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προσωπlκοli

4θ7/12.3.2ο1ο εγγραφοU τοU ΠροEδροu TοU

Δlεuθuvτr1 τοu l(ραTlΚοf Θεατροu Eορεiου
καM|TΕΧvΙΚοf, τε1vlκοι1 καl βοηθητlκο0 προοωπIκου,

, ορiατηκαv ρητd οI Urrηρεσiεζ Κu| φορEΙ6 τοu δημ6οιοu
προοληψεωv τα|(τιl(ο|j προσuJTT|κQ0 καl προοωπlκοu

εvτη1θηκαv στΘ AΣEΠ. Eξd}ιλου με τη δειiτερη
τοu Iδ[οu dρθροu PΠTd καl ο| θξαlρεσε|ζ t\4εταξιi αuτΦv Tωv

η' tιο/ λογοτiyvεE , καλλιrtyνεζ κtΙι σημοαιογρcrφοι γtα
τΓσU rrροσιlιfrζουv ιlι6τητd rοUf)i. ΣυvεπΦξ, μοvο οl προαvαφερ6μεvεq

, με τ|6 οlκε[ε6 δlατdξυE, ΧιυρΙζ τηρηοη Tωv



ΞE.d lU.l-ll

llαδικαοlιilv τοu v- 2190/94,

ουμβααο0;qοuq lδlωτlκοιi

Επlαημα[vouμε επiοηE
οιJμφωvα με Tηv οποiα : <ιAπ6

ειδικη διθταξη που αντΙκειτqι

θEματα rrοu αrrοrρ1ο0v wτ
Κατθπiv το0τωv η δlα

τροοτiθηκε σTηv περ. β.β'
πρ6αληψη9 καλλlτε;qvlκοΦ,

τηv Εθvlκι] Λυρlκη Σκηvη εivαl

Qοοv αφορd στηv α

με αθμβαοη Eργου , οαq

ουμπληριilθηκε με τα dρθρα 1

δlατθξεlE τηξ παρ. 3 (του

Eπειlι] θμωq εlvαl

θεωροιiμε δτl γlα

καθΦg και καθε dλλη π1vrκη

απαρα[τητη Y|α Tηv προεΤol

παριiαταοη6, διlvαταl vα

Κρατlκο0 Θεατρου κα| τοV

Πολlτlαμοι1.

Σε καμμld πεpiπτωαη 6

βοηθητικ6, εργατlκο, δrοlκητlκο

οδηγοi, ταξtθfτεg, κ.λπ.

Eαωτερικli Aιαvομ{
Γραφεiο Yπουργο0

(ο;κετ' : το αρlθμ. 37θ5/3.5.2ο10
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lσ;quεl, εΙτε πρ6κε1Tα| γ|α τακτlκδ πpοοωπlκο εiτε γlα

ΧροvοU'

ρι}θμlοη τη5 δldταξηg του tiρθρου 15 τοu rδ[ου vομου ,

tναρξη τηg ιoyυοs τοa v6μου καταργεiται κθθε γεvικη fi
lιατθξειs τou ωζ dvω νομοu t] ρυθμΙζu lιαφορετικd τα

αυτο0ll'

τηζ TTαρ. 24 τοu 6ρθρου 1 τoυ ν. 2247lg4 η οποiα
Ξ4 τοu v' 2190/94 και η οποiα αφορri αε θεματα

και βοηΘητlκο0 προσωπ|t(οrl oτα Κρατlκd Θiατρα καl

ρYημεvη-

καΜlτεxvlκο0, τε11vtκοιi καl βοηθητlκοι) προοωπlκο0

με lτt ο0μφωvα με το dρθρο 6 τοu ν' 2527t1997 6πωE
v, 3θ12/2ο09 καl 29 παρ. s τοu v. 3838/2ο10, απο τlE

) εξαlροιivται οl καλλlτ€Χvεg ολωv τωv εlδlκοτητωv.

η tδlαπερΦτητα στη λεrτουργΙα τωv ΚρατlκΦv Θεdτρωv,

κθτητεE lπωq ακηvοθiτεE, οκηvογραφοl, φροvτloτε6
πθu εμτTερl€1qεl κα}ιλτεμlκη δημrοuργiα καt εivαι

, TΟ <tατηαlμου t(α| τη δlεξαγωγη τηζ θεατρlκηE

|σθεi ω5 καλλlτεμlκθ πρoοωπlκο κατd τηv κρiοη τοu

τη6 αρμ6δ|q6 οργαv|κηE μοvdδαξ τοU Υπουργεfou

δεv μπορεΙ vα χαρακTηρIοrεi καλλlτεxvlκο προοωπlκο το

κα. το Καθαρd τεxvlκο προοωπlκο οπω6 ξυλουργοi,

H Γεvlκη Γραμματfα6

E. Mπεργελf


