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ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
 
 
     Αθήνα    1/ 3 /2013                   
 
     Αριθμ. Πρωτ. 
      Α20/251/38 
 
     ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ.:13 
      
 
     ΠΡΟΣ: 
 Όλα τα Υποκαταστήματα & 
Παραρτήματα Ι.Κ.Α.-Ε.ΤΑ.Μ.
 
     ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: 
 Ως ο συν/νος πίνακας 
διανομής 
 
      
 

 
ΘΕΜΑ : «Εναρμόνιση του ανώτατου ορίου ασφαλιστέων αποδοχών 
«παλαιών» και «νέων» ασφαλισμένων, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων 
του Ν.4093/2012.» 
   

      
 
 

Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις  της υποπαραγράφου ΙΑ.6  
περίπτωση 1 του άρθρου πρώτου του Ν.4093/12 (ΦΕΚ 222/12-11-2012 
τ.Α’) «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 
2013-2016 – Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής  του Ν.4046/2012 και του 
Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016» 
καθώς επίσης και την υπ’αριθμ. Φ.80000/οικ.27047/1800/21-11-2012 
ερμηνευτική εγκύκλιο της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων ,σχετικά με την αύξηση του ανώτατου ορίου 
ασφαλιστέων αποδοχών «παλαιών» ασφαλισμένων έτσι ώστε να 
εναρμονιστεί με αυτό των «νέων»  και σας παρέχουμε τις ακόλουθες 
οδηγίες για την εφαρμογή τους:  
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1. ΓΕΝΙΚΑ – ΠΡΟΪΣΧΥΟΝ ΚΑΘΕΣΤΩΣ 

 
Α.  « ΠΑΛΑΙΟΙ» ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ 
 

 
Όπως είναι γνωστό, με τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 25 του 

Ν.1846/51,όπως αντικαταστάθηκε αρχικώς από την παρ. 1 του άρθρου 1 
του Ν.825/78, εν συνεχεία από την παρ. 3 του άρθρου 26 του Ν.1902/90 
και συμπληρώθηκε από το άρθρο 23 του Ν.2434/96 , όσον αφορά τους 
«παλαιούς» ασφαλισμένους (δηλ. τους υπαχθέντες στην ασφάλιση μέχρι 
31/12/1992 μισθωτούς), ορίζεται ότι, οι εισφορές προς το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ  
για κάθε ημέρα εργασίας υπολογίζονται επί του ημερήσιου μισθού του 
ασφαλ

 
ισμένου βάσει των εκάστοτε  ποσοστών εισφοράς που ισχύουν.  
Οι εισφορές δε για κάθε ημέρα εργασίας καταβάλλονται για 

αποδοχές μέχρι του ανώτατου ορίου του ημερήσιου μισθού της 
ανώτατης ασφαλιστικής κλάσης  του άρθρου 37  του Ν.1846/51, όπως 
αυτή ι

 25 ημέρες ασφάλισης 
(μηνια

,  .  
ως 

ώ (δηλ.97,29 Χ120%)  
(Σχετ.  υπ’αριθμ. 32/2008 εγκ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ) 

 

σχύει κάθε φορά. 
Συνεπώς  το ανώτατο όριο των ασφαλιστέων αποδοχών για 

«παλαιούς» ασφαλισμένους, όπως  διαμορφώθηκε από 1/10/2008 είναι : 
για 1 ημέρα ασφάλισης 97,29 ευρώ και για

ίος μισθός ) 25 Χ 97,29 = 2432,25 ευρώ. 
Ειδικά για τους οικοδόμους που λόγω του συστήματος της 

5νθήμερης εβδομάδας εργασίας η κάθε πραγματική ημέρα εργασίας τους 
λογίζεται ότι αντιστοιχεί σε 1,20 ημέρες ασφάλισης , το ανώτατο όριο 
των υποκειμένων σε εισφορές αποδοχών, για κάθε ημέρα πραγματικής 
εργασίας  προσδιορίζεται (βάσει του άρθρου 18 παρ 2 του Κ.Α. ΙΚΑ-
ΕΤΑΜ) προσαυξημένο κατά 20%. Το ανώτατο αυτό όριο όπ
διαμορφώθηκε από 1/10/2008 είναι 116,75 ευρ

η

 
Β. « ΝΕΟΙ» ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ 
 

 
Με τις διατάξεις του άρθρου 22 παρ.2 α του Ν.2084/92 ( ΦΕΚ 165 

τ.Α’/92 ) , όπως αυτές αντικαταστάθηκαν από τις διατάξεις του άρθρου 
13 του Ν.3232/04 (ΦΕΚ 48/τ.Α’/04) για την κατηγορία των «νέων» 
ασφαλισμένων ( δηλ. των υπαχθέντων στην ασφάλιση μετά την 1/1/1993) 
ορίζεται ότι , η εισφορά για την ασφάλιση αναπηρίας, γήρατος, θανάτου 
στους φορείς κύριας ασφάλισης που ασφαλίζουν μισθωτούς υπολογίζεται 
επί τω  αποδοχών των ασφαλισμένων , οι οποίες κατάν  
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μήνα δεν μπορούν να υπερβαίνουν το οκταπλάσιο του κατά το έτος 
1991μέσου μηνιαίου κατά κεφαλή Ακαθάριστου Εθνικού Προϊόντος 
(Α.Ε.Π.) ,αναπροσαρμοζόμενου με το εκάστοτε ποσοστό αύξησης των 
συντάξεων των δημοσίων υπαλλήλων. 

Κατά συνέπεια, για τους «νέους» ασφαλισμένους το ανώτατο όριο 
των κατά μήνα ασφαλιστέων αποδοχών μετά τις αυξήσεις που είχαν 
δοθεί , και όπως ισχύει από 1/10/2008 έως και σήμερα ανέρχεται σε   
5.543,55 ευρώ.(Σχετ. το υπ’αριθμ.Α40/20/13-6-2008 Γ.Ε. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ). 

 
 

2. ΚΟΙΝΟΠΟΙΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ  
 

 
Με τις διατάξεις της υποπαραγράφου ΙΑ.6  περίπτωση 1 του 

άρθρου πρώτου του Ν.4093/12 ορίζεται ότι : 
 « 1. Το ανώτατο όριο ασφαλιστέων αποδοχών για τους 

ασφαλιζόμενους από 1/1/1993 μισθωτούς που προβλέπεται στην 
περίπτωση α’ της παρ. 2 του άρθρου 22 του Ν.2084/92 (Α’ 165) , όπως 
αυτή έχει αντικατασταθεί με την παρ. 1 του άρθρου 13 του Ν.3232/2004 
(Α’ 48) ισχύει από 1/1/2013 και για τους υπαχθέντες στην ασφάλιση 
μέχρι 31/12/1992 μισθωτούς των φορέων κύριας και επικουρικής 
ασφάλισης, αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής 
Ασφάλισης και Πρόνοιας συμπεριλαμβανομένων του ΝΑΤ και της 
Τράπεζας της Ελλάδος. 

 Όπου από γενική ή καταστατική διάταξη προβλέπεται μεγαλύτερο 
ανώτατο όριο ασφαλιστέων αποδοχών , αυτό διατηρείται.» 

 
 

3. ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ - ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ 
 

 

Συνεπώς, σύμφωνα με τις  ανωτέρω κοινοποιούμενες διατάξεις , 
εναρμονίζεται το ανώτατο όριο ( πλαφόν) ασφαλιστέων αποδοχών των 
«παλαιών»  μισθωτών ασφαλισμένων ( υπαχθέντων για πρώτη φορά στην 
ασφάλιση μέχρι 31/12/1992) με εκείνο των «νέων» μισθωτών  ασφαλισμένων 
( υπαχθέντων για πρώτη φορά στην ασφάλιση από 1/1/1993 και εφεξής).  

Κατά συνέπεια , για τους «παλαιούς» ασφαλισμένους, ,   εισφορές 
καταβάλλονται για κάθε ημέρα εργασίας για αποδοχές όχι μέχρι του 
ανώτατου ορίου του ημερήσιου μισθού της ανώτατης ασφαλιστικής 
κλάσης  , όπως προέβλεπε το προϊσχύον καθεστώς, αλλά πλέον επί αποδοχών 
μέχρι του 1/25 του οκταπλασίου του κατά το έτος 1991 μέσου μηνιαίου 
κατά κεφαλή Ακαθάριστου Εθνικού Προϊόντος (ΑΕΠ) , 
αναπροσαρμοζόμενου με το εκάστοτε ποσοστό αύξησης των συντάξεων  
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των δημοσίων υπαλλήλων, δηλ. μέχρι ημερήσιου μισθού :  221,742  ευρώ 
για 1 ημέρα ασφάλισης, 443,484 ευρώ (2Χ221,742) για 2 ημέρες ασφάλισης 
και 5.543,55 ευρώ για 25 ημέρες. 

 
Ειδικά για τους οικοδόμους, για τους αναφερόμενους στην 

παράγραφο 1 Α της παρούσας λόγους, το ημερομίσθιο ορίζεται σε 266,09 
ευρώ ( δηλ. 221,742 Χ 1,20% ). 

 
Επισημαίνουμε ότι , με τις διατάξεις του  Ν.4093/12 προβλέπεται 

μεν αύξηση του ανώτατου ορίου ασφαλιστέων αποδοχών «παλαιών» 
ασφαλισμένων έτσι ώστε να εναρμονιστεί με αυτό των «νέων» , δεν 
επέρχεται όμως καμία άλλη τροποποίηση όσον αφορά τη  βάση και τον 
τρόπο υπολογισμού των εισφορών ,τόσο για τους «παλαιούς» όσο και για 
τους «νέους»  οι οποίες εξακολουθούν να ισχύουν. 

 Συνεπώς, σύμφωνα με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 2 
του  άρθρου 25 του Ν.1846/51, οι οποίες παραμένουν σε ισχύ ( δεδομένου ότι 
με τις διατάξεις του Ν.4093/12 επήλθε τροποποίηση μόνο στο στ’ εδάφιο της 
παρ. 2 του εν λόγω άρθρου),  για μεν τους «παλαιούς» ασφαλισμένους 
εξακολουθεί ο υπολογισμός των εισφορών να γίνεται με βάση την ημέρα και 
τον ημερήσιο μισθό,  για δε  τους «νέους» ασφαλισμένους, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 13 του Ν.3232/2004, ο υπολογισμός των εισφορών 
γίνεται βάσει των αποδοχών του μήνα. 

 
 
 

4. ΕΚΤΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ 
 

 
 
Το ανώτατο όριο ασφαλιστέων αποδοχών που ισχύει μέχρι σήμερα 

σε διάφορους φορείς ασφάλισης μισθωτών ποικίλλει , δεδομένου ότι ,σε 
κάποιους φορείς ,από καταστατικές ή γενικές διατάξεις, είτε δεν προβλέπεται 
η ύπαρξη «πλαφόν» ( ενδεικτικά αναφέρονται το ΤΣΠ-ΕΤΕ, ΤΣΠ-ΑΤΕ, ΤΑΠ-
ΙΛΤ. ΤΑΠ-ΕΤΒΑ, ΤΑΠ-ΟΤΕ, ΤΣΠ-ΗΣΑΠ κλπ) είτε σε άλλους φορείς 
τίθενται διάφορα «πλαφόν» , όπως ενδεικτικά αναφέρουμε το ΤΑΠ-ΔΕΗ του 
οποίου το ανώτατο όριο ασφαλιστέων αποδοχών ανέρχονταν σε 4.544,83 
ευρώ.  

Με το τελευταίο εδάφιο της περ. 1 του άρθρου πρώτου του 
κοινοποιούμενου νόμου , ορίζεται ότι ,όπου από γενική ή καταστατική 
διάταξη προβλέπεται μεγαλύτερο ανώτατο όριο ασφαλιστέων αποδοχών , 
αυτό διατηρείται. 

Συνεπώς, με την κοινοποιούμενη διάταξη προβλέπεται ότι :  
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α) Σε όσους φορείς κύριας και επικουρικής ασφάλισης το ανώτατο όριο 
(πλαφόν) ασφαλιστέων αποδοχών των «παλαιών» ασφαλισμένων μισθωτών 
είναι χαμηλότερο από το αντίστοιχο των «νέων» , τούτο εξισώνεται.    

Παράλληλα , λαμβάνεται μέριμνα ώστε όπου το πλαφόν είναι 
υψηλότερο ή δυνητικά υψηλότερο τούτο εξακολουθεί να ισχύει. 

α) 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.  

 
 

 
5. ΕΝΑΡΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ  

 
 
Με τις διατάξεις της περ.1 του άρθρου πρώτου του 

κοινοποιούμενου νόμου , ως  ημερομηνία έναρξης εφαρμογής των διατάξεων 
που προβλέπουν την αύξηση του ανώτατου ορίου ασφαλιστέων αποδοχών 
«παλαιών» ασφαλισμένων έτσι ώστε να εναρμονιστεί με αυτό των «νέων» , 
ορίζεται η 1/1/2013. 

 
Κατά συνέπεια, το ανώτατο όριο ( πλαφόν) ασφαλιστέων αποδοχών 

των «παλαιών» μισθωτών ασφαλισμένων σύμφωνα με τα ανωτέρω, θα 
εφαρμόζεται για τον υπολογισμό των εισφορών μισθολογικών περιόδων 
απασχόλησης από 1/1/2013 και εφεξής. 

 
                      
 
 
Συν.:  5φ 

     
 

                                                            Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ 
                                                        ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 
 
 
                                                             ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΓΔΟΝΤΑΚΗ 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ  
1.  Γρ. κ. Διοικητή  
2.  Γρ. κ. κ. Υποδιοικητών  
3.  Γρ. κ. κ. Γεν. Δ/ντών  
4.  Γρ. κ. κ. Συντονιστών  
5.  Όλα τα Υπουργεία - Δ/νσεις Διοικητικού (για την άμεση ενημέρωση  

αυτών και των εποπτευόμενων Υπηρεσιών, ΝΠΔΔ, Οργανισμών, Δημ. 
Επιχειρήσεων κ.α.)  

6.  Υπουργείο Εργασίας  Κοιν. Ασφάλισης και Πρόνοιας 
  Γενική Γραμματεία Κοιν. Ασφαλίσεων  
Σταδίου 29, 10110 Αθήνα  

7.  Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων  
Ακαδημίας 7, 10671 Αθήνα  

8.  Σ.Ε.Β.  
Ξενοφώντος 5, 10557 Αθήνα  

9.  Σύνδεσμος Ανων. Εταιρειών και ΕΠΕ  
Πανεπιστημίου 16, 10672 Αθήνα  

10.  Σύνδεσμος Βιομηχάνων Βόρειας Ελλάδας  
 Προμηθέως 32, 54629 Θεσ/νίκη  

11.  Σύνδεσμος Βιομηχάνων Αττικής και Πειραιώς  
Ακαδημίας 15, 10671 Αθήνα  

12.  Ένωση Ελληνικών Τραπεζών  
 Μασσαλίας 1 και Σόλωνος, 10680 Αθήνα  

13.  Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος  
Λ. Συγγρού 188, 17671 Αθήνα  

14.  Κ.Ε.Δ.Κ.Ε.  
Ακαδημίας 65 και Γενναδίου 8, 10678 Αθήνα  

15.  Πανελλήνια Ομοσπονδία Εμπορικών Κλαδικών Οργανώσεων  
Λυκαβηττού 7, 10672 Αθήνα  

16.  Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών  
Ακτή Μιαούλη 85 , 18537 Πειραιάς  

17.  Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο της Ελλάδας  
Σταδίου 24 , 10564 Αθήνα  

18.  Γ.Σ.Ε.Ε.  
28

ης 
Οκτωβρίου 69, 10434 Αθήνα  

19.  Πανελλήνια Ομοσπονδία Λογιστών  
Κάνιγγος 27 , 10682 Αθήνα  

20.  Ένωση Φοροτεχνικών Ελευθέρων Επαγγελματιών  
Λ. Αλεξάνδρας 60 , 11473 Αθήνα  

21.  Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Ελλάδος  
Καποδιστρίου 24 , 10682 Αθήνα  
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22.  Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών  
Ακαδημίας 7 , 10671 Αθήνα  

23.  Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσ/νίκης  
Τσιμισκή 29 , 54624 Θεσ/νίκη  

24.  Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιά  
Λουδοβίκου 1 Πλ. Οδησσού , 18531 Πειραιάς  

25.  Ομοσπονδία Επαγγελματιών Εμπόρων  
Νομού Θεσ/νίκης  
Αριστοτέλους 3, 54624 Θεσ/νίκη  

26.  Ομοσπονδία Εμπορικών Συλλόγων Πελοποννήσου  
Κανακάρη 46 - 52, 26221 Πάτρα  

27.  Επιτροπή Διαχείρισης Ο.Π.Σ. – Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ.  
Πατησίων 12, Αθήνα  

28.  Επιχ/κή Ομάδα Ασφαλιστικών Εισφορών  
Πατησίων 12, Αθήνα  

29.  Ομάδα Παρακολούθησης Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών  
Πατησίων 12, Αθήνα  

30. 
 

Ανάδοχος Ο.Π.Σ. – Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ.  

31.  
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Π.Ο.Φ.Ε.Ε. 
Πανελλήνια Ομοσπονδία Φοροτεχνικών Ελευθέρων Επαγγελματιών Ελλάδας 
Ιουλιανού 42-46  
10434 Αθήνα 

32 . Ομοσπονδία Φορτοεκφορτωτών Ελλάδας  
Σαπφούς 18,  
10553, Αθήνα. 
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