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ΠΡΟΣ : 1.   ΕΤΕΑ 

                 α. Γραφείο Διοικητή 

                 β. Αυτοτελές Τμήμα Ασφάλισης &  

                     Παροχών 

                 γ. Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών 

                     Φιλελλήνων 13-15, 10557 Αθήνα 

 

              2. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ  

                  Γενική Δ/νση Ασφαλιστικών  

                  Υπηρεσιών  

                  Δ/νση Ασφάλισης Εσόδων 

                  Αγ. Κων/νου 8,  10241 Αθήνα 

               

ΚΟΙΝ.: 1. ΗΔΙΚΑ Α.Ε. 

                Λ. Συγγρού 101 & Λαγουμιτζή 40   

                11745 Ν. Κόσμος 

             2.  Εθνική  Αναλογιστική Αρχή 

                  Ενταύθα 

              

              

            
             
             ΘΕΜΑ : Γνωστοποίηση διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου  38 του ν. 4387/2016  
                          (Α, 85/12-5-2016)  

          

          Σε συνέχεια της αρ. Φ80020/οικ22104/Δ15.405/30-6-2016 (ΑΔΑ:ΩΒΔ4465Θ1Ω-ΒΥ0) 

εγκυκλίου μας, σχετικά με την αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών επικουρικής ασφάλισης 

στο ΕΤΕΑ για την επόμενη εξαετία, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 97 του ν. 4387/2016 

«Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας-Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού – συνταξιοδοτικού 

συστήματος- Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος και τυχερών παιγνίων και άλλες διατάξεις», 

σας γνωρίζουμε ότι με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 38 του εν λόγω νόμου 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 άρθρου 51 του ν. 4387/2016. 

      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 
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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) ορίσθηκε ότι ο κατώτατος βασικός μισθός άγαμου μισθωτού άνω των 25 ετών 

ανέρχεται στο ποσό των 586,08 ευρώ. Ως εκ τούτου  το ανώτατο όριο ασφαλιστέων 

αποδοχών για τον υπολογισμό της μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς των μισθωτών και των 

εργοδοτών  διαμορφώνεται 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.  

      Κατ’ αναλογία των ανωτέρω, με δεδομένο ότι από τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 97 

του ν. 4387/2016, σχετικά με τις εισφορές επικουρικής ασφάλισης όλων των μισθωτών, 

ασφαλισμένων πριν και μετά την 1-1-1993 γίνεται ρητή παραπομπή  στην κοινοποιούμενη 

διάταξη (άρθρο 38) για τον προσδιορισμό των ασφαλιστέων αποδοχών, το προαναφερόμενο 

ανώτατο όριο ασφαλιστέων αποδοχών για τον υπολογισμό της μηνιαίας ασφαλιστικής 

εισφοράς των μισθωτών και των εργοδοτών προς το ΕΤΕΑ από 1-1-2017 ανέρχεται στο 

ποσό των 5.860,80 ευρώ και εφαρμόζεται και επί πολλαπλής μισθωτής απασχόλησης ή 

έμμισθης εντολής, όσον αφορά όμως μόνο στην εισφορά ασφαλισμένου. 

   Όσον αφορά τις ασφαλιστικές εισφορές  στο ΕΤΕΑ, αφενός των αυτοαπασχολουμένων και 

αφετέρου των μισθωτών του Δημοσίου, οι οποίοι από 1-1-2017 υπάγονται για κύρια σύνταξη 

στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΕΦΚΑ, θα ακολουθήσουν σχετικές εγκύκλιοι, 

μετά την έκδοση των διευκρινιστικών εγκυκλίων από την υπηρεσία μας για το άρθρο 39 

(εισφορές αυτοαπασχολουμένων - ελεύθερων επαγγελματιών στον ΕΦΚΑ και βάση 

υπολογισμού τους) και από το ΓΛΚ αντίστοιχα για το άρθρο 5 (εισφορές προς τον ΕΦΚΑ και 

βάση υπολογισμού τους ).  

   Παρακαλούμε για την ορθή εφαρμογή των κοινοποιούμενων διατάξεων και την συνεργασία 
των  υπηρεσιών σας για την υλοποίησή τους. 
    

    

 : Εσωτερική  διανομή: 

1.Γραφείο Υπουργού 
2.Γραφείο Υφυπουργού ΚΑ  
3.Γραφείο  Γενικού Γραμματέα ΚΑ 
4.Γραφείο Προϊσ/νου Γεν. Δ/νσης ΚΑ 
5.Γραφείο Προϊσ/νης Γεν. Δνσης Οικον. Υπηρεσιών 
6. Όλες τις Δ/νσεις της ΓΓΚΑ  
7.Δ/νσεις Δ6,  Δ7 &  Δ8 
8.Δ/νση Υποστήριξης Ανθρώπινου Δυναμικού &   
   Υπηρεσιών 
   Τμήμα Οργάνωσης Απλούστευσης Διαδικασιών  
   Εποπτευομένων Ν.Π. & Κανονισμών Λειτουργίας   
   ΦΚΑ  
9. Δ/νση Πρόσθετης Ασφάλισης (Δ15) 
    Τμήματα Α΄ &  Β΄ 

                             

                        Ο  ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

 

                

       

            ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ  ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ       
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