
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                     Αθήνα,    20-9-2016 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ,                                               Αρ. Πρωτ. Φ80000/οικ.40108/1544                          

ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ  

ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

Δ/ΝΣΗ : ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦ/ΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ 

& ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ (Δ13)  

ΤΜΗΜΑ Α΄                                                       ΠΡΟΣ: Όλους τους Ασφαλιστικούς  Οργανισμούς  

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Σταδίου 29                                               αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας,         

ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ: 101 10                                   Κοιν.Ασφάλισης & Κοιν.Αλληλεγγυης  

Πληρ.: Φ. ΓΚΙΚΑ                                            

Τηλ. :  213 15 16 791                                                            

                                                                         ΚΟΙΝ.:                      Η.ΔΙ.ΚΑ Α.Ε. 

                                                                                    Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 101 & ΛΑΓΟΥΜΙΤΖΗ 40 

                                                                                               Τ.Κ. 117 45 – Ν. ΚΟΣΜΟΣ  

                                                                                                            ΑΘΗΝΑ        

                                                                            

ΘΕΜΑ: Γνωστοποίηση των διατάξεων της παρ. 2 του αρ. 38 του Ν. 4387/2016 (ΦΕΚ Α΄ 85) 

 

Σας γνωστοποιούμε ότι με τις διατάξεις της παρ. 2 του αρ. 38 του Ν.4387/2016 (ΦΕΚ Α΄ 85) 

«Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας – Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού – συνταξιοδοτικού συστήματος – 

Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος και τυχερών παιγνίων και άλλες διατάξεις» ρυθμίζεται το θέμα του 

ανωτάτου ορίου ασφαλιστέων αποδοχών για τον υπολογισμό των ασφαλιστικών εισφορών των μισθωτών 

των φορέων κύριας ασφάλισης που από 1-1-2017 εντάσσονται στον ΕΦΚΑ, σύμφωνα με τις διατάξεις του 

αρ. 51 του εν λόγω νόμου.  

  Συγκεκριμένα, το ανώτατο όριο ασφαλιστέων αποδοχών για τον υπολογισμό της μηνιαίας 

ασφαλιστικής εισφοράς των μισθωτών και των εργοδοτών, συνίσταται στο δεκαπλάσιο του ποσού που 

αντιστοιχεί στον εκάστοτε προβλεπόμενο κατώτατο βασικό μισθό άγαμου μισθωτού, και σύμφωνα με τις 

ισχύουσες κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος διατάξεις, στο δεκαπλάσιο του ποσού που αντιστοιχεί στο 

βασικό μισθό άγαμου μισθωτού άνω των 25 ετών. 

Με τις διατάξεις της παρ. 3 της υπ. ΙΑ.11 του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (ΦΕΚ Α΄ 222) 

ορίστηκε ότι ο κατώτατος βασικός μισθός άγαμου μισθωτού άνω των 25 ετών ανέρχεται στο ποσό των 

586,08 ευρώ. Συνεπώς το ανώτατο όριο ασφαλιστέων αποδοχών για τον υπολογισμό της μηνιαίας 

ασφαλιστικής εισφοράς των μισθωτών και των εργοδοτών ανέρχεται στο ποσό των 5.860,80 ευρώ     

και ισχύει από 1-1-2017. 

 Το εν λόγω ανώτατο όριο εφαρμόζεται και επί πολλαπλής μισθωτής απασχόλησης ή έμμισθης 

εντολής όσον αφορά όμως μόνο στην εισφορά ασφαλισμένου.  

Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούμε για τις ενέργειες αρμοδιότητας σας, σχετικά με την εφαρμογή 

των ανωτέρω διατάξεων. 

 

                                                                                    Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

                                                                                       ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

                                                                                        & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 

                                                                                         Α. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ 

Εσωτερική Διανομή: 

1.Γραφείο κ. Υπουργού 

2.Γραφείο κ. Υφυπουργού 

3.Γραφείο κ. Γεν. Γραμματέα ΚΑ 

4.Γραφείο κ. Προϊσταμένου Γεν. Δ/νσης Κ.Α. 

5. Γραφείο κας. Γεν. Δ/ντριας Οικ. Υπ. 

6. Όλες τις Δ/νσεις της Γ.Γ.Κ.Α. 

7. ΙΡΙΔΑ  

ΑΔΑ: ΩΦΠΟ465Θ1Ω-594
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