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ΘΕΜΑ : « Γνωστοποίηση των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 38 του
Ν. 4387/2016 »

Σας διαβιβάζουμε την υπ’αριθμ. Φ80000/οικ.40108/1544/20-92016 ερμηνευτική εγκύκλιο του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, με την οποία κοινοποιήθηκαν
οι διατάξεις των παραγράφων 2 α’ και β’ του άρθρου 38 του Ν.
4387/2016 (ΦΕΚ 85/12-5-2016 τ.Α΄) « Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής
Ασφάλειας – Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού -συνταξιοδοτικού συστήματος –
Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος και τυχερών παιγνίων και άλλες
διατάξεις », σχετικά με το ανώτατο όριο ασφαλιστέων αποδοχών για
τον υπολογισμό των ασφαλιστικών εισφορών των μισθωτών των
φορέων Κύριας Ασφάλισης που από 1/1/2017 εντάσσονται στον
ΕΦΚΑ ,για ενημέρωση και εφαρμογή.
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Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 100 παρ. 2 α του ίδιου νόμου
ορίζεται ότι : « 2 α Οι εντασσόμενοι στον ΕΦΚΑ φορείς, τομείς, κλάδοι και
λογαριασμοί ασκούν τις αρμοδιότητες που προβλέπονται από τον παρόντα
νόμο, και συνεχίζουν να ασκούν αυτές που προβλέπονται από τις γενικές ή
ειδικές ή καταστατικές διατάξεις τους, κατά το μέρος που αυτές δεν
αντίκεινται στις διατάξεις του εν λόγω νόμου , μέχρι την ημερομηνία ένταξης
στον ΕΦΚΑ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 51 του παρόντος .»
Κατόπιν τούτου διευκρινίζεται ότι, μέχρι την ημερομηνία ένταξης του
ΙΚΑ-ΕΤΑΜ στον ΕΦΚΑ θα εξακολουθούν να ισχύουν, ως έχουν, οι
οδηγίες που έχουν δοθεί σχετικά με το ανώτατο όριο ασφαλιστέων
αποδοχών για τους ασφαλισμένους στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.
(σχετ. η υπ’αριθμ. 13/2013 εγκ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ)

Συν.:3φ

Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΓΑΤΗ – ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
& ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
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ΠΙΝΑΚΑΣ

ΔΙΑΝΟΜΗΣ

1.
2.
3.

Γρ. κ. Διοικητή
Γρ. κ. κ. Υποδιοικητών
Γρ. κ. κ. Γεν. Δ/ντών

4.
5.

Γρ. κ. κ. Συντονιστών
Όλα τα Υπουργεία - Δ/νσεις Διοικητικού (για την άμεση ενημέρωση
αυτών και των εποπτευόμενων Υπηρεσιών, ΝΠΔΔ, Οργανισμών, Δημ.
Επιχειρήσεων κ.α.)
Υπουργείο Εργασίας ,Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
Γενική Γραμματεία Κοιν. Ασφαλίσεων
Σταδίου 29, 10110 Αθήνα
Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων
Ακαδημίας 6, 10671 Αθήνα
Γρ. Διοικητή ΕΤΕΑ (τ. ΕΤΕΑΜ)Φιλελλήνων 13-15 Τ.Κ. 105 57
Γρ. Υποδιοικητή ΕΤΕΑ (τ. ΕΤΕΑΜ)Φιλελλήνων 13-15 Τ.Κ. 105 57
Σ.Ε.Β.
Ξενοφώντος 5, 10557 Αθήνα
Σύνδεσμος Ανων. Εταιρειών και ΕΠΕ
Πανεπιστημίου 16, 10672 Αθήνα
Σύνδεσμος Βιομηχάνων Αττικής και Πειραιώς
Ακαδημίας 15, 10671 Αθήνα
Ένωση Ελληνικών Τραπεζών
Μασσαλίας 1 και Σόλωνος, 10680 Αθήνα
Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος
Μητροπόλεως 12-14, 10563 Αθήνα
Κ.Ε.Δ.Κ.Ε. (για την ενημέρωση των Ο.Τ.Α.)
Ακαδημίας 65 και Γενναδίου 8, 10678 Αθήνα
Πανελλήνια Ομοσπονδία Εμπορικών Κλαδικών Οργανώσεων
Λυκαβηττού 7, 10672 Αθήνα
Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών
Ακτή Μιαούλη 85 , 18537 Πειραιάς
Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο της Ελλάδας
Σταδίου 24 , 10564 Αθήνα
Γ.Σ.Ε.Ε.
28ης Οκτωβρίου 69, 10434 Αθήνα
Πανελλήνια Ομοσπονδία Λογιστών
Κάνιγγος 27 , 10682 Αθήνα
Ένωση Φοροτεχνικών Ελευθέρων Επαγγελματιών
Ιουλιανού 42-46, 10434 Αθήνα
Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Ελλάδος
Αριστοτέλους 4, 10433 Αθήνα

6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
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23.
24.
25.
26.

27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.

35.
36.
37.

Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών
Ακαδημίας 7 , 10671 Αθήνα
Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσ/νίκης
Τσιμισκή 29 , 54624 Θεσ/νίκη
Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιά
Λουδοβίκου 1 Πλ. Οδησσού , 18531 Πειραιάς
Ομοσπονδία Επαγγελματιών Εμπόρων
Νομού Θεσ/νίκης
Αριστοτέλους 3, 54624 Θεσ/νίκη
Ομοσπονδία Εμπορικών Συλλόγων Πελοποννήσου
Κανακάρη 46 - 52, 26221 Πάτρα
Επιχειρησιακή Ομάδα Ασφαλιστικών Εισφορών
Πατησίων 12, Αθήνα
Ομάδα Υποδομών Ηλεκτρονικής Εξυπηρέτησης & Τηλεπικοινωνιών
Πατησίων 12, Αθήνα
Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου (Ε.Σ.Ε.Ε.)
Μητροπόλεως 42, 10563 Αθήνα
Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών
Ελ. Βενιζέλου 44, 10679 Αθήνα
Επαγγελματικό Επιμελητήριο Πειραιά
Αγ. Κων/νου 3, 18531 Πειραιάς
Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Ελλάδος
Καποδιστρίου 24, 10682 Αθήνα
Πανελλήνια Ομοσπονδία Φοροτεχνικών
Ελευθέρων Επαγγελματιών Ελλάδας
Ιουλιανού 42-46, 10434 Αθήνα
Ομάδα Υποδομών Λειτουργικών Παρεμβάσεων & Διαδικασιών
Πατησίων 12, Αθήνα
Ανάδοχος Ο.Π.Σ./Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ.
Πατησίων 12, Αθήνα
Επιτροπή Διαχείρισης Ο.Π.Σ./Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ.
Πατησίων 12, Αθήνα
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ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ

Αρ. Φύλλου 85
12 Μαΐου 2016

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘM. 4387
Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας − Μεταρρύθμιση
ασφαλιστικού − συνταξιοδοτικού συστήματος − Ρυθ−
μίσεις φορολογίας εισοδήματος και τυχερών παιγνί−
ων και άλλες διατάξεις.

3. Το Εθνικό Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλισης λειτουρ−
γεί με ενιαίους κανόνες για όλους τους ασφαλισμένους
του Ε.Φ.Κ.Α..

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

1. Από την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού, η κύ−
ρια σύνταξη εξ ιδίου δικαιώματος, ανικανότητας και
εκ μεταβιβάσεως υπολογίζεται ως το άθροισμα δύο
τμημάτων: της εθνικής σύνταξης του άρθρου 7 και της
ανταποδοτικής σύνταξης του άρθρου 8 του παρόντος.
2. Η Εθνική Σύνταξη δεν χρηματοδοτείται από ασφα−
λιστικές εισφορές, αλλά απευθείας από τον Κρατικό
Προϋπολογισμό.
3. Το ανταποδοτικό μέρος της σύνταξης υπολογίζεται
βάσει των αποδοχών επί των οποίων καταβλήθηκαν
εισφορές και του ποσοστού αναπλήρωσης, σύμφωνα με
το άρθρο 8 του παρόντος. Το άθροισμα της εθνικής και
της ανταποδοτικής σύνταξης αποσκοπεί στην εξασφά−
λιση αξιοπρεπούς επιπέδου διαβίωσης, όσο το δυνατό
εγγύτερα προς εκείνο που είχε ο ασφαλισμένος κατά
τη διάρκεια του εργασιακού του βίου.
4. Το ποσό της κατά τα ανωτέρω παραγράφου 1 σύ−
νταξης καταβάλλεται ανά μήνα.
5. Το κράτος έχει πλήρη εγγυητική υποχρέωση για το
σύνολο των ασφαλιστικών παροχών. Ειδικές διατάξεις
σχετικές με την κρατική χρηματοδότηση του συστήμα−
τος κοινωνικής ασφάλισης καταργούνται.

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:
ΜΕΡΟΣ Α΄
ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ −
ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Άρθρο 1
Θεμελιώδεις αρχές του Ενιαίου Συστήματος
Κοινωνικής Ασφάλειας
1. Οι κοινωνικές παροχές της Πολιτείας χορηγούνται
στο πλαίσιο Ενιαίου Συστήματος Κοινωνικής Ασφάλειας,
με σκοπό την εξασφάλιση αξιοπρεπούς διαβίωσης και
κοινωνικής προστασίας, με όρους ισότητας, κοινωνικής
δικαιοσύνης, αναδιανομής και αλληλεγγύης των γενεών.
Το Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας περιλαμβά−
νει το Εθνικό Σύστημα Υγείας για τις παροχές υγείας,
το Εθνικό Σύστημα Κοινωνικής Αλληλεγγύης για τις
προνοιακές παροχές και το Εθνικό Σύστημα Κοινωνι−
κής Ασφάλισης για τις ασφαλιστικές παροχές, όπως
ρυθμίζεται από το νόμο αυτόν.
2. Η κοινωνική ασφάλιση, η υγεία και η κοινωνική πρό−
νοια αποτελούν δικαίωμα όλων των Ελλήνων Πολιτών
και όσων διαμένουν μόνιμα και νόμιμα στην Ελλάδα. Το
Κράτος έχει υποχρέωση για την εξασφάλιση της βιωσι−
μότητας του Ενιαίου Συστήματος Κοινωνικής Ασφάλειας
και για την απονομή των σχετικών παροχών σε όλους
όσοι πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις.

Άρθρο 2
Εννοιολογικοί προσδιορισμοί

Άρθρο 3
Εθνικό Συμβούλιο Κοινωνικής Ασφάλειας
1. Συνιστάται Εθνικό Συμβούλιο Κοινωνικής Ασφάλει−
ας (Ε.ΣΥ.Κ.Α.) ως συμβουλευτικό όργανο των Υπουρ−
γείων Υγείας, Οικονομικών και Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για τη χάραξη
των εθνικών πολιτικών, στο πλαίσιο του Ενιαίου Συ−
στήματος Κοινωνικής Ασφάλειας. Όργανα του Ε.ΣΥ.Κ.Α.
είναι ο Πρόεδρος, η Ολομέλεια και το Εκτελεστικό
Συμβούλιο.
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ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)
μηνιαίως εξ ολοκλήρου το σύνολο της εισφοράς στο
ύψος που εκάστοτε έχει διαμορφωθεί υπολογιζόμενη
αντιστοίχως επί του εισοδήματος όπως προβλέπεται
για την κύρια σύνταξη.
3. Οι αυτοαπασχολούμενοι και οι ασφαλισμένοι του
Ο.Γ.Α. μπορούν να υπαχθούν σε καθεστώς προαιρετικής
ασφάλισης εφόσον δεν υπάρχει οφειλή από οποιαδήπο−
τε αιτία του ασφαλισμένου προς τον φορέα ή σε περί−
πτωση οφειλής έχουν υπαχθεί σε καθεστώς ρύθμισης
της οποίας οι όροι τηρούνται καθ’ όλη τη διάρκεια της
υπαγωγής στην προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης.
4. Οι διατάξεις των άρθρων 42 του Ν. 2084/1992, 41
του Α.Ν. 1846/1951, 22 παρ. 1 του Ν. 1654/1986, 26 παρ. 14
του Ν. 4075/2012, καθώς και κάθε άλλη αντίθετη διάταξη
καταργείται.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
ΕΝΙΑΙΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ − ΠΟΡΟΙ −
ΑΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Άρθρο 38
Εισφορές Μισθωτών και Εργοδοτών
1. Από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, το συνολι−
κό ποσοστό εισφοράς κύριας σύνταξης ασφαλισμένου
μισθωτού και εργοδότη ορίζεται σε 20% επί των πάσης
φύσεως αποδοχών των εργαζομένων, με την επιφύλαξη
της παραγράφου 17 του άρθρου 39 του παρόντος νό−
μου, με εξαίρεση τις κοινωνικού χαρακτήρα έκτακτες
παροχές λόγω γάμου, γεννήσεως τέκνων, θανάτου και
βαριάς αναπηρίας και κατανέμεται κατά 6,67% σε βά−
ρος των ασφαλισμένων και κατά 13,33% σε βάρος των
εργοδοτών, συμπεριλαμβανομένου από 1.1.2017 και του
Δημοσίου και των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου,
με την επιφύλαξη των διατάξεων των παραγράφων 4
και 5 του παρόντος.
2.α. Το ανώτατο όριο ασφαλιστέων αποδοχών για τον
υπολογισμό της μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς των
μισθωτών και των εργοδοτών, συνίσταται στο δεκα−
πλάσιο του ποσού που αντιστοιχεί στον εκάστοτε προ−
βλεπόμενο κατώτατο βασικό μισθό άγαμου μισθωτού,
και σύμφωνα με τις ισχύουσες κατά την έναρξη ισχύος
του παρόντος διατάξεις, το δεκαπλάσιο του ποσού που
αντιστοιχεί στο βασικό μισθό άγαμου μισθωτού άνω
των 25 ετών.
β. Το ανώτατο όριο της περίπτωσης α εφαρμόζεται
και επί πολλαπλής μισθωτής απασχόλησης ή έμμισθης
εντολής όσον αφορά στην εισφορά ασφαλισμένου.
3. Καταβάλλεται ασφαλιστική εισφορά για τον κλάδο
σύνταξης ποσοστού 20% επιμεριζόμενη κατά ποσοστό
6,67% για τον εργαζόμενο και 13,33% για τον εργοδότη
για τις ακόλουθες, ιδίως, κατηγορίες ασφαλισμένων,
διατηρούμενης σε ισχύ του τεκμηρίου της ρύθμισης
του άρθρου 2 παρ. 1 του α.ν. 1846/1951:
α. Για τους ασφαλισμένους που έως την έναρξη ισχύος
του παρόντος υπάγονταν στην ασφάλιση του Τομέα
Ασφάλισης Ναυτικών Πρακτόρων και Υπαλλήλων του
ΟΑΕΕ ως έμμισθοι ασφαλισμένοι, ανεξαρτήτως του
χρόνου υπαγωγής στην κοινωνική ασφάλιση. Για την
κατηγορία αυτή των ασφαλισμένων, το ύψος της ασφα−
λιστικής εισφοράς για τον ασφαλισμένο καθορίζεται
από 1.7.2016 σε 17%, από 1.1.2017 σε 15%, από 1.1.2018 σε
10% και από 1.1.2019 και μετά σε 6,67%. Το ύψος της
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ασφαλιστικής εισφοράς για τον εργοδότη καθορίζεται
από 1.7.2016 σε 3%, από 1.1.2017 σε 5%, από 1.1.2018 σε
10% και από 1.1.2009 και μετά σε 13,33%.
β. Για τους ασφαλισμένους που έως την έναρξη ισχύος
του παρόντος υπάγονταν στην ασφάλιση του ΕΤΑΑ
και παρέχουν εξαρτημένη εργασία, ανεξαρτήτως του
χρόνου υπαγωγής στην κοινωνική ασφάλιση.
γ. Ο διευθυντής, γενικός διευθυντής, εντεταλμένοι,
διευθύνοντες ή συμπράττοντες σύμβουλοι διοικητές
εταιριών ή συνεταιρισμών εφόσον συνδέονται με σχέση
εξαρτημένης εργασίας για τις εισπραττόμενες αμοιβές,
των ανωτέρω ποσοστών υπολογιζομένων επί του συ−
νολικού ποσού των αμοιβών.
δ. Τα πρόσωπα που διορίζονται ως μέλη Διοικητικού
Συμβουλίου Α.Ε. και λαμβάνουν αμοιβή, των ανωτέρω
ποσοστών υπολογιζομένων επί της αμοιβής κατ’ απο−
κοπή.
ε. Τα μέλη Δ.Σ. αγροτικών συνεταιρισμών εφόσον λαμ−
βάνουν αμοιβή, των ανωτέρω ποσοστών υπολογιζομέ−
νων επί της αμοιβής.
στ. Για τους δικηγόρους με έμμισθη εντολή, και άλλα
πρόσωπα ασφαλιστέα λόγω ιδιότητας, ανεξαρτήτως
του χρόνου υπαγωγής στην κοινωνική ασφάλιση, για το
εισόδημα που προέρχεται από τη διαρκή σχέση παρο−
χής υπηρεσιών. Στο εισόδημα, από άσκηση ελεύθερου
επαγγέλματος, για το οποίο εκδίδονται δελτία παροχής
υπηρεσιών, τιμολόγια ή αποδείξεις επαγγελματικής δα−
πάνης, καταβάλλεται εισφορά, κατά τα προβλεπόμενα
στο άρθρο 39 του παρόντος, αναλόγως εφαρμοζομένων,
μη εφαρμοζομένης στην περίπτωση αυτή της παρ. 3 του
άρθρου 39 του παρόντος.
Υπόχρεος για την καταβολή της εργοδοτικής εισφο−
ράς είναι οποιοδήποτε πρόσωπο, φυσικό ή νομικό, για
λογαριασμό του οποίου οι ασφαλισμένοι του παρόντος
άρθρου παρέχουν τις υπηρεσίες τους περιοδικά έναντι
παροχής. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται και στις κατηγο−
ρίες αυτές οι πάσης φύσεως διατάξεις περί εισφορών
του ΙΚΑ−ΕΤΑΜ.
4. Τυχόν υψηλότερα ή χαμηλότερα των οριζομένων
στην παράγραφο 1 ποσοστά ασφαλιστικών εισφορών
κλάδου σύνταξης ασφαλισμένου και εργοδότη που
προβλέπονταν έως την έναρξη ισχύος του παρόντος
αναπροσαρμόζονται ετησίως ισόποσα και σταδιακά
από 1.1.2017 και εφεξής, ούτως ώστε από 1.1.2020 να
διαμορφωθούν στο αντίστοιχο ποσοστό που ορίζεται
στην ανωτέρω παράγραφο.
5. Δεν αναπροσαρμόζονται, και παραμένουν στο ύψος
που προβλεπόταν μέχρι την έναρξη ισχύος του παρό−
ντος, οι ασφαλιστικές εισφορές των εργαζομένων, που
εμπίπτουν στις κατηγορίες που εξαιρέθηκαν από την
αύξηση των ορίων ηλικίας της υποπαραγράφου Ε3 της
παρ. Ε του άρθρου 2 του Ν. 4336/2015, σύμφωνα με την
υπ’ αριθμ. Φ11321/οικ.47523/1570 απόφαση του Υπουρ−
γού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης (Β΄ 2311), καθώς και των εργαζομένων που
υπάγονται στις διατάξεις των άρθρων 20 και 21 του
Ν. 3863/2010 (Α΄ 115), όπως ισχύει, καθώς και όσοι για την
απασχόλησή τους δεν υπάγονταν στον κλάδο σύνταξης
του ΙΚΑ−ΕΤΑΜ, αλλά υπάγονταν είτε αποκλειστικά και
μόνο για τον κίνδυνο του ατυχήματος είτε εκτός αυ−
τού και στον κλάδο παροχών ασθενείας σε είδος. Στο
ίδιο ύψος παραμένουν και οι αντίστοιχες εργοδοτικές
εισφορές.
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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

