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Προς: 

Όπως ο Πίνακας Αποδεκτών 

 

ΘΕΜΑ:  Αύξηση ανώτατου ορίου ασφαλιστέων αποδοχών από 01/01/2023   

    

 

 Σύμφωνα με το άρθρο 13, παρ. 1 και 2 του Καταστατικού του ΤΑΥΦΕ (ΦΕΚ 

3259/Β/20-12-2013) οι αποδοχές για τον υπολογισμό των εισφορών είναι οι αποδοχές με βάση 

τις οποίες το τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, νυν e-ΕΦΚΑ, υπολογίζει τις εισφορές της κύριας ασφάλισης.  

Με την παρ. 2α του άρθρου 5 και την παρ. 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 ορίζεται στο ποσό των έξι χιλιάδων πεντακοσίων 

ευρώ (6.500,00 €), αναπροσαρμοζόμενο από 01.01.2023 έως 31.12.2024 κατ’ έτος με 

διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, κατά το ποσοστό 

μεταβολής του μέσου ετήσιου γενικού δείκτη τιμών καταναλωτή του προηγούμενου έτους.  

Σύμφωνα με το άρθρο. 1 της απόφασης του Υφυπουργού Εργασίας και Κοινωνικών 

Υποθέσεων, όπως αυτή  εμπεριέχεται στο υπ’ αρ. πρωτ. Δ.15/Δ΄/9801/30-01-2023 έγγραφο του 

Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, το ανώτατο όριο ασφαλιστέων αποδοχών 

της παρ. 2α του άρθρου 5 και της παρ. 2 του άρθρου. 38  του Ν. 4387/2016 για τον υπολογισμό 

της μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς των μισθωτών και εργοδοτών προσαυξάνεται κατά 

9,6452611330377%  και διαμορφώνεται στο ποσό των 7.126,94 ευρώ.  

Ως εκ τούτου, το ανώτατο όριο ασφαλιστέων αποδοχών για τον υπολογισμό της 

μηνιαίας εισφοράς του ασφαλισμένου διαμορφώνεται από 01/01/2023 στο ποσό των επτά 

χιλιάδων εκατόν είκοσι έξι ευρώ και ενενήντα τεσσάρων λεπτών (7.126,94 €).  
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Παρακαλούμε, όπως ενημερώσετε τα μέλη σας σχετικά, προκειμένου να 

αναπροσαρμόσουν τις καταβαλλόμενες στο Ταμείο μας εισφορές από 01/01/2023 και εφεξής. 

 

Για το ΔΣ του ΤΑΥΦΕ ΝΠΙΔ 

          Ο Πρόεδρος    Ο Γενικός Γραμματέας 

                     

     ΛΑΖΑΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ   ΦΙΚΙΩΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ   
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ 

 

1) Προς όλους τους εργοδοτικούς φορείς, με την παράκληση να ενημερώσουν τα μέλη τους: 

i. Σύνδεσμο Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος 

ii. Πανελλήνια Ένωση Φαρμακοβιομηχανίας 

iii. Σύνδεσμο Αντιπροσώπων Φαρμακευτικών Ειδών & Ειδικοτήτων 

iv. Ομοσπονδία Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος 

v. Πανελλήνιος Σύλλογος Φαρμακαποθηκαρίων 

vi. Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος 

vii. Πανελλήνιος Σύνδεσμος Βιομηχανιών & Αντιπροσώπων Καλλυντικών 

viii. Σύνδεσμος Αντιπροσώπων Εισαγωγέων & Παρασκευαστών Κτηνιατρικών Φαρμάκων 

 

2) Προς όλες τις φαρμακευτικές επιχειρήσεις  

 

3) Προς τις συνδικαλιστικές οργανώσεις του κλάδου του Φαρμάκου 

 

 

 


