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Αύξηση ανωτάτου ορίου 
ασφαλιστέων αποδοχών 
μισθωτών και αύξηση των 
εισφορών ελεύθερων 
επαγγελματιών και 
αυτοαπασχολούμενων

Με την υπ’ αριθμ. Y.A Δ.15/Δ’/9801/30/01/2023 απόφαση του Υπουργού Εργασίας και 
Κοινωνικών Υποθέσεων,  αναπροσαρμόζεται το ανώτατο όριο ασφαλιστέων αποδοχών των 
μισθωτών, καθώς και οι ασφαλιστικές εισφορές ελεύθερων επαγγελματιών και 
αυτοαπασχολούμενων από 01.01.2023 και εφεξής.
Οι μεταβολές έχουν ως εξής:

Αναπροσαρμογή του ανώτατου ορίου 
ασφαλιστέων αποδοχών μισθωτών από 
01.01.2023: Το ανώτατο μηνιαίο όριο 
ασφαλιστέων αποδοχών για τον υπολογισμό της 
μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς των μισθωτών και 
των εργοδοτών αυξάνεται από το ποσό των € 
6.500, στο ποσό των € 7.126,94. Για το καθεστώς 

εξαρτημένης εργασίας (Π.Κ. 101 με ποσοστό 
ασφαλιστικών εισφορών για τον εργαζόμενο 
13,87% και 22,29% για τον εργοδότη), η ως άνω 
μεταβολή επί μηνιαίου μικτού μισθού ίσου ή 
ανώτερου του €7.126,94, συνεπάγεται επιπλέον 
μηνιαία επιβάρυνση €227 (€87 για τον εργαζόμενο 
και €139 για τον εργοδότη).



Αύξηση εισφορών ελεύθερων επαγγελματιών από 01.01.2023 : 

Από 01.01.2023, τα ποσά των  ασφαλιστικών εισφορών του κλάδου κύριας σύνταξης και υγείας αυτοτελώς 
απασχολουμένων και των ελευθέρων επαγγελματιών ασφαλισμένων του e-Ε.Φ.Κ.Α. αυξάνονται και 
διαμορφώνονται σε μηνιαία βάση επί 12μηνο, όπως αποτυπώνεται στον κατωτέρω πίνακα:
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Ασφάλιση ελεύθερων επαγγελματιών και αυτοαπασχολούμενων

Κλάδος Σύνταξης & Υγείας

Ασφαλιστικές 
κατηγορίες

Μηνιαίες εισφορές * 12 
έως 31.12.2022

Μηνιαίες εισφορές * 12 
από 01.01.2023 Αύξηση

1η 210,00 € 230,25 € 20,25 €

2η 252,00 € 276,31 € 24,31 €

3η 302,00 € 331,13 € 29,13 €

4η 363,00 € 398,02 € 35,02 €

5η 435,00 € 476,96 € 41,96 €

6η 566,00 € 620,60 € 54,60 €

Ειδική κατηγορία 
πρώτης 5ετίας 126,00 € 138,15 € 12,15 €

Ασφάλιση ελεύθερων επαγγελματιών και αυτοαπασχολούμενων

Κλάδος Επικουρικής Ασφάλισης Κλάδος ΕΦΑΠΑΞ

Ασφαλιστικές 
κατηγορίες

Μηνιαίες 
εισφορές 
* 12 έως 
31.12.2022

Μηνιαίες 
εισφορές 
* 12 από 
01.01.2023

Επιβάρυνση Μηνιαίες εισφορές * 
12 έως 31.12.2022

Μηνιαίες 
εισφορές 
* 12 από 
01.01.2023

Αύξηση

1η 39,00 € 42,76 € 3,76 € 26,00 € 28,51 € 2,51 €

2η 47,00 € 51,53 € 4,53 € 31,00 € 33,99 € 2,99 €

3η 56,00 € 61,40 € 5,40 € 37,00 € 40,57 € 3,57 €

Ομοίως, από 01.01.2023, τα ποσά των ασφαλιστικών εισφορών του κλάδου πρόνοιας και εφάπαξ, για όσους 
εκ των αυτοτελώς απασχολουμένων και ελευθέρων επαγγελματιών ασφαλισμένων του e-Ε.Φ.Κ.Α. υπάγονται
σε αυτούς, αυξάνονται και διαμορφώνονται σε μηνιαία βάση επί 12μηνο, όπως αποτυπώνεται στον 
κατωτέρω πίνακα:



Πλατής – Αναστασιάδης και Συνεργάτες, 
Δικηγορική Εταιρεία
Η Δικηγορική Εταιρεία Πλατής – Αναστασιάδης και Συνεργάτες είναι μέλος του δικτύου EY Law 
με παρουσία σε 90 χώρες παγκοσμίως και αποτελείται από δυναμικό 3.500+ συνεργατών.

Πιο συγκεκριμένα, είμαστε μία ανεξάρτητη δικηγορική εταιρεία που στελεχώνεται από 42 
δικηγόρους. Η Εταιρεία μας παρέχει νομικές υπηρεσίες υψηλής ποιότητας σε ένα ευρύ πλαίσιο 
εμπορικών και χρηματοοικονομικών συναλλαγών.

Ιδιαίτερα στη γεωγραφική μας περιφέρεια, έχουμε διαρκή συνεργασία με τις αντίστοιχες 
δικηγορικές εταιρείες συνεργαζόμενες με την EY, προκειμένου να προσφέρουμε με 
επαγγελματισμό και συνέπεια υπηρεσίες στους πελάτες μας με διασυνοριακές συναλλαγές.

Η εμπειρία μας, μας επιτρέπει να αντιλαμβανόμαστε καλύτερα τις ανάγκες των πελατών μας και 
να τους προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις που λαμβάνουν υπόψιν τους τομείς της 
λογιστικής, της φορολογίας και των χρηματοοικονομικών συμβουλευτικών υπηρεσιών.

Η πρακτική που υιοθετείται από τη Δικηγορική Εταιρεία Πλατής – Αναστασιάδης και Συνεργάτες 
είναι η έμφαση στην εξεύρεση λύσεων. Συνεργαζόμαστε στενά με τους πελάτες μας 
προκειμένου να υιοθετήσουμε καινοτόμους και πρακτικούς τρόπους αντιμετώπισης των 
θεμάτων που τους απασχολούν. Βασική προτεραιότητά μας είναι να βοηθήσουμε τους πελάτες 
μας να επιτύχουν τους επαγγελματικούς τους στόχους. Η πείρα, η αφοσίωση και ο 
ενθουσιασμός που μας διακρίνει έχουν σαν αποτέλεσμα τη δημιουργία ενός ισχυρού 
πελατολογίου στο οποίο περιλαμβάνονται εγχώριες και διεθνείς εισηγμένες εταιρείες, εταιρείες 
Δημοσίου και Ιδιωτικού τομέα και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με θέματα εργατικού δικαίου, μπορείτε 
να επικοινωνείτε με τους:

Ειρηνικό Πλατή
Partner
eirinikos.platis@gr.ey.com

Μαρία Ρηγάκη
Director
maria.rigaki@gr.ey.com

στη δικηγορική εταιρεία
Πλατής – Αναστασιάδης και Συνεργάτες
Τηλ.: +30 210 2886 512
Email: legaloffice@gr.ey.com
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H Δικηγορική Εταιρεία Πλατής – Αναστασιάδης και Συνεργάτες συνεργάζεται με την ΕΥ.
Εταίροι: Ε. Πλατής και Α. Αναστασιάδης
Ο αριθμός μητρώου της Δικηγορικής Εταιρείας είναι 80240.
Συγκεντρωτικός κατάλογος με όλους τους συνεργάτες μας αποστέλλεται κατόπιν σχετικού αιτήματος. 

Το εν λόγω υλικό έχει δημιουργηθεί για σκοπούς γενικής πληροφόρησης και δεν προορίζεται για χρήση ως 
λογιστική, φορολογική, νομική ή άλλη επαγγελματική συμβουλή. Παρακαλώ επικοινωνήστε με τους 
συμβούλους σας, για εξειδικευμένη καθοδήγηση.
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