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Αριθ. Πρωτ. : Δ.15/Δ’/9096/227 

 

 

 

ΠΡΟΣ :   Ε.Φ.Κ.Α. 
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               Αγ. Κωνσταντίνου 8 

               102 41 Αθήνα 

 

            
 

Θέμα : «Τροποποίηση του ανωτάτου ορίου ασφαλιστέων αποδοχών για τον 

υπολογισμό της μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς μισθωτών και εργοδοτών, παρ. 2 

του άρθρου 38 του ν.4387/2016 (Α’ 85)». 

 

 Με την υπ’ αριθ. οικ. 4241/127/30-01-2019 απόφαση της υπουργού Εργασίας, 

Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης  (Β’ 173) καθορίστηκε ο νόμιμος 

κατώτατος μισθός και το νόμιμο κατώτατο ημερομίσθιο, για πλήρη απασχόληση, για 

τους υπαλλήλους και εργατοτεχνίτες όλης τη χώρας, ως εξής: α) για τους υπαλλήλους ο 

κατώτατος μισθός ορίστηκε στα εξακόσια πενήντα ευρώ (€ 650,00) και β) για τους 

εργατοτεχνίτες το κατώτατο ημερομίσθιο ορίστηκε σε είκοσι εννέα ευρώ και τέσσερα 

λεπτά (€29,04). Ο ανωτέρω νόμιμος κατώτατος μισθός και ημερομίσθιο ισχύουν από 

01-02-2019 για τους υπαλλήλους και τους εργατοτεχνίτες όλης της χώρας, χωρίς 

ηλικιακή διάκριση.  

Συνεπώς, δεν υφίσταται πλέον διάκριση στο κατώτατο βασικό μισθό μισθωτού, 

σε άνω ή κάτω των 25 ετών. Ως εκ τούτου, από 1-2-2019, όπου στην κείμενη 

νομοθεσία για τον υπολογισμό των ασφαλιστικών εισφορών λαμβανόταν υπόψη ο 

βασικός μισθός μισθωτού άνω ή κάτω των 25 ετών, λαμβάνεται πλέον υπόψη ο 

βασικός μισθός μισθωτού.  

Επομένως, για την εφαρμογή της παραγράφου 2 του άρθρου 38 του 

ν.4387/2016, 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 κατώτατο βασικό μισθό μισθωτού και 

σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις διαμορφώνεται σήμερα σε €6.500, με την ανώτατη 

μηνιαία εισφορά για την κύρια σύνταξη να ανέρχεται σε €866,45 (13,33% x €6.500) για 

τον εργοδότη και σε €433,55 (6,67% x €6.500) για το μισθωτό. 
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 Το ανώτατο όριο ασφαλιστέων αποδοχών εφαρμόζεται και επί πολλαπλής 

μισθωτής απασχόλησης ή έμμισθης εντολής όσον αφορά στην εισφορά 

ασφαλισμένου. 

 

 

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ     

ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 

 

 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ 

 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ: 

1. Γραφείο κ. Υπουργού   

2. Γραφείο κ. Υφυπουργού 

2. Γραφείο κας Γεν. Γραμματέως Κ.Α. 

3. Γραφείο κας Γεν. Δ/ντριας Κ.Α. 

4. Δ/νση Κύριας Ασφάλισης 

    και Εισφορών – Τμήμα Δ’  
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