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  ΠΡΟΣ: 
    
           Αποδέκτες Πίνακα  A΄

Τηλέφωνο     : 210 52 85 543
ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 
ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΜΙΣΘΩΤΩΝ
Πληροφορ   : Μαριάνα Προδρομίδου, Ειρήνη Τσαντάκη
Τηλέφωνο   : 210 52 85 581, - 585
E mail         : d.eisf.misth@efka.gov.gr

Ταχ. Δ/νση      : Σατωβριάνδου 18
Ταχ. Κώδικας   : 104 32 ΑΘΗΝΑ

 

 ΘΕΜΑ : • Αναπροσαρμογή, από 01.01.2023, των ορίων των ημερήσιων
                  μισθών και των τεκμαρτών ημερομισθίων των ασφαλιστικών
                  κλάσεων

 • Κατάταξη σε ασφαλιστικές κλάσεις των αμειβόμενων 
εργαζομένων με κυμαινόμενες αποδοχές για το έτος 2023

Σχετ : α) Οι με αριθμό 32/2008, 48/2009, 10/2011, 11/2012 και 10/2013 εγκύκλιοι του 
τ. Ι.Κ.Α.- Ε.Τ.Α.Μ. και 
β) Το με αριθμό πρωτ.304941/18.11.2020 Γενικό Έγγραφο του e - Ε.Φ.Κ.Α.

Σε εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 4β’, του άρθρου 37, του 
Α.Ν.1846/1951 (Φ.Ε.Κ. 179 Α’) όπως ισχύουν, μετά την αντικατάστασή της από την 
παράγραφο 4, του άρθρου 26, του ν. 2972/2001 (Φ.Ε.Κ. 291 Α’) και προβλέπουν ότι, τα όρια 
των ημερησίων μισθών και τα τεκμαρτά ημερομίσθια των ασφαλιστικών κλάσεων 
αναπροσαρμόζονται κατά το ποσοστό της εκάστοτε χορηγούμενης αύξησης στις συντάξεις 
του τ. Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ., σας γνωστοποιούμε τα ισχύοντα, από 01.01.2023, νέα όρια των 
ημερησίων μισθών και τεκμαρτά ημερομίσθια (Τ.Η.) των ασφαλιστικών κλάσεων 
του e – Ε.Φ.Κ.Α., όπως αυτά διαμορφώθηκαν βάσει του ποσοστού αύξησης των συντάξεων 
του e – Ε.Φ.Κ.Α. κατά 7,75% (126331/28.12.2022 Κ.Υ.Α. – Φ.Ε.Κ. 6949 Β’) που ισχύει από 
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την ίδια ημερομηνία, καθώς και την κατάταξη σε ασφαλιστικές κλάσεις, για το έτος 2023, των 
εργαζόμενων που αμείβονται με κυμαινόμενες αποδοχές. 

1.ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΡΙΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΜΙΣΘΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΜΑΡΤΩΝ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ 
ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΚΛΑΣΕΩΝ

ΑΠΟ 01.10.2008 ΕΩΣ 31.12.2022 ΑΠΟ 01.01.2023
ΗΜΕΡΗΣΙΟΣ

ΜΙΣΘΟΣ
ΑΣΦΑΛ.
ΚΛΑΣΗ Τ.Η. ΗΜΕΡΗΣΙΟΣ

ΜΙΣΘΟΣ
ΑΣΦΑΛ.
ΚΛΑΣΗ Τ.Η.

0,00 - 8,03 1η 
ΕΙΔΙΚΗ 8,03 0,00 - 8,65 1η 

ΕΙΔΙΚΗ 8,65

0,00 - 11,75 1η 11,06 0,00 - 12,66 1η 11,92
11,76 - 13,97 2η 13,30 12,67 - 15,05 2η 14,33
13,98 - 16,63 3η 15,99 15,06 - 17,92 3η 17,23
16,64 - 19,54 4η 18,37 17,93 - 21,05 4η 19,79
19,55 - 22,35 5η 21,24 21,06 - 24,08 5η 22,89
22,36 - 25,23 6η 24,11 24,09 - 27,19 6η 25,98
25,24 - 27,93 7η 26,76 27,20 - 30,09 7η 28,83
27,94 - 30,38 8η 29,39 30,10 - 32,73 8η 31,67
30,39 - 33,21 9η 32,12 32,74 - 35,78 9η 34,61
33,22 - 35,63 10η 34,69 35,79 - 38,39 10η 37,38
35,64 - 39,16 11η 37,13 38,40 - 42,19 11η 40,01
39,17 - 42,44 12η 40,45 42,20 - 45,73 12η 43,58
42,45 - 46,18 13η 44,06 45,74 - 49,76 13η 47,47
46,19 - 49,77 14η 47,82 49,77 - 53,63 14η 51,53
49,78 - 53,16 15η 51,11 53,64 - 57,28 15η 55,07
53,17 - 56,55 16η 54,60 57,29 - 60,93 16η 58,83
56,56 - 59,74 17η 57,83 60,94 - 64,37 17η 62,31
59,75 - 63,03 18η 61,10 64,38 - 67,91 18η 65,84
63,04 - 66,44 19η 64,42 67,92 - 71,59 19η 69,41
66,45 - 69,48 20η 67,53 71,60 - 74,86 20η 72,76
69,49 - 72,44 21η 70,65 74,87 - 78,05 21η 76,13
72,45 - 75,68 22η 73,60 78,06 - 81,55 22η 79,30
75,69 - 79,25 23η 77,07 81,56 - 85,39 23η 83,04
79,26 - 82,92 24η 80,74 85,40 - 89,35 24η 87,00
82,93 - 86,52 25η 84,34 89,36 - 93,23 25η 90,88
86,53 - 90,11 26η 87,93 93,24 - 97,09 26η 94,74
90,12 - 93,56 27η 91,53 97,10 - 100,81 27η 98,62
93,57 - 97,29 28η 94,94 100,82 - 104,83 28η 102,30
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2. ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΣΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΚΛΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΜΕΙΒΟΜΕΝΩΝ ΜΕ 
ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑ ΕΤΟYΣ 2023

ΕΙΔΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ – ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΚΛΑΣΗ
ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

ΤΕΚΜΑΡΤΑ 
ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΑ

ΑΠΟ 01.01.2023
ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ (ΑΝΕΥ ΜΟΥΣΙΚΩΝ 
ΟΡΓΑΝΩΝ),ΕΞΟΧΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ (ΑΝΕΥ 
ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ), ΚΑΦΕΝΕΙΑ, 
ΚΑΦΕΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΑ, 
ΚΑΦΕΓΑΛΑΚΤΟΠΩΛΕΙΑ, ΚΑΦΕΤΕΡΙΕΣ, 
ΓΑΛΑΚΤΟΠΩΛΕΙΑ, ΚΑΦΕ-ΜΠΑΡ 
(ΘΕΑΤΡΩΝ, ΚΙΝ/ΦΩΝ, ΜΕΓΑΡΩΝ, 
ΧΟΡΟΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΩΝ), ΚΑΦΕ-ΣΝΑΚ-
ΜΠΑΡ, ΛΕΣΧΕΣ & ΕΝΤΕΥΚΤΗΡΙΑ, 
ΟΙΝΟΜΑΓΕΙΡΙΑ, 
ΟΙΝΟΖΥΘΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ, ΟΙΝΟΠΩΛΕΙΑ, 
ΟΥΖΕΡΙ, ΚΡΕΠΕΡΙΕΣ, ΠΙΤΣΑΡΙΕΣ, 
ΣΠΑΓΓΕΤΕΡΙΕΣ, ΤΑΒΕΡΝΕΣ (ΟΧΙ 
ΚΟΣΜΙΚΕΣ), ΦΑΣΤ-ΦΟΥΝΤ, 
ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΑ, ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ 
ΓΕΥΜΑΤΩΝ (CATERING)
Μαιτρ 14 51,53
Αρχισερβιτόροι 14 51,53
Σερβιτόροι 12 43,58
Μπάρμαν 12 43,58
Βοηθοί Σερβιτόρων, Μπάρμαν (ανεξαρτήτως 
ηλικίας & χρόνου προϋπηρεσίας) 10 37,38

Α.

Ντισκ Τζόκεϊ 11 40,01
ΕΞΟΧΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ (ΜΕ ΜΟΥΣΙΚΑ 
ΟΡΓΑΝΑ), ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ (ΜΕ ΜΟΥΣΙΚΑ 
ΟΡΓΑΝΑ), ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ 
(ΧΟΡΕΥΤΙΚΑ, ΚΟΣΜΙΚΕΣ ΤΑΒΕΡΝΕΣ, 
ΚΑΜΠΑΡΕ, ΚΑΦΩΔΕΙΑ, ΧΟΡΕΥΤΙΚΑ Ή 
ΜΟΥΣΙΚΑ, ΝΤΙΣΚΟΤΕΚ, ΜΠΟΥΑΤ) ΠΑΜΠ, 
ΠΙΑΝΟ-ΜΠΑΡ, ΜΠΑΡ, ΝΑΪΤ ΚΛΑΜΠ, 
ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΑ Κ.ΛΠ.
Μαίτρ 15 55,07
Αρχισερβιτόροι 15 55,07
Σερβιτόροι 13 47,47
Μπάρμαν 13 47,47
Βοηθοί Σερβιτόρων, Μπάρμαν (ανεξαρτήτως 
ηλικίας & χρόνου προϋπηρεσίας) 11 40,01

Ντισκ Τζόκεϊ 12 43,58
Μουσικοί α’ 12 43,58
Μουσικοί β’ 11 40,01
Αρτίστες άσματος 19 69,41
Αρτίστες χορού 19 69,41
Διερμηνείς 10 37,38
Θυρωροί 10 37,38
Ιματοφύλακες 10 37,38

Β.

Καθαρίστριες 9 34,61
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ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΑ – ΜΙΚΤΑ ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΑ 
ΚΟΥΡΕΙΑ – ΜΙΚΤΑ ΚΟΥΡΕΙΑ
Κομμωτές – Κουρείς 8 31,67
Μανικουρίστες - Πεντικιουρίστες 8 31,67

Γ.

Βοηθοί (ανεξαρτήτως ηλικίας & χρόνου 
προϋπηρεσίας) 8 31,67

ΕΙΣΠΡΑΚΤΟΡΕΣ -ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΟΔΟΧΟΙ - 
ΠΛΑΣΙΕ
Παραγωγοί – Πλασιέ – Περιοδεύοντες 
Πωλητές 11 40,01

Δ.

Εισπράκτορες γενικά 10 37,38
ΟΔΗΓΟΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ (ΤΑΧΙ)
Με αλλαγή (Μονοβάρδια) 8 31,67
Χωρίς αλλαγή (Διπλοβάρδια) 8 31,67

Ε.

Οδηγοί φορτοταξί 8 31,67
ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙΣΤ.
Αχθοφόροι πάσης φύσεως 8 31,67
ΛΟΥΤΡΑΖ.
Υπάλληλοι λουτρών γενικά 8 31,67
ΣΚΟΠΕΥΤΗΡΙΑΗ. 
Άνδρες - Γυναίκες 8 31,67
ΣΤΙΛΒΩΤΗΡΙΑΘ.
Στιλβωτές – Βαφείς 8 31,67
ΝΑΟΙΙ.
Νεωκόροι – Καθαριστές 8 31,67
ΚΙΝ/ΦΟΙ – ΘΕΑΤΡΑ – ΒΑΡΙΕΤΕΙΑ.
Ταξιθέτες 8 31,67

ΙΒ.
Φωτοκινησιογράφοι εργαζόμενοι για 
λογαριασμό φωτογραφείων 8 31,67

ΑΛΙΕΡΓΑΤΕΣ
Καπετάνιοι, Αρχηγοί, Τεχνίτες, Δύτες, 
Ψαροκαπετάνιοι, Μηχανικοί, Αλιεργάτες 8 31,67

ΙΓ.

Λοιπές Ειδικότητες 8 31,67

ΠΡΟΣΟΧΗ

• Η καταχώριση στην Α.Π.Δ. των διαφορών των τεκμαρτών αποδοχών και των αντίστοιχων 
ασφαλιστικών εισφορών για τη μισθολογική περίοδο του Ιανουαρίου 2023 (01/2023) για 
όσες κατηγορίες αμειβόμενων με κυμαινόμενες αποδοχές εργαζομένων αυξήθηκαν, από 
01.01.2023, τα ποσά των αντίστοιχων τεκμαρτών ημερομισθίων, πραγματοποιείται σε 
ξεχωριστή εγγραφή ανά εργαζόμενο, στην Α.Π.Δ. της μισθολογικής περιόδου 
Φεβρουαρίου 2023 (02/2023) με χρήση του Τύπου Αποδοχών «Αναδρομικές αποδοχές - 
009», έχοντας συμπληρωθεί τα πεδία 33, 34 και 35 (τα πεδία 27, 28, 29, 37 και 38 δεν 
συμπληρώνονται). Η καταβολή των αντίστοιχων διαφορών των ασφαλιστικών εισφορών 
πρέπει να πραγματοποιηθεί μέχρι 31.03.2023. 

• Δεδομένου ότι, το νόμιμο κατώτατο ημερομίσθιο για πλήρη απασχόληση, των 
εργατοτεχνιτών όλης της χώρας, χωρίς ηλικιακή διάκριση, έχει διαμορφωθεί, από 
01.05.2022, στο ποσό των 31,85 ευρώ (38866/21.04.2022 Υ.Α. – Φ.Ε.Κ. 2030 Β’) που 
πλέον εμπίπτει στο νέο όριο του ημερήσιου μισθού που αντιστοιχεί στη 8η 
ασφαλιστική κλάση (30,11 ευρώ - 32,73 ευρώ) οι αμειβόμενοι με κυμαινόμενες 
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αποδοχές, οι οποίοι μέχρι 31.12.2022 είχαν καταταχθεί αυτοδίκαια στην 9η ασφαλιστική 
κλάση (π.χ. οδηγοί ταξί) υπάγονται (επίσης αυτοδίκαια), από 01.01.2023, στην 8η 
ασφαλιστική κλάση.

3. ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

α) Οι ασφαλιστικές εισφορές υπολογίζονται με βάση τα εκάστοτε ισχύοντα ποσοστά 
εισφορών ανά χρησιμοποιούμενο Κωδικό Πακέτου Κάλυψης (Κ.Π.Κ.) και τις τεκμαρτές 
αποδοχές, που αντιστοιχούν κάθε φορά στις ασφαλιστικές κλάσεις κατάταξής των 
συγκεκριμένων εργαζομένων. 

β) Η κατάταξη σε ασφαλιστικές κλάσεις των αμειβόμενων με κυμαινόμενες αποδοχές 
εργαζομένων ισχύει τόσο για τον υπολογισμό των μηνιαίων εισφορών όσο και για τον 
αυτοτελή υπολογισμό των εισφορών για τα δώρα εορτών (Χριστουγέννων – Πάσχα) και το 
επίδομα αδείας. 

γ) Η κατάταξη είναι ανεξάρτητη από τη διάρκεια της ημερήσιας απασχόλησης, 
περιλαμβάνοντας τις χορηγούμενες παροχές σε είδος (π.χ. τροφή, κατοικία), τα επιδόματα 
προϋπηρεσίας, γάμου, αμοιβή υπερωριών κ.λ.π. 

δ) Εάν, κατά τη διάρκεια του τρέχοντος έτους, το νόμιμο κατώτατο ημερομίσθιο, για 
πλήρη απασχόληση, των εργατοτεχνιτών όλης της χώρας, χωρίς ηλικιακή διάκριση, 
αναπροσαρμοστεί, θα λάβει χώρα αυτόματη κατάταξη στην ασφαλιστικές κλάση που θα 
εμπίπτει. 

ε) Η ανωτέρω κατάταξη ισχύει ανεξαρτήτως φύλλου. 
στ) Μουσικοί α΄ λογίζονται οι απασχολούμενοι την νύχτα ή και μικτά (νύχτα και ημέρα) 

ενώ, μουσικοί β΄ λογίζονται οι απασχολούμενοι μόνο την ημέρα. 
ζ) Κέντρα διασκεδάσεως θεωρούνται τα προσφέροντα μουσική δια μουσικών οργάνων 

και, προκειμένου περί χορευτικών κέντρων, και δια μουσικών μηχανημάτων. 
η) Διευκρινήσεις για την υπαγωγή αλλά και την κατάταξη σε ασφαλιστικές κλάσεις των 

αμειβομένων μισθωτών με κυμαινόμενες αποδοχές παρέχονται στο με αριθμό πρωτ. 
304941/18.11.2020 Γενικό Έγγραφο του e - Ε.Φ.Κ.Α.

Με ευθύνη των αρμόδιων προϊσταμένων οι υπάλληλοι των υπηρεσιών Ασφάλισης - 
Εσόδων να λάβουν γνώση της παρούσας.

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ EΙΣΦΟΡΩΝ

ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΑΔΑ: Ψ4ΚΕ46ΜΑΠΣ-ΤΔΟ



 

 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Συντελεστής της παρ.  4 του άρθρου 14 του 
ν. 4387/2016.

2 Καθορισμός επιτοκίου εντόκων γραμματίων δι-
άρκειας 26 εβδομάδων με ημερομηνία δημοπρα-
σίας την 28/12/2022.

3 Έκδοση Εντόκων Γραμματίων του Ελληνικού Δη-
μοσίου διάρκειας 26 εβδομάδων την 30/12/2022 
μέσω δημοπρασίας.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

   Αριθμ. 126331 (1)
Συντελεστής της παρ.  4 του άρθρου 14 του 

ν. 4387/2016. 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ -

ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τα άρθρα 7, 12, 14, 27, 33 και 93 του ν. 4387/2016 

(Α’ 85) ιδίως την περ. α της παρ. 4 του άρθρου 14 αυτού,
2. Τα άρθρα 18, 19 και 68 του ν. 4997/2022 «Εξορθο-

λογισμός ασφαλιστικής και συνταξιοδοτικής νομοθεσί-
ας, ενίσχυση ευάλωτων κοινωνικών ομάδων και άλλες 
διατάξεις» (Α’ 219),

3. Τον ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρι-
σης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/
ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α’ 143),

4. Toν v. 4622/2019 (Α’ 133) «Επιτελικό Κράτος: οργά-
νωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των 
κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας 
διοίκησης»,

5. Το άρθρο 90 του Κώδικα της νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, 
Α’ 98), σε συνδυασμό με την παρ. 22 του άρθρου 119 
του ν. 4622/2019 (Α’ 133),

6. Το π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασί-
ας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» 
(Α’ 168),

7. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικο-
νομικών (Α 181),

8. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονο-
μασία και κατάργηση υπουργείων και καθορισμός των 
αρμοδιοτήτων τους- Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδι-
οτήτων μεταξύ υπουργείων» (Α’ 119),

9. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ-
βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α’ 121),

10. Το π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουρ-
γών και Υφυπουργών» (Α’ 155),

11. Το π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρω-
τών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2),

12. Το π.δ. 6/2022 «Σύσταση και μετονομασία Γενικών 
Γραμματειών, σύσταση Ειδικής Γραμματείας, μεταφορά 
υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων» (Α’ 17),

13. Την υπό στοιχεία Υ70/30-10-2020 απόφαση του 
Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Ανα-
πληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» 
(Β’ 4805),

14. Την υπ’ αρ. 117118/6-12-2022 εισηγητική έκθεση 
οικονομικών επιπτώσεων της Γενικής Διεύθυνσης Οι-
κονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας και 
Κοινωνικών Υποθέσεων,

15. Το γεγονός ότι με βάση την Εισηγητική Έκθεση του 
κρατικού προϋπολογισμού 2023 και ειδικότερα τον Πί-
νακα 1.3.: Βασικά μεγέθη της Ελληνικής Οικονομίας (% 
ετήσιες μεταβολές, σταθερές τιμές), για το έτος 2022 (α) 
το ετήσιο ποσοστό μεταβολής του Ακαθάριστου Εγχώ-
ριου Προϊόντος ανέρχεται σε 5,6% και (β) το ποσοστό 
μεταβολής του μέσου ετήσιου Γενικού Δείκτη Τιμών 
Καταναλωτή ανέρχεται σε 9,9%.

16. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας από-
φασης, προκαλείται δαπάνη ύψους 909 εκ. ευρώ για το 
έτος 2023 σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού και 
του Προϋπολογισμού του e-ΕΦΚΑ, αποφασίζουμε,

Άρθρο Μόνο
Συντελεστής της παρ. 4 του άρθρου 14 του 
ν. 4387/2016

1. Το συνολικό ποσό των κύριων συντάξεων του 
Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης 
(e-ΕΦΚΑ) με έναρξη καταβολής μέχρι και την 31η.12.2022 
αυξάνεται από την 1η.1.2023 κατά επτά και εβδομήντα 
πέντε εκατοστά επί τοις εκατό (7,75%). Ο συντελεστής 
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της παρ. 4 του άρθρου 14 του ν. 4387/2016 (Α’ 85) ορί-
ζεται σε 1,0775.

2. Τυχόν διαφορές που θα προκύψουν μεταξύ των 
στοιχείων της Εισηγητικής Έκθεσης του κρατικού προ-
ϋπολογισμού έτους 2023 και των αντίστοιχων στοιχείων 
που δημοσιεύει η Ελληνική Στατιστική Αρχή όσον αφο-
ρά (α) το ετήσιο ποσοστό μεταβολής του Ακαθάριστου 
Εγχώριου Προϊόντος και (β) το ποσοστό μεταβολής του 
μέσου ετήσιου Γενικού Δείκτη Τιμών Καταναλωτή, λαμ-
βάνονται υπόψη κατά τον καθορισμό του συντελεστή 
αύξησης των συντάξεων στην απόφαση που αφορά στο 
αμέσως επόμενο έτος και αποδίδονται.

Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 28 Δεκεμβρίου 2022

Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής Υπουργός Εργασίας και 
Οικονομικών Κοινωνικών Υποθέσεων

ΘΕΟΔΩΡΟΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ 

Ι

   Αριθμ. 2003 (2)
Καθορισμός επιτοκίου εντόκων γραμματίων δι-

άρκειας 26 εβδομάδων με ημερομηνία δημοπρα-

σίας την 28/12/2022. 

 ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΡΕΟΥΣ  

 Έχοντας υπόψη:
1. Τα άρθρα 1 και 2 του ν.δ. 3745/1957 «Περί εκδόσεως 

εντόκων γραμματίων» (Α’ 173).
2. Το άρθρο 4 του ν. 1266/1982 «Περί οργάνων ασκή-

σεως της νομισματικής, πιστωτικής και συναλλαγματικής 
πολιτικής και άλλων διατάξεων» (Α’ 81).

3. Τα άρθρα 31 και 32 του ν. 1914/1990 «Εκσυγχρονισμός 
και ανάπτυξη του Δημόσιου τομέα και της Κεφαλαιαγοράς, 
φορολογικές ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις» (Α’ 178).

4. Το άρθρο 12 του ν. 2074/1992 «Διαρρυθμίσεις στον 
ενιαίο ειδικό φόρο κατανάλωσης πετρελαιοειδών προ-
ϊόντων και άλλες διατάξεις» (Α’ 128).

5. Τα άρθρα 71, 74 και 177 του ν. 4270/2014 «Αρχές δη-
μοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση 
της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες 
διατάξεις» (Α’ 143).

6. Τον ν. 4941/2022 (Α’ 113) «Μέρος Γ’ Εκσυγχρονισμός 
Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους» , ιδίως τα 
άρθρα 60, 62, 64, 74, 75 και 76.

7. Την υπ’ αρ. 316/16-12-2022 απόφαση του Υπουρ-
γού Οικονομικών «Έσοδα - δαπάνες σύναψης, έκδοσης, 
εξυπηρέτησης, τακτοποίησης, των δημοσίων δανείων, 
τίτλων, παραγώγων κ.λπ.» (Β’ 6529).

8. Την υπ’ αρ. 235/29-6-2022 απόφαση του Υπουργού 
Οικονομικών «Όροι και τύπος εντόκων γραμματίων για 

τον ιδιωτικό τομέα σε Ευρώ» (Β’ 3360).
9. Την υπό στοιχεία Δ.Σ. 20/17-6-2022 απόφαση του 

Δ.Σ. του Ο.Δ.ΔΗ.Χ. «Εξουσιοδότηση του Γενικού Διευ-
θυντή του Ο.Δ.ΔΗ.Χ., να υπογράφει κάθε μορφής πρά-
ξεις, έγγραφα, εντάλματα ή αποφάσεις σχετικές με την 
εκτέλεση του Προγράμματος Δανεισμού και Διαχείρισης 
Χρέους του Ελληνικού Δημοσίου» (Β’ 3352).

10. Την υπ’ αρ. 2001/28-12-2022 απόφαση του Δ.Σ. 
του Ο.Δ.ΔΗ.Χ. «Έκδοση Εντόκων Γραμματίων του Ελληνι-
κού Δημοσίου διάρκειας 26 εβδομάδων την 30/12/2022 
μέσω δημοπρασίας».

11. Τα αποτελέσματα της από 28/12/2022 δημοπρα-
σίας Εντόκων Γραμματίων του Ελληνικού Δημοσίου δι-
άρκειας 26 εβδομάδων.

12. Τον ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την 
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερ-
νητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο 
διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια και άλλες διατάξεις» 
(Α’ 112), αποφασίζουμε:

1. Ορίζουμε το επιτόκιο των Εντόκων Γραμματίων του 
Ελληνικού Δημοσίου, ν.δ. 3745/1957 και ν. 1266/1982, 
που θα ισχύει από 28/12/2022 για διάρκεια 26 εβδομά-
δων (ή έξι μηνών) σε 2,50 %.

2. Το παραπάνω επιτόκιο προέκυψε από την δημο-
πρασία Εντόκων Γραμματίων του Ελληνικού Δημοσίου 
διάρκειας 26 εβδομάδων στις 28/12/2022.

3. Για τα άληκτα έντοκα γραμμάτια και για το χρονικό 
διάστημα από την παραπάνω ημερομηνία μέχρι τη λήξη 
τους ισχύουν οι αποφάσεις μας βάσει των οποίων έγινε 
η έκδοσή τους.

ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής προκαλείται δα-

πάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού για το οικο-
νομικό έτος 2022, η οποία έχει προβλεφθεί και θα καλυφθεί 
από τις δαπάνες εξυπηρέτησης του Δημοσίου Χρέους.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 28 Δεκεμβρίου 2022

Με εντολή Δ.Σ. του Ο.Δ.ΔΗ.Χ.
Ο Γενικός Διευθυντής

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΑΚΩΝΑΣ 

Ι

   Αριθμ. 2001 (3)
Έκδοση Εντόκων Γραμματίων του Ελληνικού Δη-

μοσίου διάρκειας 26 εβδομάδων την 30/12/2022 

μέσω δημοπρασίας. 

 ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΡΕΟΥΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Το ν.δ. 3745/1957 «Περί εκδόσεως εντόκων γραμ-

ματίων» (Α’ 173), όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα 
με το άρθρο 4 του ν. 1266/1982 (Α’ 81).

2. Τα άρθρα 31 και 32 του ν. 1914/1990 «Εκσυγχρονι-
σμός και ανάπτυξη του Δημόσιου τομέα και της Κεφα-

ΑΔΑ: Ψ4ΚΕ46ΜΑΠΣ-ΤΔΟ



 

 

 
ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 72015Τεύχος B’ 6949/30.12.2022

λαιαγοράς, φορολογικές ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις» 
(Α’ 178).

3. Το άρθρο 1 του ν. 2187/1994 «Ρύθμιση θεμάτων 
σχετικών με τη σύναψη και διαχείριση δανείων του Ελ-
ληνικού Δημοσίου από το εσωτερικό και το εξωτερικό 
και άλλες διατάξεις» (Α’ 16).

4. Το άρθρο 12 του ν. 2074/1992 «Διαρρυθμίσεις στον 
ενιαίο ειδικό φόρο κατανάλωσης πετρελαιοειδών προ-
ϊόντων και άλλες διατάξεις» (Α’ 128).

5. Το άρθρο 4 του ν. 1266/1982 «Περί οργάνων ασκή-
σεως της νομισματικής, πιστωτικής και συναλλαγματικής 
πολιτικής και άλλων διατάξεων» (Α’ 81) και την Πράξη με 
αριθμό 76 του Υπουργικού Συμβουλίου της 4ης Απριλίου 
1996 για την αύξηση του ορίου κυκλοφορίας εντόκων 
γραμματίων του Ελληνικού Δημοσίου (Α’ 65).

6. Τα άρθρα 5 έως και 12 του ν. 2198/1994 «Αύξηση 
αποδοχών δημοσίων υπαλλήλων εν γένει, σύναψη δα-
νείων υπό του Ελληνικού Δημοσίου και δημιουργία στην 
Τράπεζα της Ελλάδος Συστήματος Παρακολούθησης 
Συναλλαγών επί τίτλων με λογιστική μορφή (άυλοι τίτ-
λοι)» (Α’ 43 Α).

7. Το άρθρο 11 του ν. 2459/1997 «Κατάργηση φορολο-
γικών απαλλαγών και άλλες διατάξεις» (Α’ 17).

8. Τον ν. 2842/2000 «Λήψη συμπληρωματικών μέτρων 
για την εφαρμογή των κανονισμών (ΕΚ) 1103/97, 974/98 
και 2866/98 του Συμβουλίου, σχετικά με την εισαγωγή 
του ΕΥΡΩ» (Α’ 207).

9. Τα άρθρα 71, 74 και 177 του ν. 4270/2014 «Αρχές δη-
μοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση 
της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες 
διατάξεις» (Α’ 143).

10. Τον ν. 4941/2022 (Α’ 113) «Μέρος Γ’ Εκσυγχρονι-
σμός Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους» , ιδίως 
τα άρθρα 60, 62, 64, 74, 75 και 76.

11. Την υπ’ αρ. 316/16-12-2022 απόφαση του Υπουρ-
γού Οικονομικών «Έσοδα - δαπάνες σύναψης, έκδοσης, 
εξυπηρέτησης, τακτοποίησης, των δημοσίων δανείων, 
τίτλων, παραγώγων κ.λπ.» (Β’ 6529).

12. Την υπ’ αρ. 1090/8-07-2014 απόφαση του Ανα-
πληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Κίνηση Τραπεζικών 
Λογαριασμών του Ελληνικού Δημοσίου που τηρούνται 
στην Τράπεζα της Ελλάδος από τον Ο.Δ.ΔΗ.Χ.» (Β’ 1865).

13. Την υπ’ αρ. 235/29-6-2022 απόφαση του Υπουργού 
Οικονομικών «Όροι και τύπος εντόκων γραμματίων για 
τον ιδιωτικό τομέα σε Ευρώ» (Β’ 3360).

14. Την υπ’ αρ. 1326/17-12-2018 κοινή απόφαση του 
Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών και του Διοικη-
τή της Τράπεζας της Ελλάδος «Κανονισμός λειτουργί-
ας των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς» (Β’ 5758), 
όπως έχει τροποποιηθεί με τις υπ’ αρ. 527/13-12-2019 
και 418/13.12.2021 κοινές αποφάσεις του Υπουργού 
Οικονομικών και του Διοικητή της Τράπεζας της Ελ-
λάδος «Τροποποίηση Κανονισμού Λειτουργίας των 
Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς» (Β’ 4668/2019 και 
Β’ 6158/2021), αντίστοιχα.

15. Την υπ’ αρ. 419/13-12-2021 κοινή απόφαση του 
Υπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της Τράπεζας 
της Ελλάδος «Βασικοί Διαπραγματευτές αγοράς έτους 
2022» (Β’ 6158/2021).

16. Την υπό στοιχεία Δ.Σ. 20/17-6-2022 απόφαση του 
Δ.Σ. του Ο.Δ.ΔΗ.Χ. «Εξουσιοδότηση του Γενικού Διευ-
θυντή του Ο.Δ.ΔΗ.Χ., να υπογράφει κάθε μορφής πρά-
ξεις, έγγραφα, εντάλματα ή αποφάσεις σχετικές με την 
εκτέλεση του Προγράμματος Δανεισμού και Διαχείρισης 
Χρέους του Ελληνικού Δημοσίου». (Β’ 3352).

17. Τον ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την 
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερ-
νητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο 
διαδίκτυο ‘Πρόγραμμα Διαύγεια’ και άλλες διατάξεις» 
(Α’ 112).

18. Το από 28-12-2022 έγγραφο του Ο.Δ.ΔΗ.Χ. για την 
ανακοίνωση της δημοπρασίας εντόκων γραμματίων δι-
άρκειας 26 εβδομάδων την 28/12/2022, αποφασίζουμε:

Ορίζουμε τους βασικούς όρους έκδοσης, τη διαδικα-
σία της δημοπρασίας την 28/12/2022, μέσω της οποίας 
θα διατεθούν τίτλοι του Ελληνικού Δημοσίου σε άυλη 
μορφή.

Α. ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΔΟΣΗΣ
1. Οι τίτλοι, οι οποίοι θα διατεθούν μέσω δημοπρασί-

ας, είναι έντοκα γραμμάτια διάρκειας 26 εβδομάδων, σε 
ευρώ, με ημερομηνία έκδοσης την 30/12/2022 και ημε-
ρομηνία λήξης την 30/6/2023 και ISIN GR0002240092.

2. Ο υπολογισμός των τόκων θα γίνει με βάση έτος 
360 ημερών και πραγματικό αριθμό ημερών (ΑCT/360).

3. Το ποσό της έκδοσης καθορίζεται σε τριακόσια 
εβδομήντα πέντε εκατομμύρια (375.000.000,00) ευρώ.

4. Η εξόφληση των τίτλων θα γίνει την ημερομηνία 
λήξεως στην ονομαστική τους αξία.

5. Η αξίωση των κομιστών για το κεφάλαιο και τους 
τόκους υπόκειται σε πενταετή παραγραφή.

6. Απαλλάσσονται του φόρου εισοδήματος οι τόκοι 
των εντόκων γραμματίων του Ελληνικού Δημοσίου που 
αποκτούν φυσικά πρόσωπα.

Οι τίτλοι και η μεταβίβασή τους απαλλάσσονται των 
τελών χαρτοσήμου. Επίσης απαλλάσσονται των τελών 
χαρτοσήμου και οι εξοφλήσεις των τόκων.

Β. ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ
1) Στη Δημοπρασία συμμετέχουν με ανταγωνιστικές 

προσφορές μόνο οι Βασικοί Διαπραγματευτές Αγοράς 
(Β.Δ.Α.). Η δημοπρασία θα γίνει βάσει του Κανονισμού 
Λειτουργίας των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς, την 
Τετάρτη 28/12/2022, μέσω της ΗΔΑΤ, από τον Οργανισμό 
Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (Ο.Δ.ΔΗ.Χ.). Οι ανταγωνι-
στικές προσφορές ικανοποιούνται, μέχρι του ύψους του 
δημοπρατούμενου ποσού, στην τιμή της τελευταίας προ-
σφοράς που γίνεται δεκτή στη δημοπρασία (cut off price).

2) Δικαίωμα υποβολής ανταγωνιστικών προσφορών 
έχουν μόνο οι Βασικοί Διαπραγματευτές Αγοράς, οι 
οποίοι υποβάλλουν μέχρι 5 ανταγωνιστικές προσφο-
ρές έκαστος. Το ελάχιστο ποσό κάθε προσφοράς δεν θα 
υπολείπεται του ενός εκατομμυρίου Ευρώ (€ 1.000.000) 
ενώ το μέγιστο δεν θα υπερβαίνει το ύψος του δημο-
πρατούμενου ποσού.

Οι προσφορές θα αναφέρονται σε ονομαστικές 
αξίες πολλαπλάσιες του ενός εκατομμυρίου ΕΥΡΩ 
(€ 1.000.000).

3) Κάθε προσφορά πρέπει να περιλαμβάνει την ονο-
μαστική αξία των εντόκων που ζητούνται καθώς και 
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την τιμή που είναι διατεθειμένος να πληρώσει ο κάθε 
επενδυτής.

4) Εάν δύο ή περισσότερες προσφορές της ίδιας τιμής 
τύχει να γίνουν εν μέρει δεκτές τότε η κατανομή των 
τίτλων που θα κατακυρωθούν στους συμμετέχοντες στη 
δημοπρασία θα γίνει αναλογικά και με προσέγγιση τα 
χίλια ΕΥΡΩ (€ 1.000).

5) Οι Βασικοί Διαπραγματευτές δικαιούνται να υπο-
βάλουν μη ανταγωνιστικές προσφορές (μία μη αντα-
γωνιστική προσφορά έκαστος). Η ποσότητα που θα 
διατίθεται με τη διαδικασία αυτή εκ μέρους του Ελληνι-
κού Δημοσίου, δεν θα υπερβαίνει το 30% του δημοπρα-
τούμενου ποσού. Η κατανομή στους ενδιαφερόμενους 
γίνεται ανάλογα με τη συμμετοχή τους στις μη ανταγω-
νιστικές προσφορές. Οι μη ανταγωνιστικές προσφορές 
ικανοποιούνται στην τιμή της τελευταίας προσφοράς 
που γίνεται δεκτή στη δημοπρασία (cut off price).

Η κάθε μια μη ανταγωνιστική προσφορά δεν μπορεί 
να υπερβαίνει το συνολικό ποσό που διατίθεται με τη 
μέθοδο των μη ανταγωνιστικών προσφορών.

Οι προσφορές θα υποβληθούν, μέσω της ΗΔΑΤ την 
28/12/2022 και μέχρι την 12.00 μεσημβρινή ώρα Ελλάδος.

6) Η αναγγελία των επιτυχών προσφορών και των απο-
τελεσμάτων της δημοπρασίας θα γίνει την ίδια ημέρα της 
διεξαγωγής της δημοπρασίας την 28/12/2022 και μέχρι 
την 12:45 μεσημβρινή ώρα Ελλάδος, από τον Οργανισμό 
Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (Ο.Δ.ΔΗ.Χ.).

7) Οι Βασικοί Διαπραγματευτές Αγοράς έχουν το δι-
καίωμα, μετά το πέρας της δημοπρασίας και μέχρι τη 
12:00 μεσημβρινή ώρα Ελλάδος της 29/12/2022, να υπο-
βάλουν προσφορές μέσω της ΗΔΑΤ, για την απόκτηση 
στην τιμή της τελευταίας προσφοράς που γίνεται δεκτή 
στη δημοπρασία (cut off price) επί πλέον τίτλων μέχρι 
συνολικής ονομαστικής αξίας ίσης προς το 30% του δη-
μοπρατούμενου ποσού. Στην περίπτωση που η συνολική 
ονομαστική αξία των νέων προσφορών υπερβαίνει το 

ανωτέρω ποσοστό, η κατανομή των τίτλων σε κάθε έναν 
Βασικό Διαπραγματευτή θα γίνεται με την αναλογία που 
προκύπτει από το μέσο σταθμικό ποσοστό συμμετοχής 
ενός εκάστου στις επιτυχείς ανταγωνιστικές προσφορές 
των προηγουμένων της παρούσας, τριών δημοπρασιών. 
Το τυχόν αδιάθετο υπόλοιπο αυτού του ποσού θα κα-
τανέμεται εξ ίσου στους ενδιαφερόμενους Βασικούς 
Διαπραγματευτές Αγοράς.

Τα αποτελέσματα των παραπάνω μη ανταγωνιστι-
κών προσφορών θα ανακοινωθούν στους ενδιαφερό-
μενους μέχρι την 12:45 μεσημβρινή ώρα Ελλάδος της 
29/12/2022, από την Τράπεζα της Ελλάδος (ΗΔΑΤ) και τον 
Οργανισμό Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (Ο.Δ.ΔΗ.Χ.).

8) Η καταβολή του αντιτίμου αγοράς τίτλων 
(Settlement) θα γίνει στις 30/12/2022, ημερομηνία έκ-
δοσης των εντόκων γραμματίων.

9) Για τα έντοκα γραμμάτια που θα διατεθούν στους 
Βασικούς Διαπραγματευτές, μέσω της δημοπρασίας, δεν 
θα δοθεί προμήθεια.

Κατά τα λοιπά ισχύει η απόφαση του Υπουργού Οικο-
νομικών 235/29-6-2022 «Γενικοί όροι εντόκων γραμμα-
τίων του Ελληνικού Δημοσίου» (Β’ 3360).

ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης προκαλεί-

ται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού για 
τα οικονομικά έτη 2022 και 2023, η οποία θα καλυφθεί 
από τις σχετικές πιστώσεις εξυπηρέτησης του δημοσίου 
χρέους.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 28 Δεκεμβρίου 2022

Με εντολή Δ.Σ. του Ο.Δ.ΔΗ.Χ.
Ο Γενικός Διευθυντής

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΑΚΩΝΑΣ   

Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα 
Τηλ. Κέντρο 210 5279000

Κείμενα προς δημοσίευση:   webmaster.et@et.gr *02069493012220004*
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