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ΘΔΜΑ: Δπίδνκα Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο Σπληαμηνχρσλ (ΔΚΑΣ) γηα ην έηνο 2017
Σαο γλσξίδνπκε φηη, θαη’ εμνπζηνδφηεζε ηνπ άξζξνπ 92 ηνπ λ. 4387/2016
(A,85) φπσο ηζρχεη, εθδφζεθε ε Κ.Υ.Α κε αξηζκ. Φ. 11321/51600/1975/14-12-2016
(ΦΔΚ 4101, Β) «Αλαπξνζαξκνγή πνζψλ Δπηδφκαηνο Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο
Σπληαμηνχρσλ (Δ.Κ.Α.Σ) έηνπο 2017» ε νπνία αλαξηήζεθε ζην δηαδηθηπαθφ ηφπν
ΓΙΑΥΓΔΙΑ κε ΑΓΑ: 7Τ7Υ465Θ1Ω-Ω4Κ.
Δηδηθφηεξα:
Α. Γηθαηνύρα πξόζσπα
1.Τν ΔΚΑΣ θαηαβάιιεηαη (εθφζνλ, επηπξόζζεηα, πιεξνχληαη νη ειηθηαθέο
πξνυπνζέζεηο, ηα εηζνδεκαηηθά θξηηήξηα θαη νη ινηπέο πξνυπνζέζεηο πνπ
αθνινπζνχλ):
α) ζε φζνπο ιακβάλνπλ ήδε θαηά ηελ εκεξνκελία δεκνζίεπζεο ηνπ λ.4387/2015
ζχληαμε (γήξαηνο, αλαπεξίαο ή ζαλάηνπ) ησλ εληαζζφκελσλ ζηνλ ΔΦΚΑ θνξέσλ
θχξηαο αζθάιηζεο (πιελ ΟΓΑ), θαζψο θαη ηεο Τξάπεδαο ηεο Διιάδνο,
β) ζε φζνπο δηθαηνχληαη ζχληαμεο (γήξαηνο, αλαπεξίαο ή ζαλάηνπ) απφ ηνπο αλσηέξσ
νξγαληζκνχο θχξηαο αζθάιηζεο, ε θαηαβνιή ηεο νπνίαο – ζχκθσλα κε ηελ απφθαζε
ζπληαμηνδφηεζεο ηνπ αξκφδηνπ θνξέα θχξηαο αζθάιηζεο- αξρίδεη πξηλ απφ ηελ
έλαξμε ηζρχνο ηνπ λ. 4387/2015 (ήηνη κέρξη θαη 12/5/2016).
Δπνκέλσο, φζνη θαηαζηνχλ ζπληαμηνχρνη ησλ αλσηέξσ θνξέσλ θχξηαο αζθάιηζεο απφ
ηελ 13/5/2016 θαη εθεμήο δελ δηθαηνχληαη ην ΔΚΑΣ (αλεμαξηήησο αλ πιεξνχλ ή φρη
ηα θξηηήξηα ηεο παξαγξάθνπ Β ηνπ παξφληνο ).
Β. Πξνϋπνζέζεηο θαηαβνιήο ηνπ ΔΚΑ γηα ην έηνο 2017
Γηα λα δηθαησζνχλ ην ΔΚΑΣ έηνπο 2017 ηα πξφζσπα ηεο παξαγξάθνπ Α ζα πξέπεη
λα πιεξνχλ αζξνηζηηθά ηηο αθφινπζεο πξνυπνζέζεηο:
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α) λα έρνπλ ζπκπιεξψζεη ην 65ν έηνο ηεο ειηθίαο ηνπο. Τν πξναλαθεξφκελν
φξην ειηθίαο δελ απαηηείηαη γηα ηνπο ζπληαμηνχρνπο ιφγσ αλαπεξίαο κε πνζνζηφ 80%
θαη άλσ θαη γηα ηα ηέθλα πνπ ιακβάλνπλ ζχληαμε ιφγσ ζαλάηνπ ηνπ γνλέα ηνπο. Σηελ
πεξίπησζε πνπ θάπνηνο, ν νπνίνο ππάγεηαη ζηα δηθαηνχρα πξφζσπα ηεο αλσηέξσ
παξαγξάθνπ Α ηνπ παξφληνο, ζπκπιεξψζεη ην απαηηνχκελν φξην ειηθίαο (65 ν) εληφο
ηνπ 2017 δηθαηνχηαη ην ΔΚΑΣ 2017 θαη απηφ θαηαβάιιεηαη απφ ηελ πξψηε ηνπ
επφκελνπ ηεο ζπκπιήξσζεο ηνπ 65νπ έηνπο ηεο ειηθίαο κήλα.
β) ην ζπλνιηθό θαζαξό εηήζην εηζόδεκά ηνπο από ζπληάμεηο (θχξηεο,
επηθνπξηθέο θαη βνεζήκαηα θαηαβαιιφκελα ζε ρξήκα) κηζζνχο, εκεξνκίζζηα θαη
ινηπά επηδφκαηα λα κελ ππεξβαίλεη ην πνζφ ησλ επηά ρηιηάδσλ ελληαθνζίσλ
εβδνκήληα δχν (7.972) επξψ. Πξνθεηκέλνπ λα πξνζδηνξηζζεί ην εηζόδεκα απηό δελ
ιακβάλνληαη ππόςε:
- ηα πνζά πνπ αληηζηνηρνχλ ζε ζχληαμε ζπκάησλ πνιέκνπ θαη αλαπήξσλ πνιεκηθήο
πεξηφδνπ θαηά ηελ εθηέιεζε ζηξαηησηηθήο ππεξεζίαο θαζψο θαη
ζπκάησλ
ηξνκνθξαηίαο. Σην ζεκείν απηφ θαη γηα ηελ απνθπγή παξεξκελεηψλ ζεκεηψλεηαη, φηη
σο πξνο ηα ζχκαηα πνιεκηθήο πεξηφδνπ θαη θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο ζηξαηησηηθήο
ππεξεζίαο, ζρεηηθή αλαιπηηθή εξκελεία έρεη δνζεί κε ην έγγξαθν ηνπ Υπνπξγείνπ
Φ80000/126/24.6.2015,
- ηα πνζά πνπ αληηζηνηρνχλ ζηα πξνλνηαθά επηδφκαηα αξκνδηφηεηαο Γεληθήο
Γηεχζπλζεο Πξφλνηαο ηνπ Υπνπξγείνπ Δξγαζίαο , Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη
Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο πνπ ρνξεγνχληαη απφ ηε Γεληθή Γξακκαηεία Κνηλσληθήο
Αιιειεγγχεο .
Αληίζεηα, ζπλππνινγίδνληαη ζην θξηηήξην απηφ ην επίδνκα απφιπηεο αλαπεξίαο, ην
επίδνκα παξαπιεγίαο-ηεηξαπιεγίαο , ην θαζαξφ πνζφ απφ ζπληάμεηο θαη κηζζνχο
αιινδαπήο πξνέιεπζεο, ηα πνζά ζηξαηησηηθήο ζχληαμεο πνπ ρνξεγνχληαη ζε
αλαπήξνπο εηξεληθήο πεξηφδνπ.
γ) ην ζπλνιηθό εηήζην αηνκηθό θνξνινγεηέν θαζψο θαη ην απαιιαζζφκελν ή
θνξνινγνχκελν κε εηδηθφ ηξφπν εηζφδεκα ηνπ ζπληαμηνχρνπ λα κελ ππεξβαίλεη ην
πνζφ ησλ νθηψ ρηιηάδσλ νθηαθνζίσλ νγδφληα ηεζζάξσλ (8.884) επξψ
δ) Τν ζπλνιηθό εηήζην νηθνγελεηαθό θνξνινγεηέν θαζψο θαη ην
απαιιαζζφκελν ή θνξνινγνχκελν κε εηδηθφ ηξφπν εηζφδεκα λα κελ ππεξβαίλεη ην
πνζφ ησλ έληεθα ρηιηάδσλ (11.000) επξψ.
Σα πνζά πνπ νξίδνληαη ζηηο αλσηέξσ πεξηπηώζεηο β,γ,δ αθνξνύλ
εηζνδήκαηα πνπ δειώζεθαλ θαηά ην πξνεγνύκελν θνξνινγηθό έηνο, δειαδή
εμεηάδνληαη ηα εηζνδήκαηα πνπ απνθηήζεθαλ από 1.1.2015-31.12.2015.
ε) Τν ζπλνιηθό αθαζάξηζην πνζό θύξηαο θαη επηθνπξηθήο ζύληαμεο πνπ
θαηαβάιιεηαη ζην ζπληαμηνχρν θαηά ην κήλα έλαξμεο ηζρχνο ηεο θνηλνπνηνχκελεο
ΚΥΑ (ήηνη, ζχληαμε κελφο Γεθεκβξίνπ 2016), ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ πάζεο
θχζεσο επηδνκάησλ λα κελ ππεξβαίλεη ηα εμαθφζηα εμήληα ηέζζεξα (664) επξψ.
Γηεπθξηλίδνπκε ζην ζεκείν απηφ φηη γηα ηελ εμέηαζε ηνπ θξηηεξίνπ απηνχ ν
θξίζηκνο κήλαο (Γεθέκβξηνο 2016 ) πξέπεη λα είλαη κήλαο πιήξνπο ζπληαμηνδφηεζεο.
Σα θαηαβιεζέληα από νπνηνλδήπνηε αζθαιηζηηθό θνξέα πνζά ΔΚΑ δελ
ιακβάλνληαη ππόςε θαηά ηελ εμέηαζε ησλ αλσηέξσ εηζνδεκαηηθώλ θξηηεξίσλ .
ζη) Δηδηθά φζνλ αθνξά ζηνπο αιινδαπνχο – πνιίηεο ηξίησλ ρσξψλ - δηθαηνχρνπο
ηνπ ΔΚΑΣ, εθηφο απφ ηνλ φξν ηεο κόληκεο δηακνλήο ηνπο ζηελ Διιάδα θαη κε ζθνπφ
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ηε δηαζθάιηζε ρνξήγεζήο ηνπ ζε λφκηκα δηακέλνληεο, απαηηείηαη πιένλ ξεηψο ε
δηακνλή ηνπο ζηε ρψξα λα είλαη θαη λόκηκε.
ε) Δπηζεκαίλνπκε όηη, νη δηθαηνύρνη ηνπ ΔΚΑ δελ κπνξνύλ λα ιάβνπλ ηα
αληηζηαζκηζηηθά κέηξα ησλ πεξηπηώζεσλ β θαη γ ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 31 ηνπ λ.
4411/2016 (Α, 142).
Γ. Πνζά ΔΚΑ γηα ην έηνο 2017
1. Τα θαηαβαιιφκελα κεληαίσο πνζά ηνπ ΔΚΑΣ ζηνπο δηθαηνχρνπο, αλάινγα κε ην
χςνο ηνπ εηζνδήκαηνο απφ ζπληάμεηο, θχξηεο θαη επηθνπξηθέο, κηζζνχο, εκεξνκίζζηα
θαη ινηπά επηδφκαηα ή βνεζήκαηα, απεηθνλίδνληαη αλαιπηηθά ζηνλ εμήο πίλαθα:
ΠΟΟ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ απφ ζπληάμεηο
(θχξηεο
θαη
επηθνπξηθέο),
κηζζνχο,
εκεξνκίζζηα θαη ινηπά επηδφκαηα (ζε επξψ)

ΠΟΟ Δ.Κ.Α.. (ζε επξψ)

έσο 7.216,00

115,00

Απφ 7.216,01 κέρξη 7.518,00

86,25

Απφ 7.518,01 κέρξη 7.720,00

57,50

Απφ 7.720,01 κέρξη 7.972,00

28,75

Τα αλσηέξσ πνζά επηδφκαηνο ρνξεγνχληαη ζηνπο ζπληαμηνχρνπο ιόγσ γήξαηνο
θαη αλαπεξίαο πνπ ιακβάλνπλ πιήξε ζύληαμε.
Αληίζεηα, ην ΔΚΑ ηζνύηαη κε ηα 2/3 ησλ αλαθεξόκελσλ ζηνλ αλσηέξσ πίλαθα
πνζώλ γηα ηνπο ζπληαμηνύρνπο :
α) ιφγσ γήξαηνο θαη αλαπεξίαο πνπ ιακβάλνπλ κεησκέλε ζύληαμε (δειαδή είηε
έρνπλ ζπληαμηνδνηεζεί ζε φξην ειηθίαο κηθξφηεξν ηνπ αληίζηνηρνπ πιήξνπο ή κε
πνζνζηφ αλαπεξίαο ρακειφηεξν εθείλνπ πνπ θαηά πεξίπησζε θαη αζθαιηζηηθφ θνξέα
πξνβιέπεηαη γηα ρνξήγεζε πιήξνπο ζχληαμεο),
β) πνπ δελ ζεκειηψλνπλ απηνηειέο δηθαίσκα ζπληαμηνδφηεζεο κε ρξφλν αζθάιηζεο
πνπ έρνπλ πξαγκαηνπνηήζεη ζηελ Διιάδα.
Δηδηθά, γηα ηα πξφζσπα ηεο αλσηέξσ πεξίπησζεο β) , ε ηπρφλ κε θαηαβιεζείζα πξηλ
απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηεο θνηλνπνηνχκελεο δηάηαμεο δηαθνξά ηνπ 1/3 ηνπ πνζνχ
ΔΚΑΣ, δελ ρνξεγείηαη.
Σηηο πεξηπηψζεηο ησλ ζπληαμηνχρσλ ιφγσ αλαπεξίαο νπνηαδήπνηε κεηαβνιή ηνπ
πνζνζηνχ αλαπεξίαο ηνπο (απμεηηθή ή κεησηηθή) εληφο ηνπ ίδηνπ εκεξνινγηαθνχ
έηνπο ζην νπνίν θαηαβάιιεηαη ην ΔΚΑΣ, δελ επηθέξεη θακία κεηαβνιή ζην πνζφ
απηνχ, εθφζνλ βέβαηα έρεη ζπκπιεξσζεί θαηά πεξίπησζε θαη ε απαηηνχκελε ειηθία
ησλ 65 εηψλ.
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2. Σηηο πεξηπηψζεηο πξνζψπσλ πνπ είλαη ζπλδηθαηνχρνη ζχληαμεο ιφγσ ζαλάηνπ, ηα
πνζά ηνπ ΔΚΑΣ επηκεξίδνληαη θαηά ην ίδην πνζνζηφ επηκεξηζκνχ ηεο ζχληαμεο, φπσο
πξνβιέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ νηθείνπ αζθαιηζηηθνχ θνξέα ηνπο , άιισο απφ ηελ
θιεξνλνκηθή κεξίδα ηνπο.
3. Γηεπθξηλίδεηαη φηη ηα πνζά ηνπ ΔΚΑΣ δελ ππφθεηληαη ζε αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο
ππέξ ηνπ Κιάδνπ Αζζέλεηαο θαη Δηζθνξάο Αιιειεγγχεο Σπληαμηνχρσλ ηνπ αξ. 38
ηνπ λ.3863/2010, φπσο ηζρχεη (παξ. 7 ηνπ θνηλνπνηνχκελνπ άξζξνπ ).
4. Όζνλ αθνξά ηελ θαηαβνιή ηνπ ΔΚΑΣ ζε δηθαηνχρνπο δηακέλνληεο εθηφο Διιάδαο,
κε ηελ παξ. 8 ηεο θνηλνπνηνχκελνπ άξζξνπ νξίδεηαη ξεηψο φηη ην επίδνκα δελ
θαηαβάιιεηαη ζε δηθαηνχρνπο πνπ δηακέλνπλ κφληκα ζε ρψξεο εθηφο ηεο Δπξσπατθήο
Έλσζεο, ΔΟΦ θαη Διβεηίαο. Δπνκέλσο, θαη ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ πεξ. ζη΄ ηεο παξ. 1
ηνπ θνηλνπνηνχκελνπ άξζξνπ , ζε δηθαηνχρνπο Έιιελεο πνιίηεο θαη πνιίηεο ρσξψλκειψλ ηεο Δ.Δ., ΔΟΦ θαη Διβεηίαο ε απξφζθνπηε θαηαβνιή ηνπ επηδφκαηνο ηειεί ππφ
ηελ πξνυπφζεζε ηεο κφληκεο δηακνλήο (θαηνηθίαο) εληφο ηεο Δ.Δ., ΔΟΦ θαη Διβεηίαο .
Καηφπηλ ησλ αλσηέξσ , παξαθαινχκε γηα ηηο ελέξγεηέο αξκνδηφηεηάο ζαο γηα ηελ
έγθαηξε πινπνίεζε ησλ αλσηέξσ θνηλνπνηνχκελσλ δηαηάμεσλ. Οη ππεξεζίεο ηνπ
Υπνπξγείνπ Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο είλαη ζηε
δηάζεζή ζαο γηα θάζε πεξαηηέξσ ελεκέξσζε ή δηεπθξίληζε.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ :
1.Γραυείο κ. Υποσργού
2. Γραυείο κ. Υυσποσργού Κ.Α.
3.Γραυείο κ. Γεν. Γραμματέα Κ.Α.
4. Γραυείο κ. Γεν. Δ/ντή Κ.Α.
5. Γραυείο κ. Γεν. Δ/ντριας Οικ.Υ.
6. Όλες τις Δ/νσεις της Γ.Γ.Κ.Α.
7. ΙΡΙΔΑ
8. Δ/νση Κ.Α.Μ.Α. (Δ13)

Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΔΡΓΑΙΑ,
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ
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