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ΠΡΟΣ
Τους Αποδέκτες του Πίνακα Α'
-------------

ΘΕΜΑ: " Οι ημέρες ασφάλισης των τεχνικών Κινηματογράφου και τηλεόρασης ανεξάρτητα από τον τρόπο που αμείβονται (μισθός-ημερομίσθιοεφάπαξ αμοιβή κ.λ.π . ) θα προκύπτουν από τη διαίρεση του συνόλου των
ετήσιων αμοιβών τους δ ι α του Τ.Η. της Ι2ης ασφ. κλάσης του ΙΚΑ".
ΣΧΕΤ: Οι 130/81,133/02 και 132/05 Εγκύκλιοι.
Σας κοινοποιούμε τ ι ς διατάξεις του άρθρου 47 του Νόμου 1597/86 (ΦΕΚ 68 Α'
της 21/5/86) και σας παρέχουμε τις ακόλουθες οδηγίες γ ι α την εφαρμογή τους.
1. Με την 132/85 εγκύκλιο είχαν κοινοποιηθεί οι διατάξεις του άρθρου 13
του Ν. I554/85 και είχε επισημανθεί ότι σύμφωνα με αυτές μόνο γ ι α τους
τεχνικούς Κινηματογράφου και Τηλεόρασης π ο υ α μ ε ί β ο ν τ α ι μ ε ε φ ά π α ξ
α μ ο ι β ή οφείλονται ασφαλιστικές εισφορές για ολόκληρη την αμοιβή αυτή και ο χρόνος
ασφάλισης προκύπτει από τη διαίρεση της εφάπαξ αμοιβής δια του τεκμαρτού ημερομισθίου της
12ης ασφαλιστικής κλάσης, ενώ αντίθετα για τους αμειβόμενους με μηνιαίο μισθό ή με
βδομαδιάτικο ή με ημερομίσθιο ασφαλιστικές εισφορές καταβάλλονται μέχρι το ποσό της
ανώτατης ασφαλιστικής κλάσης και χρόνος ασφάλισης είναι ο συγκεκριμένος κάθε φορά χρόνος
απασχόλησης. Ήδη με τις κοινοποιούμενες διατάξεις καταργούνται, όπως θα διαπιστώσετε, οι
διατάξεις του άρθρου 13 του Ν. 1554/35 και ορίζεται ότι οι ημέρες ασφάλισης όλων των τεχνικών
κινηματογράφου και τηλεόρασης ανεξάρτητα από τον τρόπο που αμείβονται (μισθός – βδομαδιάτικο –
ημερομίσθιο -εφάπαξ αμοιβή κ.λ.π.) σε καμμιά περίπτωση δεν συναρτώνται προς τον εκάστοτε
συγκεκριμένο χρόνο απασχόλησης αλλά προκύπτουν αποκλειστικά από τη διαίρεση του συνόλου
των κάθε φύσεως αποδοχών τους δια του τεκμαρτού ημερομίσθιου της 12ης ασφ/κής κλάσης
όπως ισχύει κάθε φορά.
Ο τρόπος δηλαδή που ήδη από 24/05/05 χρησιμοποιόταν για να βρεθεί ο χρόνος
ασφάλισης στις περιπτώσεις που οι τεχνικοί Κινηματογράφου και Τηλεόρασης αμείβονταν με
εφάπαξ αμοιβή (εγκ. 132/85) θα ισχύσει, από 21/5/1986 που δημοσιεύτηκαν οι κοινοποιούμενες
διατάξεις, σε κάθε περίπτωση απασχόλησης ανεξάρτητα από τον τρόπο αμοιβής.
Τονίζεται ιδιαίτερα ότι εισφορές θα υπολογίζονται από τους οποιουσδήποτε εργοδότες
των Τεχνικών Κινηματογράφου και Τηλεόρασης πάνω στο σύνολο της καταβαλλόμενης αμοιβής

αφού οι κοινοποιούμενες διατάξεις ορίζουν ότι κατά τα λοιπά εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις
του άρθρου 4 (παρ. 3) του Ν. 1210/81. Δεν υπάρχει δηλαδή πλέον περίπτωση να περιορίζονται οι
εισφορές μέχρι το ποσό της ανώτατης ασφαλιστικής κλάσης του ΙΚΑ.
Για λόγους πρακτικούς στα ασφαλιστικά βιβλιάρια των τεχνικών Κινηματογράφου και
τηλεόρασης οι διάφοροι εργοδότες τους θα γράφουν ΜΟΝΟ την περίοδο απασχόλησης, το
σύνολο των αποδοχών και το σύνολο των εισφορών τις οποίες θα καταβάλλουν με αγορά
ενσήμων. ΔΕΝ θα σημειώνουν αριθμό ημερών ασφάλισης.
Τις ημέρες ασφάλισης κάθε έτους που, όπως γνωρίζετε, μπορούν να υπερβούν τις 300 και να
φθάσουν το πολύ τις 500 για κάθε χρόνο(αρκεί μέσα στη 1Οετία να μην υπερβαίνουν αθροιστικά
τις 3.000), θα προσδιορίζουν αποκλειστικά οι υπηρεσίες εσόδων των υποκαταστημάτων μας.
Τους πρώτους μήνες κάθε έτους όταν θα έχουν επικολληθεί στο ασφ/κό βιβλιάριο τα αναλογούντα ένσημα για το σύνολο των απασχολήσεων του προηγούμενου έτους από το σύνολο των
υπόχρεων εργοδοτών ο τεχνικός Κινηματογράφου ή τηλεόρασης θα προσκομίζει το ασφ.
βιβλιάριο του στην υπηρεσία εσόδων του Υποκ/τος ΙΚΑ του τόπου κατοικίας του. Τα αρμόδια
όργανα μας θα αθροίζουν το σύνολο των αποδοχών του προηγούμενου έτους και το ποσό που θα
προκύπτει από την άθροιση αυτή θα διαιρούν δια του τεκμαρτού ημερομισθίου της 12ης
ασφ.κλάσεως, όπως αυτό θα έχει διαμορφωθεί κατά την πρώτη Ιουλίου (1/7) του έτους της
απασχόλησης. Επιλέχθηκε το ύψος του Τ.Η. της 12ης ασφ. κλάσης κατά την 1η Ιουλίου του
έτους απασχόλησης για να απλουστευθούν οι διαδικασίες αφού, όπως γνωρίζετε τα τεκμαρτά
ημερομίσθια των ασφ/κών κλάσεων αλλάζουν λόγω της Α.Τ.Α. τρείς τουλάχιστον φορές κάθε
χρόνο.
Το πηλίκον της διαιρέσεως θα δίνει τον αριθμό ημερών ασφάλισης για ολόκληρο το έτος.
Άν ο αριθμός αυτός είναι μεγαλύτερος του 500 θα περιορίζεται σε 500. Στο ασφ. βιβλιάριο θα
μπαίνει ειδική σφραγίδα με την ένδειξη:
ΗΜΕΡΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ - ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ - ΑΡΘΡΟΥ 47
Ν. 1597/86.
ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ...........................
ΕΤΗΣΙΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ..........................
Τ.Η. 12ης ΑΣΦ.ΚΛΑΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 1/7/ ............................
ΗΜΕΡΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ( .............................................................).
( ολογράφως )
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ……………………
Ο ΕΝΕΡΓΉΣΑΣ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ

Ο νέος τρόπος υπολογισμού των ημερών ασφάλισης που νομοθετείται από
τις κοινοποιούμενες διατάξεις δεν θα επηρεάσει τον τρόπο ασφάλισης των
τεχνικών θεάτρου, κινηματογράφου και τηλεόρασης, οι ο π ο ί ο ι , θεωρούμενοι
σε κάθε περίπτωση και ανεξάρτητα από τον τρόπο πληρωμής τους ότι παρέχουν
εξαρτημένη εργασία, θα συνεχίσουν να ασφαλίζονται για όλους τους κλάδους
Ασφαλίσεως (σύνταξη-Ασθένεια Ανεργία-Στράτευση - Οικ.Επιδόματα -Ο.Ε.Κ.Εργ.Εστία - ΤΕΑΜ).
Τέλος θέματα ανακεφαλαιώσεως και περιορισμού των ημερών ασφάλισης
σε 3.000 ημέρες μέσα σε κάθε δεκαετία θα αντιμετωπισθούν κατ΄αναλογία με βάση
τα όσα αναφέρονται στην παρ.4 του Δ'Κεφαλαίου της 133/82 εγκυκλίου (σελίδα 8 ) .
2. Με την 2η παράγραφο του άρθρου 47 του Ν.
1597/86 που σας
κοινοποιείται δόθηκε, όπως θα διαπιστώσετε, η δυνατότητα επανυπολογισμού του
χρόνου ασφάλισης που έχουν πραγματοποιήσει ,οι τεχνικοί κινηματογράφου και
τηλεόρασης από 1/10/81,που άρχισαν να ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 1210/81, μέχρι
21/5/1986 που άρχισαν να ισχύουν οι κοινοποιούμενες διατάξεις της 1ης
παραγράφου σ τ ι ς οποίες αναλυτικά αμέσως ανωτέρω αναφερθήκαμε.
Όπως γνωρίζετε οι τεχνικοί κινηματογράφου κ α ι τηλεόρασης από 1/10/81,
που υπαχθήκανε γ ι α , πρώτη φορά στην ασφάλιση του Ιδρύματος, μέχρι 24/5/85
που δημοσιεύτηκαν, οι διατάξεις του άρθρου 13 του Ν.1554/85 (Εγκ. 132/85)
ανεξάρτητα από τον τρόπο αμοιβής τους ασφαλιζόντουσαν μόνο γ ι α όσο χρόνο
διαρκούσε κάθε φορά η απασχόληση τους. Από 24/5/85 και μέχρι 21/5/86
(ανωτέρω) οι ημέρες ασφάλισης για τις οποίες αμείβονταν με εφάπαξ, ποσό
προέκυπταν από τη διαίρεση του εφάπαξ ποσού δ ι α του τεκμαρτού ημερομισθίου
της 12ης ασφ. κλάσης.
0 επανυπολογισμός του χρόνου ασφάλισης που κατά τ’ ανωτέρω θεσπίζεται
από τις κοινοποιούμενες διατάξεις θα διενεργηθεί από τις υπηρεσίες εσόδων των
υποκαταστημάτων μας του τόπου κατοικίας των τεχνικών κινηματογράφου και
τηλεόρασης στα οποία οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να προσκομίσουν τα ασφ/κά
βιβλιάρια τους που περιέχουν ασφάλιση από 1/10/81-21/5/86.
Τα αρμόδια όργανα μας θα αθροίσουν:
1) Τ ι ς αποδοχές πάνω στις οποίες καταβλήθηκαν ασφ. εισφορές στο
Ίδρυμα γ ι α χρον. περίοδο 1/10/81-31/12/81 και θα τ ι ς διαιρέσουν με το Τ.Η.
της 12ης ασφ.κλάσης που ήταν (από 1/3//1-31-12/81) 1259 δραχ.
2) Τις αντίστοιχες αποδοχές χρον.περιόδου 1/1/82-31/12/82 τις οποίες θα
διαιρέσουν με το Τ.Η. της 12ης ασφ.κλάσης όπως ίσχυε την 1/7/82 (Τ.Η. 1618
δραχ.).
3) Τις αποδοχές 1/1/83 – 31/12/83 τις οποίες να διαιρέσουν με το Τ.Η. της
12ης ασφ. κλάσης όπως ίσχυε την 1/7/83 (Τ.Η. 1795 δ ρ α χ . ) .
4) Τις αποδοχές 1/1/84-31/12/84 τ ι ς οποίες θα διαιρέσουν με το Τ.Η. της
12ης ασφ. κλάσης όπως ίσχυε την 1/7/84 (Τ.Η. 2303 δρ α χ . ) .
5) Τις αποδοχές 1/1/85-31/12/85 τ ι ς οποίες θα διαιρέσουν με το Τ.Η. της
12ης ασφ. κλάσης όπως ίσχυε την 1/7/85 (Τ.Η. 2715 δραχ.) και τέλος
6) Τις αποδοχές περιόδου 1/1/86-31/5/86 τ ι ς οποίες θα δ ι α ι ρ έ σουν με
το Τ.Η της 12ης ασφ. κλάσης όπως ίσχυε την 1/5/86 (Τ.Η. 2935 δ ρ α χ . ) .
Μεγάλη προσοχή πρέπει να καταβληθεί ώστε να αθροισθούν μόνο οι
αποδοχές όλων των χρονικών περιόδων γ ι α τ ι ς οποίες καταβλήθηκαν ασφαλιστικές εισφορές στο
Ίδρυμα και όχι οι αναγραφόμενες απλώς στα
β ι β λ ι ά ρ ι α οι οποίες θα συμβεί να είναι μεγαλύτερες από 'εκείνες επί των
οποίων καταβλήθηκαν εισφορές λόγω του περιορισμού της ανωτάτης ασφ.
κλάσης.
Το πηλίκον των .ανωτέρω 6 διαιρέσεων θ’αποτέλεσει τον αριθμό ημερών
ασφάλισης των αντίστοιχων χρονικών περιόδων. Με ε ι δ ι κ ή σφραγίδα, όμοια με

εκείνη που στο 1ο κεφάλαιο της παρούσας αναφέρθηκε, θα επισημαίνεται στο ασφ.
β ι β λ ι ά ρ ι ο ο νέος αριθμός ημερών ασφάλισης που θα προκύπτει.
Επειδή ε ί ν α ι βέβαιο ότι πολλά από τα ασφ. β ι β λ ι ά ρ ι α της π ε ρ ι ό δου
επανυπολογισμοΰ θα έχουν ήδη ανακεφαλαιωθεί επιβάλλεται με προσθετική
Κ.Λ.Η.Ε. να ανακεφαλαιωθούν και οι επί πλέον ημέρες ασφάλισης κάθε χρονικής
περιόδου που θα προκύψουν.
Για περιόδους που δεν έχει γίνει ήδη η ανακεφαλαίωση θα διαγράφονται
όλες οι ημέρες ασφάλισης των επιμέρους απασχολήσεων και ο χρόνος ασφάλισης
θα προκύπτει μόνο από τη σχετική σφραγίδα. Ακριβώς αυτές οι ημέρες ασφάλισης
που θα περιέχονται στη σφραγίδα θα ανακεφαλαιώνονται όταν έρθει η στιγμή της
ανακεφαλαίωσης.
3.Επειδή με την τελευταία παραγρ.3 του άρθρου 47 του Ν.1597/86 που σας
κοινοποιείται, καταργούνται οι διατάξεις του άρθρου13 του Ν.I554/1985 παύουν να
ισχύουν, όπως ε ί ν α ι αυτονόητο, και οι οδηγίες που είχαν δοθεί, πάνω στην
εφαρμογή των καταργούμενων διατάξεων, με την 132/85 εγκύκλιο.Με εντολή του Διοικητή
Ο ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
Ακριβές Αντίγραφο
Η Τμημ/ρχης Διεκ/σεως
και Πρωτ/λου

Μ. ΚΑΛΛΙΡΗ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ
Δ/νση Ασφ/σεως (15 αντίτυπα)
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

ΛΥΚ. ΛΙΑΡΟΠΟΥΛΟΣ

Ι.

Υπουργείο Κοιν. Ασφαλίσεων
Δ/νση Κύριας Γεν.Ασφάλισης
Σταδίου 29 – 101 10 Αθήνα

2. Ένωση Τεχνικών Ελληνικού
Κινηματογράφου και Τηλεόρασης
οδός Βαλτετσίου 25- 106 80 Αθήνα

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ΑΡΙΘΜ.1597

Προστασία και ανάπτυξη της κινηματογραφικής τέχνης, ενίσχυση της
ελληνικής κινηματογραφίας και άλλες διατάξεις.

Άρθρο 47
1. Οι ημέρες εργασίας των τεχνικών κινηματογράφου και τηλεόρασης για
την ασφάλιση τους στο ΙΚΑ βρίσκονται με τη διαίρεση του συνόλου των πάσης
φύσεως ετήσιων αποδοχών τους δ ι α του εκάστοτε τεκμαρτού ημερομίσθιου της
12ης ασφαλιστικής κλάσης του ΙΚΑ, εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά αναλόγως
των διατάξεων του άρθρου 4 του Ν.121O/1981 (ΦΕΚ 278) όπως τροποποιήθηκαν
με τ ι ς διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 10 του Ν. 1296/1982 (ΦΕΚ 128).
2. 0 τρόπος υπολογισμού των ημερών εργασίας κατά την προηγούμενη
παράγραφο εφαρμόζεται από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του Ν. 1210/1981.
Από την παραπάνω ημερομηνία και μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος
άρθρου γ ι α τον υπολογισμό των ημερών ασφάλισης θα λαμβάνονται υπόψη μόνο
οι αποδοχές επί των οποίων έχουν καταβληθεί ασφαλιστικές εισφορές στο ΙΚΑ.
3. Οι διατάξεις του άρθρου 13 του Ν.1554/I985 (ΦΕΚ 97) καταργούνται.

