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ΘΕΜΑ:  Βάση υπολογισμού της ασφαλιστικής κλάσης των 

απασχολούμενων αυτοτελώς στο θέαμα και ακρόαμα με 
εφάπαξ αμοιβές 

  
Σχετ.: Οι 36 και 94/92 Εγκύκλιοι.  
  
1. Όπως είναι γνωστό, με την εγκύκλιο 36/92 δόθηκαν οδηγίες για τον προσδιορισμό της 
κλάσης υπολογισμού της σύνταξης των απασχολουμένων αυτοτελώς στο θέαμα και ακρόαμα 
με εργοδότη και ορίστηκε ότι θα προκύπτει από το σύνολο των συντάξιμων αποδοχών της 
κρίσιμης περιόδου (διετία ή πενταετία) σε συνδυασμό με το συνολικό αριθμό ημερών 
ασφάλισης της ιδίας περιόδου. Ως συντάξιμες αποδοχές θα λαμβάνονται υπόψη οι αποδοχές 
που προέρχονται από παροχή εξαρτημένης εργασίας και μετά τον περιορισμό τους, σε 
περίπτωση υπέρβασης του επιτρεπτού ορίου αύξησης ή της ανώτατης ασφαλιστικής κλάσης 
(άρθρο 3 Ν. 825/78) καθώς και οι εφάπαξ αμοιβές χωρίς κανένα περιορισμό.  
2. Με την εγκύκλιο 94/92 και κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων των παραγ.2 και 3 του άρθ.14 του 
Ν.1976/91 θεσπίστηκε - προφανώς για λόγους ίσης μεταχείρισης με τους αμειβόμενους με 
μισθό  - από 4-12-91 (ημερομηνία δημοσίευσης του Ν.1976/91),περιορισμός των ετήσιων 
αποδοχών για τις οποίες θα καταβάλλουν εισφορές οι απασχολούμενοι στο θέαμα και 
ακρόαμα ανεξάρτητα αν αμείβονται μόνο με εφάπαξ ποσά ή παρέχουν ταυτόχρονα και 
εργασία μισθωτού.  
Έτσι για τους απασχολούμενους στο θέαμα και ακρόαμα που αμείβονται μόνο με εφάπαξ 
ποσά, ως ανώτατο ποσό αμοιβών που υπόκειται σε ασφάλιση ορίστηκε το 14πλάσιο του 
25πλασίου του ανώτατου ορίου ημερησίου μισθού της ανώτατης ασφαλιστικής κλάσης όπως 
αυτή ισχύει κάθε φορά.  
3. Από τις ανωτέρω διατάξεις και σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 37 του 
Α.Ν. 1846/51, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθ.30 του Ν.1902/90,προκύπτει ότι για τον 
προσδιορισμό της κλάσης υπολογισμού της σύνταξης των απασχολουμένων αυτοτελώς στο 
θέαμα και ακρόαμα λαμβάνονται υπόψη ως συντάξιμες αποδοχές το σύνολο των εφάπαξ 
αμοιβών για τις οποίες καταβλήθηκαν εισφορές χωρίς περιορισμό στην ανώτατη ασφαλιστική 
κλάση και μόνο στη περίπτωση που το σύνολο των ετήσιων δικαιωμάτων από εφάπαξ 
αμοιβές υπερβαίνει το 14πλάσιο του 25πλάσιου του ασφαλιστέου μισθού της ανώτατης 
ασφαλιστικής κλάσης , περιορίζεται σ΄ αυτό.  
Με αφορμή ερωτήματα υποκαταστημάτων σχετικά με το αν στους ασφαλισμένους της 
κατηγορίας αυτής μετά τον ανωτέρω περιορισμό θα έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθ.50 
του Ν.2084/92,σας διευκρινίζουμε τα ακόλουθα:  
Στη κατηγορία αυτή των ασφαλισμένων και δεδομένου ότι τα πρόσωπα αυτά δεν 
παρέχουν εξαρτημένη εργασία καθώς και ότι στις εφάπαξ αμοιβές δεν περιέχεται αναλογία 
δώρων εορτών Πάσχα και Χριστουγέννων, δε βρίσκουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθ.50 του 
Ν.2084/92, σύμφωνα με τις οποίες από το έτος 2002 και μετά δε λαμβάνονται πλέον υπόψη 
για τον υπολογισμό της ασφαλιστικής κλάσης τα δώρα εορτών, αφού αυτό θα οδηγούσε σε 
περαιτέρω περιορισμό του συνόλου των ετήσιων εφάπαξ αμοιβών τους.  
Συνεπώς, κατά τα προαναφερόμενα ,για τον υπολογισμό της ασφαλιστικής κλάσης των 
απασχολουμένων στο θέαμα και ακρόαμα, θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα ποσά που 
έχουν καταβληθεί ως εφάπαξ αμοιβές περιοριζόμενα στο ανώτατο όριο στο οποίο 
καταβλήθηκαν εισφορές από 4/12/1991 και μετά-σύμφωνα με την εγκ. 94/92 -χωρίς να γίνεται 
περιορισμός στο 12/14 αυτών.  
Αποφάσεις των οποίων η ασφαλιστική κλάση έχει προσδιοριστεί με διαφορετικό τρόπο από 
τις οδηγίες αυτές, πρέπει να αναθεωρηθούν μετά από αίτηση του ενδιαφερομένου.  
4. Επισημαίνουμε ότι οι ημέρες ασφάλισης των προσώπων αυτών θα συνεχίσουν να 
προκύπτουν από τη διαίρεση του ποσού αμοιβών, δικαιωμάτων κ.λ.π που υπόκεινται στην 
ασφάλιση (ανώτατο ετήσιο όριο αμοιβών) προς το Τ.Η. της 12ης ασφαλιστικής κλάσης, οι 
οποίες δεν μπορούν να υπερβούν τις 500 το χρόνο και τις 3000 ημέρες μέσα στη δεκαετία. 


