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Προς το ΔΣ του ΤΕΒΕ 
Κοιν. Δ/νση Ασφάλισης 

Τμήμα Ασφάλισης 
Υπ'όψη κ. Τασόπουλου 

Αξιότιμοι κύριοι, 

Σε συνέχεια της συνάντησης μας θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για τα εξής: 
Τα μέλη του Επιμελητηρίου Εικαστικών Τεχνών Ελλάδος, οι εικαστικοί καλλιτέχνες, θεωρούνται 
από την Πολιτεία ελεύθεροι επαγγελματίες.Είναι όμως ασφαλισμένοι για την ιατρική , 
φαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη βάσει της Υπουργικής Απόφασης Α3/φ. 15/ 3936 υπό 
την προϋπόθεση ότι δεν είναι ασφαλισμένοι από άλλον δημόσιο ασφαλιστικό φορέα . Οσον 
αφορά στη σύνταξη , σχεδόν όλοι διεκδικούν και απολαμβάνουν τιμητική σύνταξη από το 
Υπουργείο Πολιτισμού ( σημειωτέον ότι οι κατ'έτος υποψήφιοι είναι λιγότεροι από τον 
προβλεπόμενο αριθμό συντάξεων, - 30 κατ'έτος). 
Επιπλέον ένας ικανός αριθμός καλλιτεχνών είναι ασφαλισμένοι ήδη από το Δημόσιο ή το ΙΚΑ 
(ως καθηγητές ή απασχολούμενοι στο Δημόσιο καλλιτέχνες) 
Ολοι οι προαναφερθέντες καλλιτέχνες προκειμένου να κάνουν έναρξη επαγγέλματος 

υποχρεούνται από τις ΔΟΥ να καταθέσουν ή βεβαίωση περίθαλψης από τον φορέα σας ή ρητή 
απαλλαγή τους. 
Θα πρέπει όμως να ληφθεί σοβαρά υπ 'όψιν ότι ο καλλιτέχνης αφ'ενός υποχρεούται, όταν 
πωλεί έργα ή παρέχει υπηρεσίες να είναι νομότυπος αφ' ετέρου μπορεί να μεσολαβήσει ένα 
μεγάλο χρονικό διάστημα χωρίς να έχει πουλήσει απολύτως τίποτα. Διότι εργάζεται με σκοπό την 
ανάπτυξη της καλλιτεχνικής του δημιουργίας. Δεν μπορεί λοιπόν το έργο που παράγει ο 
καλλιτέχνης να νοείται προϊόν με την ίδια έννοια που νοείται για τους άλλους επαγγελματίες. Το 
καλλιτεχνικό έργο είναι κατάθεση ψυχής,είναι έκφραση ψυχής, είναι κτήμα όλης της κοινωνίας 
κατά ένα τρόπο. Διακινείται, όμως όχι πάντα και όχι απαραίτητα. Και ο καλλιτέχνης - ο δημιουργός 
δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται χωρίς αυτή την ιδιαιτερότητα. 
Για το λόγο ότι είναι σε εξέλιξη η δημιουργία ασφαλιστικού - συνταξιοδοτικού φορέα των 
εικαστικών καλλιτεχνών και ταυτόχρονα η Πολιτεία έχει ειδικά αντιμετωπίσει τόσο το θέμα της 
περίθαλψης όσο και της σύνταξης, ζητάμε την ειδική αντιμετώπιση από τη διοίκηση σας και την 
κατανόηση του όλου προβλήματος ώστε να εξακολουθήσουν τα μέλη του Ε.Ε.Τ.Ε να λαμβάνουν 
απαλλαγή από τον φορέα σας. 

ο γενι^ς.γραμμ 
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