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ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

τού σχεδ!ου Νόμου 41 «Αύξησή των συντάξεων ΤΕΒΕ.
ΑΕ. ΤΣΑ καί Ταμείου Άσφαλ. Επιχειρηματιών Κι■ματογράφου».
Προ·; τή Βοιλ'η τών

Ελλήνων

.αιώνα μέ τις Κυβερνητικές έξαγγελίες. —οϋ έγιναν στή
ή μέ τις προγραμματικές δηλώσεις. άτό 1.1.82 τά κα•τα όρια συντάξεων ΤΕΒΕ. ΤΑΕ. ΤΣΑ καί Ταμείου
άλισης Επιχειρηματιών Κινηματογράφου έχουν καθοριστό ποσό τών 9.000 δρχ. γ’.ά τις συντάξεις γήρατος
αναπηρίας ν.αί στο ~οτο τών 7.950 δρχ. γιά τις συν:ς λόγω -Savaτου.
τό τις νομοθεσίες τών Ταμείων αυτών τροόλέτεται ότι
ξήσεις τών συντάξεων συσχετίζονται με τ:ς αυξήσεις τών
ρών. -ου αποτελούν παρακολούθημα τής Εθνικής Συλ.ήις Σύμβασης Εργασίας καί συνεπώς δέν μπορούν νά
.-έξουν στην I η. Ιανουάριου 1982. άλλα καί δέν ταρέδυνατότητα γιά μεγαλύτερες αυξήσεις στα /.ατώτατα
ίσως επιβάλλουν ο; σημερινές κοινωνικές συνθήκες.
έφ αρμ.ογή τών διατάξεων σου ισχύουν, ή αύξηση τών
ξεων τού ΤΕΒΕ θά έτρεπε νά γίνει άτό 1.8.82. τού
άτό 1.6.82. τοΰ ΤΣΑ άτό 1.4.82 καί τού Ταμείου
’Επιχειρηματιών Κινηματογράφου εφόσον τροταθεί
-ό Δ.Σ. τού Ταμείου και υπάρχουν οικονομικές δυνατότηΕτίσης άτό κάθε νοαοθεσία διαγράφονται 'διαφορετικά
;ιά’γιά τό ποσοστό αύξησης τών συντάξεων, σέ συσχετισμό
τε μέ το ποσοστό αύξησης τών εισφορών.
■· ·'·”· '■ ■> ·"
τίσης έχει έτισημανθεί ότι οι διατάξεις τ ·ύ ισχύουν γιά
ΕΒΕ, καί τό ΤΑΕ και τοΰ προβλέπουν ο ;ι. οί εισφοτόΰς'καί όί συντάξεις’τους τρέπει νά ταρ ακολουθούν
Εθνική Σολλογική Σύμβαση ’Εργασίας τοΰ ίδιου έτους
πια ανεδαφικές γιατί οί εισφορές’ τρέτεΓ:νά είναι ' εκ
τροτερων γνωστό τότε καί τόσο αΰξάνοντάέ έ’νώ ή ΑΤΑ
ίναι δυνατόν’νά "γίνεται έγκαιρα γνωστή γι'?: αυτό'3 ή
2 τοΰ άρθρου 7 τοΰ Ν. 1027/80. τρέπει νά έναρμο•ή--'' -<·λ "·’
ιόκειμένου: α) νά ΰλοτοιηθεί ή εξαγγελία χωρίς").νά
ουν δικαιολογημένα ταράτονα τόσο άτό τοΰς συνταξιούιοΚ ενώ ο! συντάξεις τους θά συγχωνευθοΰν στα κατώορια. θά δικαιωθούν μηδαμινό τοσοστό αύξησης, όσο καί
ΰς λοιτοΰς συναξιούχους τοΰ τό τοσό τής σύνταξής ,των
τανω άτό τά κατώτατα όρια άλλά δέν μτοροΰν . νά
τηρισθοϋν ΰψηλόμισθοι. ί) νά νομιμοτοιηθοΰν ο! αύξήΰν^σύντάξεων τοΰ κατέβαλε τό ΤΕΒΕ στοΰς συνταξιούου'ατό 1.1.81 καί ή έφ' άταξ κρατική έτιχορήγηση τοΰ
άτο τόν Κρατικό Π ροϋτολογισμό τοΰ 1981. βάσει σχεαταξης νόμου τοΰ δέν ψηφίσθηκε τελικά άτό τήν τρονη Βουλή γιά νά καλύψει τήν δατάνη άΰτη, καί γ)
τερασθοΰν τά κενά τοΰ ΰτάρχουν καί έχουν έτισημανατάρτίσθηκε αυτό τό σχέδιο Νόμου μέ τό ότοίο ρυθμί•ξ ^=7?:
...
τό άρθρο 1 :
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εοτοιουνται οι τερισινες αυςησεις των συνταςεων
ύΒΕ τοΰ .έχουν δοθεί κατότιν . Κυβερνητικών έξαγγεχ-β παρέκκλιση τής Νομοθεσίας τοΰ Ταμείου.-/.' : —.
έομίμοτοιείται ή δαφά'/η τοΰ τοσοΰ 1.800.000.000 δρχ.
/δε. το ΤΕΒΕ ώς έφ’ άταξ οικονομική ενίσχυση άτό
ατικό Π ροϋτολογισμό. τοΰ έτους 1981 γιά νά καλύτρόσθετη ετιϊάρυνση του άτό τήν άνωτέρω αύξηση
τάξεων. .........’..
· .'.£
ό άρθρο2:
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καθορίζονται τά τόσοστά αύξησης’ τών συντάξεων τοΰ
ει κάθε ένα άτό τά Ταμεία τού συμτεριλαμβάνονται
διο;Νόμου. άναδρομικά άτό 1.1.82.... . . ντ τ ' .;·
Καθορίζονται τά κατώτατα όρια τών συντάξεων' τόΰ
ς αγγελθεί.

γ) Παρέχεται ή δυνατότητα στρογγυλοτοίησης τοΰ τοσοΰ
τής μηνιαίας σύνταξης σέ δεκάδες δραχμών.
·
- ■
Μέ τό άρθρο 3:
α)_ 'Αναστέλλεται γιά τά έτη 1981 καί 1982 ή λειτουρ
γία τών διατάξεων τών ταραγρ. 1 καί 2 τοΰ άρθρου 8 τοΰ
Ν. 1927/80 «ττερί τροτοτοιήσεως καί συμτληρώσεως τής
τερί ΤΕΒΕ νομοθεσίας καί άλλων τινών διατάξεων» τοΰ
προβλέπει διάφορο τρόττο αύξησης τών συντάξεων τοΰ ΤΕΒΕ.
Διευκρινίζεται ότι έχει συμπεριληφθει καί ή άναστολή γιά
τό 1981 γιατί τό νομοσχέδιο τοΰ είχε κατατεθεί στην τροηγυμένη Βουλή δέν ψηφίστηκε καί ή έκκρεμότης έχει ταραμείνει.
β) Ετίσης, άναστέλλονται γιά τό έτος 1982 οί διατάξεις
τής ταρ. 1 τοΰ άρθρου 108 τοΰ Π .Δ. 668/81 «τερί έγκρίσεως τοΰ Καταστατικού τού Ταμείου Άσφαλίσεως Έμτόοων
(ΦΕΚ. 167/81).
γ) Δίνεται δικαίωμα στόν Υπουργό Κοινωνικών Ύτηρεσιών. μέ άτόφαση τοΰ θά εκδίδει μετά άτό τροηγούμενη γνώ
μη τού Δ.Σ. κάθε Ταμείου τοΰ άφορά ό Νόμος, νά ορίζει
κατώτατα όρια συντάξεων σέ άτόλυτα τοσά τιό τάνω άτό τις
αύξήσεις τοΰ χορηγούνται στις λοιτές συντάξεις καί καταργείται κάθε διάταξη τοΰ είναι άντίθετη τρός τις ρυθμίσεις
τοΰ άρθρου τούτου.
_
'__ .____ _________ ,___u__
Με τό άσθρο 4:
,
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■ V. -σ .
’Αντικαθίσταται άτό νέες διατάξεις ή ταρ. 2 τοΰ άρθρου
7 τοΰ Ν. 1027/80. Οί διατάξεις τοΰ θεστίζονται εναρμονί
ζονται μέ τή νέα οικονομική τολιτική τοΰ ισχύει γιά τούς
μισθούς τών ιδιωτικών υπαλλήλων (τοΰ ταρ ακολουθούν οί
εισφορές καί ο! συντάξεις τοΰ ΤΕΒΕ καί τοΰ ΤΑΕ) διότι
οί ίσχύουσες είναι τιά άνεδαφικές καί δυσεφάρμοστες.
V
·'· Διά τοΰ άρθρου 5:
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,.'Ορίζεται ή ίσνΰς τοΰ Νάνου γιά τις περιπτώσεις τού οί
έτί μέρους διατάξεις δέν ορίζουν αλλιώς. . ..·
V:

r ;> Σ’Αθήνα, 24’Μαίου 1982 ·
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Ποΰ τροσαρτάται στήν εισηγητική έκθεση τοΰ σχεδίου Νόμου
■ «Αύξηση τών συντάξεων ΤΕΒΕ. ΤΑΕ. ΤΣΑ καί Ταμείου
Ασφαλ. Έτιχειρηματιών Κινηματογράφου».
:τ,·τ:;
1.
Οί’διατάξεις τοΰ άνάοέρονται στό άρθοο 1 είναι: ταρ.
ί καί 2. του άρθρου 8. Ν. 1027/80. \ "; ’ ‘ ’.ν' ; ' "
’
«1. Μετά δίμηνον άτό τής ημερομηνίας χϋξήσεως τών άσφαλιστικών εισφορών, κατά τό τροηγούμενον άρθρον αύξάνον·;
ται κατά τό ' ήμ^συ τοΰ τοσοσοΰ αύξήσεως τών άνω είσ-,
φορών:.ν-,’Τ
ζ Τ
..:σ
:
α. Αί άτονεμηθείσαι συντάξεις τρο τής χϋξήσεως τών .εισ
φορών.. ;χ -.
·.; .’ r ■ ω
I:·:' .
.··:
ντ
■ ί, Αί συντάξεις αίτινες άτενεμήθησαν μέν μετά τήν αύξησιν
τών εισφορών, τλήν ή άσφαλιστική τερίττωσις έτήλθε ,τρό
τής αύξήσεως τούτων..'
-,- .! ,' .1 ·
ri γ-’
2.
Δι’ άτοφάσεων τοΰ Διοικητικού Σ/μδουλίου τοΰ ΤΕΒΕ
έγκρινομενων ΰτοχρεωτικώς ύτό τοΰ Ύτουργοΰ Κοινωνικών
Υπηρεσιών, δύναται νά έρίζηται ότι ή τερί ής τροηγουμένη
ταράγραφος τοσοστιαία αύξησις τών συντάξεων χορηγείται μέ
χρι τοΰ ύψους τοΰ έκάστοτε ποσοστού αύξήσεως τών εισφο
ρών. έφ’ όσον ύφίσταται ή τρός τούτο οικονομική δυνατότης
τοΰ Ταμείου.
__ :..' Γ '
•’Ομοίως δι’ άτοφάσεων τών Υπουργών Οικονομικών κκί
Κοινωνικών Υπηρεσιών έκδιδομένων μετά γνώμην τόΰ Δ.Σ.
τοΰ ΤΕΒΕ καθορίζεται τό ύψος τών συνταξιοδοτικών ταρ ο-)
χών. τέραν τών ίν τή τροηγουμένη’τεριττώσεΓτροίλ’ετομένων
χύξήσεών.

2
1 2. Οι διατάξεις πώ άναφέρονται στο άρΔρο 2 τοΰ σχεδίου
Νόμου ίχουν ώς ίξήςίνντφ: ;.ίε.ν4* ,·
;ι Μ·-γι ;*τ
Π ap. 3 ap-Spov 39, Π .Δ. 669/81 (ΦΕΚ 169/81). ■
«3. Μετά παρέλευσιν τρίμηνου άπό τής έκάστοτε κατ’ έτος
αΰξήσεως τής μηνιαίας εισφοράς ήσφαλισμένου ιδιοκτήτου
κάτ εφαρμογήν τής διατάξεως τής παρ. 1 τοΰ άρ-3ρου 7
ΐοΰ νόμου 984/79, τα κατά την προηγουμένην παράγρα'φον
Γ τοΰ. παρόντος δασικά ποσά συντάξεων αυξάνονται τ.ατά τό
ήμισυ τοΰ ποσοστού χαΆ ο αυξάνεται χαΐ ή εισφορά αυτή».
-*■ Παράγρ. 1 άρ-Spου 7 Ν. 984/79 (ΦΕΚ 244/79).
«1. Αί περιπτώσεις, α, 6. xa γ τής παρ. 1 τοΰ αρύρου
δ τοΰ Ν.Δ. 404/74 άντικα-$ίσταντα: ώς άκολοΰ-ΰως:
. ι ιχ
: Ό Κλάδος Συντάξεων τού ΤΣΑ έχει ώς πόρους:
.. α;.Τήν παγίαν μηνιαίαν εισφοράν τοΰ ήσφαλισμένου. όριζΟτ
μένην άπό 1.2.79 εις δρχ. 1400.
. ι j r.i.
Από τής 1.1.80 καί εφεξής τό ποσόν τής ανωτέρω εισ
φοράς αυξάνεται χατ’ έτος χατά ποσοστόν, χα-S’ ο ηΰξή»3η
εντός τοΰ προηγουμένου ημερολογιακού έτους τό ήμερο-μίσ-SiO
τοΰ ανειδίκευτου έργάτη.
-· - '
Λγ άποφάσεως τοΰ 'Τπουργοΰ Κοινωνικών 'Γπηρεσιών έχοιϊομένης μετά- πρότασίν τοΰ Δ.Σ. τού ΤΣΑ ίΰναται ' νά
αναστέλλεται ή αΰξησις τοΰ ποσού τής ανωτέρω εισφοράς».'
3. Οί διατάξεις που άναφέρονται σο άρ-ΰορ 3 είναι:”
α. Παρ. 1 καί 2 αρ-3ρου 8. Ν. 1027/80. που προαναφέ
ρονται στο
ρο. 1·~ ?
·· V
' ε ~ -' ' .·: τ>·/
ί. Άρ·3ρο 108, 11 .Δ. 668/81 (ΦΕΚ 167/81). Αΰξησις
συντάξεων.--/ ·
". ..
;
' «1'. Τά υπό τοΰ ’Ασφαλιστικού Κλάδου Συντάξεων' χαταβαλλομενά έκάστοτε ποσά δασικών συντάξεων αυξάνονται άπό
τής ήμέρας'αύξήσεως των ασφαλιστικών εισφορών,' συμφώνως
τή παρ. 6 τοΰ άρ-3ρ ου 61 τοΰ παρόντος, έφ’ όσον ή οικονο
μική κατάστασις τοΰ Ταμείου επιτρέπει τούτο καί χατά πο
σοστόν μή ϊυνάμενον νά κάλυψη, ποσόν ΰπερδαίνόν τό 80% τοΰ
προκόπτοντος εκ τής αυξήσεώς τών εισφορών έσόδσυ.- · 2. Ή κατά τ' .ανωτέρω αΰξίησις; ώς καί ή τοιαΰτη τής
παρ. 3 τοΰ παρόντος άρ·3ρου, παρέχονται κατόπιν ήτιολσγημένης άποφάσεως τοΰ Δ.Σ. τοΰ Ταμείου έγκρινομένης υπό τοΰ
Τπουργοΰ Κοινωνικών Υπηρεσιών:
- ....
..
α. Εις τά ποσά τών δασικών συντάξεων αΐτινες άπενεμή*3ησαν προ τής αΰξήσεως τών εισφορών.
ί. Εις τά ποσά τών δασικών συντάξεων, αΐτινες άπενεμή-ΰησαν μετά τήν αΰξησιν τών εισφορών, έφ- όσον ή ασφαλι
στική- περιπτωσις έπήλ·3ε προ τής τοιαΰτης αΰξήσεως τών
εισφορών.
3. Από τής αυτής ημέρας αΰξήσεως τών ποσών τών δασι
κών συντάξεων κατά τά έν παρ. 1 — 2 ώς ανωτέρω ορι
ζόμενα, αΰξανονται κατά τό αυτό ποσοστόν και τά ποσά τών έν
παρ. 1 τοΰ άρόρου 97 τοΰ παρόντος προδλεπομένων δασικών
συντάξεων τών άσοαλιστικών κατηγοριών».
γ. Π αρ. 6. ΆρΔρου 61 Π .Δ. 668/81.
»6. Από τής πρώτης τοΰ επομένου άπό τής ισχύος τοΰ
παρόντος Καταστατικού έτους καί έφεξής. μετά πάσαν αΰξησιν τού κατωτάτου ορίου μισ-3ών τών ιδιωτικών υπαλλήλων,
αυξάνονται κατά τό αύτό ποσοστόν και α! πρός τόν Κλάδον
Σιυντάςεων τοΰ Ταμείου εισφορά! τών ήσφαλισμένων. περί ών
ή άνωτέρω παρ. 3 στρογγυλοποιοΰμεναι εις την έπομένήν δε
κάδα δραχμών τή άποφάσε: τού Δ. Συμβουλίου τοΰ Ταμείου.
Η κατά r ανωτέρω αΰξησις άρχεται άπό τής 1ης τοΰ
τρίτου μηνός από τής δημοσεεΰσεως τής σχετικής έόνικής
συλλογικής συμδάσεως ή τής τελεσιδίκου άποφάσεως τοΰ Δι
αιτητικού Δικαστηρίου έν περιπτώσει διαιτησίας, εις τήν 'Ε
φημερίδα τής Κυδερνήσεως.
Ε..ι . . αοιακη, αυ —η.εως των ν.ατα τ ανωτέρω μισάων,
η αυπησις τών προς τόν Κλάδον Συντάξεων εισφορών τών
ήσφαλισμένων επέρχεται, εις τό ακέραιον άπό τής κατά τό
τροηγοΰμενον εδάφιον χρονολογίας.
Δ: άποφάσεως τοΰ Τπουργοΰ Κοινωνικών 'Τπηρεσιών £κ-

—

διδομένης μετά γνώμην τοΰ Δ. Συμβουλίου- τοΰ Ταμείου,
ναται νά μεεοΰται τό κατά τ’ ά/ωτέρω ποσοστόν αΰξήσι
τών εισφορών κατά ποσοστόν είκοσι πέντε τοΐς εκατόν (2c
κατ άνώτατον όριον».
^δ. II αρ. 1 αρ-όρου 97. II .Δ. 668/81.
'
«Ποσόν συντάξεως λόγω αναπηρίας καί γήρατος.
1.
Τό ποσόν τής υπό τοΰ Ταμείου χορηγουμένης μηνια
δασικής συντάξεως λόγω αναπηρίας ή γήρατος διά 35ι
συντάξιμον χρόνον άσφαλίσεως διανυόέντα έξ ολοκλήρου
μίαν ασφαλιστική κατηγορία ορίζεται ώς κάτωΔι^
. .F' ασφαλιστικής κατηγορίας δραχμαί 15.620.
Δ' ασφαλιστικής κατηγορίας δραχμαί 19.470.
-·
Ε' ασφαλιστικής κατηγορίας δραχμαί 23.360.
ΣΤ' ασφαλιστικής κατηγορία; δραχμαί 27.250. r ' '
Ζ’ ασφαλιστικής κατηγορίας δραχμαί 31.150.
*'**■;
. Τό ποσόν τής μηνιαίας δασικής συντάξεως αναπηρίας
γήρατος διά συντάξιμον χρόνον μικρότερον τών 35 ετών δ
νυ-5έντα έξ, ολοκλήρου εις μίαν άσφ ολιστικήν κατήγορέ
ορίζεται εις τόσα τριακοστά πέμπτα τοΰ αντίστοιχοι* ποι
τής ανωτέρω κλίμακος. όσος ο άριψμός τών συνταξίμων έτ
τοΰ συνταξίοδότουμένου.
-Λ·.*'
. Τι ,τ7. .*.·/: . . '!.·.!
iz.tr
. Εις περίπτωσιν κα-3 ήν ό. συντάξιμος χρόνος διηνΰ-$η ;
διαφόρους άσφαλιστικάς κατηγορίας. τό ποσόν τής συντά-ξε
λόγω' αναπηρίας ή γήρατος ορίζεται διΤ έκαστον ^συντά,
μον έτος εις έν τριακοστόν πέμπτον (1/35} τοΰ προδλεσ
μένου- ώς,- άνιμτέρωφ διά -τήν · άφφαλιο.τικήν·. κατηγορίαν; ε
ήν ϋπήγετο καί διηνΰ-3η ό. συντάξιμος χρόνο; ποσού συν.
ξεως. τοΰ αθροίσματος τών έπί μέρους τούτων ποσών άπο·
λοΰντος τήν ρ,ηνιαίαν δασικήν σύνταξιν τοΰ δικαιούχου;
ν Διά τά πέραν., τής τριακονταπενταετίας έτη ασφαλίσει
εις τό Ταμείον χορηγείται προσαύξης έπί τής άπονεμητέ
κατά τ’ άνωτέρω συντάξεως έκ ποσοστού πέντε τοίς.-έκα;
(5%) δι’ έκαστον έπί πλέον έτος άσφαλίσεως».
-.
; Οϊ διατάξεις που άναφέρονται στο άρ·3ρο 3 είναι: ί :*»··«
Π αρ. 2 άρ-3ρου 7. Ν. -1027/80.

:

” *. "

«2. Μετά πάσαν άπό 1ης Ιουλίου 1980 καί έφεξής 9
ξησιν τοΰ κατωτάτου ορίου μισ·3ών τών ιδιωτικών υπαλλ
λων αυξάνονται κατά τό αύτό ποσοστόν καί αΐ άσφαλιστικ
εΐσφοραί τών ήσφαλισμένων τοΰ ΤΕΒΕ πρός τόν Κλάδον Σ',
τάξεων αυτού, στρογγυλοποιοΰμεναι εις τήν έπομένήν δεκάί
δραχμών.
'
Λ Τ"'
,Ή κατά τ,' άνωτέρω αΰξησις άρχεται άπό τής 1ης τ
τρίτου μηνός'άπό τής δημοσίεΰσεως εις τήν Εφημερίδα'τί
Κυδερνήσεως τής σχετικής Έ-5ν:κής Συλλογικής Συμδάσεο
ή τής τελεσιδίκου άποφάσεως τοΰ Διαιτητικού Δικαστηρί
έν περιπτώσει διαιτησίας.
Επί σταδιακής αΰξήσεως τώ.ν. κατά τά άνωτέρω μισ·5ώ
ή αΰξησις τών εισφορών τών ήσφαλισμένων Απέρχεται εις όλι
κληρον άπό τή; κατά τό προηγοΰμενον έδάφιον χρονολογίας

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΤ
Αύξηση τών συντάξεων ΤΕΒΕ. ΤΑΕ. TElA καί Ταμειε
Άσφαλίσεως Επιχειρηματιών Κινηματογράφου. ■'
•

Άο-ΰρο 1.

1. Άπό τήν 1η Ιανουάριου 1981 τά ποσά τών συντάξεω
πού κατέβαλε τό Ταμείο Ασφαλίσεως Έπαγγελματιών κ3
Βιοτεχνών τής Ελλάδος τήν 31.12.80 αυξάνονται κατά πΐ
σιστό 30% καί άπό τήν ίδια ημερομηνία τά κατωτατα ορ’··
συντάξεων ορίζονται σέ 6.000 δρχ. γιά τις συντάξεις γή?3
τος καί αναπηρίας καί σέ 5.300 δρχ. γιά τις συντάξεις λο
γω 'ΰα^άτου.
2. Γιά τήν κάλυψη τών δαπανών που προκαλοϋνται 3π
τήν. άνωτέρω άναπμοσαρμογή τών συντάξεων προδλέπεται ί3
πάνη ποσού ενός δισεκατομμυρίου οχτακοσιών εκατομμύριά'

