ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ
Έπί τοϋ σχεδίου νόμου «περί συγχωνεύσεως είς τό ΙΚΑ τοϋ
Ταμείου Συντάξεων Ηθοποιών Συγγραφέων καί τεχνι
κών Θεάτεου καί άλλων τινών διατχςεων», *
Ποΰς την Βουλήν το»' 'Ελλήνων

1. Τό Τααεΐον Συντάξεων ’Ηθοποιών Συγγραφέω
Τεχνικών Θεάτρου συνεστήθη κατ’ εςουσιοδοτησιν τοϋ άρθρου.
11 τοϋ Νόμου 1237/1918. ώς φορεύς καλύπτουν διά κυρίαν
συνταςιν 6/.oc τά ττρο^οοττχ τχ ζζγ?ζθ[ΐζνχ εττ
y.y~x
κύριον επάγγελμα εις τό Ελληνικόν Θέατρον ή Κινηματοθέατεον χαι έντόζ τον ορίων τ*/)ζ χορ7.Γ, τα οττοια τντ/yavo'^v
: το γενοί: ανεςαρτητως υπήκοο-

ένδυματολόγοι, οί μουσικοί, οί διευΟυνταί ορχήστρας, οί τα
μία'., οί θυρωροί, οί έλεγκταί εισιτηρίων, οί θεατρικοί συγ
γραφείς, οί μουσικοσυνθέται θεατρικών καί κινηματογραφι
κών έργων, τό τεχνικόν προσωπικόν θεάτρου καί κινηματο
γράφου, οί καραγκιοζοπαϊκται, οί εργαζόμενοι αύτοτελώς καί
δΓ ίδιον συμφέρον, ώς καί οί Πρόεδροι καί Γενικοί Γραμμα
τείς Ενώσεων τών ανωτέρω ειδικοτήτων.

έτος 1979 τών 24 έκ. δρχ. καί κατά τό έτος 1980 τών 31 έκ.
δρχ. παρά τήν κρατικήν έπιχορήγησιν, ή οποία άνέρχεται
στο ύψος τών 100 έκατ. δρχ. έτησίως καί τόν κοινωνικόν
πόρον ό όποιος προέρχεται άπό πρόσθετον τέλος δημοσίων
θεαμάτων, έξ 8,05 % τοϋ κυρίου φόρου δημοσίων θεαμάτων
καί θά άνέλθη τό έτος 1980 εις τά 58,4 έκατ. δρχ., όπως προκύπτη άπό τόν Κρατικό προϋπολογισμό.
Ούτως έπί συνόλου εσόδων 237 έκατ. δρχ. οί μέν εισφορές
ήσφαλισμένου καί εργοδότου ώς καί λοιπά έσοδα άνέρχονται
στο 1/3 τοϋ συνόλου τών εσόδων ένω ή κρατική έπιχορήγησις
καί το πρόσθετον τέλος δημοσίων θεαμάτων άνέρχονται στά
Ι/ο αυτου.
4. Πέραν τών ανωτέρω έκτεθέντων καί παρά τήν έλλειμματικότητα τοϋ Ταμείου, οί πιέσεις γιά χορήγηση αύξήσεων
είναι εντονότατες λόγω άφ’ ενός μέν τών σημερινών οικονομι
κών δεδομένων καί άφ’ ετέρου τών χαμηλών συντάξεων πού
χορηγεί τό Ταμεΐον.

5. Διά τούς ώς άνω έκτεθέντας λόγους καί έν τή καταβαλλομένη προσπάθεια μειώσεως τοϋ άριθμοϋ τών φορέων κυρίας
άσφαλίσεως, άνευ φαλκιδεύσεως τών δικαιωμάτων τών ήσφαλισμένων καί συνταξιούχων, έκρίθη σκόπιμος καί αναγκαία
ή κατάργησ'.ς τοϋ προρρηθέντος Ταμείου καί ή ύπαγωγή τών
ήσφαλισαένων καί συνταξιούχων αΰτοΰ εις τήν άσφάλισιν
2.
Άπα τοϋ έτους -1970 καί εντεύθεν τό Ταμεΐον ένεφά- τοϋΙΚΑ.---------------------νισε σημαντικάς άδυναμίας, καθ’ οσον άφορά τόσον την έκπλή6. Προς τόν σκοπόν τούτον κατηρτίσθη τό παρόν σχέδιον
ρωσιν τοϋ σκοπού διά τον όποιον συνεστήθη, όσον καί την νόμου έπί τών έπίί μέρους διατάξεων τοϋ όποιου σημειοΰνται
διατήρησιν της προς αύτό εμπιστοσύνης τών ήσφαλισμένων τ’ άκόλουθα :
καί συνταξιούχων του.
α) Διά τοϋ άρθρου 1 συγχωνεύεται τό Ταμεΐον Συντάξεων
Οί λόγοι οί όποιοι ώδήγησαν εις την οικονομικήν άδυνα’Ηθοποιών Συγγραφέων καί Τεχνικών Θεάτρου είς τό ΙΚΑ,
μίαν τοϋ Ταμείου είναι κυρίως :
τό όποιον καθίσταται καθολικός διάδοχος πάντων τών δικαιω
α) Ό μικρός άριθμός τών ήσφαλισμένων τοϋ Ταμείου.
μάτων καί απαιτήσεων τοϋ Ταμείου. 'Ωσαύτως άπασα ή
άκίνητος περιουσία τοϋ συγχωνευομένου Ταμείου ή όποια
β) Οί λίαν ευνοϊκές προϋποθέσεις συνταξιοδοτήσεως. ’Αρ
άποτελεΐται άπό μία οικοδομή κειμένη έπί της όδοϋ 'Αγίου
κεί νά άναψερθή ότι τό όριο ήλικίας εξόδου κυμαίνεται άπό
Κων/νου
16 - 18 καί άπό δύο Διαμερίσματα Πολυκατοικίας
τό 45ον έτος τό όποιον ισχύει διά τάς ‘γυναίκας ήθοποιούς τοϋ
μελοδραματικού θεάτρου καί διά τάς χορεύτριας μέχρι τοϋ κειμένων έπί τής όδοϋ Στουρνάρη 36 καί Αγίου Κων/νου 12
καταληκτικού ορίου πού είναι τό 60όν έτος της ηλικίας μέ περιέρχονται είς τό ΙΚΑ.
ενδιάμεσα όρια τό 48ον έτος διά τούς μουσικούς πνευστών
β) Διά τοϋ άρθρου 2 προβλέπεται ή ύποχρεωτική ύπαγω
οργάνων, άνδρας χορευτάς, ύποβολεϊς, τό 50όν έτος διά τάς γή είς τήν άσφάλισιν τοϋ ΙΚΑ διά τούς Κλάδους Συντάξεων
γυναίκας ήθοποιούς τοϋ θεάτρου πρόζας, άνδρας ήθοποιούς καί ’Ασθένειας έκ τών ήσφαλισμένων τοϋ Ταμείου μόνον
τοϋ μελοδραματικού θεάτρου, τό 53ον έτος διά τούς ήθοποιούς τών ήσφαλισμένων εκείνων πού παρέχουν έξηρτημένην εργα
τοϋ μουσικού θεάτρου, τό 55ον έτος διά τούς άρρενας ήθο
σίαν (παρ 1) καί ή προαιρετική μέσω συνεταιρισμού τών
ποιούς τοϋ θεάτρου πρόζας καί τούς μουσικούς εγχόρδων.
ήσφαλισμένων αύτοτελώς άπασχολουμένων (παρ. 4) οί όποιοι
θά διέπονται ύπό τών διατάξεων τής νομοθεσίας αύτοϋ.
Σημειώνεται ότι οί μεταλλωρύχοι πού ασφαλίζονται εις τό
ΙΚΑ, έσυνταξιοδοτοϋντο λόγω της φύσεως τοϋ επαγγέλμα
’Επίσης προβλέπεται καί ή διατήρησις τών Ταμείων ’Αλλη
τος των εις τό 60όν έτος της ήλικίας των καί άπό πρότινος λοβοήθειας διά τήν χορήγησιν τών παροχών άσθενείας, πλέον
είς τό 55ον έτος, διά καταβολής όμως ηύξημένου άσφαλί- τών τοιούτων πού θά χορηγή ό Κλάδος Άσθενείας, τοϋ ΙΚΑ
στρου, τόσον ύπό τών ιδίων (9,45 %) όσον καί ύπό τών εργο
(παρ. 2).
δοτών των (15.90%) ήτοι σύνολον διά τόν Κλάδον συντάξεων
'Ωσαύτως προβλέπεται ή κατ’ έξαίρεσιν συντκξιοδότησις
(25,35 %).
άπό τό ΙΚΑ μέ μειωμένα όρια ήλικίας (60όν άνδρες, 55ον
γ) Τό χαμηλόν ύψος μισθού έπί τού οποίου ύπολογίζονται γυναίκες) κατ’ άντιστοιχίαν προς τούς βάσει Κανονισμού
αί εΐσφοραί, καί τό όποιον ανέρχεται εις τό ποσόν τών 15.000 περί βαρέων καί ανθυγιεινών έπαγγελμάτων τοϋ ΙΚΔ συνταμηνιαίως, ήτοι ποσόν λίαν χαμηλόν άν άναλογισθή κανείς ξιοδοτουμένους, το>ν ηθοποιών τοϋ μουσικού θεάτρου καί τοϋ
τά σημερινά οικονομικά δεδομένα.
.
..
,: θεάτρου πρόζας, τών μουσικών εγχόρδων καί κρουστών όρδ) Ό τρόπος υπολογισμού τών συντάξεων, αί όποΐαι γάνων, τών υποβολέων τοϋ τεχνικού θεάτρου καί κινηματο
υπολογίζονται κατά τέτοιον τρόπον ώστε μολονότι αί συντά
γράφου ώς καί τό προσωπικόν σκηνής (Δ/νταί ορχήστρας καί
ξεις νά υπερβαίνουν τά 100 % τοϋ άσφαλιστέου μισθού τό χωροδίας, μισθωτοί σκηνοθέτες, χορογράφοι, διευθυνταί σκη
άνώτατον όριον συντάξεως δέν ύπερβχίνει τό ποσόν τών νής, μουσικοί έκγυμνασταί, μουσικοί όδηγοί σκηνής, μισθω
17.000 δραχμών.
τοί σκηνογράφοι καί ένδυματολόγοι), διά καταβολής προσθέ
ε) Ή μή είσπραξις κανονικώς τών πόρων λόγω τής φύτου εισφοράς (παρ. 3). Προκειμένου όμως περί τών ηθοποιών
τεως τοϋ επαγγέλματος τών άσφαλιζομένων προσώπων καί τοϋ μελοδραματικού θεάτρου ,τών χορευτών καί τών μουσι
Άγω οικονομικής άδυναμίας πλειστάκις τών εργοδοτών, ή κών πνευστών οργάνων, οί προϋποθέσεις καί οί όροι συνταιχί ακόμη μή παρουσίασις πραγματικών στοιχείων ύπό πανξιοδοτήσεώς τουν θά κχθορ'.σθοϋν διά Προεδρικών Διαταγμά
:ός έχοντος τήν ύποχρέωσιν αυτήν.
-------των.
3.
Ή οικονομική κατάστασις τοϋ Ταμείου όπως άναφέΔιά τάς λοιπάς Κατηγορίας ήσφαλισμένων τοϋ συγχνευοεται ανωτέρω παρουσιάζεται προβληματική καί προβλέμένου Ταμείου, αί όποΐαι δέν άναφέρονται εις τάς διατάξεις
τεται ότι τό Ταμεΐον δέν θά δυνηθή νά έκπληρώση τήν άποτοϋ παρόντος νομοσχεδίου ώς οί τεχνικοί θεάτρου καί Κινη
ττολήν του είς τό αμέσως προσεχές μέλλον.
ματογράφου, Ταμία1., Θυρωροί, έλεγκταί εισιτηρίων, Δ/νταί
Συγκεκριμένα κατά τό έτος 1978 ό προϋπολογισμός ένε-_ όρχήστρας, Δ/νταί ή όδηγοί σκηνής καί οί διδάσκοντες τό
μάνιζε έλλειμμα τής τάξεως τών 13 έκατ., δρχ. κατά τό
μουσικόν μέρος τοϋ έργου, θά υπάγονται είς τάς γενικάς δια-
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—

τάζεις της νομοθεσίας του ΙΚΑ και θά συνταξιοδοτοϋνταί
άμα τη συμπληρώσει τού 65ου έτους τής ηλικίας των οί άνδρες καί τδ 60όν έτος αΐ γυναίκες.

έκεΐνοί οί όποιοι θά έζέλθουν, εντός τοϋ ανωτέρω χρονικού
διαστήματος καί οί όποιοι κέκτηνται ασφαλιστικήν προσδο
κίαν.

Δι’ όρισμένας όμως έκ των άνωτέρω κατηγοριών ώς οί
τεχνικοί θεάτρου, καί κινηματογράφου, έφ’ όσον τό άσκούμενον ύπ’ αυτών επάγγελμα ανήκει εις τήν κατηγορίαν τών
βαρέων καί ανθυγιεινών επαγγελμάτων, θά κριθη άπό τό
Συμβούλίον Κρίσεως Βαρέων καί ’Ανθυγιεινών Επαγγελ
μάτων άν θά πρέπει νά ύπαχθή εις τον οΐκεΐον Κανονισμόν,
ούτως ώστε οί μέν άνδρες νά συνταξιοδοτοϋνταί εις τό 6θόν
έτος της ήλικίας των αί δέ γυναίκες εις τό 55ον έτος τής ηλι
κίας των.
’Επίσης προβλέπεται είδικώς διά τούς Θεατρικούς συγ
γραφείς λ.όγω τής φύσεως τοϋ επαγγέλματος των νά συνεχίσουν τό δημιουργικό τους έργο καί μετά την συνταξιοδότησίν των άνευ αναστολής τής καταβαλλόμενης εις αύτούς συν
τάξεως, ώς συμβαίνει μέ τούς λοιπούς ήσφαλισμένους τής
χώρας.
γ) Διά τοϋ άρθρου 3 προσδιορίζεται ό συντάξιμος χρόνος
τών μεταφερομένων εις το ΙΚΑ ήσφαλισμένων καί ρυθμίζεται
ό τρόπος τής κατατάξεως τών ήσφαλισμένων εις τάς άντιστοίχους κλάσεις τοϋ ΙΚΑ.
δ) Διά τοϋ άρθρου 4 συμπληροϋται ό άσφαλιστέος μισθός
καί μέ τάς άποδοχάς τάς οποίας λαμβάνουν οι ήσφαλισμένοι
λόγω άπασχολήσεώς των εις πέραν τοϋ Θεάτρου εργασίας
καί προσδιορίζεται ή έννοια τοϋ εργοδότου διά τάς απασχολή
σεις αύτάς.
ε) Διά τοϋ άρθρου 5 ρυθμίζεται ή ασφαλιστική κατάστασις τών συνταξιούχων τοϋ συγχωνευομένου Ταμείου διά τής
κατατάξεώς των εις άντιστοίχους Κλάσεις τοϋ ΙΚΑ άναλόγως
τοϋ ποσού τής συντάξεως πού λαμβάνουν άπό τό συγχωνευόμενον Ταμεΐον καί τοϋ χρόνου άσφαλίσεως πού είχαν εις τό
Ταμεϊον καί βάσει αυτών έσυνταζιοδοτήθησαν.
Διά τοϋ τρόπου αυτού διασφαλίζονται τά δικαιώματα τών
συνταξιούχων.
'
: -

Ούτως έχει τό παρόν σχέδιον νόμου, τό όποιον έχομεν
τήν τιμήν νά παρακαλέσωμεν όπως ψηφισθή ύπό τοϋ Σώμα
τος.

στ) Διά τοϋ άρθρου 6 προβλέπεται :
αα) 'Η άπόδοσις εις τό Δημόσιον τοϋ προβλεπομένου πό
ρου ύπό τών διατάξεων τοϋ άρθρου 14 τοϋ Ν.Δ. 236/67 ύπέρ
τοϋ Ταμείου Συντάξεων ’Ηθοποιών καί διαφόρων Ταμείων
’Αλληλοβοήθειας προσώπων συνδεομένων λόγω επαγγέλμα
τος προς τό θέατρον καί τον κινηματογράφον, καθ’ όσον ή
παρεχομένη ύπ’ αύτών προστασία αναλαμβάνεται εξ ολοκλή
ρου ύπο τοϋ ΙΚΑ.
ββ) Ή κατάργςσις τών διατάξεων αί όποΐαι προβλέπουν
τήν χορήγησιν τιμητικών συντάξεων, καθ’ όσον ή άπόδοσις
τοιούτων συντάξεων, κεΐται έκτος τοϋ χώρου τής Κοινωνικής
Άσφαλίσεως, αί ήδη όμως καταβαλλόμεναι θά καταστούν
προσωπικαί καί θά καταβάλλονται ύπό τοϋ ΙΚΑ.
γγ) Ή άπόδοσις εις το ΙΚΑ τοϋ ποσού τών 100 έκατ. δρχ.
τής Κρατικής έπιχορηγήσεως προς ένίσχυσιν τοϋ ΙΚΑ διά
τήν Κοινωνικοασφαλ'.στικήν προστασία πού θά παρέχει στά
νέα πρόσωπα πού θά εΐσαχθοϋν ύπό τήν σκέπην του καί
δδ) ό δι’ ύπουργικών αποφάσεων καθορισμός προϋποθέ
σεων διά τήν δανειοδότηση Θιάσων πού έχουν τέτοια άνάγκη.
ζ) Διά τοϋ άρθρου 7 καθορίζεται τόσον ή μεταφορά τών
θέσεων τοϋ συγχωνευομένου Ταμείου εις το ΙΚΑ, όσον καί ό
τρόπος μετατάξεως τοϋ ύπηρετοϋντος προσωπικού.
η) Διά τοϋ άρθρου S προβλέπεται ή συνέχισις τής άσφαλί
σεως είς τό ΙΚΑ ύπό ώρισμένας προϋποθέσεις τών ήσφαλισμένων εκείνων οί όποιοι έχουν ύπαχθή εις τήν άσφάλισιν τοϋ
Δημοσίου ή Ν.Π.Δ.Δ. ή ετέρου φορέως κυρίας άσφαλίσεως
δι’ έτέραν άπασχόλησιν.
’Επίσης προβλέπεται ή παροχή εΰχερείας εις τούς ήσφαλισμένους τοϋ συγχωνευομένου Ταμείου οί όποιοι θά έξέλθουν
τής ενεργού άσφαλίσεως εντός εξαμήνου άπό τής δημοσιεύ
σεων τοϋ νόμου, νά έπιλέξουν διά τήν συνταςιοδότησίν των,
είτε τάς διατάξεις τής νομοθεσίας τοϋ συγχωνευομένου Τα
μείου, είτε τάς διατάξεις τής Νομοθεσίας τοϋ ΙΚΑ.
Ή ρύθμισις αύτη κρίνεται δίκαια καί επιβεβλημένη διά νά
μή στερηθούν τοϋ δικαιώματος συντάξεως οί ήσφαλισμένοι
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ΣΧΕΔΙΟΝ ΝΟΜΟΥ
Περί συγχωνεύσεως εις το "Ιδρυμα Κοινωνικών ’Ασφαλίσεων
(ΙΚΑ) τοϋ Ταμείου Συντάξεων Ή-S οποίων, Συγγραφέων
καί Τεχνικών Θεάτρου καί άλλων τ:νών συναφών διατά
ξεων.

Άρ-Spcv 1.
1. Τό Ταμεΐον - Συντάξεων Ήόοποών, Συγγραφέων καίΤεχνικών θεάτρου, άποκαλοΰμενον εις τάς έτυμένας ί·.ατά
ξεις τοϋ παρόντος νόμου «Ταμείου». συγχωνεύεται εις τό ΙΚΑ.
2. Είς τό ΙΚΑ περιέρχεται ώς επί καθολικής διαδοχής,
το σύνολον τοϋ ενεργητικού καί παόητικοϋ τοϋ συγχωνευομένου Ταμ- ου. ’Εκκρεμείς τυχόν δίκαι, προκύψασαι έκ τής λει
τουργίας τοϋ Ταμείου τούτου, συνεχίζονται όπό τοϋ ΙΚΑ άνευ
διακοπής.
. 3. "Απατα ή ακίνητος περιουσία τοϋ συγχωνευομένου Τα
μείου π'εριέρχεται αύτοδικαίως είς τό ΙΚΑ, τό όποιον απαλ
λάσσεται τής ύποχρεώσεως καταβολής φόρου μεταβίβασε ως
ακινήτων ύπέρ τοϋ Δημοσίου, ώς καί άλλων φόρων, τελών ή
δικαιωμάτων ύπέρ Δήμου ή Κοινό σητος ή ετέρων τρίτων.
Περί τής μεταστάτεως τής κυριότητος, ό ’Υπουργός Κοι
νωνικών "Υπηρεσιών συντάσσει τή; σχετικήν πράξιν. περιέχουσα περιγραφήν τών ακινήτων μεταγραφομένην είς τά £ ιό/.ία
τοϋ οικείου Υποθηκοφυλακείου άτελώς, έφ αρμό ζεμένων άνα
λόγως τών διατάξεων τοϋ άρόρου 1198 Α.Κ.

Άρόρον 2.
1. Από τής συγχωνεΰσεως τοϋ Ταμείου άπα/τα τά παρ
αϋτω ήσφαλισμένα πρόσωπα τά παρέχσ/τα έξηρτημένη/ έργασίαν υπάγονται είς τή/ ασφάλισην τοϋ ΙΚΑ οι’ άπα/τας τούς
7.αλυπτεμένους ύπό τούτου κινδύνους καί διέπονται ύπό τής νο
μοθεσίας αυτού, έκτος αν άλλως ορίζεται διά τοϋ παρόντος
νόμου.
2. Τά κατά τή; προηγουμένην παράγραφον πρόσωπα τα
υπαγόμενα είς τήν άσφάλισιν τών Κλάδων Π αροχών Ασόενείας καί Μητρότητος είς χρήκα /.αί είς είδος τοϋ ΙΚΑ.
συνεχίζουν υπαγόμενα προαιρετικώς είς τήν άσφάλισιν τών
συνεστημένων κατά τή; ισχύ·/ τοϋ παρόντος Ταμείων Αλλη
λοβοήθειας.
3.
Έκ τών ύπό τής παραγράφου 1 τού παρόντος άρόρου
άναφ-ερομένων προσώπων τά έχοντα τή/ ιδιότητα τοϋ ήόοποιου
όεάτραυ πρόζας καί .μουσικού, τοϋ ύποόυλέως και τοϋ μουσι
κού εγχόρδων y-α: /.ρευστών οργάνων, ο: κατά τή/ δημοσίευ
σήν τοϋ παρόντος ήσφα&.ισμένοι εις τό Ταμείο/ τεχνικοί Ασ
τρου καί κινηματογράφου, ώς καί οί άνή/.οντες είς το πρόσω
πικόν σκηνής, δικαιούνται συντάξεως λόγω γήρατος εάν κατα
τήν ύποβολήν τής αίτήσεως έχου·/ συμπληρώσει τό 60ον έτος
τής ήλικίας των οί άρρενες καί τό 55ον έτος αί όήλεις ή-2/
έπραγματοποίησαν τέσσχρες χιλιάδες καί πεντήκο/τα (4.0-Ό
τουλάχιστον ημέρας έργασίας.
Διά τήν το ιού τη/ συνταξ ιοδότησιν τών ανωτέρω προσώπων,
ή ύπέρ τοϋ Κλάδου Συντάξεων τού ΙΚΑ πρόσόετος εισφορ2

