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ηθοποιών».

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

χών τών ηθοποιό

βολή ολόκληρων ή μέρους τών αποδοχών πού δικαιούνται. Ι
διαίτερα συχνή είναι ή σιωπηρή παραίτηση άπό τά δώρα εορ

τών τών. την αποζημίωση -/.at το έχίδομα άδειας που σπανιότατα 
-καταβάλλουν οίκειοθελώς οί θεατρικοί επιχειρηματίες.

• Βουλήν ιών ’Ελλήνων
Στήν 

νός ότι ■

ς πραγματικής καταβολής τών •.ότητα
βιοποί.ισ

at απίστευτο, ένα άπό τά ζωτ ιν.ότερα ηθοποιοί

ιτωπίζει σήμερα ό κλάδος τών tj-Sorci- τεχνική
καλλιτε Όπως είναι φυσικό

μόρφωση τής μεγάλης πλειοψηφίας τών έργοόοτών με τις 
μισθολογικές τουλάχιστον προβλέψεις τών παραπανω ρυθμί
σεων. ’Αντίθετο γιά τους ηθοποιούς, ή παραβίαση τής^ συλ
λογικής τους σύμβασης καί τών σχετικών με οικονομικά θέΐ 
μ2τχ εργατικών νόμων. Ιδιαίτερα για τά δώρα εορτών, την 
αποζημίωση καί τις αποδοχές άδειας, άχοτελεί συνηθισμένο 
καί καθημερινό φαινόμενο. Παραθέτουμε ενδεικτικά ορισμέ
νες άχό.τίς χιό συχνές χαρανομίες τών θεατρικών έπιχειρη- 
ματεών σέ βάρος τών οικονομικών συμφερόντων.’άλλά καί τών 
χιό στοιχειωδών δικαιωμάτων τών ήθοχοιών.

α) Εξαναγκασμός τών ήθοχοιών νά άχοδεχτοΰν μισθό 
κατώτερο άχό τά ελάχιστα όρια τής συλλογικής σύμβασης-

β) Μή- καταβολή ολόκληρων ή μέρους τών συμφώνηαένων 
άχοδοχών, ανεξάρτητα αν ή συμφωνία είναι γιά μισθό ίσο, 
ανώτερο ή κατώτερο άχό τον χροβλεχόμενο άχό τή συλλογική 
σύμβαση. . ' -.·_■·■ ' '* ·

γ) Άρνηση καταβολής μισθού γιά τις προδοκιμές κατά 
χαράβαση τού άρθρου 5 χαρ. 5 τής συλλογικής σύμβασης. ■

δ)" Καθυστέρηση, μέ διάφορα χροσχήματα, καταβολής τών 
δεδουλευμένων μισθών, ή καταβολή κατά τμηματικές δόσεις 
χολλές φορές καί μετά τή λήξη τής σύμβασης εργασίας.!

ε) Μή καταβολή τών δώρων εορτών, τής άχοζημίωσης καί 
τού έχιδόματος άδειας, χράγμα πού τείνει νά χάσει τίς· δια
στάσεις κανένα μέ λιγοστές μόνο εξαιρέσεις.

στ) Μή καταβολή ή χερικοχή τών νομίμων χροσαυξήσεων 
στό βασικό μισθό.

ζ) Συμψηφισμός τών δώρων εορτών, αποζημίωσης καί έχι- 
δόματος άδειας καί τών λοιχών χροσαυξήσεων μέ τόν συμφώ
νησε νο μισθό, χαρά τή ρητή άχαγόρευση τής χυλλογικής σύμ
βασης (άρθρ. 5 χαρ. 10).

Β. Αίτια τού χροβλήματος.

Οί βαθύτερες αίτιες τής δυσμενούς αύτής μεταχείρισης τών 
ήθοχοιών άχό σημαντικό τμήμα τής εργοδοσίας, θά χρέχει 
νά άναζητηθούν στήν τρομακτικά μεγάλ,η άνεργία χου μαστί
ζει τόν κλάδο, στή φύση τού έχαγγέλματος τού ήθοχοιού, τις 
ιδιομορφίες τής θεατρικής επιχείρησης καί όλα αύτά στή βά- 
τη τού συγκεκριμένου τρόπου οργάνωσης καί λειτουργίας τού 
θεάτρου στή χώρα μας. ’

-Είναι 'γνωστό ότι οί συμβάσεις εργασίας τών ήθοχοιών εί
ναι ορισμένης διάρκειας, μέ άνώτατο όσιο τους 8 μήνες γιά 
7ή χειμερινή περίοδο καί τους 4 μήνες γιά τή θερινή. Τό γε- 
,γονος αυτό συναρτώμενο μέ τή δυσανάλογα μεγάλη χροσφορά 
εργασίας μέ σχέση μέ τή συζήτηση, έχει σάν άχοτέλεσμα νά 

.αντιμετωπίζουν οί ήθοχοιοί τουλάχιστον δύο φορές τό χρόνο 
°=υτατο και χιεττικάτατο πρόβλημα εξεύρεσης ’εργασίας.

ταγγελματικού τους παροπλισμού, άναγ- 
καζονται είτε νά κλείνουν συμβάσεις μέ μισθό μικρότερο άχό 
■α κατώτερα όρια τής συνολικής σύμβασης, είτε νά άχοδέ- 
χ°νται, χερισσότερο ή λιγότερο αδιαμαρτύρητα, τή μή κατα-

τή δυνατότητα στους

τουν και εςελίχτουν 
Γ-εατρικοί έπ·.χε·ρημα- 

τίες έπωφελούμενοι άχό την κατάσταση αυτή, παρουσιάζουν 
τήν χρόσληθη ενός ήθοχοιού στό θίασό του; σά. :εί;μα ιδιαί
τερη; χάρης κοί εύνοιας, καί μ’ οϋτό τον τρόπο καλλιεργούν 
το κατάλληλο, ψ.χολογικό κλίμα, ώστε, μαζί καί μέ τους άλ
λους αντικειμενικούς χαράγοντες χοό χρ ο αναφέρθηκαν, νά 
γίνει ευκολότερα άχοδεχτή ή όπερεκμετάλλευση τού μόχθου 
καί τών χροσχαθειών τών ήθοχοιών τους.

Ή απαράδεκτη αυτή κατάσταση έχιδεινώνεται ακόμη πε
ρισσότερο άχό 'τήν οικονομική ανεπάρκεια, τήν αστάθεια καί 
τήν άφεοεγγυότητα χολλών θεατρικών επιχειρηματιών. Σή
μερα. μέ τήν ύχάρχουσα νομοθεσία, δέν προβλέπεται καμιά 
προϋπόθεση γιά τήν άσκηση θεατρικής επιχείρησης, καμιά 
εγγύηση γιά τήν εξασφάλιση τών οικονομικών άπαιτήσεων 
τών ήθοχοιών. Καί αυτό, τή στιγμή χοό κατά κανένα οί θεα
τρικοί επιχειρηματίες στερούνται περιουσιακά στοιχεία χοό άν- 
τικειμενκά αποτελούν μιά κάποια έξασφάλιση τών έργαζομέ- 
νων. Έτσι, όχοιοσδήχοτε μπορεί νά γίνει θεατρικός επιχει
ρηματίας καί νά άναλάβει τους αυξημένους κινδύνους τού 
άνεβάσματος ενός θεατρικού έργου, ένθαρρυνέμενος μάλιστα 
,άχό τό γεγονός ότι σέ περίπτωση χου άνακαλύψουν οικονομι
κές δυσκολίες, οί συνέχειες θά είναι ουσιαστικά άνώδ'υνες γιά 
τόν ίδιο. ’Ακόμη χειρότερα, διευκολύνεται μή. τόν τρόχο αΰτό. 
ή δράση διαφόρων κερδοσκέχων χοό βλέπουν τό θέατρο μόνο 
σάν μέσο εύκο/.ου’και ακίνδυνου πλουτισμού καθώς επίσης καί 
ορισμένων ήθοχοιών — επιχειρηματιών χοό αν καί στερούνται 
τά ανάλογοι προσόντα.γίνονται θιασάρχες αποβλέποντας στήν 
προώθηση τών φιλοδοξιών τους με κάθε τρόπο. Όπως είναι 
φυσικό κάτω άχό τις συνθήκες αυτές ένα σημαντικό μέρος τών 
θεατρικών επιχειρηματιών, μέ δοσμένη καί τήν πλεονεκτική . 
τους θέση, αδιαφορούν τελείως γιά τήν εκπλήρωση τών ύπο- 
χρεώσεών τους απέναντι στους ηθοποιούς, πολύ.ές φορές μά
λιστα δέν είναι κάν σέ θέση νά άνταχεξέλθουν, είτε άχό πρα
γματική οικονομική αδυναμία, είτε λόγω κακής διαχείρισης ή 
σπατάλης τών εσόδων τους. .. ..

Χωρίς αμφιβολία δέν λείχουν καί οί θεατρικοί επιχειρη
ματίες χοό σέβονται τήν αποστολή τους καί χοό φροντίζουν 
νά τηρούν τους νόμους καί τις συλλογικές συμβάσεις-. Ό
μως ό αριθμός τέτοιων θεατρικών επιχειρηματιών είναι πε- 
ριορ σμένος και σέ καμιά περίπτωση δέν αντισταθμίζει τήν 
πληθώρα τών επιχειρηματιών που στον ένα ή τόν άλλο-βαθμό 
καταπατούν τά δικαιώματα τών ηθοποιών τους.

Γ.,Οί άγώνες τών ηθοποιών. . *

Μπροστά στήν κατάσταση πού χεριγράψαμε παραπάνω, τό 
Σωματείο 'Ελλήνων ’Ηθοποιών αγωνίζεται καθημερινά καί 
επίμονα μέ όσα μέσα διαθέτει γιά τήν κατά τό δυνατόν απο
τελεσματικότερη προστασία τών οικονομικών δικαιωμάτων 
τών μελών του: Πραγματοποιεί τακτικούς ελέγχους στά θέα
τρα, ενημερώνει καί διαφωτίζει τά μέλη του,' κάνει διαδήμα
τα καί διαμαρτυρίες σέ αρμόδιους φορείς ('Υπουργείο Πολι
τισμού, Εργασίας κ.λπ.), προβαίνει σέ καταγγελίες στόν 
τύπο. Παράλληλα επωμίζεται τήν εύθύνή τής δικαστικής ή 
έξώδ κης διεκδίκησης τών οικονομικών αξιώσεων τών με
λών του. αναλαμβάνοντας έτσι όλες τις άχαιτούμενες ενέρ
γειες άλλά κύρια τήν αντιπαράθεση με τους παρανομοΰντες 
θεατρικούς επιχειρηματίες.

Ο! άγώνες όμως τού Σωματείου δέ μπορούν .νά δώσουν άπό 
μόνοι τους ικανοποιητική λύση στό όξύτατο αΰτό πρόβλημα. 
Καί τούτο γιά τους ακόλουθους λόγους: ■’. ’ ~
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' - 'Οπως τ,Ιτ) άναφέρθηχε πολλοί ηθοποιοί διακατέχονται 
άπό τό φόβο διεκδικώντας τά διχαιώματά τους, διατρέχουν 
τον κίνδυνο νά απολυθούν ή νά μήν ανανεωθεί ή σύμβασή 
τους για την επόμενη θεατρική περίοδο η ακόμη καί νά μην 
προσληφτοϋν άπό άλλους -Sιsrocjς ττρυ συνηθίζουν νά παραβιά
ζουν την έργατική νομοθεσία. Έτσι διστάζουν νά προχωρή
σουν σέ συγκεκριμένες καταγγελίες στο ΣΕΗ, παρότι το 
σωματείο πλέον, καί όχι οί ίδιοι μόνοι τους, θά άναλάβει τη 
σύγκρουση με τον εργοδότη. Βέβαια τό ΣΕΗ γνωρίζοντας χα
λά την κατάσταση ποό επικρατεί δέ διστάζει νά προχωρεί χαί 
χωρίς χαταγγελίες στον έλεγχο των διαφόρων θεατρικών 
έπιχειρήσεων. Όμως οί εργοδότες έφ>’ όσον έχουν έξασφαλι- 
σμένη την άνοχή των ηθοποιών, εόχολα μπορούν νά παραπλα
νήσουν τό Σωματείο χαί νά συγκαλύψουν με διάφορους τρό
πους τις τυχόν παρανομίες του. Σε αυτές τις περιπτώσεις 
άπό τά ίδια "τά πράγματα τό ΣΕΗ αδυνατεί νά λάβει όποια- 
δήποτε'μέτρα χαί τά μέλη του βρίσχονται αναγκαστικά απρο
στάτευτα.

Αλλά χαί όταν γίνονται χαταγγελίες στο ΣΕΗ γιά 
τις παρανομίες των θεατρικών επιχειρηματιών, ή άποτελε- 
σματιχότητα των ενεργειών τοΰ Σωματείου είναι σχετιχα πε
ριορισμένη.

Δραστιχότερη μορφή συλλογικής διεκδίκησης τών χρημα
τικών άπαιτήσεων τών ηθοποιών αποτελεί ή επίσχεση εργα
σίας. Γιά νά “πραγματοποιηθεί όμως τό μέτρο αυτό πρεπει 
νά συντρέχουν μιά σειρά προϋποθέσεις ποό στενεύουν αίσθη- 
τά την εχταση εφαρμογής τους. Τέτοιες"προϋποθέσεις είναι: 
νά εξακολουθεί νά λειτουργεί τό θέατρο, νά οφείλονται μι
σθοί σ’ όλο τό .θίασο ή σέ σημαντικό μέρος του, ώστε νά μα
ταιωθεί ή παρ στάση μέ την επίσχεση, νά υπάρχει σύμφωνη 
γνώμη τών ηθοποιών, νά διαθέτει ή νά μπορεί νά βρει ό επι
χειρηματίας χρηματικούς πόρους γιά νά εκπληρώσει τις υπο
χρεώσεις του κ.ά. - , .

• ~ ' "Ενας άλλος συνηθισμένος τρόπος γιά την πραγμάτω
ση τών απαιτήσεων τών ηθοποιών είναι ή προσφυγή στη δι
καιοσύνη καί -ή έγερση τών σχετικών αγωγών. -

Καί εδώ όμως ορθώνονται αρκετές καί πολλ.ές φορές α
νυπέρβλητες δυσκολίες, που άξίζει νά άνεφερθοϋν συνοπτικά: 
α) ή εξεύρεση τοΰ προσώπου ή τών προσώπων τών νομικά 
υπεύθυνων επιχειρηματιών (παθητική νομιμοποίηση), ιδιαί
τερα στις περιπτώσεις αφανών Εταιρειών, συνεργασιών άτύ- 
πων ή άλλων μορφών καί μεθοδεύσεων που άποσκοποϋν στή 
φαλκίδευση τών δικαιωμάτων τών ηθοποιών. 6) Ή άπόδει- 
ξη τών παραβιάσεων τής συλλογικής σύμβασης ειδικά όταν 
οί εργοδότες έχουν λάβει έκ τών προτέρων τά μέτρα τους (π. 
χ. υπογραφή άπό τους ηθοποιούς αποδείξεων γιά ποσά μεγα
λύτερα άπό αυτά πού πράγματι καταβάλλονται, μή σύναψη έγ
γραφης ατομικής σύμβασης πού εκτός τών άλλων καθιστά τή 
σύμβαση έργασίας άκυρη κ.λπ.). γ) Τό σπουδαιότερο άπ’ όλα, 
ή αδυναμία έκτέλεσης μιας ευνοϊκής απόφασης λόγω έλλει
ψης περιουσιακών στοιχείων άπό τή μεριά τοΰ εργοδότη. Σή
μερα τελεσίδικες άποφάσεις γιά έκατοντάδες χιλιάδες δραχ
μές μένουν άπό τόν παραπάνω λόγο ανεκτέλεστες.

Βέβαια θεωρητικά υπάρχει καί ή δυνατότητα τής πρόσω- · 
ποκράτησης καί τής ποινικής καταδίκης, όμως καί τά μέσα 
αυτά δεν επαρκούν γιά νά εξαναγκάσουν τούς θεατρικούς 
επιχειρηματίες σέ συμμόρφωση. Όπως είναι γωστό πολύ δύ
σκολα έκτελεΐται μιά προσωποκράτηση, ένώ ό προσωποκρα
τών επιβαρύνεται μέ τις δαπάνες διαβίωσης τού προσωπσκρα- 
τουμενου- Άπό την άλλη μεριά ή ποινή τού ποινικού δικαστη
ρίου είναι πάντοτε έξαγοράσιμη καί πολλές φορές ή καταδύ- ■ 
κη—εξαγορά είναι πιο συμφέρουσα άπό την εξόφληση τών 
όφειλομένων ποσών.

Στά μειονεκτήματα τής δικαστικής επιδίωξης .τών απαι
τήσεων τών ηθοποιών θά πρέπει νά προστεθούν ή χρονοβό- 
ρα διαδικασία καί τά μεγάλα δικαστικά έξοδα πού σε συνάρ- 
τηση μέ τό σχετικά μικρό μέγεθος τών απαιτήσεων (λόγω 
τής σύντομης διάρκειας τής σύμβασης έργασίας τών ηθο
ποιών) κάνουν συχνά την προσφυγή στά δικαστήρια άποτρε- 
πτική ή άκόμη χαί τελείως άσύμφορη).

" Λ. Ή λύση πού προτείνει τό ΣΕΗ.

Άπό την άνάλυση πού προηγήθηκε γίνεται φανερό ότι τό 
μισθολογιχό πρόβλημα τών ηθοποιών μπορεί νά επιλυθεί ικα
νοποιητικά και σέ όλη τού την έκταση μόνο μέσω τής νομοθε
τικής οδού, μέ την κατάρτιση δηλαδή νόμου πού θά άποσκ.ο- 
πεί πρώτα στην κατοχύρωση τής πραγματικής καταβολής 
τών αποδοχών τών ηθοποιών συμπεριλαμβανομένων καί τών 
νόμιμων προσαυξήσεων καί τών έπιδομάτων, ιδιαίτερα τών 
δώρων έορτών καί τής άποζημίωσης καί τοΰ επιδόματος ά
δειας καί δεύτερον στον εξαναγκασμό τών δύστροπων θεατρι
κών επιχειρηματιών νά συμμορφωθούν μέ τούς ορισμούς τών 
συλλογικών συμβάσεων καί τών εργατικών νόμων.

Τό ΣΕΗ υστέρα άπό βαθειά καί ολόπλευρη μελέτη τού 
προβλήματος καί μέ βάση τήν πείρα που μέχρι σήμερα έχει 
αποκομίσει κατέληξε στο συμπέρασμα ότι ό νόμος που θά 
θεσπιστεί θά πρέπει νά έχει περιεχόμενο ανάλογο μέ τό Ν.Δ. 
3855/1958 άρθρ. 3 έδαφ. 3 καί τήν ΰπ’ άριθ- 12.454/02 
Α.Υ. ’Εθνικής Παιδείας καί Θρησκευμάτων, μέ άλλα λόγια, 
νά καθιερώνει ένα σύστημα καταβολής τών αποδοχών τών 
ηθοποιών παρεμφερές μέ εκείνο ποό ισχύει γιά τους ιδιωτι
κούς εκπαιδευτικούς.

Σύμφωνα μέ τό Ν.Δ. 3855/1958 άρθρο 3 σέ συνδιασμό 
μέ τήν ύπ’ άριθ, 12424/62 Α-Υ. Εθνικής Παιδείας καί 
Θρησκευμάτων, οί ιδιοκτήτες ιδιωτικών σχολείων ύποχρεώυ 
νονται νά καταθέτουν τήν 25η κάθεμήνα “τό σύνολον τών 
αποδοχών τού διδακτικού προσωπικού τών σχολείων τους στό 
πλησιέστερο κατάστημα τής Εθνικής Τράπεζας άπό όπου 
εΐσπράττονται μετά πέντε μέρες άπό τούς δικαιούχους. Ή 
κατάθεση γίνεται μέ βάση μκτθολογική κατάσταση στην 
όποια καθορίζονται αναλυτικά γιά κάθε μισθοδοτούμενο ό 
βασικός του μισθός, τά επιδόματα, οί κρατήσεις υπέρ τρίτων 
καί τό πληρωτέο στό δικαιούχο υπόλοιπο ποσό. Κάθε δικαιού
χος είσπράττοντας τις άπςδοχές του άπό τήν Τράπεζα υπο
γράφει στην κατατεθειμένη κατάσταση πλάι στό όνομά του. 
’Ακριβές αντίγραφο τής παραπάνω μισθοδοτικής κατάστα
σης θεωρημένο άπό τήν Τράπεζα, ότι κατατέθηκε σ’ αυτήν 
μαζί μέ· τό σύνολο τών χρημάτων γιά τούς δικαιούχους άπο- 
στέλεται άπό τό Διευθυντή τού σχολείου στον αρμόδιο Επι
θεωρητή γιά τήν παρακολούθηση τής συμμόρφωσης τών υπο
χρεών.

Θά πρέπει νά άναφερθεί ότι ή Εθνική Τράπεζα δεν εισ
πράττει καμιά συγκεκριμένη αμοιβή γιά τή διαμεσολάβηση 
στην καταβολή τών αποδοχών τών ιδιωτικών εκπαιδευτικών, 
άπλά δικαιούται νά εκμεταλλεύεται τά χρήματα που κατατέ
θηκαν έπί ένα πενθήμερο (άπό τήν 25η ώς τήν 30ή κάθε 
μήνα). .

Τό παραπάνω σύστημα γιά νά λειτουργήσει σωστά καί στον 
κλάδο τών ηθοποιών καί γιά νά άποδόσει θετικά αποτελέ
σματα, θά πρέπει νά προσαρμοστεί κατάληλα στις ιδιομορφίες 
τοΰ θεατρικού χώρου καί στή φύση τοΰ επαγγέλματος τοΰ 
•ηθοποιού. Γι’ αΰτό κρίνεται άπαραίτητο νά γίνουν ορισμένες 
τροποποιήσεις σέ έπιμέρους πλευρές του πού ωστόσο δέ θί
γουν τήν ουσία καί τόν κύριο μηχανισμό του.

Οί τροποποιήσεις αυτές είναι οί ακόλουθες:

1) "Οπως έχει επικρατήσει στην πράξη, προβλέπεται άλ
λωστε καί άπό τή συλογική σύμβαση (άρθρ. 5 παρ. 11) ή 
καταβολή τών αποδοχών τών ηθοποιών πραγματοποιείται κά
θε δέκα μέρες (δεκαήμερα) άπό τήν έναρξη τής σύμβασης 
εργασίας, καί όχι στό τέλος τού μήνα, όπως γίνεται γιά τούς 
ιδιωτικούς εκπαιδευτικούς. Γιά τό λόγο αυτό τό ΣΕΗ κατ’ 
αρχήν πιστεύει ότι καί ή κατάθεση στήν Τράπεζα τών απο
δοχών τών ηθοποιών θά πρέπει νά συντελείται κατά τά ίδια 
χρονικά διαστήματα (δεκαήμερα). Προκειμένου όμως νά 
περιορισθούν οί σχετικές διαδικασίες (άπό 3 φορές τό μήνα 
σέ 2) καί γιά νά διευκολυνθούν τόσο οί θεατρικοί έπιχειρη- 
ματίες όσο καί οί ηθοποιοί, δέν θά είχε αντίρρηση νά μετα
τραπεί τό δεκαήμερο σέ δεκαπενθήμερο καί έτσι ή αντίστοι
χη κατάθεση τών χρημάτων νά γίνεται κάθε 15 μέρες.

2) Είναι αυτονόητο ότι ή πλήρης εξασφάλιση τής πραγμα-
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- 7^ς καταβολής τών άχοδοχών στούς ηθοχοιούς θά έχι- 
τυγχανόταν αν οί θεατρικοί έκιχειρηματιες κατάθεταν στην 
Τσάκεζα το σύνολο τών συμφωνημένων άχοδοχών, άνεξάρτη-

καιρό μετά το άνέβασμα ένός έργου, όταν ή χροσελευση τών 
θεατών είναι συνήθως κεριορισμένη καί τα γενικά όξοία με
γάλα (χ.χ. διαφήμιση). Προβλήματα έχίσης θά δημιουργούν- 
ταν γιά τούς ήθοχοιούς τού άμοίβονται μέ χοσοστά έχι τών 
είσχράξεων καί τά χοσοστά αύτά θά ξεχερνούσαν τον κατώ- 
τατο μισθό τής συλλογικής σύμβασης.

Γιά τούς χαραχτώ λόγους χαι άφοΰ μάλιστα κύριος στό
χος αυτή τή στιγμή είναι ή κατοχύρωση τής εφαρμογής τής 
συλλογικής σύμβασης, χροτείνεται νά κατατίθενται στην 
Τράχεζα μόνο τά χοσά χού αντιστοιχούν στά έλάχστα όρια 
μισθού, καθώς καί οί χροσαυξήσεις καί τά έχιδόματα χού χ/- 
ταχοκρίνονται στά ελάχιστα αυτά όρια. Σε κεψικτώσηδέ χου 
με την ατομική σύμβαση εργασίας συμφωνήθηκε αμοιβή ψη
λότερη αχό τό μισθό" ασφαλείας, τά όφειλόμενα έχιχλέον χο
σά νά καταβάλλονται άχ’ ευθείας ατούς δικαιούχους.

Ή χροτεινόμενη λύση έναρμονίζεται ά'χόλυτα άλλά καί έμ- 
χεδώνει τήν τήρηση τής χαραγράφου 8 τού άρθρου 5 τής συλ
λογικής σύμβασης, σύμφωνα με τήν όχοίχ «ό ήθοχοιός χού ά- 
μοίβεται ,με χοσοστά δικαιούται τουλάχιστον τό έλαχιστο οριο 
'μισθού. Κάθε άλλη συμφωνία είναι άκυρη. Ό ήθοχοιός χού 
άμοίβεται με χοσοστά δικαιούται κάθε ΙΟήμερο, χοσό τουλά
χιστον ίσον με τό ελάχιστο όριο τού μισθού του. Εκκαθάριση 
τών χοσοστών γίνεται στο τέλος κάθε μήνα. Ό ήθοχοιός χού 
άμοίβεται με'χοσοστά, δικαιούται δώρα Χριστουγέννων καί 
Πάσχα όχως' έκάστοτε ορίζει με άχόφαση τό Ύχουργείο Ερ
γασίας».

3) Άχό τά ίδια χράγματα, τό χροτεινόμενο σύστημα κατα
βολής τών άχοδοχών τών ήθοχοιών δεν μχορεί νά λειτουργή
σει, όταν ό θίασος βρίσκεται σέ κεριοδεία στό εσωτερικό ή 
εσωτερικό. ’Αναγκαστικά λοιχόν γιά τις χεριχτώσεις αυτές 
χρέχει νά είσαχθεί μιά άχόκλιση καί νά καταβάλλονται οι άχο- 
δοχες τών ήθοχοιών άχ’ ευθείας στούς δικαιούχους χωρίς τή 
μεσολάβηση τής Τράχεζας. Όμως θά χρέχει νά ύίχάρχει ή 
ΰχοχρέωση τών θεατρικών έχιχειρηματιών νά συντάσσουν καί 
άχοστέλλουν στούς άρμόδιους φορείς μισθοδοτικες καταστά
σεις. Στις μισθοδοτικες αύτες καταστάσεις οί ήθοχοιοί θά 
έχουν ΰχογράψει χροηγουμένως ότι εΐσέχραξχν τά κατώτατα 
όρια τών άχοδοχών τους.

.4) Γιά τήν ενίσχυση τής χιστής εφαρμογής τού χροτεινό- 
μενου συστήματος είναι σκόχιμο νά θεσχιστούν ειδικός ιχοινι- 
κες κυρώσεις γιά τούς χαραδάτες, .ανεξάρτητες άχό τις συ
νέχειες τού Α.Ν. 690/1945 (χερί μή έμχροθέσμου καταβο
λής τών μισθών).

Με δάση τις χαρακώνω καρατηρήσεις και τή διάταξη τού 
έδαφ. 3 τού άρθρου 3 τού Ν.Δ. 3855/1958 σε συνδυασμό με 
■την ύκ’ άριθ. 12424/6(2 Α.Υ. ’Εθνικής Παιδείας καί Θρη
σκευμάτων, σνντάχθηκε και ή κρόταση νόμου.

Με τήν εισαγωγή τού συστήματος, χού χροτείνουν οί ήθο- 
χοιοι χιστευουμε οτι θα συντελεστεί σοβαρή χρόοδας στήν 
έχιλυση τού καίριου χροόλήμαχος τής κραγματικής καταβο- 
λής τών νόμιμων άχοδοχών τών ήθοχοιών. Κατ’ άρχή με 
τή^ μέθοδο τής κατάθεσης στήν Τράχεζα, θά γίνει σχεδόν 
αδύνατο στούς θεατρικούς έκιχειρηματιες νά κληρώνουν μι
σθούς κάτω άχό τά ελάχιστα όρια τών συλλογικών συμβά
σεων, ενώ χαράλληλα θά αναγκαστούν νά καταβάλλουν 
κανονικά τά δώρα τών εορτών καί τήν άχοζημίωση και τό 
έκίδομα άδειας. Έξ άλλου ή ύκοχρεωτική ύκοβολή μισθο-

δοτικών "καταστάσεων, θά έχιτρέψει στό ΣΕΗ νά λαμβάνει 
αμέσως γνώση, χωρίς νά άχαιτεΐται καταγγελία ή άλλο άκο- 
δεικτικό στοιχείο, χοιοί εργοδότες δεν έκκληρώνουν τις ύχο- 
χρεώσεις τους, ώστε νά μχορεί έγκαιρα νά χαιρνει τά κα
τάλληλα μέτρα γιά τήν κροάσκιση τών δικαιωμάτων τών 
μελών του. Τέλος καί τό 'Υχουργείο Πολιτισμού θά έχει 
χάντοτε μιά σαφή χλήρη εικόνα γιά τή συνεχεία τών θεατρι 
κών έχιχειρηματιών άκέναντι στις οικονομικές ύχοχρεώ- 
σεις του. χράγμα χου τό ύχοβοηθεί έκτος τών άλλων καί 
στήν έχιλογή τών θιάσων χου θά έχιχορηγήσει καί ένισχύ- 
σει. Στά χλεονεκτήματα τού θεσμού θά χρέχει νά χροστεθεί 
ή άρση τών χροστριβών καί αντιδικιών άνάμεσα στους θεα
τρικούς έκιχειρηματιες καί τους ήθοχοιούς γιά θέματα μι- 
σθολογικά καί κατά συνέχεια ή έδραίωση τής μεταξύ τους 
συνεργασίας, χρός όφελος χάντοτε τής εύρυθμης λειτουρ
γίας τού θεάτρου καί τής χοιότητας τής καράστασης. Τέ
λος, δέ θά χρέχει νά χαραβλεφθεί τό γεγονός ότι τό χρο- 
σεινόμενο σύστημα δεν συνεκάγεται καμιά χρόσθετη οικονο
μική έκιβάρυνση τών θεατρικών έχιχειρηματιών. Γιά όλους 
αΰτους τούς λόγους τό Κουμμουνιστικό Κόμμα τής 'Ελλά
δας θεωρεί εύλογες καί άκόλυτα ρεαλιστικές τις χροτάσεις 
τού Σωματείου Ελλήνων Ήθοχοιών, καί είσηγείται στή 
Βουλή τήν ψήφιση τής χρότασης νόμου.

’Αθήνα,—12 Νοέμβρη 1989 ______ _

Οί κροτείνοντες βουλευτές

Λυκούργος Καλλέργης, Μαρία Δαμανά/.η, Διαμαντής Μαυ- 
ροδόγλου, Γρηγόρης Φαράκος. Δημήτρης Σαχίνης, Κώ
στας Κάχκος. Γ:

ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ

Γιά τόν τρόχο μισθοδοσίας τών ήθοχοιών.

Άρθρο 1.

1. Θεατρικοί έκιχειρηματιες γιά τήν εφαρμογή τού χάρον
τες θεωρούνται οί κάθε είδους φορείς θεατρικών έχιχειρή- 
σεων, ήτοι θεάτρων χοό δίνουν χαραστάσεις, ανεξάρτητα άχό 
τή μορφή μέ τήν' σχοία λειτουργούν καί άν ακόμη δέν έχουν

• οκοκό τό κέρδος- Θεατρικές επιχειρήσεις είναι καί τά ήμι
κρατικά καί δημοτικά θέατρα.

2. Τά κρατικά θέατρα εξαιρούνται άχό τις ρυθμίσεις τού 
χαρόντος.

Άρθρο 2. ' ·

1. Κάθε θεατρικός έκιχειρηματίας ύκοχρεούται νά κατα
θέτει στό χλησιέστερο χρός τό θέατρό του 'Υποκατάστημα 
τής Όθνικής Τράχεζας τής Ελλάδας τό χροβλεχόμενο άχό 
τή συλλογική σύμβαση κατώτατο opto τού βασικού μισθού τών 
ήθοχοιών χού άκασχολεί, μαζί μέ τις χροσαυξήσεις καί τα 
έχιδόματα χού αντιστοιχούν στό μισθό αυτό, όχως δώμα εορ
τών, άχοζημίωση καί έχίδομα άδειας, χροσαυξήσεις λόγω 
άχασχόλησης εκτός έδρας ή άχασχόλησης τίς έξαιρετεες 
γιορτές καί μέρες εβδομαδιαίας ανάπαυσης.

2. Σέ χερίχτωση χού ό συμφωνημένος μισθός είναι μεγαλύ
τερος- άχό τό κατώτατο όριο τής συλλογικής σύμβασης, τό 
χοσον τής έχιχλέον διαφοράς μαζί μέ τίς χροσαυξήσεις καί 
έχιδόματα χου αναλογούν σ’ αύτήυ, καταβάλλονται άχ’ ευ
θείας στό δικαιούχο ήθοχοιό, τηρουμένων τών διατάξεων τής 
χροηγουμένης χαραγράφου τού άρθρου τούτου, καθώς καί 
τών άρθρων 3, 4, 5, 6, καί Τ ώς χρός τό κατώτατο όριο 
τού μισθού, τών χροσαυξήσεων καί έχιδομάτων έχ’ αυτού.

Άρθρο 3.

γ-ί· 'Μ κατά τήν χαρ. 1 τού άρθρου 2 κατάθεση γίνεται 
τό αργότερο τρεις μερες χρίν άχό τή λήξη κάθε δεκαημέρου 
άχασχόλησης τών ήθοχοιών. Ειδικά γιά τά δώρα εορτών, ή 
κατάθεση τών αναλογών χοσών γίνεται μέσα στά χρονικά 
όρια χου καθορίζουν οί εκάστοτε έκδιδόαενες ύχουοπκές άκο-


