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ΕΡΩΤΗΣΗ και ΑΙΤΗΜΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

Προς: Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού. 

ΘΕΜΑ: «Αδιαφάνεια στο Οργανόγραμμα του Εθνικού Θεάτρου». 

Από τον Σεπτέμβριο του 2013 το Σωματείο των Εργαζομένων του  Εθνικού Θεάτρου έχει ζητήσει από τη 
Διοίκηση και το Διοικητικό Συμβούλιο του Εθνικού, εγγράφως, και κατ΄ επανάληψη να του κοινοποιηθούν, τα 
πρακτικά του Δ.Σ.  που σχετίζονται με την απόφαση που έχει λάβει για την καταβολή του επιδόματος ευθύνης 
και την τοποθέτηση των υπευθύνων υπαλλήλων σύμφωνα με τον εσωτερικό κανονισμό του Εθνικού Θεάτρου, 
όπως προβλεπόταν από το νόμο 2273/94 και όπως ορίζεται από το Π.Δ. 118/97.Συγκεκριμένα, οι εργαζόμενοι 
ζητούν να μάθουν ποιός αναλαμβάνει ποιά θέση ευθύνης και με ποιά κριτήρια έχουν ληφθεί οι σχετικές 
αποφάσεις. 

Παρά τις επανειλημμένες αυτές έγγραφες αιτήσεις, οι οποίες έχουν κοινοποιηθεί και στο Υπουργείο Πολιτισμού, 
απάντηση δεν έχει δοθεί, γεγονός που δημιουργεί  εντυπώσεις αδιαφάνειας και ευνοιοκρατίας και προκαλεί 
προσκόμματα στην εύρυθμη λειτουργία του Εθνικού Θεάτρου. 

Επειδή η απάντηση στα ερωτήματα που θέτει το Σωματείο των Εργαζομένων του Εθνικού Θεάτρου, θα έπρεπε 
να είναι αυτονόητη,  σε μια οποιαδήποτε στοιχειωδώς ευνομούμενη Πολιτεία, 

Επειδή το Εθνικό Θέατρο είναι ΝΠΙΔ, εποπτευόμενο από το Υπουργείο Πολιτισμού, 

Ερωτάται ο κύριος Υπουργός 

Σε τι ενέργειες θα προβεί ώστε να υπάρξει έγγραφη απάντηση του Δ.Σ. του Εθνικού προς το Σωματείο  
Εργαζομένων, αναφορικά με το πώς στελεχώθηκαν οι θέσεις ευθύνης του Εθνικού Θεάτρου και με ποιά 
κριτήρια έχουν ληφθεί οι σχετικές αποφάσεις; 

Αίτημα κατάθεσης εγγράφων 

Αιτούμεθα την κατάθεση  των πρακτικών του Δ.Σ. του Εθνικού Θεάτρου με την τελευταία απόφαση που έχει 
λάβει αναφορικά με την καταβολή του επιδόματος ευθύνης και την τοποθέτηση των υπευθύνων υπαλλήλων 
σύμφωνα με τον εσωτερικό κανονισμό του Εθνικού Θεάτρου, όπως προβλεπόταν από το νόμο 2273/94 και όπως 
ορίζεται από το Π.Δ. 118/97.  
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