Ν. 2190/1994 
«Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής για την επιλογή προ−
σωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης» (ΦΕΚ 28/Α΄/
3.03.1994), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του 
Ν. 3812/2009 και ισχύει.

δ) του Π.Δ. 104/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Πολιτι−
σμού και Αθλητισμού» (ΦΕΚ 171/Α΄/28.08.2014).

ε) του Π.Δ. 24/2015 «Σύσταση και μετονομασία Υπουρ−
γείων, μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων» (ΦΕΚ 20/Α΄/27.01.2015)

ζ) του Π.Δ. 25/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (ΦΕΚ 299/Β΄/27.02.2015)

στ) της Υ98/20.02.2015 απόφασης του Πρωθυπουργού 
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό 
Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων Νικόλαο Ξυ−
δάκη» (ΦΕΚ 299/Β΄/27.02.2015).

2. Την αριθμ. ΥΠΑΙΘΠΑ−ΓΓΠ/ΓΔΔΥ/ΔΙΟΙΚ/ΤΔΠΕΦ/80347/ 
13335/11184/628/21.05.2013 με την οποία διορίστηκε 
ως Καλλιτεχνικός Διευθυντής του Εθνικού Θεάτρου, 

ο Σωτήριος Χατζάκης με τριετή θητεία (ΦΕΚ 225/
τ. ΥΟΔΔ/22.05.2013).

3. Την επιτακτική ανάγκη εύρυθμης λειτουργίας του 
Εθνικού Θεάτρου σε συνθήκες νομιμότητας και δια−
φάνειας.

4. Την αρχή της υπευθυνότητας και της λογοδοσί−
ας, ως ειδικότερης έκφανσης της αρχής της χρηστής 
δημοσιονομικής διαχείρισης, η οποία διέπει το σύνολο 
των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης αναφορικά με τη 
διαχείριση του δημόσιου χρήματος.

5. Την ανάγκη ύπαρξης αρμονίας και πνεύματος συ−
νεργασίας μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδεί−
ας και Θρησκευμάτων, ως εποπτεύουσας Αρχής, και 
του Καλλιτεχνικού Διευθυντή, ως οργάνου διοίκησης 
του Εθνικού Θεάτρου, προκειμένου να διασφαλισθεί 
η απρόσκοπτη λειτουργία του φορέα και η επίτευξη 
εναρμονισμένης δράσης προς τον σκοπό της ανάπτυ−
ξης, προαγωγής και διάδοσης της θεατρικής τέχνης.

6. Τις με αριθμό πρωτοκόλλου ΕΘ 672/190−21/6−4−2015 
«Έγγραφες Απόψεις» του Σωτηρίου Χατζάκη, που εστά−
λησαν κατόπιν έγγραφης προσκλήσεως του Υπουργείου 
Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων για παροχή 
εγγράφων εξηγήσεων σχετικά με μια σειρά από ζητή−
ματα που αφορούσαν την τήρηση της νομιμότητας από 
τα όργανα διοίκησης του Εθνικού Θεάτρου.

7. Το με αριθμό πρωτοκόλλου ΕΘ 698/190−25/14.4.2015 
συμπληρωματικό έγγραφο του Σωτηρίου Χατζάκη προς 
το Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων.

8. Την με αριθμό πρωτοκόλλου ΕΘ 711/190−29/15.04.2015 
επιστολή του Διοικητικού Συμβουλίου του Εθνικού Θεά−
τρου προς τον Αναπληρωτή Υπουργό Πολιτισμού, Παι−
δείας και Θρησκευμάτων και τα σε αυτήν συνημμένα 
αντίγραφα συμβάσεων.

9. Το ότι, κατά την άσκηση των καθηκόντων του, ο 
Καλλιτεχνικός Διευθυντής:

Α) Παρέλειψε, από την έναρξη της θητείας του 
(21.5.2013) μέχρι και την υπογραφή της παρούσης, την 
ανάρτηση περιλήψεων των συμβάσεων έργου που έχει 
συνάψει κατ’ άρθρο 3 παρ. 13 περ. ε Ν. 2273/1994, ως 
εκπρόσωπος του Εθνικού Θεάτρου, με το καλλιτεχνικό 
και τεχνικό προσωπικό του θεάτρου, καθώς επίσης και 
με ειδικούς συνεργάτες για τις καλλιτεχνικές και λει−
τουργικές ανάγκες του οργανισμού, στη διαδικτυακή 
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εφαρμογή «Διαύγεια», όπως κατά νόμο επιβάλλεται (άρ−
θρο 2 παρ. 4 περ. 14 και άρθρο 3 παρ. 1 του Ν. 3861/2010)

Β) Συνήψε, κατά το έτος 2014, τρεις συμβάσεις έργου 
με αντικείμενο τη σκηνοθεσία θεατρικών έργων με το 
Εθνικό Θέατρο, όπως προκύπτει από τις ως άνω υπό 
6 «Έγγραφες Απόψεις» του Σωτηρίου Χατζάκη προς 
το Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων, 
κατά παράβαση της ρητής διάταξης του άρθρου 3 παρ. 
16 εδ. β΄ του Ν. 2273/1994, η οποία προβλέπει ως μέγιστο 
επιτρεπόμενο αριθμό συμβάσεων μεταξύ του Καλλι−
τεχνικού Διευθυντή και του Εθνικού Θεάτρου τις δύο 
συμβάσεις ετησίως, και

Γ) Συνήψε, κατά το έτος 2015 και στο πλαίσιο παρα−
γωγών του Εθνικού Θεάτρου, τρεις συμβάσεις έργου 
ως Καλλιτεχνικός Διευθυντής, αρμόδιος για τη σύνα−
ψη συμβάσεων έργου εκ μέρους του Εθνικού Θεάτρου 
(άρθρο 3 παρ. 13 περ. ε του Ν.2273/1994) με το μέλος 
του Διοικητικού Συμβουλίου του Εθνικού Θεάτρου Με−
τζικώφ − Παπαδάκη Ιωάννη, κατά παράβαση της ρητής 
διάταξης του άρθρου 3 παρ. 11 εδ. β΄ του Ν. 2273/1994, 
σύμφωνα με την οποία τα μέλη του Δ.Σ δεν μπορούν να 
συνάψουν με το Θέατρο κατά τη διάρκεια της θητείας 
τους περισσότερες από δυο συμβάσεις έργου κατά τη 
διάρκεια του ίδιου έτους,

Δ) Καθυστέρησε, χωρίς σπουδαίο λόγο, να υποβά−
λει αιτηθέντα στοιχεία στην εποπτεύουσα Αρχή, με 
συνέπεια να καθίσταται έτσι δυσχερής η άσκηση της 
προβλεπόμενης από τον νόμο αρμοδιότητας εποπτείας 
του Υπουργού Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων 
επί του Εθνικού Θεάτρου, καθώς και η εναρμονισμένη 
και συντονισμένη δράση για την επίτευξη των σκοπών 
δημοσίου συμφέροντος που καλείται να υπηρετήσει το 
Εθνικό Θέατρο, αποφασίζουμε:

Από τη δημοσίευση της παρούσας ανακαλείται η 
υπ’ αριθμ. ΥΠΑΙΘΠΑ−ΓΓΠ/ΓΔΔΥ/ΔΙΟΙΚ/ ΤΔΠΕΦ/80347/ 
13335/11184/628/21.5.2013 (ΦΕΚ 225/τ. ΥΟΔΔ/22.05.2013) υπουρ−
γική απόφαση με την οποία διορίστηκε ως Καλλιτεχνικός 
Διευθυντής του Εθνικού Θεάτρου (Ν.Π.Ι.Δ. που εποπτεύεται 
από το Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων) 
με τριετή θητεία, ο Σωτήριος Χατζάκης, για τους λόγους 
που αναφέρονται στο προοίμιο της παρούσας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 20 Απριλίου 2015

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

 ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ,
 ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ  ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

 ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΜΠΑΛΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΞΥΔΑΚΗΣ

-
    Aριθμ. ΥΠΟ.ΠΑΙ.Θ/ΓΔΔΥΗΔ/ΔΔΑΑΔ/ΤΥΕΦΤΗ/ 102291/12848/11523/473
Ανάκληση της υπ’ αριθμ. ΥΠΑΙΘΠΑ/ΓΔΔΥ/ΔΙΟΙΚ/ΤΔΠΕΦ/

90123/5325/4599/217/ 28.05.2013 υπουργικής αποφά−
σεως διορισμού μελών του Διοικητικού Συμβουλί−
ου του Εθνικού Θεάτρου, όπως τροποποιήθηκε 
με την αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΔΥ/ΔΙΟΙΚ/ΤΔΠΕΦ/143416/ 
20203/17809/1011/4.06.2014.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

    Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις:
α) των άρθρων 1 παρ. 1, 3 παρ. 1, 3 παρ. 2, 3 παρ. 7, 

3 παρ 11, 3 παρ. 13, 3 παρ. 19 του Ν. 2273/1994 «Εθνικό 
Θέατρο, Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος και άλλες 
διατάξεις» (ΦΕΚ 233/Α΄/27.12.1994),

β) των άρθρων 2 παρ. 4 περ. 14, και 3 παρ. 1 του Ν. 3861/ 
2010 «Ενίσχυση της Διαφάνειας με την υποχρεωτική 
ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοι−
κητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο 
«Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 11/
Α΄/13.07.2010),

γ) του Π.Δ. 104/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Πολιτι−
σμού και Αθλητισμού» (ΦΕΚ 171/Α΄/28.08.2014),

δ) του Π.Δ. 24/2015 «Σύσταση και μετονομασία Υπουρ−
γείων, μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων» (ΦΕΚ 20/Α΄/27.01.2015),

ε) του Π.Δ. 25/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (ΦΕΚ 299/Β΄/27.02,2015),

ζ) της Υ98/20.02.2015 απόφασης του Πρωθυπουργού 
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό 
Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων Νικόλαο Ξυ−
δάκη» (ΦΕΚ 299/Β΄/27.02.2015).

2. Την αριθμ. ΥΠΑΙΘΠΑΓΓΠ/ΓΔΔΥ/ΔΙΟΙΚ/ΤΔΠΕΦ/90123/ 
5325/4599/217/28.05.2013 (ΦΕΚ 245/ΥΟΔΔ/31.05.2013) 
υπουργική απόφαση διορισμού μελών του Διοικητικού 
Συμβουλίου του Εθνικού Θεάτρου, όπως τροποποιήθηκε 
με την αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΔΥ/ΔΙΟΙΚ/ΤΔΠΕΦ /143416/20203/
17809/1011/4.06.2014 (ΦΕΚ 333/ΥΟΔΔ/06.06.2014) όμοια 
απόφαση.

3. Την επιτακτική ανάγκη εύρυθμης λειτουργίας του 
Εθνικού Θεάτρου σε συνθήκες νομιμότητας και δια−
φάνειας.

4. Την αρχή της υπευθυνότητας και της λογοδοσί−
ας, ως ειδικότερης έκφανσης της αρχής της χρηστής 
δημοσιονομικής διαχείρισης, η οποία διέπει το σύνολο 
των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης αναφορικά με τη 
διαχείριση του δημόσιου χρήματος,

5. Το γεγονός ότι το ΔΣ είναι το κατεξοχήν όργανο 
διοίκησης του Εθνικού Θεάτρου έχοντας το σχετικό 
τεκμήριο αρμοδιότητας και ασκεί έλεγχο νομιμότητας 
του έργου όλων των λοιπών οργάνων Διοίκησης.

6. Την ανάγκη ύπαρξης αρμονίας και πνεύματος συ−
νεργασίας μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας 
και Θρησκευμάτων ως εποπτεύουσας Αρχής και των 
μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ως οργάνου διοίκη−
σης του Εθνικού Θεάτρου προκειμένου να διασφαλισθεί 
η απρόσκοπτη λειτουργία του φορέα και η επίτευξη 
εναρμονισμένης δράσης προς τον σκοπό της ανάπτυ−
ξης, προαγωγής και διάδοσης της θεατρικής τέχνης.

7. Την με αριθμό πρωτοκόλλου ΕΘ 674/190−23/6.04.2015 
επιστολή του Διοικητικού Συμβουλίου του Εθνικού Θεά−
τρου προς τον Αναπληρωτή Υπουργό Πολιτισμού, Παι−
δείας και Θρησκευμάτων κατόπιν έγγραφης προσκλή−
σεως του προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για 
παροχή εγγράφων εξηγήσεων σχετικά με μια σειρά από 
ζητήματα που αφορούσαν την τήρηση της νομιμότητας 
από τα όργανα διοίκησης του Εθνικού Θεάτρου.

8. Την με αριθμό πρωτοκόλλου ΕΘ 711/190−29/15.04.2015 
επιστολή του Διοικητικού Συμβουλίου του Εθνικού Θεά−
τρου προς τον Αναπληρωτή Υπουργό Πολιτισμού, Παι−
δείας και Θρησκευμάτων και τα σε αυτήν συνημμένα 
αντίγραφα συμβάσεων.

9. Την κατά τη διάρκεια της θητείας των δια της 
παρούσας ανακαλούμενων μελών του Διοικητικού Συμ−
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βουλίου του Εθνικού Θεάτρου παράλειψη ανάρτησης 
περιλήψεων των συμβάσεων έργου που έχει συνάψει ο 
φορέας με το καλλιτεχνικό και τεχνικό προσωπικό του 
θεάτρου, καθώς επίσης και με ειδικούς συνεργάτες για 
τις καλλιτεχνικές και λειτουργικές ανάγκες του οργανι−
σμού, στη διαδικτυακή εφαρμογή «Διαύγεια», όπως κατά 
νόμο επιβάλλεται (αρ. 2 παρ. 4 περ. 14 και αρ. 3 παρ. 1 
του Ν. 3861/2010).

10. Τη σύναψη, κατά το έτος 2014, τριών συμβάσεων 
έργου με αντικείμενο την σκηνοθεσία θεατρικών έρ−
γων μεταξύ του Σωτηρίου Χατζάκη, ως Καλλιτεχνικού 
Διευθυντή και του Εθνικού Θεάτρου, όπως προκύπτει, 
από τις ως άνω υπό 7 και 8 επιστολές του Διοικητικού 
Συμβουλίου προς το Υπουργείο Πολιτισμού, κατά πα−
ράβαση της ρητής διάταξης του άρθρου 3 παρ. 16 εδ. 
β΄ του Ν. 2273/1994, η οποία προβλέπει ως μέγιστο επι−
τρεπόμενο όριο συμβάσεων μεταξύ του Καλλιτεχνικού 
Διευθυντή και του Εθνικού Θεάτρου τις δύο συμβάσεις 
ετησίως.

11. Τη σύναψη, κατά το έτος 2015 και στο πλαίσιο 
παραγωγών του Εθνικού Θεάτρου, τριών συμβάσεων 
έργου μεταξύ του Καλλιτεχνικού Διευθυντή, Σωτηρίου 
Χατζάκη, ως αρμόδιου για τη σύναψη συμβάσεων έργου 
εκ μέρους του Εθνικού Θεάτρου (αρ. 3 παρ. 13 περ. ε χου 
Ν. 2273/1994) και του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου 
του Εθνικού Θεάτρου Μετζικώφ −Παπαδάκη Ιωάννη, κατ’ 
ευθεία παράβαση της διάταξης του άρθρου 3 παρ. 11 
εδ. β΄ του Ν. 2273/1994, σύμφωνα με την οποία, τα μέλη 
του ΔΣ δεν μπορούν να συνάψουν με το Εθνικό Θέατρο 
κατά τη διάρκεια της θητείας τους περισσότερες από 
δυο συμβάσεις έργου κάθε έτος.

12. Τη σημαντική καθυστέρηση χωρίς σπουδαίο λόγο 
της υποβολής αιτηθέντων στοιχείων στην εποπτεύου−
σα Αρχή, με συνέπεια να καθίσταται έτσι δυσχερής η 
άσκηση της προβλεπόμενης από το νόμο αρμοδιότη−
τας εποπτείας του Υπουργού Πολιτισμού, Παιδείας και 
Θρησκευμάτων επί του Εθνικού Θεάτρου καθώς και η 
εναρμονισμένη και συντονισμένη δράση για την επίτευ−
ξη των σκοπών δημοσίου συμφέροντος που καλείται να 
υπηρετήσει το Εθνικό Θέατρο, αποφασίζουμε:

Από τη δημοσίευση της παρούσης ανακαλείται η 
αριθμ. ΥΠΑΙΘΠΑ/ΓΔΔΥ/ΔΙΟΙΚ/ΤΔΠΕΦ/90123/5325/4599/ 
217/28.05.2013 (ΦΕΚ 245/ΥΟΔΔ/31.05.2013) υπουργι−
κή απόφαση διορισμού μελών του Διοικητικού Συμ−
βουλίου του Εθνικού Θεάτρου, όπως τροποποιήθη−
κε με την αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΔΥ/ΔΙΟΙΚ/ΤΔΠΕΦ/143416/ 
20203/17809/1011/4.06.2014 (ΦΕΚ 333/ΥΟΔΔ/06.06.2014) 
όμοια απόφαση, με την οποία διορίστηκαν ως μέλη 
του ΔΣ του Εθνικού Θεάτρου (Ν.Π.Ι.Δ. που εποπτεύεται 
από το Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευ−
μάτων) οι: 

α) Γεώργιος Στεφανάκης του Εμμανουήλ με ΑΔΤ 
ΑΙ024921, Δικηγόρος Συγγραφέας, ως Πρόεδρος, 

β) Γεώργιος Μανιώτης του Νικολάου, με ΑΔΤ ΑΑ120157, 
Συγγραφέας, ως Αντιπρόεδρος, 

γ) Κατερίνα Χέλμη του Παναγιώτη, με ΑΔΤ ΑΕ 016879, 
Ηθοποιός, 

δ) Δημήτριος Φραγκιόγλου του Γεωργίου, με ΑΔΤ
ΑΕ 532898 Ηθοποιός, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου 
χου Σωμαχείου Ελλήνων Ηθοποιών, 

ε) Νικόλαος Αρβανίτης του Κωνσταντίνου με ΑΔΤ
Χ 145329, Ηθοποιός ως εκπρόσωπος του Σωματείου 
Ελλήνων Ηθοποιών, 

στ) Ερρίκος− Γεώργιος Μπελιές του Ιωάννη, με ΑΔΤ 
Α1566860, Ποιητής− Μεταφραστής, Πρόεδρος του Διοι−
κητικού Συμβουλίου της Εταιρείας Ελλήνων Θεατρικών 
Συγγραφέων για τους λόγους κου αναφέρονται στο 
προοίμιο της παρούσης.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 20 Απριλίου 2015

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

 ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ,
 ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ  ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

 ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΜΠΑΛΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΞΥΔΑΚΗΣ

-
    Αριθμ. ΥΠΟΠΑΙΘ/ΓΔΔΥΗ4/ΔΔΑΑΔ/ΤΥΕΦΤΠ/102279/12847/11522/472
Διαπιστωτική πράξη έκπτωσης του Μετζικώφ − Παπαδά−

κη Ιωάννη του Μετζικώφ από την ιδιότητα του μέλους 
του Διοικητικού Συμβουλίου του Εθνικού Θεάτρου.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

    Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) των άρθρων 1 παρ. 1, 3 παρ. 1, 7 και 11 του Ν. 2273/1994 

«Εθνικό Θέατρο, Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος και 
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 233/Α΄/27.12,1994),

β) του Π.Δ. 104/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Πολιτι−
σμού και Αθλητισμού» (ΦΕΚ 171/Α΄/28.08.2014),

γ) του Π.Δ. 24/2015 «Σύσταση και μετονομασία Υπουρ−
γείων, μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων» (ΦΕΚ 20/Α΄/27.01.2015),

δ) του Π.Δ. 25/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (ΦΕΚ 299/Β΄/27.02.2015),

ε) της Υ98/20.02.2015 απόφασης του Πρωθυπουργού 
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό 
Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων Νικόλαο Ξυ−
δάκη» (ΦΕΚ 299/Β΄/27.02.2015).

2. Την ΥΠΑΙΘΠΑ−ΓΓΠ/ΔΙΟΙΚ/ΤΔΠΕΦ/90123/5325/4599/ 
217/28.05.2013 υπουργική απόφαση, με την οποία δι−
ορίστηκε, ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του 
Εθνικού Θεάτρου, ο Μετζικώφ − Παπαδάκης Ιωάννη 
του Μετζικώφ (ΦΕΚ 245/ΥΟΔΔ/31.05.2013), όπως τρο−
ποποιήθηκε με την ΥΠΠΟΑ/ΓΔΔΥ/ΔΙΟΙΚ/ΤΔΠΕΦ/143416/ 
20203/17809/1011/04.06.2013 όμοια απόφαση (ΦΕΚ 333/
ΥΟΔΔ/06.06.2014).

3. Την με αριθμό πρωτοκόλλου ΕΘ 674/190−23/06.04.2015 
επιστολή του Διοικητικού Συμβουλίου του Εθνικού Θεά−
τρου προς τον Αναπληρωτή Υπουργό Πολιτισμού, Παι−
δείας και Θρησκευμάτων, κατόπιν έγγραφης προσκλή−
σεως του προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για 
παροχή έγγραφων εξηγήσεων σχετικά με μια σειρά από 
ζητήματα που αφορούσαν την τήρηση της νομιμότητας 
από τα όργανα διοίκησης του Εθνικού Θεάτρου,

4. Την με αριθμό πρωτοκόλλου ΕΘ 711/190−29/15.04.2015 
επιστολή του Διοικητικού Συμβουλίου του Εθνικού Θεά−
τρου προς τον Αναπληρωτή Υπουργό Πολιτισμού, Παι−
δείας και Θρησκευμάτων και τα συνημμένα σε αυτή 
αντίγραφα συμβάσεων.

5. Τη σύναψη, κατά το έτος 2015 και στα πλαίσιο 
παραγωγών του Εθνικού Θεάτρου, τριών συμβάσεων 
έργου μεταξύ του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου 
του Εθνικού Θεάτρου Μετζικώφ − Παπαδάκη Ιωάννη, 
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Σκηνογράφου και του Εθνικού Θεάτρου, εκπροσωπού−
μενου από τον Καλλιτεχνικό Διευθυντή αυτού, Σωτήριο 
Χατζάκη, ως αρμόδιο για τη σύναψη συμβάσεων έργου 
εκ μέρους του Εθνικού Θεάτρου (αρ. 3 παρ. 13 περ. ε 
του Ν. 2273/1994), κατά παράβαση της ρητής διάταξης 
του άρθρου 3 παρ. 11 εδαφ. β και γ του Ν. 2273/1994, 
σύμφωνα με την οποία τα μέλη του ΔΣ δεν μπορούν να 
συνάψουν με το Θέατρο κατά τη διάρκεια της θητείας 
τους περισσότερες από δύο συμβάσεις κάθε έτος ενώ 
από τη θέση του μέλους του ΔΣ εκπίπτει όποιος κατά τη 
διάρκεια της θητείας του συνάψει με το Εθνικό Θέατρο 
τρεις τουλάχιστον συμβάσεις έργου κατά τη διάρκεια 
του ίδιου έτους. Δια της παρούσης, διαπιστώνουμε:

Την, σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ, 11 εδαφ. γ του
Ν. 2273/1994, έκπτωση του Μετζικώφ − Παπαδάκη Ιωάννη 

του Μετζικώφ, με ΑΔΤ ΑΚ538620, Σκηνογράφου, από την 
ιδιότητά του ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου 
του Εθνικού Θεάτρου (Ν.Π.Ι.Δ. που εποπτεύεται από το 
Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων), 
για τους λόγους που αναφέρονται στο προοίμιο της 
παρούσας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 20 Απριλίου 2015

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

 ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ,
 ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ  ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

 ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΜΠΑΛΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΞΥΔΑΚΗΣ  
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