
ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣ-ΙΣ

Έπί σ/εδίου Νόμου «περί τροποποιήσεως της νομοθεσίας 
’Οργανισμών τινων Κοινωνικές Ασφαλ.ισεως».

Ποός τήν Βουλήν ιών 'Ελλήνων

Διά τοϋ ύπό χρίσω νομοσχεδίου σκοπεΐται η αντιμετωπισις 
καί ρύθμισις ώρισμένων ειδικής φύσεως^ ,ητημάτων, τά ο
ποία άνέκυψαν κατά την λειτουργίαν ενιων Οργανισμών 
Κοινωνικής ’ Ασφαλ.ισεως.

Ούτω κατωτέρω αιτιολογείται η τκοπουμενη ρύθμισις ει- 
5ικώς κατά οργανισμού Κοινωνικής Ασφαλ.ισεως .

Α' Ταμείων Συντάξεων ’Ηθοποιών, 
Συγγραφέων καί i εθνικών Θέατρου.

1. Δυνάμει των διατάςεων της παρ. 1 του άρθρου 3 τοΰ 
Καταστατικού τοϋ τέως Ταμείου Συντάξεων Ηθοποιών, 
Συγγραφέων, Μουσικών καί Τεχνικών Θεάτρου και Κινη
ματογράφου ύπηγοντο εις τήν άσφάλ.ισιν αύτοϋ υποχρεωτι- 
<ως :

α) Οί ηθοποιοί, οί υποβολείς, οί σκηνοθέται, οι χορογρά- 
οοι, οί διευθυνταί ή οδηγοί σκηνής, οί σκηνογράφοι, οί ένδυ- 
ματολόγοι, οί μουσικοί, οί διευθυνταί ορχήστρας (μαέστροι) 
ύς καί οί διδάσκοντες μουσικοί, οί ταμίαι καί οί Ουρωροί- 
ιλ.εγκταί εισιτηρίων.
— β) Or θεατρικοί συγγραφείς ^καίοί μουσϊκοσυνθέται Οεα- 
τρικών καί κινηματογραφικών έργων.

γ) Τό τεχνικόν προσωπικόν θεάτρου καί κινηματογράφου,
λ
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δ) οί αύτοτελώς δΓ ίδιον λογαριασμού εργαζόμενοι καραγ- 
ιιοζοπαϊκται.

2. Προϊόντος τοϋ χρόνου ή οικονομική κατάστασις τοϋ 
Ι'αμείου έσημείωσε σταθεράν έπιδείνωσιν εις βαθμόν ώστε,
αμβανομένης ύπ’ οψιν καί τής έπικειμένης πλήρους έξαν- 
λήσεως τών παρά τή Τραπέζη τής Ελλάδος διαθεσίμων, 
ά διαφαίνεται ότι θά καταστή προβληματική ή καταβολή, 

άπό τοϋ έτους 1974, τών συντάξεων εις τούς συνταξιοδοτου- 
-ένους. Κύρια αίτια τής καταστάσεως ταύτης, υπήρξαν άφ’ 
νός μέν ή ραγδαία αύξησις τών υποχρεώσεων τοϋ Ταμείου 
λόγω αΰξήσεως τοϋ άριθμοϋ καί τοϋ ύψους τών συντάξεων), 
φ’ ετέρου δέ ή παράλληλος , συνεχής καί σοβαρά μείωσις 
ών εσόδων του έκ κοινωνικών πόρων (καί δή έκ τοΰ φόρου 
ημοσίων θεαμάτων, έκ τοΰ όποιου τό μερίδιον τοϋ Ταμείου 
πό 37 εκατομμύρια κατήλθεν εις 19 τοιαΰτα (μεταξύ τών 
τών 1967-1973).
Ή αύξησις τών δαπανών δφείλ.εται άφ’ ένός μέν εις την 

υξησιν τοϋ ύψους τών καταβαλλομέ/ων συντάξεων, συνε- 
εία τής άναπροσαρμογής τούτων (σημειωτέον ότι ή άνα- 
οοσαρμογή εγένετο βάσει ήμερομισθίου ανειδικεύτου ερ
έτου τοϋ έτους 1969 καί ούχί τοϋ 1973) ως καί εις τήν αύ- 
ησιν τοϋ άριθμοϋ τών συνταξιοδοτουμένων, συνεπεία θε- 
πίσεως εύνοϊκωτέρων προϋποθέσεων συνταξιοδοτήσεως καί 
σ’ ετέρου ένεκα τής εισόδου νέων συνταξιούχων έκ τών έργα- 
νμένων εις τον κινηματογράφον (χειρισταί, ταμίαι κλπ.).
3. Προς τον σκοπόν τής οικονομικής έξυγιάνσεως τοϋ Τα- 

είου διά τοΰ Ν.Δ. 224/73 έξηρέθησαν άφ’ ένός έκ τής ά- 
σ-κλίσεως τούτου καί ύπήχθησαν εις τήν άσφάλ.ισιν τοΰ 
Κ.Α. διάφοροι κατηγορίαι ήσφαλισμένων ώς οί καραγκιοζο- 
αϊκται, μουσικοί, τεχνικοί κινηματογράφου, ταμίαι, θυ- 
υροί κλπ. ώς μή άνήκοντες εις τήν τάξιν τών ήθοποιών καί 
φ’ έτέρου ηύξήθησαν οί πόροι τοϋ Ταμείου δι’ αΰξήσεως τών 
σφορών έργοδότου καί ήσφαλισμένου άπό 6 % εις 8,50 % 
χί άπό 6 % εις 7 % άντιστοίχως.
Επίσης προεβλ.έφθη καί ή ένίσχυσις τοΰ Ταμείου μέχρι 
ϋ ποσοΰ τών 100 έκατομμυρίων έτησίως έκ τοϋ Κρατικοϋ 
ροϋπολογισμοϋ. - · -
'Ο αριθμός τών προσώπων, τών οποίων διεκοπη ή άσφά- 
τις, άνέρχεται είς 1.200 περίπου έπί συνόλου ήσφαλ.ισμέ- 
jv 3.140 (καραγκιοζοπαΐκται 13, τεχνικοί κινηματογράφου 
7, μουσικοί 182, ταμίαι Θεάτρου, κινηματογράφου 175, 
σωροί 175).

’Εκτός τών ανωτέρω ρητώς έξαιρεθέντων έκ τής άσφαλ.ί- 
σεως τοϋ Ταμείου, έξηρέθησαν έπίσης έκ τούτου καί οί θεα
τρικοί συγγραφείς καί οί μουσικοί τής Λυρικής Σκηνής.

Ή έξαίρεσις αύτη έχώρησεν έμμέσους διά τής διατάξεως 
τής παρ. 4 τοϋ άρθρου 1 τοϋ ό>ς άνω Ν.Λ. 224/73, διά τής ο
ποίας ορίζεται ότι «τά παραμένοντα είς τήν άσφάλισιν τοϋ 
Ταμείου πρόσωπα έξαιροϋνται ταύτης, δΓ όσον χρόνον ύπά- 
γονται διά κυρίαν σύνταξιν είς τήν άσφάλ.ισιν έτέρου φορέως 
λόγω παροχής τής αυτής η έτέρας άπασχολ.ήσεως, δΓ ήν ά- 
σφαλ.ίζονται είς τό Ταμεΐον». Ούτως οί θεατρικοί συγγραφείς, 
οί όποιοι κατά κανόνα είναι καί δημοσιογράφοι καί άσφαλί- 
ζονται έκ τής ιδιότητάς των ταύτης είς τό οίκεϊον Ταμεΐον 
Συντάξεων Προσωπικού ’Εφημερίδων ’Αθηνών καί Θεσ/ 
νίκης, έξαιροϋνται τής άσφαλίσεως τοϋ Ταμείου ’Ηθοποιών 
μετά άσφάλισιν καί καταβολήν εισφορών δεκαετηρίδων όλ.ο- 
κλήρων.

Διά τής έξαιρέσεως τών κατηγοριών τούτων τών ήσφαλι- 
σμένων, μετά δεκαετίας ολοκλήρους υπαγωγής των είς τήν 
άσφάλ.ισιν, δημιουργεΐται όντως όξύ πρόβλημα, διότι ού- 
δέποτε ούτοι θά παραιτηθούν τοϋ αιτήματος των περί έπα- 
ναφοράς των είς τήν άσφάλισιν τοϋ Ταμείου καί τής άποκατα- 
στάσεως τής διαταραχθείσης άσφαλιστικής των καταστά
σεως.

Ούτε ύφίσταται προηγούμενό'/ διακοπής διά νόμου τής ά- 
σφαλ.ίσεως κατηγορίας τίνος προσώπων έκ τοϋ φορέως είς δν 
ύπήγοντο έπί μακράν σειράν έτών.

Τήν άποκατάστασιν τής γενομένης είς τήν κατηγορίαν ταύ- 
την τών ήσφαλισμένων άδικίας, σκοπεί τό ύπό κρίσιν σχέ- 
διον Ν. Δ/τος, διά τοϋ όποιου ρυθμίζονται αί ύπό τοΰ Ν.Δ. 
224/73 προκληθεϊσαι άδικίαι είς τούς ήσφαλισμέ/ους τοϋ 
Ταμείου.

4. Είδικώτερον διά τής παρ. 1 τοΰ άρθρου 1 τοΰ ύπό κρί
σιν σχεδίου Ν. Δ/.τος προβλ.έπεται ή έπανυπαγωγή είς τήν 
άσφάλ.ισιν τοϋ Ταμείου άπάντων τών έξαιρεθέντων τής άσφα
λίσεως αύτοϋ, έφ’ όσον κατά τήν ήμέραν τής έξαιρέσεώς των 
εΐχον συμπληρώσει χιλίας διακοσίας (1.200) ήμέρας είς τήν 
άσφάλισιν αύτοϋ.

Οί μή συμπληρώσαντες τόν χρόνον τούτον θά έξακολ.ουθοΰν 
νά παραμένουν είς τήν άσφάλισιν τοϋ Ι.Κ.Α.

Ούτως ικανοποιείται, έν πολλ,οΐς, ή άρχή τής μή άπωλείας 
τών κεκτημένων δικαιωμάτων.-ω

Διά τής παρ. 2 τοϋ αύτοϋ άρθρου αύξάνεται ή εισφορά ή- 
σφαλασμένου τών προσώπων τών έπανερχομένων είς τήν ά- 
σφάλισιν τοϋ Ταμείου κατά 2 % πέραν τής ύπό τών λ,οιπών 
ήσφαλ.ισμένων καταβαλλ.ομένης τοιαύτης. Διά τής αΰξήσεως 
ταύτης θ’ άντιρροπηθή ή διά τήν συνταξιοδότησιν ταύτην 
μελλοντική δαπάνη τοϋ Ταμείου.

Διά τής παρ. 1 τοϋ άρθρου 2 καταργεΐται, άφ’ ής ίσχυσεν, 
ή παρ. 3 τοϋ άρθρου 1 τοϋ Ν.Δ. 224/73. Διά τής καταργου- 
μένης διατάξεως ώρίσθη ότι έπί μίαν διετίαν τά έξαιρούμενα 
τής άσφαλ.ίσεως τοϋ Ταμείου πρόσωπα θά δικαιούνται συν
τάξεως παρά τώ ΙΚΛ, βάσει τής νομοθεσίας τοϋ Ταμείου. 
Ήδη, μετά τήν έπαναφοράν τών προσώπων τούτων είς τήν 
άσφάλ.ισιν τοϋ Ταμείου, καθίσταται άνευ άντικειμένου ή διά- 
ταξις αύτη. ' '

Διά τής παρ. 2 τοϋ αύτοϋ άρθρου καταργεΐται ή παράγρ. 
4 τοϋ άρθρου 1 τοϋ Ν.Δ. 224/73 διά τής οποίας, κατά τά ά- 
νωτέρω, άπεκλείσθησαν τής άσφαλίσεως τοϋ Ταμείου οί 
θεατρικοί συγγραφείς καί οί μουσικοί τής Λυρικής Σκηνής.

Μετά τήν κατάργησιν ταύτης οί θεατρικοί συγγραφείς καί 
οί μουσικοί τής Λυρικής Σκηνής θά έξακολ.ουθήσουν νά ύπά- 
γωνται είς τήν άσφάλισιν τοϋ Ταμείου Συντάξεων’Ηθοποιών 
Συγγραφέων καί Τεχνικών Θεάτρου, ώς καί πρότερον.

Βλ Ταμεΐον Συντάξεων Προσωπικού’Εμπορικών 
καί Βιομηχανικών ’Επιμελητηρίων.

- 1. Οί πόροι τοϋ Ταμείου Συντάξεων Προσωπικού ’Εμπο
ρικών καί Βιομηχανικών’Επιμελητηρίων τοϋ Κράτους, παρά 
τώ όποίω άσφαλ.ίζονται διά τόν κλάδον συντάξεως πάντες έν 
γένει οί έπί σχέσει έργασίας ύπηρετοΰντες είς τά Έμποροβιο-
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μηχανικά καί Έπεγγελ.ματοβιοτεχνικά Επιμελητήρια τοϋ 
Κράτους, προέρχονται έξ εισφορών των ήσφαλισμένων καί 
εργοδοτών (Επιμελητηρίων) επί τών αποδοχών τών ήσφα- 
λισμένων καί έξ ετήσιας εισφοράς τών Επιμελητηρίων επί 
τών πάσης φύσεως έσόδων αυτών. Διά της ΰπ’ άριθμ. 
142062/Σ. 1829/6-12-1968 άποφάσεως τοϋ 'Τπουργοϋ 
Κοινωνικών Ύττηρεσιών (ΦΕΚ 719 Β'), αί είσφοραί αϋται 
ώρίσθησαν εις :

(α) 8 % εις βάρος τών ήσφαλισμένων επί τών άποδοχών 
των (αϋξησις κατά 1 %)

(β) 10 % εις βάρος τών έργοδοτών έπί τών άποδοχών 
τών ήσφαλισμένων (αϋξησις κατά 3 %)

(γ) 5 % μέχρι 31-12-1971 ύπολογιζομένη έπί τών πάσης 
φύσεως έσόδων τών Επιμελητηρίων (αϋξησις κατά 2 %).

2. Τό Συμβούλιον τής Επικράτειας διά τών ΰπ’ άριθμ. 
1956/71 καί 1957/71 άποφάσεών του ήκύρωσε την μνημο- 
νευθεϊσαν άπόφασιν τοϋ Υπουργού Κοινωνικών Ύττηρεσιών, 
καθ’ 6 μέρος δι’ αυτής ηύξήθησαν αί αίσφοραί τών Επιμελη
τηρίων, έκ τοϋ λόγου ότι ή αϋξησις αϋτη θεσπισθεΐσα άνευ 
τής συγκαταθέσεως τών ’Επιμελητηρίων, ύπερέβη τά ΰπό 
τοϋ άρθρου 4α τοϋ Ν. 2868/1922 έπιτρεπόμενα όρια, ήτοι 
τό ποσοστόν 6 %.
. _3. Βραδύτερου έξεδόθη ή ΰπ’ άριθμ. 32/3/9250/11-1-72 
άπόφασις. τοϋ Υπουργού Κοινωνικών Ύττηρεσιών, δι’ ής 
ηύξήθη άπό 5 % εις 8 % ή έτησία εισφορά έπί τών πάσης 
φύσεως έσόδων άπό τοϋ έτους 1972 καί έντεϋθεν τών συγκα- 
τατεθέντων μόνον Επιμελητηρίων (Έμποροβιομηχανικών), 
τών δέ Έπαγγελματοβιοτεχνικών τοιούτων ώρίσθη εις- 3 %.

4. Έν οψει τής ύφισταμένης άδυναμίας ρυθμίσεως τών 
πόρων τοϋ Ταμείου δι’ άποφάσεών τοϋ 'Τπουργοϋ Κοινωνι
κών Υπηρεσιών λόγω τοϋ υπό τών διατάξεων τοϋ άρθρου 4α 
τοϋ Ν. 2868/1922 έπιτασσομένου περιορισμού καί προς άπο- 
κατάστασιν τής διαταρραχθείσης οικονομικής καταστάσεως 
τοϋ Ταμείου, αλλά καί προς ένιαίαν ρύθμισή τής ειδικής ει
σφοράς, προτείνεται :

(α) Ή αϋξησις τής εισφοράς τών ’Επιμελητηρίων άπό 
7 % εις 10 % έπί τών άποδοχών τών ήσφαλισμένων υπαλ
λήλων των καί άπό 3 % προκειμένου περί τών Έπαγγελμα- 
τοβιοτεχνικών ’Επιμελητηρίων καί άπό 5 % προκειμένου 
περί τών Έμποροβιομηχανικών τοιούτων, άτινα ήδη κατα
βάλλουν ταύτην δυνάμει τής ΰπ’ άριθμ. 32/3/9250/72 Υπουρ
γικής άποφάσεως, εις 8 % έπί τών πάσης φύσεως έσόδων 
των.

(β) Ή μή επιστροφή τών καταβλ.ηθεισών εις τό Ταμεΐον 
εισφορών ΰπό τών ’Επιμελητηρίων, δυνάμει τής ΰπ’ άριθμ. 
142062/Σ. 1S29/6-12-68 Υπουργικής άποφάσεως, ήτις 
ήκυρώθη ΰπό τοϋ Συμβουλίου τής ’Επικράτειας.

5. Έκ τής ρυθμίσεως ταύτης θά έπέλθη αϋξησις τών έ
σόδων τοϋ Ταμείου κατά 2,S έκατ. έτησίως, θά άποτραπή 
δέ δαπάνη τούτου 11.3 έκ.

6. Έπί τώ τέλ,ει όρθολογικωτέρας λ.ειτουργίας τοϋ Τα
μείου προτείνεται περαιτέρω ή θέσπισις διατάξεως, δι’ ής 
παρέχεται έξουσιοδότησις, όπως αί διατάξεις τής περί τό 
Ταμεΐον νομοθεσίας τροποποιούνται κλ.π. δι’ άποφάσεών τοϋ 
'Τπουργοϋ Κοινωνικών Υπηρεσιών μετά γνώμην τοϋ Δ.Σ. 
τοϋ Ταμείου καί ούχί μετά πρότασιν αυτού, γεγονός όπερ κα
θιστά τό Ύπουργεΐον δέσμιον τοϋ Δ.Σ. τοϋ Ταμείου, καθ’ 
όσον κατά την παγίαν νομολογίαν τοϋ Συμβουλίου τής Επι
κράτειας, τούτο δεν έχει είμή την ευχέρειαν έγκρίσεως ή άπορ- 
ρίψεως τών προτάσεων τοϋ Ταμείου.

Γ'. ΙΚΑ—Ταμεία Συντάξεων Έφημεριδοπω/.ών καί 
Υπαλλήλων Πρακτορείων ’Αθηνών καί Θεσσα/.ονίκης.

1. Διάτώνΰπ’ άριθμ. Φ. 55/9269/18-12-71, Φ. 55/5145/ 
18-12-72 καί Φ. 55/2336/21-4-73 άποφάσεών τοϋ Υπουρ
γού Κοινών. Ύττηρεσιών ένεκρίθη ή παροχή δώρου έπί ταΐς 
έορταΐς Χριστουγέννων Νέου έτους 1971 - 1972, 1972-1973 
ώς καί έπί ταΐς έορταΐς τοϋ Πάσχα 1973 εις τούς έφημερι- 
δοπώλας τούς ήσφα/.ισμένους :

α) εις τό Ταμεΐον Συντάξεων Εφημεριδοπωλών καί Υπαλ
λήλων Πρακτορείων ’Αθηνών, β) εις τό Ταμεΐον Συντάξεων

^Έφημεριδοπω/.ών καί Υπαλλήλων Πρακτορείων Αεσσχ/.ο- 
νίκης καί γ) εις τό Ίδρυμα Κοινωνικών ’Ασφαλίσεων.

2. Ύπό τών άνωτέρω άποφάσεών προεβλ.έπετο ότι προ
κειμένου περί τών ήσφαλισμένων είς τό Ι.Κ.Α. έφημεριδοπω- 
λών τό δώρον θά κατεβάλετο ύπό τών οικείων Υποκαταστη
μάτων τούτου έπί τή άποδόσει αΰτώ τής συνολ.ικής διά τήν 
αιτίαν ταύτην δαπάνης παρά α) τοϋ Ταμείου Συντάξεων 
Εφημεριδοπωλών καί Υπαλλήλων Πρακτορείων Θεσ/νί
κης, διά τά καταβληθησόμενα δώρα εις τούς έφημεριδοπώ- 
λας Μακεδονίας - Θράκης καί β) τοϋ Ταμείου Συντάξεων 
Εφημεριδοπωλών καί Υπαλλήλων Πρακτορείων ’Αθηνών 
διά τά καταβληθησόμενα δώρα εις τούς έφημεριδοπώλας τών 
άλλων περιοχών τής χώρας.

3. Τό Ταμεΐον Συντάξεων Εφημεριδοπωλών καί Ύπαλ- 
λ.ηλ.ων Πρακτορείων’Αθηνών δεν άπέδωσεν εις τόΙ.Κ.Α. τό 
παρ’ αύτοϋ καταβληθέν ποσόν διά δώρον έπί ταΐς έορταΐς 
Χριστουγέννων 1971 Νέου έτους 1972 καί Πάσχα 1973. 
Παρόμοια θέματα προέκυψαν καί κατά τό παρελθόν κατά 
τήν καταβολήν δώρου εις τούς έφημεριδοπώλας καί έρρυ- 
Ομίσθησαν διά τοϋ ΰπ’ άριθ. 1097/72 Ν. Δ/τος.

4. Κατόπιν τών άνωτέρω καθίσταται άναγκαία ή διά νο
μοθετικής όδοϋ ρύθμισις τών προκυψάντων θεμάτων ήτοι 
τής άποδόσεως εις τό ΙΚΑ τών ποσών άτινα τούτο κατέβαλεν

—είς—τούς-έφημεριδοπώλας, —διά δώρα Χριστουγέννων 1974-, 
1972 ώς καί δώρου Πάσχα 1973 καί νομιμοποιήσεως τής 
σχετικής δαπάνης τών Ταμείων.

Ταμεΐον Συντάξεως Αυτοκινητιστών.
Ή ΐσχύουσα διάταξις τής παραγρ. 4 τοϋ άρθρου 17 τοϋ 

Ν.Δ. 404/1974 ορίζει, προκειμένου περί ιδιοκτητών νρη- 
σιούχων ή Εκμεταλλευτών φορτηγού αύτοκινήτου, ότι άνα- 
στέλλ.εται ή καταβολή τής συντάξεως αυτών, έφ’ όσον τό 
φορτηγόν αύτοκίνητον ύπερβαίνει τούς έξ τόννους.

Επειδή διά τούς ΐδιοκτήτας χρησιούχους ή έκμεταλ.λ.ευτάς 
έπιβατικών αύτοκινήτων καί λεωφορείων δημοσίας χρήσεως, 
ή άνωτέρω διάταξις προβλέπει τήν άναστολήν τής συντάξεώς 
των, μόνον έφ’ όσον τυγχάνουν ΐδιοκτήται χρησιοϋχοι ή έκ- 
μεταλλευταί πλέον τοϋ ένός άκεραίου αυτοκινήτου, επι
διώκεται διάλογους ίσης μεταχειρίσεως όπως άναστέλλ.ηται 
μέν ή άναστολή καταβολής τής συντάξεως τών ιδιοκτητών κλ.π 
φορτηγών αύτοκινήτων, μόνον έφ’ όσον το αύτοκίνητον ύπερ- 
βαίνει τούς έξ τόννους.

Ε. Είδικαί Διατάξεις.
1. Διά τοϋ άρθρου 9 τοϋ σχεδίου καθορίζεται ειδικός τρό

πος ΰπολ.ογισμοϋ τοϋ ποσού τής συντάξεως τών έν αύτώ άνα- 
φερομένων προσώπων. * Η σχετική ρύθμισις έκρίθη άναγκαία 
διά τήν περίπτωσιν καθ’ ήν Οεμελ.ιοϋται δικαίωμα συντάξεως 
μόνον κατά τήν γενικήν νομοθεσίαν τοϋ ΙΚΑ ούχί δέ κατά τό 
έξαιρετικόν συνταξιοδοτικόν καθεστώς τό ΐσχϋον δι’ άπαν τό 
τακτικόν προσωπικόν τοϋ ΙΚΑ.

2. Διά τοϋ άρθρου 10 παρέχεται ή εύχέρεια άναγνωρίσεως 
ώς χρόνου πραγματικής ΰπηρεσίας διανυθείσης εις τούς συγ- 
χωνευθέντας είς τήν ΕΤΒΑ οργανισμούς, τών όποιων κατέ
στη αϋτη καθολικός διάδοχος καί καθορίζεται ό τρόπος έξα- 
γοράς τοϋ άνωτέρω χρόνου.

Έν Α·ΰήνα:ς τή 8 Σεπτεμβρίου 1975 

Οί Υπουργοί
Οικονομικών Κοινών. Υπηρετών

ΕΤΑΓ. ΔΕΒΛΕΤΟΓΑΟΥ Κ. Μ. ΧΡΥΣΑΝΘΟ Π ΟΥΔΟΣ

Τροποποιούμεναι — Καταργούμεναι Διατάξεις 
Καταργούμεναι Υπουργικά! ’Αποφάσεις 

καί Σχετικαί Διατάξεις.
Πρός τό σχέδιον νόμου «περί τροποποιήσεως τής νομοθε

σίας ’Οργανισμών τινων Κοινωνικής Άσφαλ.ίσεως».
1. Ν. Δ/γμα 224/1973 «περί τροποποιήσεως τής διε- 

πούσης τό Ταμεΐον Συντάξεων ’Ηθοποιών. Συγγραφέων, 
Μουσικών καί Τεχνικών Θεάτρου καί Κινηματογράφου νο-



■! l-ilr-r.
ζ:ζ .ουτο τοΰ Τααείου Έργχ-

μίκον προσωπικόν κινηματογράφου και
λεγκταί εΐσιτηοίων Θεά-

— ------------- ρ0ρ··ν.1.

■ J ■ νζτάςεων Ηθοποιών, Συγγραφέων. Μου-
■ · ■ ./νικών Θεάτρου καί Κινηματογράφου, μετο-

ν : .χι ζ'.ζ Ί αμεΐον Συντάξεων. ’Ηθοποιών, Συγγραφέων 
καί Τεχνικών Θεάτρου, άποκαλούμενον εφεξής έν τώ παούντι. 
νάριν συντομίας «Ταμεΐον».

2. Αττο τηε εναρςεως ιτ/υοε του παρόντος εξαιρούνται 
τής άσφαλίσεως τν* «Ταμείου Συντάξεων ’Ηθοποιών, Συγ
γραφέων. .Μουσ·-' καί Τεχνικών Θεάτρου καί Κινηματο
γράφου. ΰ~ χγό ι εφεξής, διά τον κλάδο ν συντάξεων, εις 
την ίσ-%}■·■·-. ' tj 1ΚΛ, τά κάτωθι πρόσωπα :

τΐ ' ·- αϋτοτελώε καί δι’ ίδιον λογαριασμόν εργαζόμενοι
■ ζοτταϊκται.

: } οί μουσικοί, οΐ όιευθυνταί ορχήστρας, ώς καί οί όιδά- 
ν'..·■·· τες μουσικοί, πλήν των άσχολουμένων κατά κύριον επάγ
γελμα ώς μουσικών εΐ:π>ό^ΈΠνικόν Θέατρον καί την ’Ε
θνικήν Λυο1 ,ήν Σκηνήν.

Υ)
>. ο· αμιαι καί οί θυρωροί - 

νοου καί κινηματογράφου.

"Απας ό χρονος άσφαλίσεως των ώς άνώ προσώπων (α-δ) 
εις τόήΓαμεϊον, πραγματικός ή εξ άναγ/ωρίσεως υπολογίζε
ται ώς χρόνος πραγματικής άσφαλίσεοτς'παρ-ά τώ Ι.Κ.Α.__

3. Έπί μίαν διετίαν άπό τής δημοσιεύσεως τοΰ παρόντος, 
τα περί ών ή προηγουμένη παράγραφος πρόσωπα δικαιούνται 
συντάξεως έκ τοΰ Ι.Κ.Α.. βάσει τής, μέχρις ένάρξεως ισχύος 
τοΰ παρόντος, κείμενη; περί αυτών νομοθεσίας τοΰ Ταμείου 
Συντάξεων ’ Ηθοποιών, Συγγραφέων, Μουσικών καί Τεχνικών 
Θεάτρου καί Κινηματογράφου.

4. Τά παραμένοντα εις την άσφάλισιν τοΰ Ταμείου πρό
σωπα εξαιρούνται ταύτης, δι’ όσον χρόνον υπάγονται, διά 
κυρίαν σύνταξιν, εις την άσφάλισιν ετέρου φορέως, λόγω 
παροχής τής αύτής ή -τέρας άπασχολήσεως δι’ ήν άσφαλί- 
ζε.-ται είς τό Ταμεΐον.

Έφ’ όσον τά έν λόγω πρόσωπα προτιμούν την υπαγωγήν 
των εις ;ήν άσφάλισιν τοΰ Ταμείου, δύνανται, δυνάμει τοΰ 
παρόντος .ά ζητήσουν την έξαίρεσίν των έκ τής άσφαλίσεως 
κυρίας συντάξεως τοΰ ετέρου φορέως.

Χρόνος άσφαλίσεως εις τό Ταμεΐον, όστις έχρησίμευσεν ή 
λει χρησιμεύσει πρός άπονομήν κυρίας συντάξεως έξ οί- 

. δήποτε φορέως κοινωνικής άσφαλίσεως ή τοΰ Δημοσίου, 
ιόν λαμβάνεται ύπ’ οψιν διά την άπονομήν καί τον υπολογι
σμόν τοΰ ποσοΰ τής συντάξεως έκ τοΰ Ταμείου, τυχόν δέ 
.· <-α.βληθεΐσαι εις αυτό διά τον χρόνον τούτον είσφοραί ήσφα-

μένου έπιστρέφονται έντόκως πρός 4 % τή αιτήσει τοΰ

των ■*-· ■ y.ou.
νχήσεως:• ι r:sv ει,ν

κα(ί· TV JC
'ωοις το’
τχςει μελ •ν χύ'
άδιχφόρίυς τοΰ :

ι: ι

έργαζόμενοΤ'κ: . γ-κιο,οπαικται. ζ> οι μετεχο.-ες εις -,ην 
διοίκησιν τώ- Επαγγε/.ματικών Σωματείων τών περί ών 
ή παρούσα παρανραφος προσώπων ή τών Ενώσεων τοιού- 
των Σωματείων, εφ όσον έχουν ΰπαχθή είς την άσφάλισιν 
τοΰ Ταμείου υπυ ετέραν ιδιότητα άπό τριετίας τουλάχιστον 
καί έχουν πραγματοποιήσει τουλάχιστον πεντακοσίας (5θ0) 
συνταξίμους «ημέρας εργασίας», οί μέν Πρόεδροι καί Γε
νικοί Γραμματείς άδιαφόρως τοΰ ά·< λαμβάνουν π αγίαν άπο- 
ζημίωσίν κατά μήνα (ημεραργίας), τά δέ λοιπά μέλη *)φ· 
κήσεως, έφ’ οσ ν επι τούτοι; λαμβάνουν παγίαν ά.-.υζημ!··: 
σιν. έκ τών ιμ - ,τείων ή τών Ενώσεων αυτών ; υΈίΈ- 
όσον κατα πν- σαν περιπτωσιν. ο άριθ τών τ .. ιειακό 
έντάξει μελών καρ ά τόν χρόνον >π»γωγ· 
λισιν (λόγω τής ίδιότητσΈτωΓ μέλους δ .κήσεως ? : έν 
μικρότερος τών 150, πλήν τής περιπτ σεο,ις καί 
σταται μία μόνον επαγγελματική όργ ωοις τον 
οπότε άρκεΐ ύ αριθμός τών ταμειακώς 
νά είναι τουλάχιστον πεντήκοντα (50) άδιαφόρως 
συνεχίςωσιν άσκοϋντες τό έπάγγελ.μα αύτών ή οΰ.

«Τά μέλη τής διοικήσεως τών επαγγελματικών οργανώ- 
σεων, έκτος τών άνω προϋποθέσεων διά την άσφάλισιν 
αυτιών εις τό Ταμεΐον δέον όπως έχουν την ιδιότητα ταύ- 
την τοΰ μέ/,ους τής διοικήσεως τουλάχιστον έπί μίαν τετραε
τίαν συνεχώς ή δ ι ακεκο μ μένω ς >ι\κ α ί

στ) τό τακτικόν πάσης κατηηΥ,ρία; καί μορφής προ
σωπικόν τοΰ Ταμείου. \ \

Διά τό προσωπικόν πουτυ εξακολουθεί ’σχύαιν καί μετά 
την ΐσχύν τοΰ παρόντος, όδιά τής υπ’ άριθ 56047.1 άπό 
12.12.1953 άποφάσεως τοΰ Ύπουργθΰ ’Εργασίας έγ,·.:.ιθε'..· 
Κανονισμός Συνταξιοδοτησεως τοΰ, προσωπικού τ:ϋ Τα
μείου.

2. «Ωσαύτως άσφαλίζονται παρά τώ Ταμοίω ύτυχρεω 
τικώ καί αυτοδικαίως οΐ είς την κινηματογράφησή 
ληνι·. ών Κινηματογραφικών έργων ργαζόμενο; ώς 
ποιο ή μουσικοί καθώς καί οΐ σν.α οΟέται, σι< ηνογρι 
ενδυ νατολόγοι, χορογράφοι καί το εχνικόν . αοσωτ 
τό 6 r/ολούμΓζον είς την παραγωγήν ελληνικών Κινημ 
γρα ;κών έργων, ώς καί εις ξένους -ιάσους δί ντες 
τρικας παραστάσεις έν Έλλ,άδι, έφ’ c ν/ πάντα ί πρό :α 
αύτά, κατά την άνάληψιν της εργασίας των αυτή-, έτύγχανον 
ήσφαλ,ισμένοι τοΰ Ταμείου».
3. Καταστατικόν τοΰ Ταμείου Συντάξεων προσωπικού 
Εμπορικών κσί Βιομηχανικών Επιμελητηρίων, τοΰ Κρά
τους.

ΆρΟρον 27.

Πόροι τοΰ Ταμείου είναι :

Έλ-

1.

ενόιαοεροιιενου.

Καταστατικόν 
ν,χειο- . ον Ηθοποιών, .Ιυγγρχφεων,

καί Τεχνικήν Θεάτεου καί Κ,'"', ιατογ;ά'·" 
διά ής ύπ’ άριθ. 14524/Σ. 139 ’Λποφάο.ι·, 
’Εργασίας).

"Αοθρον 3.

,\Γ··σικών 
■ ήεγκριΟέν 
Ι.πουργου

1. Παρά τώ υείω ασφαλίζονται ύποχρεω 
αύτοο. -Έως άπό ' ; ήμέρας άσκήσεως άσφα' 
σίας ή -·- παροχής άσφαλ.ιστέας ύττηρεσία 
πάντε; : ·ώ * Ε/ΰηντκώ Θεάτρω 7; Κίνημα
εντός -··.· . ν τής Χώρας "Ελληνες ύττήκο
τό γέ»; .·· ία.ρτήτως ύττηκοότητος πρόσω?*: 
κύρ.ον έπ γγελ.μα έργαζόμενοι ύπο τάς ά>:ο 
κότητας α) οί ήθοποιοί, οί .υποβολείς, οί τυηνοθέται, οί 
χορογράφοι, οί διευθυνταί ή οδηγοί σκηνή- ί σκηνογρά-

.ιως-. και 
/-γ έργα- 

άμοιβή 
. άτρω καί 

r "Ελληνες
, και κατα 

υύθους εΐδι-

φοι, οΐ τ/δυματολόγοι, οί μουσικοί, οί διευΟ χί ορχήστρας 
(Μαέστροι) ώς καί οί διδάσκοντες μουσικό , οί ταμΐαι καί4, 
οί Θυρωροί — έλ.ε-.-κταί εισιτηρίων, β) οί θεατρικοί συγ
γραφείς καί οί μουοικοσυνΟέται θεατρικών ή κινηματογρα
φικών έργων, γ) τό τεχνικόν προσωπικόν θεάτρου καί κινη
ματογράφου, δ) οί αΰτοτελώς καί δι’ "διον λ.ογαριασμόν

2. Μηνιαία εισφορά τοΰ εργοδότου προκειμένου περί 
τών ύπαλλ.ήλων του ίση πρός τάς άνω (παρ. Γ) κρατήσεις 
έπτά τοΐς εκατόν έπί τών ήσφαλ.ισμένων.

3. Έτησία εισφορά τών ’Επιμελητηρίων ΰττολ.ογιζόμένη
εις 3 % έπί τών πραγματοποιούμενων έν σ-υνό/.ω έσόδων των 
έκάστης χρήσεως, μή δυναμένη 7υ'·>; νά όπερβή τό άρΟροισμα 
τών κατά τήν αυτήν χρήσιν, ώς έν τη προηγουμτη παρα
γράφω 2 δώδεκα μηνιαίων εισφορών αύ“θΰ. -, \

4. 'Τπ άριθ. 142062,/Σ. 1829/ 12.68 όπε-.ργιχ
φασις «ττερί τροποποιήσεως ένίω* σιατάξεω τοΰ 
σμοΰ Συντάξεων -τοΰ Ταμείου υντάξεο.· Π ρο< 
Έμπορικό}ν καί Βιομηχανικών ’'· τιμελητηρ·.· .ν τι 
τους». (ΦΕΚ 719 13').

«1. Αί παράγραφοι 2, 3 τοΰ άρθρου 27 αντικαθίστανται 
ώς άκολ.ούθως : ...................................................................................

«2. Μηνιαία, εισφορά τοΰ εργοδότου έκ οόκα τοΐς εκατόν 
(t0 %) έττί τοΰ συ'/όλου τών αποδοχών των.

3: Έτησία εισφορά τών ’Επιμελητηρίων ύπολ.ογιζο- 
μένη είς πέντεττοΐς έ-κ-α,τόν (5 °0) έπί τών πάστγφύσεως συνο
λικών έσόδων των, τακτικών, εκτάκτων και ί: επιχορηγή
σεων οίασδήποτε φύσεως, μέχρι τής 31.32 7 ϊ.
5, Ύπ’ άριθ. 32/3/9250/1 ϊ. 1.72 υπουργική άι.όφασις 

«περί τροποποιήσεως τής παρ. 3 τοΰ άρθρου 27 τοΰ Κανό1

,πο-
ονι-
.κοΰ
ιεά-
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✓.ιι βιομηχανικών Επιμελητηρίων τοϋ . Κρά
τους». · - -’-" 1 ‘

«1. Ή παρ. 3 τοΰ άρθρου 27 τοϋ Κανονισμού Συντάξεων 
τοϋ Ταμείου Συντάξεων Προσωπικού ’Εμπορικών καί Βιο- 
μηχανικών Επιμελητηρίων τοϊΓ Κράτους, τροποποιείται 
ώς άκολούθως :

3. Έτησία εισφορά τών Επιμελητηρίων ίση προς 3 % 
τοΰ συνόλου τών κατά τό προηγούμενον ημερολογιακόν 
έτος πραγματοποιηθέντων πάσης φύσεως εσόδων των ώς 
ταΰτα άπεικονίζονται εις τον έγκεκριμένον απολογισμόν 
τοΰ οικείου έτους.

Ειδικώς προκειμένου περί τών Εμπορικών και Βιομη
χανικών Επιμελητηρίων τό υπό τοΰ προηγουμένου εδαφίου 
προβλεπόμενον ποσοστόν της, περί ής τό αυτό έδάφιον, 
εισφοράς, ορίζεται εις όκτώ τοϊς εκατόν (8%).

II. Ή παροΰσα, ήτις έφαρμόζεται άπό τοΰ ύπολογισμοΰ 
τής ετήσιας εισφοράς τοΰ έτους 1972, δημοσιευθήτω διά 
τής Έφημερίδος τής Κυβερνήσεως».

6. Άοθρον 1 τοΰ Ν.Δ. 2520/53.
Ώς μή βασικαί διατάξεις νοοΰνται αί όρίζουσαι περί τοΰ 

κύκλου τών άμέσως καί έμμέσώς ,άσφαλ.ιστέων προσώπων, 
τοΰ τροπού συνΟέσεως τών συλλ.ογϊκών οργάνων διοικήσεως 
τών οργανισμών, τοΰ τρόπου, χρόνου καί προϋποθέσεως 
υπαγωγής εις τήν άσφάλισιν, τής οικονομικής καί διοικητι
κής όργανώσεως (σύνθεσις προσωπικοΰ, προσόντα διορι- 
σμοΰ, προαγωγής, καταβλητέα μισθοδοσία καί προσαυξή
σεις τούτων, πειθαρική εύθύνη καί δικαιοδοσία, άπόλυσις, 
μετάθεσις), τών προϋποθέσεων, τής έκτάσεως, τοΰ είδους 
καί υψους τών χορηγητέων πάσης φύσεως άσφαλιστικών 
παροχών, τής διαδικασίας άπονομής καί διακοπής τούτων, 
τής άναγνωριστέας υπό ώρισμένας προϋποθέσεις προϋπη
ρεσίας, τοΰ προσδιορισμοΰ τών εισφορών τών ήσφαλισμένών 
καί τών εργοδοτών κ.λπ.

Ώς βασικαί διατάξεις θεωροΰνται αί άφορώσαι την σύ- 
στασιν ή κατάργησιν όργανισμών Κοιν. Άσφαλίσεως, κα- 
θιέρωσιν υπέρ αυτών κοινωνικών εισφορών καί την επιβολήν 
ποινικών κυρώσεων.

7. Νόμος 2868 τής 16/20 ’Ιουλίου 1922 «περί υποχρεωτι
κής άσφαλίσεως τών έργατών καί ιδιωτικών υπαλλήλων».

Άρθρον 4α.

Πάσα έπιχείρησις ή εργασία, περί ής τό άρθρον 1 τοΰ 
παρόντος νόμου, ΰποχρεοΰται εις καταβολήν ποσοστοΰ ίσου 
προς τό παρά τοΰ προσωπικοΰ καταβαλλόμενου, μή δυνά- 
μενον δέ πάντως, δι’ έκαστον είδος άσφαλίσεως, νά είναι 
ελασσον τών 3%, ουδέ μείζοντών 6% τών εις κράτησιν υπο
κειμένων αποδοχών τοΰ άσφαλιζομένου, έκτος αν ή έπι- 
χειρησις δέχεται ανώτερου ποσοτόν. * Η περί ορίου τών εισ
φορών διάταξις αΰτη δέν ισχύει ώς προς τά ήδη λειτουργοΰντα 
ή επί ειδικών νόμων βασιζόμενα ταμεία κοινωνικής πρό
νοιας. εΐμή κατόπιν εΐδικοΰ Β. Διατάγματος έκδιδομένου 
μετά γνωμοδότησιν τοΰ συμβουλίου άσφαλίσεων. Έπιχεί- 
ρησις λειτουργούσα έπί τριετίαν καί έχουσα προσωπικόν 
ές 70 προσώπων καί άνω, οφείλει έντός έξ (6) μηνών άπό 
τής ισχύος τοϋ παρόντος νά ύποβάλη πρός έγκρισιν εις τό 
'Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας σχετικόν κανονισμόν τα
μείων, περί ών ό νόμος ούτος, υποκείμενη άλλως εις κατα
βολήν 2.000 δρχ. δι’ έκαστον μήνα καθυστερήσεως υπέρ 
τοΰ ταμείου προνοίας τών έργατών, ών τήν είσπραξιν έπι- 
χελεΐται ό 'Υπουργός τής Εθνικής Οικονομίας κατά τάς δια
τάξεις τής περιπτώσεως δ' τοΰ άρθρου 6 τοΰ νόμου 551.
Τά’Εμπορικά καί Βιομηχανικά ’Επιμελητήρια τοΰ Κράτους, 
εντός έξ μηνών άπό τής ισχύος τοΰ παρόντος ύποχρεοΰνται 
κατά τάς διατάξεις αύτοΰ νά συστήσουν κοινόν ταμείου κοι- 
ιοινωνικών άσφαλίσεων υπέρ τοΰ υπαλληλικού καί ύπη- 
ετικοΰ αυτών προσωπικού. Όμοειδείς επιχειρήσεις δύτ&«-» 
ανται νά συστήσουν κοινά Ταμεία κοινωνικών άσφαλίσεων.

Διάταγμα, έκδιδόμενον τή προτάσει τοΰ υπουργικού συμ- 
ουλίου, δύναται κατά τούς όρους τοΰ παρόντος νά έπιβάλη

τήν σύστασ ιν κοινών ταμείων κοινωνικών άσφαλίσεων εις 
όμοειδείς επιχειρήσεις, άπασχολούσας προσωπικόν έλαττον 
τών 70 προσώπων.

8. Υπουργική άπόφασις ΰπ’ άριθ. 55/9269/18.12.1971, 
«περί χορηγήσεως δο'/ρου έπ’ ευκαιρία τών έορτών Χριστου
γέννων 1971 καί Ν. “Ετους 1972».

1. Έγκρίνομεν τήν παροχήν έπ’ ευκαιρία τών επικειμένων 
έορτών τών Χριστουγέννων 1971 καί Ν. “Ετους 1972 εις 
έκαστον Έφημεροδιποπώλην έκ τών ήσφαλισμένών—τήν 
1/12/19/1 εις : α) τό Ταμείου Συντάξεων ’Εφημεριδοπωλών 
καί υπαλλήλων Πρακτορείων, β) τό Ταμείον Συντάξεων’Εφη- 
φημεριδοπωλών καί υπαλλήλων Πρακτορείων Θεσσαλ.νίκης 
καί γ) το 'Ίδρυμα κοινωνικών ’Ασφαλίσεων, βάσει τών δια
τάξεων τοΰ Ν.Δ. 3871/58 καί Β.Δ. ΰπ’ άριθ. 676/1960,
δώρου “σου πρός τό ποσόν τών 2.000 δραχμών.

Τό δώρον θέλει καταβλ.ηθή υπό τών άνωτέοω Ταυείων
άπό 20/12/71.

2. Ειδικώς προκειμένου περί τών ήσφαλισμένών εις τό 
Ι.Κ.Α. ’Εφημεριδοπωλών δυνάμει τών διατάξεων τοΰ Ν.Δ.
3871/1958 καί Β.Δ. ΰπ’ άριθ. 676/1960, τό δώρον θέλ.ει 
καταβλ.ηθή άπό τής 20.12.71 ύπό τών οικείων ύποκαταστη-, 
μάτων τοΰ Ι.Κ.Α. έπί τή άποδόσει εις τούτο τής συνολικής, 
διά τήν αιτίαν ταύτην, δαπάνης τοΰ Ταμείου Συντάξεων 
Εφημεριδοπωλών καί ύπαλλήλ.ων πρακτορείων Θεσ/νίκης 
προκειμένου περί τών καταβλ.ηθησομένων δώρων εις τούς 
Έφημεριδοπώλ.ας Μακεδονίας—-Θράκης καί παρά τοΰ Τα
μείου-Συντάξεων ’Εφημεριδοπωλών καί ύπαλλ.ήλων Πρα
κτορείων προκειμένου περί τών καταβλ.ηθησομένων δώρων 
εις τούς Έφημεριδοπώλ.ας ής ύπολ.οίπου χώρας.

Ή άπόδοσις θά λ.άβη χώραν βάσει ειδικών ονομαστικών 
καταστάσεων τών Έφημ ΐριδοπωλών, εις τούς οποίους έχο- 
ρηγηθη δώρον, εις άς θά ά/αγράφηται καί ή ημέρα έγγραφης 
εις τά μητρ^α- ησφαλισμένων τοΰ Ι.Κ.Α..

3. Ή κάλυψις ής διά τ’ άνωτέρω Ταμεία προκλ.ηθησο- 
μένης δαπάνης θέλει γίνη κατά τά όρισθησόμενα διά κοινής 
άποφάσεως τών Υπουργών Βοηθού Πρωθυπουργού, ’Εθνι
κής Οικονομίας καί ήμών.

9. 'Υπουργική άπόφασις ύπ’ άριθ. 55/5145/1S.12.1972 
«περί χορηγήσεως δώρου επ’ ευκαιρία τών έορτών Χριστου
γέννων 1972, Νέου “Ετους 1973 εις τούς Έφημεριδοπώλ.ας».

1. Έγκρίνομεν ήν παροχήν, έπ’ ευκαιρία τών επικει
μένων έορτών τών Χριστουγέννων 1972 καί Νέου “Ετους 
1973, εις έκαστον Έφημεριδοπώλ.ην, έκ τών ήσφαλ.ισμένων 
ήν 1.12.1972, εις α) τό Ταμείον Συντάξεων Εφημεριδο
πωλών καί ύπαλλ.ήλων Πρακτορείων, β) τό Ταμείον Συν
τάξεων Εφημεριδοπωλών καί ύπαλλ.ήλων Πρακτορείων 
Θεσσαλονίκης καί γ) τό 'Ίδρυμα Κοινωνικών Άσφαλίσεων, 
βάσει τών διατάξεων τοΰ Ν.Δ. 3S71/58 καί Β.Δ. ύπ’ άριθ. 
676/1960, δώρου ίσου πρός τό ποσόν τών δύο χιλιάδων 
(2.000) δραχμών.

Τό δώοον Οέλ.ει καταβλ.ηθή ύπό τών άνωτέρω Τααείων 
άπό 20.Ϊ2.1972.

2. Ειδικώς προκειμένου περί τών ήσφαλ.ισμένων εις τό
ΙΚΑ εφημεριδοπωλών δυνάμει τών διατάξεων τοΰ Ν.Δ. 
3S71/1958 καί Β.Δ. ύπ’ άριθ. 676/1960 τό δώρον θέλει 
καταβλ.ηθή άπό ής 20.12.1972 ύπό τών οικείων ύποκατα- 
στημάτων τοΰ Ι.Κ.Α. έπί ή άποδόσει εις τούτο ής συνολ.ι- 
κής, διά ήν αιτίαν ταύτην, δαπάνης παρά τοΰ Ταμείου Συν
τάξεων Εφημεριδοπωλών καί ύπαλλ.ήλων Πρακτορείων 
Θεσσαλονίκης προκειμένου περί τών καταβλ.ηθησομένων 
δώρων εις τούς Έφημεριδοπώλ.ας Μακεδονίας — Θράκης 
καί παρά τοΰ Ταμείου Συντάξεων Εφημεριδοπωλών καί 
ύπαλλ.ήλων Πρακτορείων προκειμένου περί τών καταβλ.ηθη
σομένων δώρων εις τούς Έφημεριδοπώλ.ας ής ύπολ.οίπου 
Χώρας. ..... ··--·-

ΙΙϊ-κατά τά άνω άπόδοσις θά λ.άβη χώραν βάσει ειδικών 
ονομαστικών καταστάσεων τών Εφημεριδοπωλών, εις 
τούς όποιους έχορηγήθη δώρον, εις άς θά άναγράφηται καί 
ή ήμέρα εγγραφής εις τά μητρώα ήσφαλ.ισμένο/ν τοΰ Ι.Κ.Α.
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10. 'Υπουργική άττόφχσις ΰττ’ άριθ. 55/2336/21.4.1973 
«περί χορηγήσεις δώρου έττ’ ευκαιρία εορτών Πάσχα εις 
τούς έφημεριδοττώλας».

1. Έγκρίνομεν την παροχήν έττ’ ^εύκαιρίμ των επικει
μένων εορτών του Πάσχα 1973 εις έκαστον έφημεριδοττώ- 
λην, έκ τών ήσοαλισμένων τήν 1.4.19/3 α) εις το Ταμεϊον 
Συντάξεων ’Εφημεριδοπωλών και 1 παλληλων Πρακτο
ρείων. 3) είε τό Ταμεϊον Συντάςεων ’Εφημεριδοπωλών και 
Υπαλλήλων Πρακτορείων Θεσσαλονίκης και γ) εις το 
Ιδρυμα Κοινωνικών ’Ασφαλίσεων, βάσει τών διαταςεων

τού Χ.Λ. 3871/1958 καί Β. Α/τος ΰπ’ άριΟ. 676/1960, δώ
ρου ίσου προς το ποσόν τών χιλίων δραχ. (1.000).

2. Το δώρον θέλει καταβληθή ύπο τών άνωτέρω ’Οργα
νισμών άπο 24.4.1973 έως της 15.5.1973.

3. Εΐδικώς προκειμένου περί τών ήσφαλισμένων εις τό 
ΙΚΑ ’Εφημεριδοπωλών, δυνάμει τών διατάςεωνκ,ποϋ Ν.Λ.
3871/1958 καί Β. Δ/τος 676/1960, τό δώρον θέλει κχτχ- 
βληθή ά.πό 24.4.1973 υπό τών οικείων Υποκαταστημάτων 
αυτού, έπί τη άποδόσει εις τούτο της'συνολικής, διά τήν 
αιτίαν τχύτην, δαπάνης παρά τού Ταμείου Συντάξεων 
Εφημεριδοπωλών καί Υπαλλήλων Πρακτορείων Θεσ
σαλονίκης, προκειμένου περί τών κχτχβληθησομένην δώ
ρων εις τούς ’Εφημεριδοπώλης Μακεδονίας — Θράκης καί 
παρά τού Ταμείου Συντάξεων ’Εφημεριδοπωλών καί 'Υπαλ
λήλων Πρακτορείων, προκειμένου περί τών καταβληθησο- 
μένων δώρων εις τούς Έφημεριδοπώλχ’ς της υπολοίπου
/.ώρας.

Ή κατά τά άνω άπόδοσις, θά λάβη χώραν βάσει ειδικών , 
ονομαστικών καταστάσεων τών ’Εφημεριδοπωλών εις τούς 
οποίους έχορηγήθη δώρον, εις άς θά άναγράφηΤαι καί ή ημέρα 
εγγραφής εις τά μητρώα ήσφαλισμέ'/ων τού ΙΚΑ.

Ή παρούσα δημοσιευθήτω διά της Έφημερίδος της' Κυ- 
δερνήσεως. ·

11. Ν. Δ/ΓΜΑ 1097/1972 «περί μή επιστροφής εις 
:ό Ταμεϊον Συντάξεων ’Εφημεριδοπωλών καί Υπαλλήλων 
Πρακτορείων καί τό Ταμεϊον Συντάξεων ’Εφημεριδοπωλών 
ιχί Υπαλλήλων Πρακτορείων Θεσσαλονίκης τών κατα- 
.λ.ηθέντων παρ’ αυτών ποσών διά δώρον Πάσχα 1970 τών 
Εφημεριδοπωλ.ών».

"Αρθρον 1.

Ποσά κατχβληθέντα υπό τού Ταμείου Συντάξεων Έφη- 
εριδοπωλών καί 'Υπχλ.λήλ.ων Πρακτορείων καί τού Ταμείου 
-υντάξεων ’Εφημεριδοπωλών καί Υπαλλήλων Πρακτο- 
είων Θεσσαλονίκης διά δώρα Πάσχα 1970 τών Έφημε- 
δοπωλ.ών, θεωρούνται καλώς κατχβληΟέντχ καί δεν έπι- 
τρέφονται.

ΣΧΕΔΙΟΝ ΝΟΜΟΥ

Περί τροποποιήσεως τής νομοθεσίας Οργανισμών τινων 
Κοινωνικής Άσφχλίσεως.

Ταμεϊον Συντάξεων Ηθοποιών, Συγγραφέων 
καί Τεχ-/ικών θεάτρου.

Άρθρον 1.

1. 'Από τής πρώτης τού μηνός τού μεθεπομένου τής δημο- 
ευτεως τού παρόντος εξαιρούνται τής άσφαλ.ίσεως παρά τώ 
λάίω Συντάξεως τοΰ Ιδρύματος Κοινωνικών Άσφαλ.ίσεων, 
αγόμενα, άπό τής αυτής ήμερομη/ίας, εις τήν άσφά/.ισιν 
ϋ Ταμείου Συντάξεων Ηθοποιών, Συγγραφέων καί Τεχνι- 
.ν θεάτρου εκείνα έκ τών έν παρ. 2 τοΰ άρθρου 1 τοΰ 

Δ. 224/1973 «περί-τροποποιήσεως τής ίιεπούσή; "ο Τα- 
·0ν Συντάξεων 'Ηθοποιών, Συγγραφέων, Μουσικών καί Τε- 
κών θεάτρου καί Κινηματογράφου νομοθεσίας καί συγχω- 

^σεως εις τούτο τοΰ Ταμείου Εργασίας, Ηθοποιών», άνα- 
:ομένων προσώπων, τά όποια έκέκτηντο κατά τήν έναρξιν 
; ισχύος τούτου πενταετή χρόνον άσοαλίσεως παρά "φ 
μείω τούτω ή 1,200 ημέρας εργασίας έν άσφαλ.ίσεί παρ’
:ώ. .

2. Τά κατά τήν προηγουμένην παράγραφο·/ πρόσωπα ύπο- 
χρεοΰνται εις τήν καταβολήν εις τό Ταμείο·/ Συντάξεων Ηθο
ποιών. Συγγραφέων καί Τεχνικών θεάτρου προσθέτου εισφο
ράς εκ 2/c ύπολογιζομένης έπί τών αποδοχών. έφ' ών κατα
βάλλονται αί είσφοραί ήσφα/.ισμένου εις τό Ταμεϊον.

Άρθρον 2. _ ‘
1. Ή διάταξις τής παραγράφου 3 τοΰ άρθρου 1 τοΰ Ν. Δ. 

224/! 973 καταργείται. άφ'. ής ίσχυσεν. Τυχόν ύποβληθεί- 
σαι εις τό Ι.Κ.Α. ή τό Ταμείςυ-^Συντάξεως ’Ηθοποιών. Συγ
γραφέων καί Τεχνικών Θεάτρου αιτήσεις, βάσει τής διατά- 
ξεως ταΰτης κρίνονται ύπό τοΰ Ταμείου, όπερ φέρε: τό βά
ρος συντασιοίοτήσεως τών δικαιούχων, ώς καί τό βάρος 
τών συντάξεων τών -άπτνεμηθεισών ύπό τοΰ Ι.Κ.Α. βάσει 
τής καταργουμένης κατά τά άνωτέρω ίιατάξεως.

Οι συνταξιούχοι τής κατηγορίας ταΰτης θεωρούνται, άφ’ 
ής Ιτυχον συντάξεως έκ τοΰ ΙΚΑ. ώς συνταξιούχοι τοΰ Τα
μείου, όπερ ύποχρεούται νά άποσώση εις τό.ΙΚΑ τά ΰπ’ αύτοΰ 
καταόληθέντα ποσά συντάξεων.

2. Ή παρ.ν4 τοΰ άρθρου 1 τοΰ Ν. Δ. 224/1973 καταρ- 
γε'ϊται. άφ’ ής ίσχυσεν.

Ταμεϊον Συντάξεων Προσωπικοΰ ’Εμπορικών καί Βιομηχα
νικών Επιμελητηρίων τοΰ Κράτους.

Άρθρον 3.

Αί υπέρ τοΰ Ταμείου,Συντάξεων Προσωπικού ’Εμπορικών 
καί Βιομηχανικών ’Επιμελητηρίων τοΰ Κράτους είσφοραί τών 
Έπιμε/.ητηρίων τοΰ Κράτους ορίζονται ώς κάτωθι:

α) Μηνιαία έργοδοτική εισφορά τοΰ ρΐκείου Έπιμελητη- 
"ρίου εκ δέκα έπί τοίς εκατόν (10%) έπί τοΰ συνόλου τών απο

δοχών τών ήσφαλισμένων.
β) Ετήσια εισφορά τών Επιμελητηρίων έξ οκτώ έπί τοίς 

εκατόν (8%) έπί τοΰ συνόλ.ου τών κατά τό προηγουμενον ημε
ρολογιακόν. ,ετος πραγματοποιηθέντων πάσης φύσεως έσόδων 
των, ώς ταΰτα απεικονίζονται εις τον εγκεκριμένο·/ απολογι
σμόν τοΰ οικείου έτους.

Ή εισφορά αΰτη καταβάλλεται κατά τά δυο τρίτα (2/3) 
αυτής έντός τής χρήσεως εις ήν άναφέρεται καί κατά τό υπό
λοιπο·/ τής μέχρι τής 31ης Ιανουάριου τοΰ επομένου έτους.

\ Άρθρον 4.
Είσφοραί Επιμελητηρίων, περί ών ή παράγραφος 1 τής ύπ' 

άριθ. 142002/Σ. 1829/6/12.1968 άποφάσεως τοΰ Υπουργού 
Κοινωνικών ’Υπηρεσιών (ΦΕΚ 719 Β/68), καταβληθείσαι 
εις τό Ταμείο·/ δεν έπιστρέφονται, τυχόν δέ εκκρεμείς δίκαι, 
περί χυτών, καταργοΰνται.

Άρθρον 5.
Αί μή βασικαί, κατά τ ή-/ έννοιαν τής παραγράφου 1 τοΰ άρ

θρου 1 του Ν. Δ. 2520/1953 “περί προσδιορισμού τών αντι
κειμένων έφ' ών εφαρμόζεται ή διαδικασία ή διαγραφο μεν η ύπό 
τοΰ άρθρου 59 τοΰ A. Ν. τής 11 Νοεμβρίου 1935 “περί ορ
γανισμού τοΰ Υπουργείου ’Εργασίας» ώς τούτο έτροποποιήθη 
καί συνεπλ.ηρώθη ύπό τοΰ άρθρου 1 τοΰ A. Ν. 694/1937», 
διατάξεις τής διεποΰσης τό Ταμείο·/ Συντάξεων Προσωπικού 
Εμπορικών καί Βιομηχανικών ’Επιμελητηρίων τοΰ Κράτους 

νομοθεσίας συμπλ.ηροϋνται, τροποποιούνται καί άντικαθίσταν- 
ται διά Π. Διαταγμάτων έκδιδομένων τή προτάσει τοΰ 
'Υπουργού Κοινωνικών Υπηρεσιών μετά γνώμη/ τοΰ Διοικη
τικού Συμβουλ.ίου τοΰ Ταμείου καί γνώμην τοΰ Συμβουλίου 
Κοινωνικής Άσφαλ.ίσεως.

ΙΚΑ '— Ταμείο* Συντάξεων 'Εφημεριδοπωλών καί Υπαλλή
λων Πρακτορείων ’Αθηνών καί Θεσσαλονίκης.

Άρθρον 6. ^
Κυροΰνται, καθ' όλας αυτών τάς διατάξεις, άφ’ ής ίσχυ

σεν, αί κάτωθι αποφάσεις τοΰ 'Υπουργού Κοινωνικών 'Υπη
ρεσιών Ί) ύπ’ άριθ. Φ,55/9269/18.12.71 «περί χορηγήσεως 
δώρου έπ’ ευκαιρία τών εορτών τών Χριστουγέννων 1971 καί 
Ν. Έτους 1972 εις τούς ίφημεδιδοπώλας» (ΦΕΚ Β' 1923/ 

Τ971) , 2) ύπ’ άριθ. Φ.55/5145/18.i2.7|2 , «περί χορηγή
σεως δώρου έπ’ ευκαιρία τών εορτών Χριστουγέννων 1972 καί


