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ΠΡΟΣ: Όλους τους Ασφαλιστικούς
Οργανισμούς Κύριας και
Επικουρικής Ασφάλισης
αρμοδιότητας του Υπουργείου
Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Πρόνοιας και το
ΜΤΠΥ

ΘΕΜΑ: Γνωστοποίηση ρυθμίσεων του άρθρου πρώτου, υποπαράγραφος
ΙΑ.6. περίπτωση 3 του ν. 4093/2012.
Σας γνωρίζουμε ότι στο ΦΕΚ 222/12.11.2012, τεύχος Α΄, δημοσιεύτηκε ο
νόμος 4093/2012 «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής
2013-2016 – Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν.4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου
Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016.», στο άρθρο πρώτο, της
παραγράφου ΙΑ, της υποπαραγράφου ΙΑ.6. της περίπτωσης 3 του οποίου
περιλαμβάνεται ρύθμιση, η οποία προβλέπει την κατάργηση, από 1ης Ιανουαρίου
2013, των επιδομάτων εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα καθώς και του επιδόματος
αδείας που χορηγούνται από τους ασφαλιστικούς οργανισμούς στους συνταξιούχους.
Ειδικότερα, σύμφωνα με την ανωτέρω διάταξη τα προβλεπόμενα στην
παρ.10 του άρθρου τρίτου του ν. 3845/2010 (Α΄65) επιδόματα εορτών
Χριστουγέννων και Πάσχα και το επίδομα αδείας που καταβάλλεται σε όλους τους
συνταξιούχους, από τους φορείς κύριας ασφάλισης, καθώς και τα δώρα εορτών
Χριστουγέννων και Πάσχα και το επίδομα αδείας, που προβλέπονται από
οποιαδήποτε γενική ή ειδική διάταξη νόμου ή κανονιστική πράξη ή καταστατική
διάταξη για τους συνταξιούχους και βοηθηματούχους όλων των φορέων-τομέων
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επικουρικής ασφάλισης αρμοδιότητας του Υπουργείου

Εργασίας,

Κοινωνικής

Ασφάλισης και Πρόνοιας, καταργούνται από 1.1.2013.
Επισημαίνεται ότι, με την παρ.6 του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου «Ρυθμίσεις κατεπειγόντων θεμάτων του ν.4046/2012

και του ν.

4093/2012» (Α΄229), αντικαταστάθηκε το τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης 3 της
υποπαραγράφου ΙΑ.6. του άρθρου πρώτου του ν.4093/2012 ( Α΄ 222). Στη διάταξη
αυτή της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου προβλέπεται ότι, κατ’ εξαίρεση, από
1-1-2013, χορηγείται σε όσους λαμβάνουν το εξωϊδρυματικό επίδομα των παρ. 1
και 2 του άρθρου 42 του ν.1140/1981 (Α΄ 68), όπως ισχύουν, ως δώρο
Χριστουγέννων ολόκληρο το ποσό του εξωϊδρυματικού επιδόματος και ως δώρο
Πάσχα και επιδόματος αδείας το ήμισυ του μηνιαία καταβαλλόμενου
εξωϊδρυματικού επιδόματος.
Επιπλέον ορίζεται ότι, το συνολικό ετήσιο ποσό των δώρων Χριστουγέννων και
Πάσχα καθώς και του επιδόματος αδείας επιμερίζεται σε δωδεκάμηνη βάση και
προσαυξάνει τη μηνιαία σύνταξή τους προς διευκόλυνση τόσο των ασφαλιστικών
οργανισμών όσο και των ασφαλισμένων.
Είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε περαιτέρω διευκρίνιση.
Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
Κ.Α.
ΔΡ ΑΡΤΕΜΙΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ-ΔΕΔΟΥΛΗ

Εσωτερική διανομή:
1. Γραφείο κ. Υπουργού
2. Γραφείο κ. Γεν. Γραμματέα
3. Γραφείο κας Γενικής Δ/ντριας ΚΑ
4. Γραφείο κας Γενικής Δ/ντριας Οικ. Υπηρεσιών
5. Όλες τις Δ/νσεις & αυτοτελή Τμήματα της
ΓΓΚΑ
6. Δ/νση Πρόσθετης Ασφάλισης
Τμήματα Α΄ & Β΄ (3 αντίγραφα)
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