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' ’Err. τοϋ σχεδίου Νόμου «περί της προσθέτου άσφαλίσεως 
_τών άπασχολουμένων εις εστιατόρια, μπαρ κ.λ.π. ξενο
δοχειακών καί τουριστικών επιχειρήσεων. ■■·■■-=·..

77 ρόζ ιη >■ Βουλήν ιών 'Ελλήνων

1. Λιά τοϋ υπό κρίσιν σχεδίου Νόμου σκοπεΐται ή ρύθμισις 
άνακύψαντος σοβαρωτάτου θέματος έν σχέσει προς τήν, άπό 
ασφαλιστικής άπόψεως, Θέσιν τών άπασχολουμέ/ων εις τά 
τμήματα εστιατορίων, μπάρ, κυλικείων κ.λ.π. τών ξενοδο
χείων υπνου.

Εΐδικώτερον σημειοϋνται τά άκόλουθα :
1. ’Από τοϋ έτους 1940 ίδρύθη καί λειτουργεί τό Ταμεΐον 

Άσφαλίσεως Ξενοδοχοϋπαλλήλων (Τ.Α.Ξ.Τ.) προς κάλυ- 
ψιν τών ξενοδοχοϋπαλλήλων διά τών παρ’ αύτώ Κλάδων 
Άσφαλίσεως,

α) άσθενείας καί
β) προνοίας (έφ’ άπαξ παροχή).
2. Έξ’ άλλου άπό τοϋ έτους 1936 ίδρύθη καί λειτουργεί 

τό Ταμεΐον Επικουρικής Άσφαλίσεως Μισθωτών Εστια
τορίων Ζυθεστιατορίων, χορηγούν επικουρικήν σύνταξιν εις 
τούς καλυπτομένους μισθωτούς έστιατορίων, ζυθεστιατορίων, 
καφενείων κ.λ.π.

3. Έκ τών ανωτέρω σαφώς προκύπτει ότι έκαστος τών 
άνωτέρω άσφαλιστικών Όργανισμών άφέώρα είς τήν'πρό- 
σθετον, πέραν της κυρίας άσφαλίσεως εΐςτό Ι.Κ.Α., άσφάλισιν 
εργαζομένων, άνηκόντων εις σαφώς διαφορετικός επαγγελμα
τικός ειδικότητας.

Έκ τοϋ λόγου τούτου έπί όλοκλήρον-j δεκαετηρίδας τό έν 
Ταμεΐον ήσφάλιζε τούς ξενοδοχοϋπαής.ήλους τό δέ έτερον 
τούς μισθωτούς εστιατορίων κ.λ.π. -

Σημειωτέον ότι εις τά τμήματα έστιατορίων κ.λ.π. τών 
ξενοδοχείων εργαζόμενοι ήσφαλίζοντο μόνον εις τό Τ.Α.Ξ.Τ.

Δέον νά τονισθή περαιτέρω ότι δι’ άποφάσεως τοϋ Συμ
βουλίου ’Επικράτειας τοϋ 1951 (620/1951) έπεβεβαιώθη τό 
σύννομον τής τοιαύτης πρακτικής, καθ’ ήν έξηροϋντο τής 
άσφαλίσεως τοϋ ’Επικουρικού Ταμείου οί άπασχολούμενοι 
εις τμήματα εστιατορίων κ.λ.π. τών Ξενοδοχείων όπνου.

4. Μετά παρέλευσιν δεκαετηρίδων εφαρμογής, κατά την 
άνω έννοιαν, τών κειμένων διατάξεων, άνέκυψε, συνεπεία 
νεωτέρας άντιθέτου σχετικής άποφάσεως τοϋ Σ.τ.Ε. (ύπ’ 
άριθ. 1S58/1970), θέμα υπαγωγής τών εις τά τμήματα εστια
τορίων κ.λ.π. τών Ξενοδοχείων ύπνου εργαζομένων καί εις 
τήν άσφάλισιν τοϋ ’Επικουρικού Ταμείου Μισθωτών Εστια
τορίων, πέραν τής άσφαλίσεως είς τό Τ.Α.Ξ.Τ.

5. Ή διοίκησις, έπί άγομένων, ένώπιόν της, σχετικών 
άμφισβητήσεων μεταξύ ξενοδοχειακών επιχειρήσεων καί 
μισθωτών τών περί ών πρόκειται ειδικοτήτων, είναι υπο
χρεωμένη κατά νόμον νά έπιλύη ταύτας συμφώνως προς τήν, 
ύπό τοϋ Συμβουλίου’Επικράτειας, γενομένην δεκτήν έρμηνείαν 
τών οικείων διατάξεων, μέ συνέπειαν νά ΰπάγωνται οί έν 
λόγω μισθωτοί εις τήν άσφάλισιν καί τοϋ Τ.Α.Ξ.Τ. καί τοϋ 
Ταμείου ’Επικουρικής Άσφαλίσεως Μισθωτών Εστιατο
ρίων, Ζυθεστιατορίων, (ΤΕΑΜΕΖ).

6. Ούτως έδημιουργήθη κατάστασις ήτις προεκάλεσε κϋμα 
διαμαρτυριών τών οργανώσεων τών Ξενοδοχειακών ’Επιχει
ρήσεων, αί όποΐαι άφ’ ένός μέν θεωροϋν άδικαιολόγητον τήν 
ύπερασφάλισιν τής έν λόγω κατηγορίας τών εργαζομένων 
παρ’ αύταΐς, άφ’ έτέρου δέ έπισημαίνουν τάς μεγάλας οικονο
μικός επιβαρύνσεις τάς όποιας θά κληθοϋν νά άναδεχθοϋν τό
σον λόγω τής άναδρομικής άσφαλίσεως τών μισθωτών, όσον 
καί λόγω τής νέας παγίας έπιβαρύνσεώς των, δι’ άσφαλιστι- 
κάς εισφοράς, πέραν τών όσων ήδη καταβάλλουν διά τήν άσφά- 
λισιν τών έν λόγω προσώπων εις τό Ι.Κ.Α. (διά κυρίαν σύν
ταξιν) καί είς τό Τ.Α.Ξ.Τ. (διά ύγειονομικήν περίθαλψιν καί 
διά άφ’ άπαξ παροχάς).

ύπνου πλέον τοϋ Τ.Α.Ξ.Τ. καί είς τό Ταμεΐον ’Επικουρικάς 
Άσφαλίσεως Εστιατορίων (ΤΕΑΜΕΖ) ,άγει είς άνισον - 
πλεονεκτικήν - μεταχείρισιν τούτων, τόσον έναντι τών μι
σθωτών τών εργαζομένων εις τό σύνολον τών αύτοτελώε 
(έκτος ξενοδοχείων),' έστιατορίων, μισθωτών τών άλλων, 
ειδικοτήτων. J Δ

8. Ή τοιαύτη πλεονεκτική θέσις τών έν λόγω μισθωτών 
(άσφάλισις α) είς τό Ι.Κ.Α., β) είς τό Τ.Α.Ξ.Τ. καί γ) 
εις τό ’Επικουρικόν Ταμεΐον (Τ Ε A Μ Ε Ζ ) είναι βέβαιον 
ότι δεν δύναται νά δικαιολογηθή έκ τοϋ συμπτωματικοϋ γεγο
νότος ότι συμβαίνει τό έστιατόριον εις τό όποιον έργάζονται, 
νά άποτελή τμήμα ένός ξενοδοχείου ύπνου, πέραν τοϋ ότι οί 
μισθωτοί περιοδικώς καί ούχί παγίως άπασχολοϋνται εις 
εεενοδοχεΐα ύπνου καί συνεπώς εισφέρουν χωρίς πάντοτε νά 
άπολαμβάνουν τών παροχών δι’ άς είσέφερον.

9. Διά τούς έκτεθέντας λόγους καί έν όψει τοϋ βασικού 
ρόλου τον όποιον διαδραματίζουν αί ξενοδοχειακαί έπιχει- 
ρήσεις είς τάς καταβαλλομένας συντόνους προσπάθειας του
ριστικής άναπτύξεως τής Χώρας, έκρίθη σκόπιμος ή διά 
Νόμου άντιμετώπισις τοϋ όλου θέματος, ήτις έπιτυγχάνεται 
διά τοϋ ύπό κρίσιν σχεδίου Νόμου.

1Q. Ή σχετική ρύθμισις συνίσταται είς τήν πρόβλεψιν ότι, 
διαρκούσης τής παρά τώ Τ.Α.Ξ.Τ. άσφαλίσεως τών έν λόγω 
μισθωτών,λόγω τής είς έστιατόρια κ.λ.π. τμήματα ξενοδοχεί- 
χείων ύπνου ά~ασχολήσεώς των, έξαιροϋνται ούτοι τής 
υποχρεωτικής άσφάλισεωςείς έτερον .'Οργανισμόν ή Λογα
ριασμόν Επικουρικής ’Ασφαλίσεως ή Προνοίας, παρεχομένης~ 
όμως τής εύχερείας ρίς τούς ένδιαφερομένους προαιρετικής 
συνςχίσεως τής άσφαλίσεως παρά τώ οίκείω Έπικουρικώ 
Ταμ.είω, έπιβαρυνομ.ένων τών ιδίων μ.έ τήν καταβολήν τής 
έργμτικής καί τής έργοδοτικής εισφοράς (άρθρον 1 παρ. 1 
::αί 2).

11, Διά τφϋ αύτοϋ νομοσχεδίου λαμβάνεται πρόνοια καί 
διά διά τήν- διασφάλισιν τών συμφερόντων τών έργαζομένων 
διμ μροβλέψεως, καθ’ ήν ό χρόνος άσφαλίσεως παρά τώ 
Τ.Α.Ξ.Τ., δύνατμι να άναγνωρίζηται ώς χρόνος επικουρικής 
άσφαλίσεως, ώστε νά συνυπολογίζηται είς τον χρόνον άσφα
λίσεως παρά τώ Έπικουρικώ Ταμείω καί ό χρόνος άσφαλί
σεως είς τό Τ.Α.Ξ.Τ., ό έμπίπτων είς τό, μέχρι τής ισχύος 
τοϋ Νόμου χρονικόν διάστημα, έφ’ όσον βεβαίως δεν έλαβεν 
έξ αύτοϋ διά τον χρόνον τούτον, έφ’ άπαξ παροχήν (άρθρον 1 
παρ. 3).

12. Τέλος θεσπίζεται διάταξις καθ’ ήν καταβληθεΐσαι τυ
χόν άσφαλιστικαί είσφοραί ήσφαλισμένου καί συνεισφορά! 
έργοδότου υπέρ τοϋ ΤΕΑΜΕΖ διά μέχρι τής ισχύος τοϋ πα
ρόντος χωρήσασαν υποχρεωτικήν άσφάλισιν κατά τήν διάρ
κειαν παραλλήλου υποχρεωτικής άσφαλίσεως παρά τώ 
Τ.Α.Ξ.Τ. διά τον κλάδον Προνοίας αύτοϋ έπιστρέφονται είς 
τούς δικαιούχους άτόκως, έφ’ όσον ό χρόνος είς δν άνάγον- 
ται αύται δέν έλήφθη ύπ’ δψιν διά τήν άπονομήν συντάξεως 
ή δέν έλαβε χώραν έπιστροφή εισφορών (άρθρον 1 παρ. 4).

Έν Άθήναις τη 20 Νοεμβρίου 1975 
Ό Υπουργός Κοινωνικών 'Τπηρεσιών 

Κ.Μ. ΧΡΤΣΑΝΘΟΠΟΤΛΟΣ

ΣΧΕΔΙΟΝ ΝΟΜΟΤ

Πτρι τής προσθέτου άσφαλίσεως τών άπασχολουμένων είς
εστιατόρια, μπαρ κλπ. ξενοδοχειακών καί τουριστικών επι
χειρήσεων.

Άρ-Spov 1.
1. Άπό τής ένάρξεως λειτουργίας τοϋ Ταμείου Επικου

ρικής Άσφαλίσεως Μισθωτών 'Εστιατορίων, Ζυθεστιατορίων 
κλπ. (ΤΕΑΜΕΖ) έξαιροϋνται τής παρ’ αύτώ υποχρεωτικής 
άσφαλίσεως οί μισ-3ωτοί οίτινες κατά τον χρόνον άπατχολή-


