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ΣΧΕΤ. :    Οι εγκύκλιοι 130/81 και 133/82 
 
 
 
Σας κοινοποιούµε τις διατάξεις των παρ. 1α και 1β του άρθρου 31 του ν.3518/06 (ΦΕΚ 
272/21-12-06 τ.Α΄) µε θέµα «Αναδιάρθρωση των κλάδων του Ταµείου Συντάξεων 
Μηχανικών και Εργοληπτών ∆ηµοσίων Έργων (ΤΣΜΕ∆Ε) και ρύθµιση άλλων θεµάτων 
αρµοδιότητας του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας» και παρέχουµε 
τις ακόλουθες οδηγίες για την εφαρµογή τους. 

 
ΠΡΟΣΩΠΑ ΥΠΑΧΘΕΝΤΑ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΟΥ Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ.             

ΜΕ ΤΙΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Ν.1210/81 
 

Όπως σας είναι γνωστό, µε τον ν.1210/81 συγχωνεύθηκε από 1/10/81 στο Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. 
το τ. Τ.Σ.Η.Σ. και Τ.Θ. (Ταµείο Συντάξεων Ηθοποιών, Συγγραφέων και Τεχνικών Θεάτρου) 
και από τα πρόσωπα που ασφαλίζονταν στο Ταµείο υπήχθησαν στο Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. για 
όλους τους κλάδους αυτού, καθώς και για τους κλάδους ανεργίας, στράτευσης και ∆ΛΟΕΜ 
του ΟΑΕ∆, Εργατικής Κατοικίας και Εργατικής Εστίας, όσοι παρέχουν εξαρτηµένη 
εργασία. 
Με τον ανωτέρω νόµο ρυθµίσθηκε, µεταξύ άλλων θεµάτων, ο υπολογισµός των ηµερών 
ασφάλισης όσων αµείβονται µε εφ΄ άπαξ ποσά. 
 
Συγκεκριµένα, µε την παρ. 3 του άρθρου 4 αυτού ορίσθηκε ότι : 

α) Οι ηµέρες ασφάλισης των προσώπων που παρέχουν εξαρτηµένη 
εργασία και αµείβονται µε εφ΄ άπαξ ποσά ευρίσκονται µε την 
διαίρεση του εφ΄ άπαξ ποσού δια του εκάστοτε τεκµαρτού 
ηµεροµισθίου της 12ης ασφαλιστικής κλάσης του Ι.Κ.Α. – 
Ε.Τ.Α.Μ., οι δε εισφορές υπολογίζονται στο σύνολο της 
καταβληθείσας αµοιβής. 

 
 

β) Οι προκύπτουσες µε τον υπολογισµό αυτόν ηµέρες καθώς και οι 
πραγµατοποιηθείσες µε µισθό ή ηµεροµίσθιο δεν µπορεί να 
υπερβούν τις 300 κατ΄ έτος. 

Στη συνέχεια, µε τις διατάξεις του άρθρου 10 του ν.1296/82 αντικαταστάθηκε το β΄ εδάφιο 
της παρ. 3 του άρθρου 4 του ν.1210/81, δηλ. τα του υπολογισµού των ηµερών και ορίσθηκε 
ότι οι προκύπτουσες ηµέρες ασφάλισης καθώς και αυτές που πραγµατοποιήθηκαν µε µισθό 
ή ηµεροµίσθιο είναι δυνατόν να υπερβούν τις 300 αλλά όχι και τις 500 κατ΄ έτος ούτε τις 
3000 ηµέρες για κάθε 10ετία από την έναρξη ισχύος του ν.1210/81. 
Σκοπός της διάταξης ήταν να παρασχεθεί η δυνατότητα στα πρόσωπα αυτά να 
χρησιµοποιήσουν εντός µιάς 10ετίας και µε όριο ασφάλισης τις 3000 ηµέρες για κάθε 
10ετία, χρόνο ασφάλισης κάποιου έτους προκειµένου να καλύψουν ελλείποντα χρόνο 
ασφάλισης άλλου έτους µε περιορισµό κατ΄ έτος τις 500 ηµέρες ασφάλισης. 



 
Νέες διατάξεις  
Με τις κοινοποιούµενες διατάξεις της παρ. 1β του άρθρ. 31 του ν.3518/06, οι ανωτέρω 
διατάξεις αντικαθίστανται µερικώς. 
Συγκεκριµένα, επαναλαµβάνεται µεν ότι οι ηµέρες ασφάλισης είναι δυνατόν να υπερβούν 
τις 300 αλλά όχι και τις 500 κατ΄ έτος, ορίζεται, όµως, ότι για κάθε 15ετία από την έναρξη 
ισχύος του ν.1210/81 ή από την έναρξη της ασφάλισης δεν µπορεί να υπερβούν τις 4500. 
Με την νέα δηλ. διάταξη επέρχεται αλλαγή αφ΄ ενός στο χρονικό πλαίσιο, µέσα στο οποίο 
γίνεται ο υπολογισµός των ηµερών και προσδιορίζεται πλέον σε 15ετία (αντί της 10ετίας µε 
το προϊσχύον) και αφ΄ ετέρου στις ηµέρες ασφάλισης, οι οποίες µπορούν να ανέλθουν σε 
4500 (αντί των 3000 µε το προϊσχύον) εντός της ως άνω 15ετίας. 
Χρονικό σηµείο από το οποίο αρχίζει ο υπολογισµός της 15ετίας και των 4500 ηµερών 
ασφάλισης είναι : 
 

ή η 1/10/81 (ηµεροµηνία έναρξης ισχύος του ν.1210/81) για όσους 
από τότε (1/10/81) παρείχαν απασχόληση υπαγόµενη στις 
διατάξεις αυτές (Παράδειγµα 1ο ). 

ή η έναρξη της ασφάλισης στο Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. µε τις αυτές 
διατάξεις για όσους ασφαλίσθηκαν µεταγενέστερα της 1/10/81 
(Παράδειγµα 2ο). 

       
Παράδειγµα 1ο :  Σε ηθοποιό που η ασφάλισή του µε τις διατάξεις αυτές άρχισε από 
1/10/81, ο υπολογισµός των 4500 ηµερών θα αρχίσει από 1/10/81 ως εξής : 
1/10 - 31/12/81 : 500 ηµέρες, για κάθε δε έτος από το 1982 έως και το 1995  500 ηµέρες, µε 
περιορισµό, όµως, των ανωτέρω ηµερών στην 15ετία 1981-1995 σε 4500 ηµέρες ασφάλισης. 
Ο υπολογισµός για την επόµενη 15ετία θα αρχίσει από 1/1/96 και θα γίνει µε τον ίδιο τρόπο. 
 
Παράδειγµα 2ο : Σε ηθοποιό που άρχισε να απασχολείται και να ασφαλίζεται µε τις 
διατάξεις αυτές µετά από την 1/10/81, π.χ. από 1/7/89, ο υπολογισµός των ηµερών θα 
αρχίσει από 1/7/89 ως εξής : 
1/7 – 31/12/89 : 500 ηµέρες κ.ο.κ. µέχρι τις 31/12/03 (οπότε συµπληρώνεται η 15ετία) µε 
ανώτατο όριο τις 4500 ηµέρες ασφάλισης. 
 

ΠΡΟΣΩΠΑ ΥΠΑΧΘΕΝΤΑ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΟΥ Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ.             
ΜΕ ΤΙΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Ν.1296/82. 

 
Με τις διατάξεις των άρθρων 4-10 του ν.1296/82 υπήχθησαν στην ασφάλιση του Ι.Κ.Α. – 
Ε.Τ.Α.Μ. για τους κλάδους σύνταξης και ασθένειας οι µη παρέχοντες εξαρτηµένη εργασία 
(δηλ. όταν δεν παρέχουν εξαρτηµένη εργασία) οι θεατρικοί συγγραφείς, µουσικοσυνθέτες, 
µεταφραστές, ποιητές, στιχουργοί, πεζογράφοι, κριτικοί, σκηνοθέτες, σκηνογράφοι, 
χορογράφοι, ενδυµατολόγοι, καραγκιοζοπαίκτες, θεατρικοί επιχειρηµατίες, καθώς και 
τραγουδιστές, µουσικοί, ηθοποιοί και γενικά καλλιτέχνες, ερµηνευτές σύµφωνα µε το άρθρο 
46 του ν.2121/93. 
Με το άρθρο 8 του νόµου δόθηκε στα ανωτέρω πρόσωπα η δυνατότητα, υπό προϋποθέσεις, 
να ασφαλισθούν αναδροµικά από 1/10/81. 
Με τις παραγ. 1 και 2 του άρθρου 5 του ίδιου νόµου προσδιορίσθηκε ο υπόχρεως προς 
ασφάλιση των ανωτέρω προσώπων. 
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Συγκεκριµένα, ορίσθηκε ότι : 

α) Τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα που χρησιµοποιούν όχι για δική τους 
χρήση το έργο ή την ερµηνεία ή γενικά τις υπηρεσίες των ανωτέρω 
προσώπων (δισκογραφικές επιχειρήσεις, θεατρικοί επιχειρηµατίες, 
εκδοτικοί οίκοι, ραδιοτηλεοπτικά δίκτυα, κινηµατογραφικοί και 
τηλεοπτικοί παραγωγοί, επιχειρήσεις οργάνωσης συναυλιών και 
γενικά δηµόσιων θεαµάτων και ακροαµάτων κ.λ.π.) θεωρούνται 
εργοδότες και έχουν έναντι του Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. τις 
προβλεπόµενες από την νοµοθεσία του υποχρεώσεις για τους 
εργοδότες. 

β) Όταν δεν υπάρχουν οι µε την προηγούµενη έννοια εργοδότες ή είναι 
αδύνατος ο προσδιορισµός τους, ως εργοδότες που έχουν απέναντι 
του Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. τις προβλεπόµενες για τους εργοδότες 
υποχρεώσεις, είναι οι ίδιοι οι απασχολούµενοι, δηλ. καταβάλλουν οι 
ίδιοι τις εισφορές για την ασφάλισή τους. 

 
Σύµφωνα µε το άρθρο 6 παρ.1 του ν.1296/82, οι ηµέρες ασφάλισης της α΄ ως άνω 
κατηγορίας, δηλ. αυτών που έχουν εργοδότη, προκύπτουν από την διαίρεση του συνόλου 
των αµοιβών, δικαιωµάτων τους κ.λ.π. µε το ισχύον κάθε φορά τεκµαρτό ηµεροµίσθιο της 
12ης ασφαλιστικής κλάσης, οι προκύπτουσες δε ηµέρες ασφάλισης είναι δυνατόν να 
υπερβούν τις 300 αλλά όχι τις 500 κατ΄ έτος και πάντως για κάθε 10ετία από την έναρξη της 
ασφάλισης δεν µπορούν να υπερβούν τις 3000 ηµέρες ασφάλισης. 
 
Νέες διατάξεις  
Με τις κοινοποιούµενες διατάξεις της παρ. 1α του άρθρου 31 του ν.3518/06 
αντικαταστάθηκε το τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 6 του ν.1296/82 και ορίσθηκε 
ότι οι ηµέρες που προκύπτουν από τον ανωτέρω υπολογισµό (διαίρεση των αµοιβών µε το 
Τ.Η της 12ης ασφαλιστικής κλάσης) δεν µπορεί να υπερβούν τις 4500 για κάθε 15ετία από 
την έναρξη ισχύος του νόµου αυτού (δηλ. του 1296/82) ή από την έναρξη της ασφάλισης 
στο  Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ.. 
Επισηµαίνεται ότι χρονική αφετηρία από την οποία θα αρχίσει ο υπολογισµός της 
15ετίας και των 4500 ηµερών ασφάλισης είναι : 
 

ή η 12/10/82 (έναρξη ισχύος του ν.1296/82) για όσους από τότε 
(1/10/82) παρείχαν απασχόληση υπαγόµενη στις διατάξεις αυτές 
(Παράδειγµα 1ο).  

 ή η έναρξη της ασφάλισης στο Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. µε τις αυτές 
διατάξεις για όσους ασφαλίσθηκαν µεταγενέστερα της 12/10/82 
(Παράδειγµα 2ο). 

ή   η 1/10/81 για όσους ασφαλίσθηκαν αναδροµικά από τότε (µε βάση 
το άρθρο 8 του ν.1296/82) σε απασχόληση υπαγόµενη στις 
διατάξεις αυτές (Παράδειγµα 3ο). 

 
Παράδειγµα 1ο : Σε σκηνοθέτη που η ασφάλισή του µε τις διατάξεις αυτές άρχισε από 
12/10/82, ο υπολογισµός της 15ετίας και των 4500 ηµερών θα αρχίσει από 12/10/82 ως εξής 
: 
12/10 – 31/12/82 : 500 ηµέρες, για κάθε δε έτος από το 1983 έως και το 1996   500 ηµέρες, 
µε περιορισµό, όµως, των ανωτέρω ηµερών σε 4500 στην ως άνω 15ετία 1982-1996. Ο 
υπολογισµός για την επόµενη 15ετία θα αρχίσει από 1/1/97 µε τον ίδιο τρόπο. 
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Παράδειγµα 2ο : Σε σκηνοθέτη που άρχισε να απασχολείται και να ασφαλίζεται µε τις 
διατάξεις του ν.1296/82 µετά ην 12/10/82, π.χ. από 1/3/86, ο υπολογισµός της 15ετίας και 
των 4500 ηµερών θα αρχίσει από 1/3/86 ως εξής : 
1/3 – 31/12/86 : 500 ηµέρες, για κάθε δε έτος από το 1986 έως και το 2000 (που 
συµπληρώνεται η 15ετία) 500ηµέρες, µε ανώτατο όριο της 4500 ηµέρες ασφάλισης.  
 
 Παράδειγµα 3ο :  Σε σκηνοθέτη, ο οποίος µε άσκηση της δυνατότητας του άρθρου 8 του 
ν.1296/82 ασφαλίσθηκε αναδροµικά από 1/10/81 λόγω απασχόλησης απαγόµενης στον 
ν.1296/82, ο υπολογισµός της 15ετίας και των 45000 ηµερών θα αρχίσει από 1/10/81 ως 
εξής : 
 1/10 – 31/12/81 : 500 ηµέρες, για κάθε δε έτος από το 1982 και το 1995 500 ηµέρες, µε 
περιορισµό των ανωτέρω ηµερών στην 15ετία 1981-1995 σε 4500. Ο υπολογισµός για την 
επόµενη 15ετία θα αρχίσει από 1/1/96 µε τον ίδιο τρόπο.   
 
 
 

 
ΝΟΜΟΣ  3518/2006 

 
 

ΑΡΘΡΟ  31 
 
 

Ρυθµίσεις για τους απασχολούµενους στο θέαµα – ακρόαµα 
 

 
 

  1.α) Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του ν.1296/1982 (ΦΕΚ 
128 Α΄) αντικαθίσταται ως εξής : 
  «Πάντως οι ανωτέρω ηµέρες εργασίας δεν µπορεί να υπερβούν τις τέσσερις χιλιάδες 
πεντακόσιες για κάθε δεκαπενταετία από την έναρξη ισχύος του νόµου αυτού ή από την 
έναρξη ασφάλισης στο Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ.». 
  β) Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 4 του ν.1210/1981 (ΦΕΚ 278 
Α΄), όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ. 1 του άρθρου 10 του ν.1296/1982, αντικαθίστανται 
ως εξής : 
  «Οι ηµέρες ασφάλισης που προκύπτουν από τον παραπάνω υπολογισµό, καθώς και 
εκείνες που πραγµατοποιήθηκαν µε µισθό ή ηµεροµίσθιο ή µε την ιδιότητα του εταίρου 
ηθοποιού εταιρικού θιάσου είναι δυνατό να υπερβούν τις τριακόσιες, αλλά όχι και τις 
πεντακόσιες το χρόνο. Πάντως για κάθε δεκαπενταετία από την έναρξη ισχύος του 
ν.1210/1981ή από την έναρξη της ασφάλισης, οι ανωτέρω ηµέρες ασφάλισης δεν µπορούν 
να υπερβούν τις τέσσερις χιλιάδες πεντακόσιες». 
 
 
 
 


