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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 ∆ηµοσιονοµικής Στρατηγικής
2013-2016 – Επείγοντα Μέτρα Εφαρµογής του ν.4046/2012 και του Μεσοπρόθεσµου
Πλαισίου ∆ηµοσιονοµικής 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 ∆ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
Κ.Α.
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