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Ό περί Θεατρικού . 'Οργανισμού Κύπρου (Τροποποιητικοί;) Νόμος τοϋ 
1979 εκδίδεται δια δημοσιεύσεως ε ίς τήν έπίσημον εφημερίδα της Κυπρια
κής Δημοκρατίας συμφώνως τω άρθρω 52 τοΰ Συντάγματος. 

Αριθμός 68 του 1979 

ΝΟΜΟΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΩΝ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΘΕΑΤΡΙΚΟΥ 
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1970 ΚΑΙ 1972 

Ή Βουλή των 'Αντιπροσώπων ψηφίζει ώς ακολούθως : 

Ι . Ό παρών Νόμος θα άναφέρηται ώς ό περί θεατρικοΟ Ό ρ γ α  Συνοπτικός 
νισμου Κύπρου (Τροποποιητικός) Νόμος του 1979 και θά άναγινώ τίτλος, 
σκηται όμου μετά των περί θεατρικού 'Οργανισμού Κύπρου Νόμων 
1970 και 1972 (έν τοις εφεξής άναφερομέ\/ων ώς «ό βασικός νόμος») 71 τοθΐ97θ 
και ό βασικός νόμος και ό παρών Νόμος θά άναφέρωνται ώς οί 36 του 1972. 
περί ΘεατρικοΟ 'Οργανισμού Κύπρου Νόμοι 1970 £ως 1979. 

2. Ό βασικός νόμος τροποποιείται δια τής εις αυτόν προσθήκης Τροποποΐ
του ακολούθου νέου άρθρου, ευθύς μετά τό άρθρον 4, των άκολου ηοχτοϋ 
θούντων άρθρων άναριθμουμένων, αντιστοίχως, και έπαναφερομένης ^£f£a 
οιασδήποτε αναφοράς έν τοις άρθροις του βασικού νόμου εις τήν προσθήκης 
Καλλιτεχνικήν 'Επιτροπήν (ήτις κατηργήθη διά του άρθρου 3 του νέουβρθρου. 
Νόμου 36 του 1972) : 
«Καλλιτε 5.— (1) 'Ανεξαρτήτως των διοαάξεων του εδαφίου (7) του 
ΈΤΓΙΤ οπή &ρθρ°

υ ^ (ώς τοΟτο εκτίθεται είς τό άρθρον 2 (δ) του 
nwponi |^6μου 36 τοΟ 1972) Ιδρύεται Καλλιτεχνική Επιτροπή 

θεάτρου (έν τοις εφεξής αναφερομένη ώς ' ή Επιτροπή *) 
συγκειμένη έξ ενός Προέδρου και ούχι πλειόνων των τεσ
σάρων έτερων μελών απάντων διοριζομένων υπό του 
ΎπουργικοΟ Συμβουλίου έκ προσώπων ανωτέρας μορφώ
σεως άτινα ήθελε κρίνει δτι κέκτηνται γνώσεις, πεΐραν 
ή Ικανότητα περί τά θεατρικά κάί έν γένει καλλιτεχνικά 
πράγματα (ώς διοριζομένων μελών) και του Διευθυντού 
τοΟ 'Οργανισμού, ενός εκπροσώπου του Διοικητικού Συμ
βουλίου αύτου και των εκάστοτε τακτικών σκηνοθετών 
αύτοΟ, ώς exoff icio μελών. 

(2) Ή θητεία και οί λοιποί δροι υπηρεσίας τών διορι
ζομένων μελών της Επιτροπής καθορίζονται έν τω εγ
γράφω του διορισμού αυτών : 

Νοείται δτι πάν διοριζόμενον μέλος της 'Επιτροπής δύ
ναται καθ* οίονδήποτε χρόνον νά παραιτηθη της θέσεως 
αύτοΟ δι* έγγραφου παραιτήσεως υποβαλλομένης είς τόν 
Ύπουργόν, το δέ Ύπουργικόν Συμβούλιον δύναται καθ* 
οίονδήποτε χρόνον, έφ' δσον κρίνει τοΟτο ορθόν, νά τερμα
τίση τόν διορισμόν οίουδήποτε τοιούτου μέλους. 
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(3) Ή Επιτροπή ρυθμίζει τήν Ιδίαν <χύτής διαδικασίαν, 
τηρούμενης 6έ πάσης τοιαύτης ρυθμίσεως, τό ήμισυ των 
μελών αύτης πλέον ενός συνιστώσιν άπαρτίαν. 

(4) Ή Επιτροπή έχει καθήκον δπως συμβουλευη τό 
Διοικητικόν Συμβούλιον, εϊτε αυτεπαγγέλτως είτε κατό
πιν αναφοράς του ΔιοικητικοΟ Συμβουλίου προς τήν 
Έπιτροπήν, επί παντός καλλιτεχνικού ζητήματος : 

Νοείται δτι επί παντός θέματος αφορώντος είς καλλι
τεχνικά ζητήματα, τόν καταρτισμόν του δραματολογίου, 
τόν προγραμματισμόν των παραστάσεων και των περιο
δειών, και της προσλήψεως, αξιολογήσεως καί απολύ
σεως τοΟ καλλιτεχνικού καί του διά τάς καλλιτεχνικός 
εργασίας τεχνικού προσωπικού τό Διοικητικόν Συμβού
λιον πρό πάσης αποφάσεως αύτοΟ δέον νά ζητη τήν έπί 
τοΟ θέματος γνώμη ν της Επιτροπής, ήτις συνιστά βαρύ
νουσαν γνώμην καίτοι συμβουλευτικού χαρακτήρος. 

(5) Τό Διοικητικόν Συμβούλιον δύναται νά καταβάλλη 
είς τά διοριζόμενα μέλη της 'Επιτροπής τοιαύτα επιδό
ματα ώς ήθελε τούτο αποφασίσει τη έγκ.ρίσει του 
ΎιτόυργοΟ.>. 


