
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                                                         

ΤΠΟΤΡΓΕΙO ΕΡΓΑΙΑ 

& ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ& 

ΠΡΟΝΟΙΑ 

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΦΑΛΙΕΩΝ 

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 

ΑΦΑΛΙΗ 

Δ/ΝΗ ΚΤΡΙΑ ΑΦ/Η ΜΙΘΩΣΩΝ   

ΣΑΥ.Δ/ΝΗ:   ΣΑΓΙΟΤ 29                                                                    

ΣΑΥ. ΚΩΔΙΚΑ : 101 10 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ :Φ. Γθίθα 

ΣΗΛΕΦΩΝΟ      :210-3368128 

ΣELEFAX           :210- 3368124 

 

   Αζήλα,    21 /11/2012 

Αξηζ. Πξση. Φ.80000/νηθ.27047/1800 

 

 

 

ΠΡΟ:  Όινπο ηνπο Αζθαιηζηηθνύο 

Οξγαληζκνύο Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο, 

αξκνδηόηεηαο Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο , 

Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο&Πξόλνηαο 

 

 

 

ΘΕΜΑ:  Γνωζηοποίηζη διαηάξεων ηος ν. 4093/2012 και παποσή οδηγιών για ηην 

εθαπμογή ηος. 

 

 

αο γλσξίδνπκε όηη ζην ΦΔΚ 222 Α΄/12-11-2012 δεκνζηεύηεθε ν λ. 

4093/2012 «Έγκπιζη Μεζοππόθεζμος Πλαιζίος Δημοζιονομικήρ 

ηαθεπόηηηαρ – Επείγονηα Μέηπα Εθαπμογήρ ηος ν. 4046/2012 και ηος 

Μεζοππόθεζμος Πλαιζίος Δημοζιονομικήρ ηπαηηγικήρ 2013-2016». Με 

ηελ ππνπαξάγξαθν ΙΑ.6. πεξηπηώζεηο 1,9,10,11 ηνπ αλσηέξσ λόκνπ 

ξπζκίδνληαη ζεκαληηθά αζθαιηζηηθά ζέκαηα. Γηα ηελ εθαξκνγή ησλ 

ξπζκίζεσλ απηώλ παξέρνπκε ηηο αθόινπζεο νδεγίεο: 

 

ΙΑ6.πεπ.1. 

Ανώηαηο όπιο αζθαλιζηέων αποδοσών μιζθωηών αζθαλιζμένων. 

 

Με ηηο δηαηάμεηο ηεο πεξίπησζεο απηήο ελαξκνλίδεηαηηο ανώηαηο όπιο 

(πλαθόν) αζθαιηζηέσλ απνδνρώλησλ παιαηώλκηζζσηώλ 

αζθαιηζκέλσλ(ππαρζέλησλ γηα πξώηε θνξά ζηελ αζθάιηζε κέρξη 31.12.1992) 

κε εθείλεο ησλ λέσλ κηζζσηώλ αζθαιηζκέλσλ (ππαρζέλησλ γηα  πξώηε θνξά 

ζηελ αζθάιηζε από 1.1.1993 θαη εθεμήο). 

Ειδικότερα :  

Γηα ηνπο λένπο αζθαιηζκέλνπο : ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 22 , 

παξ. 2
α
 ηνπ λ. 2084/92 , όπσο ίζρπαλ κεηά ηελ αληηθαηάζηαζή ηνπο κε ην 

άξζξν 13 παξ. 1 ηνπ λ. 3232/2004 θαζώο θαη ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 32 ηνπ λ. 

2084/92, ε εηζθνξά γηα ηελ αζθάιηζε αλαπεξίαο, γήξαηνο θαη ζαλάηνπ ζηνπο 

θνξείο θύξηαο αζθάιηζεο πνπ αζθαιίδνπλ κηζζσηνύο ππνινγίδεηαη επί ησλ 

απνδνρώλ ησλ αζθαιηζκέλσλ , νη νπνίεο θαηά κήλα δελ κπνξνύλ λα 
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ππεξβαίλνπλ ην 8πιάζην ηνπ θαηά ην έηνο 1991 κέζνπ κεληαίνπ θαηά θεθαιή 

Αθαζάξηζηνπ Δζληθνύ Πξντόληνο (ΑΔΠ) , αλαπξνζαξκνδόκελνπ κε ην 

εθάζηνηε πνζνζηό αύμεζεο ησλ ζπληάμεσλ πνπ νξίδνληαη ζύκθσλα κε ηελ 

εηζνδεκαηηθή πνιηηηθή. Έηζη , γηα ηνπο λένπο αζθαιηζκέλνπο ην αλώηαην όξην 

ησλ καηά μήνα αζθαιηζηέσλ απνδνρώλ έρεη δηακνξθσζεί γηα ην έηνο 2012 σο 

εμήο : 693,35 Υ 8= 5.546,8 επξώ. 

Για ηοςρ παλαιούρ αζθαλιζμένοςρ :  

ΙΚΑ-ΔΣΑΜ: Με βάζε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 25 παξ. 2 ηνπ α.λ. 1846/51 , 

όπσο ηζρύεη , νη εηζθνξέο γηα θάζε εκέξα εξγαζίαο θαηαβάιινληαη γηα 

απνδνρέο κέρξη ηνπ αλώηαηνπ νξίνπ ηνπ εκεξήζηνπ κηζζνύ ηεο αλώηαηεο 

αζθαιηζηηθήο θιάζεο , όπσο απηή ηζρύεη θάζε θνξά . Έηζη , γηα ηνπο παιαηνύο  

αζθαιηζκέλνπο ην αλώηαην όξην ησλ καηά μήνα αζθαιηζηέσλ απνδνρώλ έρεη 

δηακνξθσζεί γηα ην έηνο 2012σο εμήο : 25Υ97,29 = 2432,25 επξώ.  

 

ε άιινπο θνξείο αζθάιηζεο κηζζσηώλ ην αλώηαην όξην αζθαιηζηέσλ 

απνδνρώλ πνηθίιιεη , αθνύ ζε θάπνηνπο δελ ππάξρεη πιαθόλ (ελδεηθηηθά : 

ΣΠ-ΔΣΔ, ΣΠ-ΑΣΔ, ΣΑΠ-ΙΛΣ, ΣΑΠ-ΔΣΒΑ, ΣΑΠ-ΟΣΔ, ΣΠ-ΗΑΠ, 

Σξάπεδα ηεο Διιάδνο) ελώ ζε άιινπο θνξείο ηίζεληαη δηάθνξα πιαθόλ 

(ελδεηθηηθά : ΣΑΠ-ΓΔΗ:4.544,83 επξώ). 

 

Με ηελ θνηλνπνηνύκελε δηάηαμε πξνβιέπεηαη : α) όηι ζε όζοςρ θοπείρ κύπιαρ 

και επικοςπικήρ αζθάλιζηρ ην αλώηαην όξην (πιαθόλ) αζθαιηζηέσλ 

απνδνρώλ ησλ παιαηώλ κηζζσηώλ αζθαιηζκέλσλ είλαη σαμηλόηεπο από ην 

αληίζηνηρν ησλ λέσλ αζθαιηζκέλσλ , ηούηο εξιζώνεηαι . Παξάιιεια , 

ιακβάλεηαη κέξηκλα ώζηε όπνπ ην πιαθόλ είλαη πςειόηεξν ή δπλεηηθά 

πςειόηεξν ηνύην εμαθνινπζεί λα ηζρύεη .  

 

Έηζη , κεηά ηελ ςήθηζε ηνπ λ. 4093/12 , γηα παξάδεηγκα ζην ΙΚΑ-ΔΣΑΜ , ε 

εηζθνξά γηα θάζε εκέξα εξγαζίαο θαηαβάιιεηαη πιένλ επί απνδνρώλ κέρξη ηνπ 

1/25 ηνπ 8πιαζίνπ ηνπ θαηά ην έηνο 1991 κέζνπ κεληαίνπ θαηά θεθαιή 

Αθαζάξηζηνπ Δζληθνύ Πξντόληνο (ΑΔΠ) , αλαπξνζαξκνδόκελνπ κε ην 

εθάζηνηε πνζνζηό αύμεζεο ησλ ζπληάμεσλπνπ νξίδνληαη ζύκθσλα κε ηελ 

εηζνδεκαηηθή πνιηηηθή, δειαδή κέρξη εκεξήζηνπ κηζζνύ :   5.546,8 : 25 = 

221,87 επξώ. Αλάινγα εθαξκόδεηαη ε δηάηαμε γηα κεληαίν κηζζό : πιένλ ην 

αλώηαην όξην (πιαθόλ) αζθαιηζηέσλ απνδνρώλ είλαη   5.546,8 επξώ. 

 

Αληίζεηα, γηα θνξείο πνπ σο αζθαιηζηέεο απνδνρέο νξίδνληαλ οι πάζηρ 

θύζεωρ αποδοσέρ, ηνύην εμαθνινπζεί λα ηζρύεη, δεδνκέλνπ όηη νη απνδνρέο 

απηέο δύλαληαη θαη λα ππεξβαίλνπλ ην λέν πιαθόλ ηεο θνηλνπνηνύκελεο 

δηάηαμεο.  

Σέινο , ζε πεξηπηώζεηο θνξέσλ πνπ νη αζθαιηζηέεο απνδνρέο νξίδνληαη σο 

ζηαζεξό πνζό (π.ρ. ΣΑΙΤΣ/Σνκέαο ΑΞΣ : 10% Υ 75πιάζην ΗΑΔ 

31.12.2011) , απηέο εμαθνινπζνύλ σο έρνπλ.  

Δπηζεκαίλνπκε, ηέινο , όηη ε δηάηαμε ηπγράλεη εθαξκνγήο από 1.1.2013. 
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ΙΑ6.πεπ. 9,10,11 

Καηάπγηζη επγοδοηικήρ ειζθοπάρ ςπέπ ΟΕΚ και ΟΕΕ 

 

Με ηηο δηαηάμεηο ησλ πεξηπηώζεσλ απηώλ θαηαξγείηαη ε εξγνδνηηθή εηζθνξά 

ππέξ ησλ θαηαξγεζέλησλ πιένλ Οξγαληζκνύ Δξγαηηθήο Δζηίαο (ΟΔΔ) θαη 

Οξγαληζκνύ Δξγαηηθήο Καηνηθίαο (ΟΔΚ) ζπλνιηθνύ πνζνζηνύ 1,10% (0,35% 

θαη 0,75%) . Η δηάηαμε απηή έρεη εθαξκνγή από 1.11.2012. 

 

Εζωη. Διανομή :  

1. Γξαθείν θ. Τπνπξγνύ  

2. Γξαθείν θ. Γελ/. Γξακκαηέα 
3. Γξαθείν θ. Γελ. Γ/ληξηαο Κ.Α. 

4. Γξαθείν θ. Γελ. Γ/ληξηαο Οηθνλνκηθώλ Τπεξεζηώλ 

5. Όιεο ηηο Γ/λζεηο ΓΓΚΑ 

6. Σκήκα Γηαδνρηθήο Αζθάιηζεο 

7. ΗΡΙΓΑ      Η ΓΕΝ. ΔΙΕΤΘΤΝΣΡΙΑ 

 

 

      Δπ. ΑΡΣΕΜΙ ΑΝΑΓΝΩΣΟΤ-ΔΕΔΟΤΛΗ 
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