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ΠΡΟΣ: Όλους τους Ασφαλιστικούς
Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης,
αρμοδιότητας Υπουργείου Εργασίας ,
Κοινωνικής Ασφάλισης &Πρόνοιας

ΘΕΜΑ: Γνωστοποίηση διατάξεων του ν. 4093/2012 και παροχή οδηγιών για την
εφαρμογή του.
Σας γνωρίζουμε ότι στο ΦΕΚ 222 Α΄/12-11-2012 δημοσιεύτηκε ο ν.
4093/2012 «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής
Σταθερότητας – Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν. 4046/2012 και του
Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016». Με
την υποπαράγραφο ΙΑ.6. περιπτώσεις 1,9,10,11 του ανωτέρω νόμου
ρυθμίζονται σημαντικά ασφαλιστικά θέματα. Για την εφαρμογή των
ρυθμίσεων αυτών παρέχουμε τις ακόλουθες οδηγίες:
ΙΑ6. περ.1.
Ανώτατο όριο ασφαλιστέων αποδοχών μισθωτών ασφαλισμένων.
Με τις διατάξεις της περίπτωσης αυτής εναρμονίζεται το ανώτατο όριο
(πλαφόν) ασφαλιστέων αποδοχών των παλαιών μισθωτών ασφαλισμένων
(υπαχθέντων για πρώτη φορά στην ασφάλιση μέχρι 31.12.1992) με εκείνες
των νέων μισθωτών ασφαλισμένων (υπαχθέντων για πρώτη φορά στην
ασφάλιση από 1.1.1993 και εφεξής).
Ειδικότερα :
Για τους νέους ασφαλισμένους : σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 22 ,
παρ. 2α του ν. 2084/92 , όπως ίσχυαν μετά την αντικατάστασή τους με το
άρθρο 13 παρ. 1 του ν. 3232/2004 καθώς και της παρ. 1 του άρθρου 32 του ν.
2084/92, η εισφορά για την ασφάλιση αναπηρίας, γήρατος και θανάτου στους
φορείς κύριας ασφάλισης που ασφαλίζουν μισθωτούς υπολογίζεται επί των
αποδοχών των ασφαλισμένων , οι οποίες κατά μήνα δεν μπορούν να

υπερβαίνουν το 8πλάσιο του κατά το έτος 1991 μέσου μηνιαίου κατά κεφαλή
Ακαθάριστου Εθνικού Προϊόντος (ΑΕΠ) , αναπροσαρμοζόμενου με το
εκάστοτε ποσοστό αύξησης των συντάξεων που ορίζονται σύμφωνα με την
εισοδηματική πολιτική. Έτσι , για τους νέους ασφαλισμένους το ανώτατο όριο
των κατά μήνα ασφαλιστέων αποδοχών έχει διαμορφωθεί για το έτος 2012 ως
εξής : 693,35 Χ 8= 5.546,8 ευρώ.
Για τους παλαιούς ασφαλισμένους :
ΙΚΑ-ΕΤΑΜ: Με βάση τις διατάξεις του άρθρου 25 παρ. 2 του α.ν. 1846/51 ,
όπως ισχύει , οι εισφορές για κάθε ημέρα εργασίας καταβάλλονται για
αποδοχές μέχρι του ανώτατου ορίου του ημερήσιου μισθού της ανώτατης
ασφαλιστικής κλάσης , όπως αυτή ισχύει κάθε φορά . Έτσι , για τους παλαιούς
ασφαλισμένους το ανώτατο όριο των κατά μήνα ασφαλιστέων αποδοχών έχει
διαμορφωθεί για το έτος 2012 ως εξής : 25Χ97,29 = 2432,25 ευρώ.
Σε άλλους φορείς ασφάλισης μισθωτών το ανώτατο όριο ασφαλιστέων
αποδοχών ποικίλλει , αφού σε κάποιους δεν υπάρχει πλαφόν (ενδεικτικά :
ΤΣΠ-ΕΤΕ, ΤΣΠ-ΑΤΕ, ΤΑΠ-ΙΛΤ, ΤΑΠ-ΕΤΒΑ, ΤΑΠ-ΟΤΕ, ΤΣΠ-ΗΣΑΠ,
Τράπεζα της Ελλάδος) ενώ σε άλλους φορείς τίθενται διάφορα πλαφόν
(ενδεικτικά : ΤΑΠ-ΔΕΗ:4.544,83 ευρώ).
Με την κοινοποιούμενη διάταξη προβλέπεται : α) ότι σε όσους φορείς κύριας
και επικουρικής ασφάλισης το ανώτατο όριο (πλαφόν) ασφαλιστέων
αποδοχών των παλαιών μισθωτών ασφαλισμένων είναι χαμηλότερο από το
αντίστοιχο των νέων ασφαλισμένων , τούτο εξισώνεται . Παράλληλα ,
λαμβάνεται μέριμνα ώστε όπου το πλαφόν είναι υψηλότερο ή δυνητικά
υψηλότερο τούτο εξακολουθεί να ισχύει .
Έτσι , μετά την ψήφιση του ν. 4093/12 , για παράδειγμα στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ , η
εισφορά για κάθε ημέρα εργασίας καταβάλλεται πλέον επί αποδοχών μέχρι του
1/25 του 8πλασίου του κατά το έτος 1991 μέσου μηνιαίου κατά κεφαλή
Ακαθάριστου Εθνικού Προϊόντος (ΑΕΠ) , αναπροσαρμοζόμενου με το
εκάστοτε ποσοστό αύξησης των συντάξεων που ορίζονται σύμφωνα με την
εισοδηματική πολιτική, δηλαδή μέχρι ημερήσιου μισθού : 5.546,8 : 25 =
221,87 ευρώ. Ανάλογα εφαρμόζεται η διάταξη για μηνιαίο μισθό : πλέον το
ανώτατο όριο (πλαφόν) ασφαλιστέων αποδοχών είναι 5.546,8 ευρώ.
Αντίθετα, για φορείς που ως ασφαλιστέες αποδοχές ορίζονταν οι πάσης
φύσεως αποδοχές, τούτο εξακολουθεί να ισχύει, δεδομένου ότι οι αποδοχές
αυτές δύνανται και να υπερβαίνουν το νέο πλαφόν της κοινοποιούμενης
διάταξης.
Τέλος , σε περιπτώσεις φορέων που οι ασφαλιστέες αποδοχές ορίζονται ως
σταθερό ποσό (π.χ. ΤΑΙΣΥΤ/Τομέας ΑΞΤ : 10% Χ 75πλάσιο ΗΑΕ
31.12.2011) , αυτές εξακολουθούν ως έχουν.
Επισημαίνουμε, τέλος , ότι η διάταξη τυγχάνει εφαρμογής από 1.1.2013 .

ΙΑ6. περ. 9,10,11
Κατάργηση εργοδοτικής εισφοράς υπέρ ΟΕΚ και ΟΕΕ
Με τις διατάξεις των περιπτώσεων αυτών καταργείται η εργοδοτική εισφορά
υπέρ των καταργηθέντων πλέον Οργανισμού Εργατικής Εστίας (ΟΕΕ) και
Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας (ΟΕΚ) συνολικού ποσοστού 1,10% (0,35%
και 0,75%) . Η διάταξη αυτή έχει εφαρμογή από 1.11.2012.
Εσωτ. Διανομή :
1. Γραφείο κ. Υπουργού
2. Γραφείο κ. Γεν/. Γραμματέα
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Γραφείο κ. Γεν. Δ/ντριας Κ.Α.
Γραφείο κ. Γεν. Δ/ντριας Οικονομικών Υπηρεσιών
Όλες τις Δ/νσεις ΓΓΚΑ
Τμήμα Διαδοχικής Ασφάλισης
ΗΡΙΔΑ
Η ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
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