
 
 
                                                                                                                                                 

  
                                                                                  
               ΔΙΟΙΚΗΣΗ 
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣH  ΠΑΡΟΧΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ       
Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 8 (10241)       
Πληροφορίες: Π. Δάβου                                
Αριθ. Τηλεφώνου: 2105215189    
FAX: 2105230046           
e-mail : diefpar@ika.gr                           

Αθήνα,   9 Ιουνίου 2016  
 
 
Αριθ.  Πρωτ.   ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ 
Σ48/41             ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 
                          ΑΡ.: 16 
 
ΠΡΟΣ: 
Τους Αποδέκτες του Πίνακα Α’ 
 
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: 
1. Η.ΔΙ.Κ.Α.  Α.Ε. 
    Δ/νση: Λειτουργίας  
    & Υποστήριξης Εφαρμογών 
   Α) Υποδ/νση: Υποστήριξης Πελατών 
   Τμήμα: ΙΚΑ (υπόψη κ. Αθανασίου) 
   Β) Υποδ/νση: Ειδικών Εφαρμογών 
    Τμήμα: Εθν. Μητρ. Συντάξεων 
    Λαγουμιτζή 40  Ν. Κόσμος  
    11745  ΑΘΗΝΑ 
2. Γενική Δ/νση Πληροφορικής 
    Δ/νση Εκμετάλλευσης 
    Τμήμα Παραγωγής και Διακίνησης 
    Αναφορών ( Συντάξεις) 
    Πατησίων 12   10677 ΑΘΗΝΑ 
3. Ο.Π.Σ.  ΙΚΑ-ΕΤΑΜ 
    Επιχειρησιακή Ομάδα Παροχών 
    Πατησίων 12 
    10677 ΑΘΗΝΑ 
 

 
 
ΘΕΜΑ: Χορήγηση Επιδόματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (Ε.Κ.Α.Σ.) 

κατά το έτος 2016. 
  
 Κοινοποιούμε προς ενημέρωσή σας και εφαρμογή τη διάταξη του άρθ. 92 του ν. 

4387/2016 (ΦΕΚ. 85/τ. Α’/ 12.5.2016 ) «Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλισης –  
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Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού – συνταξιοδοτικού συστήματος – Ρυθμίσεις φορολογίας 

εισοδήματος και τυχερών παιγνίων και άλλες διατάξεις» καθώς και τις με αρ. πρωτ.  αριθ. 

Φ.80000/οικ. 22102/922/1.6.2016 (ΑΔΑ: ΩΚ50465Θ1Ω-ΘΣ5) και 

Φ.80000/οικ.26066/1065/8.6.2016 ( ΑΔΑ: ΩΣ5Ο465Θ1Ω-097) εγκυκλίους του Υπουργείου 

Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης και με τις οποίες 

παρέχονται οδηγίες και διευκρινίσεις σχετικά με τη χορήγηση του Ε.Κ.Α.Σ. για το έτος 

2016, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου αυτού, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις 

διατάξεις της παρ. 6 του άρθ. 235 του ν. 4389/2016 (ΦΕΚ 94 /τ. Α’/27.5.2016) και της παρ. 

9 του άρθρου δευτέρου του ν. 4393/2016 (ΦΕΚ. 106/τ. Α’/6.6.2016), τις οποίες επίσης 

κοινοποιούμε. 

Κατόπιν των ανωτέρω, επιπλέον των όσων αναφέρονται στις εγκυκλίους αυτές, σας 

επισημαίνουμε τα ακόλουθα: 

 1. Καταρχήν, με την παρ. 9α΄του δεύτερου άρθρου του ν. 4393/2016, η φράση του 

πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθ. 92 του ν. 4387/2016  «από 1/1/2016», αντικαθίσταται 

με τη φράση «από 1/6/2016».  

Ως εκ τούτου, η καταβολή του επιδόματος για το τρέχον έτος με τους όρους και τις 

προϋποθέσεις του άρθ. 92 του ν. 4387/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις ως 

άνω διατάξεις, ξεκινάει από 1/6/2016. 

 Με την παράγραφο 10 του άρθ. 92 του ν. 4387/2016, όπως προέκυψε μετά από την 

αναρίθμηση των παραγράφων του άρθρου αυτού με την παρ. 9ε’ του δεύτερου άρθρου  

του ν. 4393/2016, καταργείται το άρθ. 20 του ν. 2434/1996. 

 2. Με τις διατάξεις των παρ. 1 περ. β’, γ’ και δ’ του άρθ. 92 του ν. 4387/2016, 

τροποποιείται το ύψος του εισοδήματος των συνταξιούχων που ελέγχονται για τη 

χορήγηση του ΕΚΑΣ Ιουνίου – Δεκεμβρίου 2016,  ανά κατηγορία (εισόδημα από μισθωτές 

υπηρεσίες, ατομικό και οικογενειακό φορολογητέο εισόδημα), καθώς και το ύψος του 

συνολικού ακαθάριστου ποσού κύριας και επικουρικής σύνταξης που καταβάλλεται 

στους συνταξιούχους το μήνα Μάιο 2016 (μήνας δημοσίευσης του ν. 4387/2016), στο 

οποίο συμπεριλαμβάνονται και τα πάσης φύσεως επιδόματα, το οποίο ανέρχεται πλέον 

στο όριο των 664,00 ευρώ (παρ. 1 περ. ε’) 

 3. Δεν προβλέπεται χορήγηση ποσού ΕΚΑΣ 30,00 ευρώ μηνιαίως, με ειδικά 

εισοδηματικά κριτήρια.  
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4. Δεν χορηγείται το επίδομα σε συνταξιούχους λόγω γήρατος και επιζώντες 

συζύγους που λαμβάνουν σύνταξη λόγω θανάτου εάν δεν έχουν συμπληρώσει το 65ο 

έτος της ηλικίας τους, ακόμα και αν πληρούν όλες τις υπόλοιπες προϋποθέσεις (παρ. 1 περ. 

α’ ν. 4387/2016). 

Για τους συνταξιούχους λόγω αναπηρίας με ποσοστό 80% και άνω, ανεξάρτητα 

από την αιτιολογία του αιτήματος που κατέθεσαν στα ΚΕ.Π.Α., που δικαιούνται το 

Ε.Κ.Α.Σ. σε ηλικία μικρότερη των 65 ετών, έχει αποσταλεί το αρχείο ΚΕ.Π.Α. στην 

Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. προκειμένου να συμπεριληφθούν στο αρχείο πληρωμής, εφόσον αυτοί 

πληρούν και τα εισοδηματικά κριτήρια. 

 5. Επίσης, δεδομένης της περ. δ’ της παρ. 2 του ν. 4387/2016περί χορήγησης 

μειωμένου κατά 1/3 του ποσού ΕΚΑΣ σε όσους λαμβάνουν σύνταξη στην οποία 

συνυπολογίζονται και χρόνοι ασφάλισης σε χώρες του εξωτερικού, ρυθμίζεται πλέον το 

θέμα αυτό και τακτοποιείται η σχετική εκκρεμότητα που είχε προκύψει (βλ. ενότητα Ε’ 

της εγκυκλίου 33/2013). 

 6. Σύμφωνα με το προτελευταίο εδάφιο της περ. δ’ της παρ. 2, οποιαδήποτε 

μεταβολή στο ποσοστό αναπηρίας του δικαιούχου – συνταξιούχου αναπηρίας -  εντός 

του ίδιου ημερολογιακού έτους στο οποίο καταβάλλεται το ΕΚΑΣ, δεν επιδρά στο ποσό 

του επιδόματος που δικαιούται. 

Όμως, εάν ο συνταξιούχος λόγω αναπηρίας κατά το έτος αυτό κριθεί με ποσοστό 

αναπηρίας μικρότερο του 80% και δεν έχει συμπληρώσει το 65ο έτος της ηλικίας του, το 

επίδομα θα διακοπεί από την πρώτη του επόμενου μήνα από αυτόν που φέρει το 

μικρότερο ποσοστό.  

7. Στην παρ. 5 ορίζεται ότι «σε περίπτωση υποβολής με δόλο ανακριβούς δήλωσης εκ 

μέρους του συνταξιούχου είτε για το φορέα καταβολής του επιδόματος είτε για τα εισοδηματικά 

στοιχεία, καθώς και σε περίπτωση πολλαπλής είσπραξης του επιδόματος, τα αχρεωστήτως 

καταβληθέντα ποσά του επιδόματος παρακρατούνται στο διπλάσιο από το ποσό της κύριας σύνταξης σε 

έξι (6) μηνιαίες δόσεις με απόφαση του αρμόδιου οργάνου του Ε.Φ.Κ.Α.».  

Συνεπώς, από τα ανωτέρω συνάγεται ότι απαγορεύεται η χορήγηση του επιδόματος από 

περισσότερους του ενός φορείς και η πολλαπλή είσπραξή του από τους συνταξιούχους. 
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 8. Τέλος, διευκρινίζονται οι μεταβολές που επήλθαν στις διατάξεις του άρθ. 92 του 

ν. 4387/2016, όπως ισχύουν πλέον, ως ακολούθως: 

α) Η παρ. 4 του άρθ. 92 του ν. 4387/2016 αντικαταστάθηκε με το περιεχόμενο της 

περ. β’ του δεύτερου άρθρου του ν 4393/2016. 

 β) Το πρώτο εδάφιο της παρ. 6 του άρθ. 92 του ν. 4387/2016 απαλείφεται βάσει της 

περ. 9γ’ του δεύτερου άρθρου του ν. 4393/2016. 

 γ) Η παρ. 9 του άρθ. 235 του ν. 4389/2016 καταργήθηκε με την περ. δ’ της παρ. 9 

του δεύτερου άρθρου του ν. 4393/2016. 

 δ)  Οι παρ. 8 και 9 του άρθ. 92 του ν. 4387/2016 αναριθμούνται τελικά σε 

παραγράφους 9 και 10 αντίστοιχα, σύμφωνα με την περ. ε’ της παρ. 9 του δευτέρου 

άρθρου του ν. 4393/2016. 

 ε) Με την παρ. 6 του άρθ. 235 του ν. 4389/2016 προστέθηκαν οι παρ. 8 και 9 μετά 

την παρ. 7 του άρθ. 92 του ν. 4387/2016 και η μεν παρ. 9 καταργήθηκε – όπως 

προαναφέρθηκε – ενώ παρέμεινε η παρ. 8, η οποία προβλέπει ότι η παρ. 3 του άρθ. 19 του 

ν. 1902/1990, όπως ισχύει, εφαρμόζεται και σε όσους παύουν να είναι δικαιούχοι του 

ΕΚΑΣ σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου αυτού μέχρι την οριστική κατάργησή του. 

 9. Εξακολουθούν να ισχύουν οι οδηγίες: 

α)  της ενότητας Δ’ της εγκυκλίου 33/2013, 

β) των παρ. 3 α’, β’, δ’, ε’, στ’, ζ’, η’, θ’ και ι’ του Γενικού Εγγράφου με αρ. πρωτ. 

Σ48/119/20.11.2013. 

 Ειδικά για την περίπτωση θ’ επισημαίνουμε ότι, προκειμένου να μην ελέγχεται το 

οικογενειακό φορολογητέο εισόδημα συνταξιούχου ο οποίος υποβάλλει ξεχωριστή 

φορολογική δήλωση από τον άλλο σύζυγο, θα πρέπει οπωσδήποτε να προσκομίζεται 

τουλάχιστον αντίγραφο κατατεθειμένης αγωγής διαζυγίου για την οποία υπάρχει 

εκκρεμοδικία, ή αντίγραφο αμετάκλητης δικαστικής απόφασης επί αγωγής διαζυγίου, 

η οποία λύει το γάμο. 

γ) των παρ. Α’1, 2, Β’, Γ’, Ε’, ΣΤ’, Ζ’, του Γενικού Εγγράφου με αρ. πρωτ. Σ48/68/15.9.2014. 

 10. Έχοντας υπόψη τις οδηγίες του ανωτέρω εγγράφου του Υπουργείου, σχετικά με 

τη χορήγηση του Ε.Κ.Α.Σ. στα πρόσωπα της περ. στ’ της παρ. 1 του άρθ. 92 του ν. 

4387/2016 και της παρ. 8 του ίδιου άρθρου (η οποία τελικά αριθμήθηκε σε παρ. 9), η 

χορήγηση του επιδόματος στα πρόσωπα αυτά θα πραγματοποιηθεί μόνο κατόπιν  
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ελέγχου από τις υπηρεσίες πληρωμής συντάξεων, μετά την υποβολή σχετικής αίτησης 

από τους ενδιαφερόμενους, προκειμένου να διασφαλιστεί με κάθε τρόπο η νομιμότητα. 

Για το θέμα αυτό θα επανέλθουμε με νεώτερες οδηγίες. 

 Ως προς τα υπόλοιπα θέματα, για τα οποία εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις 

του άρθ. 92 του ν. 4387/2016,  θα πρέπει να λάβετε υπόψη σας και τις σχετικές  οδηγίες των 

κοινοποιούμενων εγγράφων του Υπουργείου Εργασίας,  Κοινωνικής Ασφάλισης & 

Κοινωνικής Αλληλεγγύης. 

Τέλος, για τα θέματα που δεν ρυθμίζονται ρητά με τις κοινοποιούμενες διατάξεις 

και για την αντιμετώπιση των οποίων είναι απαραίτητο να δοθούν ειδικές οδηγίες από το 

Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης  & Κοινωνικής Αλληλεγγύης, θα 

επανέλθουμε με νεότερο έγγραφο.  

 

         
Συν/κά:  ΦΕΚ 85 Α’ ( σ. 2187, 2241, 2242) 
                 ΦΕΚ 94 Α’ (σ. 2657,2795, 2796, 2797) 
                 ΦΕΚ  106 Α’ (σ. 6587, 6733, 6734) 
                 Οι με αρ. πρωτ. Φ.80000/οικ. 22102/922/1.6.2016 
                 & Φ.80000/οικ.26066/1065/8.6.2016 
                 εγκύκλιοι Υ.Ε.Κ.Α.Κ.Α. 
 
 
 
       Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ 
             ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 
           Χαρίκλεια Γδοντάκη 
 
       
 
 
 
 
 
 
        Ακριβές Αντίγραφο 
 
Η Προϊσταμένη του Τμήματος 
  Γραμματειακής Υποστήριξης  
     & Διοικητικής Μέριμνας 
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ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ    Αρ. Φύλλου 85
12 Μαΐου 2016

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘM. 4387
Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας − Μεταρρύθμιση 

ασφαλιστικού − συνταξιοδοτικού συστήματος − Ρυθ−
μίσεις φορολογίας εισοδήματος και τυχερών παιγνί−
ων και άλλες διατάξεις.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΜΕΡΟΣ Α΄
ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ −
ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
 ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Άρθρο 1 
Θεμελιώδεις αρχές του Ενιαίου Συστήματος

Κοινωνικής Ασφάλειας

1. Οι κοινωνικές παροχές της Πολιτείας χορηγούνται 
στο πλαίσιο Ενιαίου Συστήματος Κοινωνικής Ασφάλειας, 
με σκοπό την εξασφάλιση αξιοπρεπούς διαβίωσης και 
κοινωνικής προστασίας, με όρους ισότητας, κοινωνικής 
δικαιοσύνης, αναδιανομής και αλληλεγγύης των γενεών. 
Το Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας περιλαμβά−
νει το Εθνικό Σύστημα Υγείας για τις παροχές υγείας, 
το Εθνικό Σύστημα Κοινωνικής Αλληλεγγύης για τις 
προνοιακές παροχές και το Εθνικό Σύστημα Κοινωνι−
κής Ασφάλισης για τις ασφαλιστικές παροχές, όπως 
ρυθμίζεται από το νόμο αυτόν.

2. Η κοινωνική ασφάλιση, η υγεία και η κοινωνική πρό−
νοια αποτελούν δικαίωμα όλων των Ελλήνων Πολιτών 
και όσων διαμένουν μόνιμα και νόμιμα στην Ελλάδα. Το 
Κράτος έχει υποχρέωση για την εξασφάλιση της βιωσι−
μότητας του Ενιαίου Συστήματος Κοινωνικής Ασφάλειας 
και για την απονομή των σχετικών παροχών σε όλους 
όσοι πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις.

3. Το Εθνικό Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλισης λειτουρ−
γεί με ενιαίους κανόνες για όλους τους ασφαλισμένους 
του Ε.Φ.Κ.Α..

Άρθρο 2
Εννοιολογικοί προσδιορισμοί

1. Από την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού, η κύ−
ρια σύνταξη εξ ιδίου δικαιώματος, ανικανότητας και 
εκ μεταβιβάσεως υπολογίζεται ως το άθροισμα δύο 
τμημάτων: της εθνικής σύνταξης του άρθρου 7 και της 
ανταποδοτικής σύνταξης του άρθρου 8 του παρόντος.

2. Η Εθνική Σύνταξη δεν χρηματοδοτείται από ασφα−
λιστικές εισφορές, αλλά απευθείας από τον Κρατικό 
Προϋπολογισμό.

3. Το ανταποδοτικό μέρος της σύνταξης υπολογίζεται 
βάσει των αποδοχών επί των οποίων καταβλήθηκαν 
εισφορές και του ποσοστού αναπλήρωσης, σύμφωνα με 
το άρθρο 8 του παρόντος. Το άθροισμα της εθνικής και 
της ανταποδοτικής σύνταξης αποσκοπεί στην εξασφά−
λιση αξιοπρεπούς επιπέδου διαβίωσης, όσο το δυνατό 
εγγύτερα προς εκείνο που είχε ο ασφαλισμένος κατά 
τη διάρκεια του εργασιακού του βίου.

4. Το ποσό της κατά τα ανωτέρω παραγράφου 1 σύ−
νταξης καταβάλλεται ανά μήνα.

5. Το κράτος έχει πλήρη εγγυητική υποχρέωση για το 
σύνολο των ασφαλιστικών παροχών. Ειδικές διατάξεις 
σχετικές με την κρατική χρηματοδότηση του συστήμα−
τος κοινωνικής ασφάλισης καταργούνται.

Άρθρο 3
Εθνικό Συμβούλιο Κοινωνικής Ασφάλειας

1. Συνιστάται Εθνικό Συμβούλιο Κοινωνικής Ασφάλει−
ας (Ε.ΣΥ.Κ.Α.) ως συμβουλευτικό όργανο των Υπουρ−
γείων Υγείας, Οικονομικών και Εργασίας, Κοινωνικής 
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για τη χάραξη 
των εθνικών πολιτικών, στο πλαίσιο του Ενιαίου Συ−
στήματος Κοινωνικής Ασφάλειας. Όργανα του Ε.ΣΥ.Κ.Α. 
είναι ο Πρόεδρος, η Ολομέλεια και το Εκτελεστικό 
Συμβούλιο.

2187
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 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 2241

ειδικά προνοιακά επιδόματα, η δαπάνη για την καταβολή 
των οποίων βαρύνει τον Κρατικό Προϋπολογισμό.

Άρθρο 92
Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Συνταξιούχων (ΕΚΑΣ)

1. Από 1.1.2016 και έως τις 31.12.2019 το Επίδομα Κοι−
νωνικής Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (ΕΚΑΣ), το οποίο 
θεσπίσθηκε με το άρθρο 20 του Ν. 2434/1996 (Α΄ 188), 
καθώς και με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου 
«Μέτρα Ενίσχυσης των χαμηλοσυνταξιούχων», (Α΄211), 
η οποία κυρώθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 1 του 
Ν. 2453/1997 (Α΄4), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύ−
ουν, καταβάλλεται αποκλειστικά σε ήδη συνταξιούχους, 
καθώς και σε δικαιούχους σύνταξης γήρατος, αναπηρίας 
και θανάτου των εντασσόμενων στον Ε.Φ.Κ.Α. κατ’ άρ−
θρο 53 οργανισμών κύριας ασφάλισης, καθώς και της 
Τράπεζας της Ελλάδος, εκτός των συνταξιούχων του 
ΟΓΑ των οποίων η συνταξιοδότηση αρχίζει πριν από 
την έναρξη ισχύος του παρόντος. Για την καταβολή 
του επιδόματος πρέπει να πληρούνται αθροιστικά οι 
ακόλουθες προϋποθέσεις:

α. Να έχουν συμπληρώσει το 65ο έτος της ηλικίας 
τους. Για τους συνταξιούχους λόγω αναπηρίας με πο−
σοστό αναπηρίας 80% και άνω, καθώς και για τα τέκνα 
που λαμβάνουν σύνταξη λόγω θανάτου του γονέα τους, 
δεν απαιτείται η συμπλήρωση ορίου ηλικίας.

β. Το συνολικό καθαρό ετήσιο εισόδημα τους από 
συντάξεις (κύριες, επικουρικές και βοηθήματα καταβαλ−
λόμενα σε χρήμα), μισθούς, ημερομίσθια και λοιπά επι−
δόματα, να μην υπερβαίνει το ποσό των επτά χιλιάδων 
εννιακοσίων εβδομήντα δύο (7.972) ευρώ.

Για τον προσδιορισμό του εισοδήματος αυτού δεν 
λαμβάνονται υπόψη τα ποσά που αντιστοιχούν στη σύ−
νταξη αναπήρων, θυμάτων πολεμικής περιόδου και κατά 
την εκτέλεση της στρατιωτικής υπηρεσίας, θυμάτων 
τρομοκρατίας, καθώς και στα προνοιακά βοηθήματα.

γ. Το συνολικό ετήσιο ατομικό φορολογητέο, καθώς 
και το απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρό−
πο εισόδημα του συνταξιούχου να μην υπερβαίνει το 
ποσό των οκτώ χιλιάδων οκτακοσίων ογδόντα τεσσά−
ρων (8.884) ευρώ.

δ. Το συνολικό ετήσιο οικογενειακό φορολογητέο, 
καθώς και το απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με 
ειδικό τρόπο εισόδημα να μην υπερβαίνει το ποσό των 
έντεκα χιλιάδων (11.000) ευρώ.

Τα παραπάνω ποσά, των περιπτώσεων β΄, γ΄ και δ΄, 
αφορούν εισοδήματα που δηλώθηκαν κατά το προη−
γούμενο φορολογικό έτος.

ε. Το συνολικό ακαθάριστο ποσό κύριας και επικου−
ρικής σύνταξης που καταβάλλεται κατά τη δημοσίευση 
του νόμου αυτού, στο οποίο συμπεριλαμβάνονται και τα 
πάσης φύσεως επιδόματα να μην υπερβαίνει τα εξακό−
σια εξήντα τέσσερα (664) ευρώ.

Για κάθε έτος, αρχής γενομένης από 1.1.2017 και μέχρι 
31.12.2019, εξετάζεται το καταβαλλόμενο ως ανωτέρω 
ποσό συντάξεων κατά το μήνα έκδοσης της υπουργικής 
απόφασης της παραγράφου 4 ή το δικαιούμενο ποσό 
συντάξεων κατά τον πρώτο πλήρη μήνα συνταξιοδότη−
σης, αν η συνταξιοδότηση χωρεί μετά την έκδοση της 
υπουργικής απόφασης.

στ. Προκειμένου περί αλλοδαπών, να διαμένουν νόμιμα 
και μόνιμα στην Ελλάδα.

2. Ποσά Επιδόματος:
α. Για συνολικά ποσά εισοδήματος από συντάξεις 

(κύριες και επικουρικές) μισθούς, ημερομίσθια και λοι−
πά επιδόματα ή βοηθήματα και μέχρι επτά χιλιάδες 
διακόσια δεκαέξι (7.216,00) ευρώ καταβάλλεται επίδομα 
διακόσια τριάντα (230) ευρώ μηνιαίως.

β. Για συνολικά ποσά εισοδήματος από επτά χιλιάδες 
διακόσια δεκαέξι και ένα λεπτό (7.216,01) ευρώ και μέχρι 
του ποσού των επτά χιλιάδων εννιακοσίων εβδομήντα 
δύο (7.972,00) ευρώ καταβάλλεται ποσό μηνιαίου επιδό−
ματος (Ε.Κ.Α.Σ.), σύμφωνα με τα παρακάτω:

αα. Από επτά χιλιάδες διακόσια δεκαέξι ευρώ και ένα 
λεπτό (7.216,01) ευρώ και μέχρι του ποσού των επτά 
χιλιάδων πεντακοσίων δεκαοκτώ (7.518,00) ευρώ ποσό 
εκατόν εβδομήντα δύο ευρώ και πενήντα λεπτών (172,50).

ββ. Από επτά χιλιάδες πεντακόσια δέκα οκτώ ευρώ 
και ένα λεπτό (7.518,01) και μέχρι του ποσού των επτά 
χιλιάδων επτακοσίων είκοσι (7.720,00) ευρώ, ποσό εκα−
τόν δέκα πέντε (115,00) ευρώ.

γγ. Από επτά χιλιάδες επτακόσια είκοσι ευρώ και ένα 
λεπτό (7.720,01) και μέχρι του ποσού των επτά χιλιάδων 
εννιακοσίων εβδομήντα δύο (7.972,00) ευρώ, ποσό πενή−
ντα επτά ευρώ και πενήντα λεπτών (57,50).

γ. Τα ίδια ως άνω ποσά επιδόματος χορηγούνται και 
στους συνταξιούχους αναπηρίας που λαμβάνουν πλήρη 
σύνταξη.

δ. Στους συνταξιούχους γήρατος και αναπηρίας που 
λαμβάνουν μειωμένη σύνταξη, καθώς και σε όσους 
συνταξιούχους δεν θεμελιώνουν αυτοτελές δικαίωμα 
συνταξιοδότησης με χρόνο ασφάλισης που έχουν πραγ−
ματοποιηθεί στην Ελλάδα, το επίδομα ισούται με τα 2/3 
των ανωτέρω ποσών. Για τους τελευταίους η διαφορά 
του 1/3 ποσού Ε.Κ.Α.Σ. που τυχόν δεν είχε καταβληθεί 
πριν από την έναρξη ισχύος της παρούσας διάταξης, 
σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο, δεν χορηγείται.

Προκειμένου για συνταξιούχους λόγω αναπηρίας, 
οποιαδήποτε μεταβολή στο ποσοστό αναπηρίας του 
δικαιούχου εντός του ίδιου ημερολογιακού έτους, στο 
οποίο καταβάλλεται το Ε.Κ.Α.Σ., δεν επιφέρει οποιαδή−
ποτε μεταβολή στο ποσό του επιδόματος.

Στις περιπτώσεις συνδικαιούχων σύνταξης λόγω θα−
νάτου, τα ποσά του Ε.Κ.Α.Σ. επιμερίζονται κατά το ίδιο 
ποσοστό επιμερισμού της σύνταξης που προβλέπεται 
από τις διατάξεις του οικείου ασφαλιστικού φορέα, άλ−
λως από την κληρονομική μερίδα τους.

3. Για τις περιπτώσεις των συνταξιούχων που πλη−
ρούσαν τις προϋποθέσεις για τη λήψη του Ε.Κ.Α.Σ. για 
το μέχρι 31.12.2015 χρονικό διάστημα, πλην όμως δεν 
άσκησαν το δικαίωμα τους ή δεν τους καταβλήθηκε 
το επίδομα και, εφόσον δεν έχει επέλθει παραγραφή, 
σύμφωνα με το άρθρο 137 του Ν. 3655/2008 και την 
παρ. 6 του άρθρου 40 του Α.Ν. 1846/1951, εφαρμόζο−
νται οι διατάξεις του άρθρου 24 του Ν. 2556/1997, όπως 
ισχύουν, μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου.

4. Από 1.1.2017 και μέχρι 31.12.2019 και σε ετήσια βάση 
τα ποσά που αναφέρονται στα εισοδηματικά κριτήρια 
της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού, καθώς και τα 
ποσά του επιδόματος που αναφέρονται στην παρά−
γραφο 2, αναπροσαρμόζονται με κοινή απόφαση των 
Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφά−
λισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, προκειμένου τα ως 
άνω κριτήρια να βαίνουν κάθε έτος μειούμενα, με σκοπό 
αντίστοιχη ετήσια εμπροσθοβαρή μείωση της δαπάνης 
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της παροχής μέχρι την ολοκληρωτική κατάργηση αυτής. 
Από 1.1.2020 η παροχή αυτή καταργείται.

5. Το επίδομα καταβάλλεται από τον Ε.Φ.Κ.Α.. Σε πε−
ρίπτωση υποβολής με δόλο ανακριβούς δήλωσης εκ 
μέρους του συνταξιούχου είτε για τον φορέα καταβο−
λής του επιδόματος είτε για τα εισοδηματικά στοιχεία, 
καθώς και σε περίπτωση πολλαπλής είσπραξης του 
επιδόματος, τα αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά του 
επιδόματος παρακρατούνται στο διπλάσιο, από το ποσό 
της κύριας σύνταξης, σε έξι (6) μηνιαίες δόσεις, με από−
φαση του αρμόδιου οργάνου του Ε.Φ.Κ.Α..

6. Ο έλεγχος των εισοδηματικών κριτηρίων χορήγησης 
του επιδόματος για κάθε έτος διενεργείται το αργότερο 
μέχρι το τέλος του Απριλίου του αντίστοιχου έτους και 
σε καμία περίπτωση δεν χορηγούνται ποσά Ε.Κ.Α.Σ. σε 
μη δικαιούχους, σύμφωνα με το άρθρο αυτό, από την 
1η Μαΐου του ίδιου έτους. Τα ποσά του Ε.Κ.Α.Σ. που 
καταβλήθηκαν από οποιονδήποτε ασφαλιστικό φορέα 
δεν λαμβάνονται υπόψη για την εξέταση της συνδρομής 
των εισοδηματικών κριτηρίων της παραγράφου 1 του 
άρθρου αυτού.

7. Τα ποσά του Ε.Κ.Α.Σ. δεν υπόκειται σε ασφαλιστι−
κές εισφορές υπέρ του Κλάδου Ασθένειας ούτε στην 
Εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων του άρθρου 38 
του Ν. 3863/2010 (Α΄ 115), όπως ισχύει.

8. Το Ε.Κ.Α.Σ. δεν καταβάλλεται σε δικαιούχους που 
έχουν μόνιμη διαμονή σε χώρες εκτός Ευρωπαϊκής 
Ένωσης.

9. Το άρθρο 20 του Ν. 2434/1996 (Α΄ 188) καταργείται.

Άρθρο 93
Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Ανασφάλιστων Υπερήλικων

1. Στους ανασφάλιστους υπερήλικες και σε αυτούς 
που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης, 
καταβάλλεται από τον ΟΓΑ, επίδομα Κοινωνικής Αλλη−
λεγγύης Ανασφαλίστων Υπερηλίκων, εφόσον πληρούν 
τις εξής προϋποθέσεις:

α. Έχουν συμπληρώσει το 67ο έτος της ηλικίας τους.
β. Δεν λαμβάνουν ή δεν δικαιούνται να λάβουν σύνταξη 

από το εξωτερικό ή οποιαδήποτε ασφαλιστική ή προνοι−
ακή παροχή από την Ελλάδα, μεγαλύτερη από το κατω−
τέρω στην παράγραφο 3 πλήρες ποσό του επιδόματος.

Σε περίπτωση που η κατά τα ανωτέρω σύνταξη ή 
παροχή από δημόσιο φορέα που λαμβάνουν είναι μικρό−
τερη από το επίδομα, δικαιούνται το ποσό της διαφο−
ράς που προκύπτει μετά την αφαίρεση του ποσού της 
σύνταξης ή παροχής που λαμβάνουν από το επίδομα. 
Αν το ποσό που προκύπτει είναι μικρότερο από είκοσι 
(20) ευρώ δεν καταβάλλεται το επίδομα.

Σε περίπτωση μεταβολής του ποσού της σύνταξης ή 
της παροχής που λαμβάνουν από το εξωτερικό ή την 
Ελλάδα, αντίστοιχα, οι δικαιούχοι υποχρεούνται να το 
δηλώσουν αμέσως, προκειμένου να τροποποιηθεί ανα−
λόγως το ποσό του επιδόματος.

Για όσους λαμβάνουν σύνταξη ή άλλη παροχή από 
οποιοδήποτε φορέα του εξωτερικού, η νομισματική 
ισοτιμία λαμβάνεται υπόψη την 1η εργάσιμη ημέρα του 
έτους κατά τη χορήγηση, την επαναχορήγηση ή την 
τροποποίηση του ποσού της παροχής που λαμβάνουν 
από τον αρμόδιο για την καταβολή αυτής φορέα, λόγω 
αλλαγής του ποσού της σύνταξης που λαμβάνουν από 
τον φορέα του εξωτερικού.

γ. Διαμένουν μόνιμα και νόμιμα στην Ελλάδα δεκαπέ−
ντε (15) συνεχόμενα έτη πριν από την υποβολή της αί−
τησης για τη λήψη του επιδόματος ή δεκαπέντε (15) έτη 
μεταξύ του 17ου και του 67ου έτους της ηλικίας τους, 
εκ των οποίων τα δέκα (10) συνεχόμενα πριν από την 
υποβολή της αίτησης και εξακολουθούν να διαμένουν 
στην Ελλάδα και μετά τη λήψη της παροχής.

δ. Το ποσό του επιδόματος καταβάλλεται πλήρες ή, 
σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην περίπτωση β΄ της 
παρ. 1 για όσους πληρούν αθροιστικά τα ανωτέρω κρι−
τήρια και έχουν συμπληρώσει στη χώρα τουλάχιστον 
τριάντα πέντε (35) πλήρη έτη διαμονής και μειώνεται 
κατά 1/35 για κάθε ένα (1) έτος που υπολείπεται των 
τριάντα πέντε (35) ετών διαμονής στη χώρα.

ε. Το συνολικό ετήσιο ατομικό φορολογητέο εισόδημά 
τους, καθώς και το απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο 
με ειδικό τρόπο εισόδημά τους δεν υπερβαίνει το ποσό 
των τεσσάρων χιλιάδων τριακοσίων είκοσι (4.320) ευρώ 
ή, στη περίπτωση εγγάμων, το συνολικό ετήσιο οικο−
γενειακό φορολογητέο εισόδημα, καθώς και το απαλ−
λασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο εισόδημα 
δεν υπερβαίνει το ποσό των οκτώ χιλιάδων εξακοσίων 
σαράντα (8.640) ευρώ.

στ. Εξαιρούνται της παροχής οι μοναχοί/ες, οι οποίοι 
διαμένουν σε Ιερές Μονές και συντηρούνται από αυτές 
και όσοι εκτίουν ποινή στερητική της ελευθερίας.

ζ. Εξαιρούνται επίσης οι ανασφάλιστοι υπερήλικες 
και αυτοί που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις συνταξι−
οδότησης, εφόσον ο/η σύζυγος λαμβάνει σύνταξη από 
οποιαδήποτε πηγή μεγαλύτερη από την παροχή.

2. Στο εισόδημα δεν υπολογίζονται:
α. Οι οικονομικές ενισχύσεις που χορηγούνται σε άτο−

μα με αναπηρίες λόγω της αναπηρίας τους.
β. Το διατροφικό επίδομα που χορηγείται στους πά−

σχοντες από χρόνια νεφρική ανεπάρκεια τελικού στα−
δίου και στους μεταμοσχευμένους.

γ. Το επίδομα ανεργίας.
δ. Η διατροφή που καταβάλλεται σε ανήλικο τέκνο 

με δικαστική απόφαση ή με συμβολαιογραφική πράξη 
ή με ιδιωτικό έγγραφο.

3. Περιουσιακά κριτήρια.
α. Ακίνητη περιουσία:
Η συνολική φορολογητέα αξία της ακίνητης περιουσί−

ας του αιτούντος, σύμφωνα με τα ανωτέρω το επίδομα 
δεν μπορεί να υπερβαίνει στο σύνολο της το ποσό των 
ενενήντα χιλιάδων (90.000) ευρώ.

β. Κινητή περιουσία:
Το τεκμήριο αντικειμενικής δαπάνης της κινητής πε−

ριουσίας του αιτούντος (επιβατικά ΙΧ, ΜΧ αυτοκίνητα ή 
και δίκυκλα) δεν μπορεί να υπερβαίνει στο σύνολό της, 
το ποσό των έξι χιλιάδων (6.000) ευρώ.

4. Το πλήρες ποσό του μηνιαίου επιδόματος ανέρχεται 
σε τριακόσια εξήντα (360) ευρώ και αναπροσαρμόζεται, 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 3 του άρ−
θρου 14 του παρόντος.

5. Η ως άνω παροχή καταβάλλεται σε μηνιαία βάση 
για όσους δικαιούχους κάνουν αίτηση από την 1η του 
επόμενου της υποβολής της αίτησης μήνα. Εκκρεμείς 
αιτήσεις σε οποιοδήποτε στάδιο διοικητικής διαδικα−
σίας, κατά τη δημοσίευση του παρόντος, εξετάζονται 
με τις προϋποθέσεις του παρόντος.

6. Ποσά συντάξεων που εισπράχθηκαν μέχρι τη δια−
κοπή της παροχής του ανασφάλιστου υπερήλικα, όπως 
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NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4393 

Κύρωση της Προγραμματικής Συμφωνίας (Programme 

Arrangement) Αριθ.Α-1424 [MIOSJ μεταξύ του Ομοσπονδια-

κού Υπουργού Άμυνας και Αθλητισμού της Δημοκρατίας της 

Αυστρίας, και του Υπουργού Άμυνας του Βασιλείου του Βελγί-

ου και του Υπουργείου Άμυνας της Δημοκρατίας της Βουλγα-

ρίας και του Υπουργείου Άμυνας της Δημοκρατίας της Κροα-

τίας και του Υπουργείου Άμυνας της Δημοκρατίας της Τσεχίας 

και του Υπουργείου Άμυνας της Εσθονίας και του Υπουργείου 

Εθνικής Άμυνας της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργεί-

ου Άμυνας της Δημοκρατίας της Φινλανδίας και του Υπουργεί-

ου Άμυνας της Γαλλικής Δημοκρατίας και του Ομοσπονδιακού 

Υπουργείου Άμυνας της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερ-

μανίας και του Υπουργείου Άμυνας της Ιταλικής Δημοκρατίας 

και του Υπουργείου Άμυνας της Δημοκρατίας της Λετονίας και 

του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας της Δημοκρατίας της Λιθουανί-

ας και του Υπουργείου Άμυνας του Μεγάλου Δουκάτου του Λου-

ξεμβούργου και του Υπουργείου Άμυνας του Βασιλείου της Ολ-

λανδίας και του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας της Δημοκρατίας 

της Πολωνίας και του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας της Δημοκρα-

τίας της Πορτογαλίας και του Υπουργείου Άμυνας της Δημοκρα-

τίας της Σλοβακίας και του Υπουργείου Άμυνας της Δημοκρατί-

ας της Σλοβενίας και του Υπουργείου Άμυνας του Βασιλείου της 

Ισπανίας και της Κυβέρνησης του Βασιλείου της Σουηδίας και 

του Υπουργείου Άμυνας του Ηνωμένου Βασι λείου της Μεγάλης 

Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας και του Ευρωπαϊκού Οργα-

νισμού Άμυνας σχετικά με το «MIOS», τη Στρατιωτική Υλοποίη-

ση του SESAR (Ερευνητικού Προγράμματος Διαχείρισης Εναέ-

ριας Κυκλοφορίας του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Ουρανού-Military 

Implementation of Single European Sky Air Traffic Management 

Re search Programme) και άλλες διατάξεις.

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E

6 Ιουνίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ  ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 106

6587
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Άρθρο δεύτερο

1.α. Στην παρ. 2 του άρθρου 10 του ν. 4387/2016 (Α΄ 
85), η φράση «καθώς και για τα πρόσωπα της περίπτω-
σης α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 4, περίπτωση α΄ 
της παραγράφου 1 του άρθρου 4» αντικαθίσταται με τη 
φράση «καθώς και για τα πρόσωπα της περίπτωσης α΄της 
παραγράφου 1 του άρθρου 6».

β. Μετά το τέλος της παραγράφου 2 του ίδιου άρθρου 
προστίθεται φράση ως εξής:

«Η περίπτωση ε΄ της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 
4024/2011 (Α΄ 226), δεν έχει εφαρμογή στα πρόσωπα 
των περιπτώσεων β΄ και γ΄ της παραγράφου 1 του άρ-
θρου 6 του παρόντος.»

2. Η παρ. 3 του άρθρου 15 του ν. 4387/2016 (Α΄ 85) 
αντικαθίσταται, από τότε που ίσχυσε, ως εξής:

«3. Η παρ. 4 του άρθρου 4 του ν. 2084/1992, η παρ. 5 
του άρθρου 8 του ν. 2084/1992, καθώς και κάθε άλλη 
διάταξη που ορίζει διαφορετικά από τις διατάξεις του 
παρόντος νόμου, καταργείται.»

3. Η παρ. 3 του άρθρου 23 του ν. 4387/2016 (Α΄ 85) 
αντικαθίσταται, από τότε που ίσχυσε, ως εξής:

«Στο τέλος του άρθρου 10 του ν. 3865/2010, όπως ισχύ-
ει, προστίθεται παράγραφος 3 ως εξής:

«3. Για την εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 
1, ως ημερομίσθιο ανειδίκευτου εργάτη λαμβάνεται υπό-
ψη εκείνο που ισχύει κάθε φορά».

4.α. Το δεύτερο εδάφιο της υποπερίπτωσης αα΄ της πε-
ρίπτωσης α΄ της παρ. 4 του άρθρου 35 του ν. 4387/2016 
(Α΄ 85) αντικαθίσταται, από τότε που ίσχυσε, ως εξής:

«Ως αποδοχές για τον υπολογισμό της εφάπαξ παρο-
χής, νοείται ο μέσος όρος των μηνιαίων αποδοχών που 
έλαβε ο ασφαλισμένος κατά τα πέντε (5) τελευταία έτη 
έως και τις 31.12.2013, εφόσον υπεβλήθησαν σε ασφα-
λιστικές εισφορές υπέρ του κλάδου, χωρίς να υπολογί-
ζονται τα δώρα εορτών και το επίδομα αδείας. Ο ως άνω 
μέσος όρος προσαυξάνεται ετησίως κατά την ετήσια με-
ταβολή μισθών, η οποία υπολογίζεται από την Ελληνική 
Στατιστική Αρχή. Η ως άνω προσαύξηση εφαρμόζεται 
από το επόμενο έτος μετά το καταληκτικό της ανωτέρω 
πενταετίας, έως και το έτος αποχώρησης από την υπη-
ρεσία ή την εργασία. Ο σωρευμένος συντελεστής που 
προκύπτει από την ετήσια μεταβολή μισθών δεν μπορεί 
να είναι μικρότερος από ένα (1).»

β. Στο πρώτο εδάφιο της υποπερίπτωσης ββ΄ της πε-
ρίπτωσης α΄ της παρ. 4 του άρθρου 35 του ν. 4387/2016 
(Α΄ 85) η φράση «από το γινόμενο του εβδομήντα πέ-
ντε επί τοις εκατό (75%)» αντικαθίσταται, από τότε που 
ίσχυσε, με τη φράση «από το γινόμενο του εξήντα τοις 
εκατό (60%).»

γ. Στο δεύτερο εδάφιο της υποπερίπτωσης ββ΄ της πε-
ρίπτωσης α΄ της παρ. 4 του άρθρου 35 του ν. 4387/2016 
(Α΄ 85) η φράση «ως άνω ποσοστό (75%) θα αναπρο-
σαρμόζεται» αντικαθίσταται, από τότε που ίσχυσε, με 
τη φράση «ως άνω ποσοστό (60%) αναπροσαρμόζεται».

δ. Το τρίτο και τέταρτο εδάφιο της υποπερίπτωσης 
ββ΄ της περίπτωσης α΄ της παρ. 4 του άρθρου 35 του ν. 
4387/2016 (Α΄ 85) αντικαθίστανται, από τότε που ίσχυ-
σαν, ως εξής: 

«Ως αποδοχές για τον υπολογισμό της εφάπαξ παρο-

χής νοείται ο μέσος όρος των τιμών των ασφαλιστικών 
κατηγοριών, επί των οποίων υπεβλήθησαν ασφαλιστικές 
εισφορές υπέρ του κλάδου, κατά τα πέντε (5) τελευταία 
έτη έως και τις 31.12.2013, όπως οι εν λόγω τιμές είχαν 
διαμορφωθεί κατά το καταληκτικό της πενταετίας έτος. 
Ο ως άνω μέσος όρος προσαυξάνεται ετησίως κατά την 
ετήσια μεταβολή μισθών, η οποία υπολογίζεται από την 
Ελληνική Στατιστική Αρχή. Η ως άνω προσαύξηση εφαρ-
μόζεται από το επόμενο έτος μετά το καταληκτικό της 
ανωτέρω πενταετίας, έως και το έτος αποχώρησης από 
το επάγγελμα ή την εργασία. Ο σωρευμένος συντελεστής 
που προκύπτει από την ετήσια μεταβολή μισθών δεν 
μπορεί να είναι μικρότερος από ένα (1).»

ε. Τα δύο τελευταία εδάφια της παρ. 6 του άρθρου 35 
απαλείφονται.

5. Η παρ. 8 του άρθρου 38 του ν. 4387/2016 (Α΄ 85) 
αντικαθίσταται ως εξής:

«8. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής 
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθορίζονται 
οι απαιτούμενες διαδικασίες για την εφαρμογή των δι-
ατάξεων του παρόντος άρθρου σχετικά με τις εισφορές 
των κατά την παράγραφο 5 εξαιρούμενων κατηγοριών 
ασφαλισμένων, την ενσωμάτωση αυτών στα πληροφο-
ριακά συστήματα και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια 
για την εφαρμογή του άρθρου αυτού.»

6.α. Στο άρθρο 39 του ν. 4387/2016 (Α΄ 85) προστίθεται 
νέα παράγραφος 14 ως εξής:

«14. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργού-
νται οι πόροι που προβλέπονται στις διατάξεις του άρ-
θρου 7 παρ.1 της περίπτωσης β΄ του ν. 2326/1940, του 
άρθρου 27 παρ. 34 του ν. 2166/1993, του άρθρου 7 παρ. 1 
της περίπτωσης ε΄του ν. 2326/1940, των άρθρων 9, 10 και 
14 του ν. 915/1979, του άρθρου 7 παρ.1 της περίπτωσης 
ιγ΄ του ν. 2326/1940, του άρθρου 11 του ν. 915/1979, του 
άρθρου 7 παρ.1 της περίπτωσης ιη΄ του ν.2326/1940, 
του άρθρου 18 παρ. 2 του ν. 3232/2004, καθώς και του 
άρθρου 150 παρ. 1 του ν. 3655/2008.»

β. Οι παράγραφοι 14, 15, 16 και 17 αναριθμούνται σε 
15, 16, 17 και 18.

γ. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 18 του άρθρου 39 του ν. 
4387/2016 (Α΄ 85), πρώην 17 πριν από την αναρίθμησή 
της, δυνάμει της περίπτωσης β΄ της παρούσας παραγρά-
φου, αντικαθίσταται ως εξής:

«18. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνι-
κής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, μετά από 
γνώμη του ΔΣ του ΕΦΚΑ, εξειδικεύεται η εφαρμογή των 
κανόνων του παρόντος νόμου σχετικά με τις εισφορές 
κατηγοριών αυτοαπασχολούμενων και ελευθέρων επαγ-
γελματιών, οι οποίοι μέχρι την έναρξη ισχύος του παρό-
ντος υπάγονταν στην ασφάλιση άλλων Φορέων Κύριας 
Ασφάλισης, πλην ΟΑΕΕ και ΕΤΑΑ.»

7.α. Μετά την παρ. 2 του άρθρου 45 του ν. 4387/2016 
(Α΄ 85) προστίθεται νέα παράγραφος 3 ως εξής:

«3. Μέχρι 31.12.2017 ολοκληρώνονται οι διαδικασίες 
ενσωμάτωσης στη φορολογική διοίκηση όλων των λει-
τουργιών που σχετίζονται με την υποβολή των σχετικών 
δηλώσεων και τη διενέργεια των πληρωμών παντός εί-
δους ασφαλιστικών εισφορών, τρεχουσών και ληξιπρο-
θέσμων.»
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β. Οι παράγραφοι 3 και 4 αναριθμούνται σε 4 και 5, 
αντιστοίχως.

γ. Στην παράγραφο 5 του ίδιου άρθρου όπως προέκυ-
ψε από την αναρίθμηση, πρώην παράγραφος 4, η φράση 
«της παραγράφου 3» αντικαθίσταται από τη φράση «της 
παραγράφου 4». 

8. Στην παρ. 1 του άρθρο 84 του ν. 4387/2016 (Α΄ 85) 
η φράση «καθορίζονται τα υπαγόμενα στην ασφάλιση 
πρόσωπα, οι ασφαλιστικές εισφορές και οι πόροι, ο 
χρόνος ασφάλισης, η αναγνώριση συντάξιμου χρόνου 
και ο τρόπος εξαγοράς του, τα δικαιούμενα επικουρική 
σύνταξη ή εφάπαξ παροχή πρόσωπα, οι προϋποθέσεις 
συνταξιοδότησης ή χορήγησης εφάπαξ παροχής, ο 
τρόπος υπολογισμού της επικουρικής σύνταξης ή της 
εφάπαξ παροχής, η έναρξη και λήξη των παροχών,» αντι-
καθίσταται από τη φράση «κωδικοποιούνται σε ενιαίο 
κείμενο όλες οι ρυθμίσεις σχετικά με τα υπαγόμενα στην 
ασφάλιση πρόσωπα, τις ασφαλιστικές εισφορές και τους 
πόρους, το χρόνο ασφάλισης, την αναγνώριση συντάξι-
μου χρόνου και τον τρόπο εξαγοράς του, τα δικαιούμε-
να επικουρική σύνταξη ή εφάπαξ παροχή πρόσωπα, τις 
προϋποθέσεις συνταξιοδότησης ή χορήγησης εφάπαξ 
παροχής, τον τρόπο υπολογισμού της επικουρικής σύ-
νταξης ή της εφάπαξ παροχής, την έναρξη και λήξη των 
παροχών, όπως αυτές καθορίζονται από τις διατάξεις 
του παρόντος νόμου και κάθε άλλη σχετική διάταξη.»

9.α. Στο εδάφιο πρώτο της παρ. 1 του άρθρου 92 του 
ν. 4387/2016 (Α΄ 85) η φράση «Από 1.1.2016» αντικαθί-
σταται με τη φράση «Από 1.6.2016».

β. Η παρ. 4 του άρθρου 92 του ν. 4387/2016 (Α΄ 85) 
αντικαθίσταται ως εξής: 

«4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών 
και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης, εκδιδόμενη σε ετήσια βάση αναπροσαρ-
μόζονται τα ποσά που αναφέρονται στα εισοδηματικά 
κριτήρια της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού, καθώς 
και τα ποσά του επιδόματος που αναφέρονται στην πα-
ράγραφο 2. Με τις ανωτέρω αναπροσαρμογές, η σωρευ-
τική εξοικονόμηση στον προϋπολογισμό του Ε.Φ.Κ.Α., για 
την αιτία αυτή, από το έτος 2016 έως και το έτος 2017 θα 
ανέλθει σε 570 εκ. ευρώ, από το έτος 2016 έως και το έτος 
2018 σε 808 εκ. ευρώ και από το έτος 2016 έως και το 
έτος 2019 σε 853 εκ. ευρώ. Από 1.1.2020 η παροχή αυτή 
καταργείται. Η έκδοση της ως άνω κοινής υπουργικής 
απόφασης και ο έλεγχος των εισοδηματικών κριτηρίων 
χορήγησης του επιδόματος για κάθε έτος λαμβάνουν 
χώρα το αργότερο μέχρι το τέλος του Δεκεμβρίου του 
προηγούμενου έτους έτσι ώστε από 1η Ιανουαρίου κάθε 
έτους να μη χορηγείται Ε.Κ.Α.Σ. σε μη δικαιούχους.»

γ. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 92 του ν. 
4387/2016 (Α΄ 85) απαλείφεται.

δ. Η παρ. 9 του άρθρου 92 του ν. 4387/2016 (Α΄ 85), 
όπως προστέθηκε με το άρθρο 235 του ν. 4389/2016 
(Α΄ 94) καταργείται.

ε. Οι παρ. 10 και 11 του άρθρου 92 του ν. 4387/2016 
(Α΄ 85), όπως αναριθμήθηκαν με το άρθρο 235 του ν. 
4389/2016 (Α΄ 94), αναριθμούνται στο εξής σε 9 και 10.

10.α. Στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 96 

του ν. 4387/2016 (Α΄ 85) απαλείφεται η φράση «από την 
1.1.2018».

β. Στην παρ. 6 του άρθρου 96 του ν. 4387/2016 (Α΄ 85) 
μετά τη φράση «και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» προστί-
θεται η φράση «καθορίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια 
για την εφαρμογή του άρθρου αυτού και επιπλέον».

11.α. Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 42 του 
ν. 4052/2012 (Α΄ 41), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 
1 του άρθρου 96 του ν. 4387/2016 (Α΄85) απαλείφεται 
η λέξη «απολύτως» και στο τέλος του εδαφίου αυτού 
προστίθενται οι λέξεις: «σύμφωνα με την Υπουργική 
Απόφαση της παραγράφου 4 του παρόντος».

β. Στην παρ. 4 του άρθρου 42 του ν. 4052/2012 (Α΄ 
41), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 96 
του ν. 4387/2016 (Α΄85) η φράση «της παραγράφου 1» 
απαλείφεται.

12.α. Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 49 του π.δ. 
422/1981, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 48 του ν. 
4387/2016 (Α΄ 85), προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«Για το 2016 ο ετήσιος συντελεστής αναπλήρωσης (Σ) 
ισούται με 0,215%.»

β. Η παρ. 3 του άρθρου 49 του π.δ. 422/1981, όπως 
τροποποιήθηκε με το άρθρο 48 του ν. 4387/2016 (Α΄ 85), 
αντικαθίσταται ως εξής:

«3. Ο ετήσιος συντελεστής αναπλήρωσης (Σ) της πα-
ραγράφου 1 του παρόντος άρθρου αναπροσαρμόζε-
ται εντός του πρώτου δεκαπενθημέρου κάθε έτους με 
απόφαση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου 
του Ταμείου, αποτυπώνοντας το γινόμενο του ετήσιου 
συντελεστή αναπλήρωσης 0,215% επί το πηλίκο των 
εκτιμώμενων ετήσιων εσόδων αφαιρουμένων των διοι-
κητικών εξόδων, προς τις αντίστοιχες παροχές τρέχοντος 
έτους, προκειμένου να αποφεύγεται η δημιουργία ετήσι-
ων ελλειμμάτων σε ταμειακή και δεδουλευμένη βάση.»

Άρθρο τρίτο 

Τροποποιήσεις στο Κεφάλαιο Η΄ 

του ν. 4389/2016 (Α΄ 94)

1. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 135 του ν. 
4389/2016 αντικαθίσταται ως εξής:

«Η ετήσια ποσότητα της ηλεκτρικής ενέργειας προς 
δημοπράτηση πρέπει να ισούται κατ’ έτος, με τα ακό-
λουθα ποσοστά απομείωσης σε σχέση με τον Αύγουστο 
του 2015, του μεριδίου της ΔΕΗ Α.Ε. στη λιανική αγορά 
του διασυνδεδεμένου συστήματος, πολλαπλασιασμένο 
με το συνολικό όγκο στο διασυνδεδεμένο σύστημα τον 
προηγούμενο χρόνο:

(α) Για το έτος 2016: Οκτώ ποσοστιαίες μονάδες (8%).
(β) Για το έτος 2017: Δώδεκα ποσοστιαίες μονάδες 

(12%).
(γ) Για το έτος 2018: Δεκατρείς ποσοστιαίες μονάδες 

(13%).
(δ) Για το έτος 2019: Δεκατρείς ποσοστιαίες μονάδες 

(13%).»
2. Στην παρ. 3 του άρθρου 135 του ν. 4389/2016 η φρά-

ση «προβαίνει» αντικαθίσταται από τη φράση «δύναται 
να προβαίνει».

3. Η παρ. 3 του άρθρου 136 του ν. 4389/2016 αντικα-
θίσταται ως εξής:
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                               Μαυρίδου Γ. 

ΤΗΛΕΦΩΝΑ :210-33681225, 127, 128 

                        210-3368109, 110, 113, 124 

                        210-3368166, 223, 337, 338    

 

 

      Αθήνα,        1/6/2016 

 

Αριθ. Πρωτ.:Φ.80000/οικ.22102/922 

 

ΠΡΟΣ: Όλους τους οργανισμούς κύριας 

ασφάλισης αρμοδιότητας Υπουργείου 

Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και 

Κοινωνικής Αλληλεγγύης (πλην ΟΓΑ) 

 

ΚΟΙΝ : 1. Γενικό Λογιστήριο του Κράτος 

              Κάνιγγος 29 

              Τ.Κ. 10682, Αθήνα 

              2. ΗΔΙΚΑ 

              Λαγουμιτζή 40 και Συγγρού 101 

              11745 ΑΘΗΝΑ 

 

ΘΕΜΑ :    Παροχή  οδηγιών  για  την  εφαρμογή  των  διατάξεων  του  άρθρου 92 του 

ν.4387/2016 (ΦΕΚ 85, Α΄) «Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Συνταξιούχων 

(ΕΚΑΣ».   

Σας γνωστοποιούμε ότι στο ΦΕΚ Α85/12-5-2016 έχει δημοσιευθεί ο νόμος 

4387/2016 «Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας – Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού 

– συνταξιοδοτικού συστήματος – Ρυθμίσεις φορολογικού εισοδήματος και τυχερών 

παιγνίων και άλλες διατάξεις», με το άρθρο 92 του οποίου επέρχονται τροποποιήσεις 

στο ισχύον νομικό καθεστώς όσον αφορά στους δικαιούχους και στις προϋποθέσεις 

και τα καταβαλλόμενα ποσά του Επιδόματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης Συνταξιούχων 

(ΕΚΑΣ).  

Κατ’ αρχάς, το ΕΚΑΣ χαρακτηρίζεται ως ειδικό προνοιακό επίδομα , η δαπάνη 

για την καταβολή του οποίου βαρύνει τον Κρατικό Προϋπολογισμό (άρθρο 91). 

Ειδικότερα για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 92 , σας γνωρίζουμε τα εξής: 

  

Α. Δικαιούχα πρόσωπα  

      1.Το ΕΚΑΣ  καταβάλλεται (εφόσον ,επιπρόσθετα, πληρούνται οι ηλικιακές 

προϋποθέσεις, τα εισοδηματικά κριτήρια και οι λοιπές προϋποθέσεις που 

ακολουθούν): 

α) σε όσους λαμβάνουν ήδη κατά την ημερομηνία δημοσίευσης του ν.4387/2015 

σύνταξη  (γήρατος, αναπηρίας ή θανάτου) των εντασσόμενων στον ΕΦΚΑ φορέων 

κύριας ασφάλισης (πλην ΟΓΑ),  καθώς και της Τράπεζας της Ελλάδος,  
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β) σε όσους δικαιούνται σύνταξης (γήρατος, αναπηρίας ή θανάτου) από τους ανωτέρω 

οργανισμούς κύριας ασφάλισης, η καταβολή της οποίας - σύμφωνα με την απόφαση 

συνταξιοδότησης του αρμόδιου φορέα κύριας ασφάλισης - αρχίζει πριν από  την 

έναρξη ισχύος του ν.4387/2015 (ήτοι μέχρι και 12/5/2016).  

Επομένως, όσοι καταστούν συνταξιούχοι των ανωτέρω φορέων κύριας ασφάλισης από 

την 13/5/2016 και εφεξής δεν δικαιούνται το ΕΚΑΣ (ανεξαρτήτως αν πληρούν ή όχι 

τα κριτήρια της παραγράφου Β του παρόντος). 

 

Β. Προϋποθέσεις καταβολής του ΕΚΑΣ για το έτος 2016 

 

     Για να δικαιωθούν το ΕΚΑΣ έτους 2016 τα πρόσωπα της παραγράφου Α θα πρέπει 

να πληρούν αθροιστικά τις ακόλουθες προϋποθέσεις:  

         α) να έχουν συμπληρώσει το 65ο έτος της ηλικίας τους. Το προαναφερόμενο  

όριο ηλικίας δεν απαιτείται για τους συνταξιούχους λόγω αναπηρίας με ποσοστό 80% 

και άνω και για τα τέκνα που λαμβάνουν σύνταξη λόγω θανάτου του γονέα τους. Στην 

περίπτωση που κάποιος, ο οποίος υπάγεται στα δικαιούχα πρόσωπα της ανωτέρω 

παραγράφου Α του παρόντος, συμπληρώσει το απαιτούμενο όριο ηλικίας (65ο) εντός 

του 2016 δικαιούται το ΕΚΑΣ 2016 και αυτό καταβάλλεται από την πρώτη του 

επόμενου της συμπλήρωσης του 65ου έτους της ηλικίας  μήνα. 

         β) το συνολικό καθαρό ετήσιο εισόδημά τους από συντάξεις (κύριες, 

επικουρικές και βοηθήματα καταβαλλόμενα σε χρήμα) μισθούς, ημερομίσθια και 

λοιπά επιδόματα να μην υπερβαίνει το ποσό των επτά χιλιάδων εννιακοσίων 

εβδομήντα δύο (7.972) ευρώ. Προκειμένου να προσδιορισθεί το εισόδημα αυτό δεν 

λαμβάνονται υπόψη: 

- τα ποσά που αντιστοιχούν σε σύνταξη  θυμάτων πολέμου και αναπήρων  πολεμικής 

περιόδου κατά την εκτέλεση στρατιωτικής υπηρεσίας καθώς και  θυμάτων 

τρομοκρατίας. Στο σημείο αυτό και για την αποφυγή παρερμηνειών σημειώνεται, ότι 

ως προς τα θύματα πολεμικής περιόδου και κατά την εκτέλεση της στρατιωτικής 

υπηρεσίας, σχετική αναλυτική ερμηνεία έχει δοθεί με το έγγραφο του Υπουργείου 

Φ80000/126/24.6.2015, 

- τα ποσά που αντιστοιχούν στα προνοιακά επιδόματα αρμοδιότητας Γενικής 

Διεύθυνσης Πρόνοιας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και 

Κοινωνικής Αλληλεγγύης που χορηγούνται από τη Γενική Γραμματεία Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης .  

Αντίθετα, συνυπολογίζονται στο κριτήριο αυτό το επίδομα απόλυτης αναπηρίας, το 

επίδομα παραπληγίας-τετραπληγίας, το καθαρό ποσό από συντάξεις και μισθούς 

αλλοδαπής προέλευσης, τα ποσά στρατιωτικής σύνταξης που χορηγούνται σε 

αναπήρους ειρηνικής περιόδου. 

γ) Το συνολικό ετήσιο ατομικό φορολογητέο καθώς και το απαλλασσόμενο ή 

φορολογούμενο με ειδικό τρόπο εισόδημα του συνταξιούχου να μην υπερβαίνει το 

ποσό των οκτώ χιλιάδων οκτακοσίων ογδόντα τεσσάρων (8.884) ευρώ. 

     δ) Το συνολικό ετήσιο οικογενειακό φορολογητέο καθώς και το 

απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο εισόδημα να μην υπερβαίνει το 

ποσό των έντεκα χιλιάδων (11.000) ευρώ.  

Τα ποσά που ορίζονται στις ανωτέρω περιπτώσεις β, γ, δ  αφορούν 

εισοδήματα που δηλώθηκαν κατά το προηγούμενο φορολογικό έτος, δηλαδή 

εξετάζονται τα εισοδήματα που αποκτήθηκαν από 1.1.2014 έως 31.12.2014. 
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    ε) Το συνολικό ακαθάριστο ποσό κύριας και επικουρικής σύνταξης που 

καταβάλλεται στο συνταξιούχο κατά το μήνα έναρξης ισχύος της κοινοποιούμενης 

διάταξης (ήτοι, σύνταξη μηνός Μαΐου 2016), συμπεριλαμβανομένων των πάσης 

φύσεως επιδομάτων να μην υπερβαίνει τα εξακόσια εξήντα τέσσερα (664) ευρώ.  

 Διευκρινίζουμε στο σημείο αυτό ότι για την εξέταση του κριτηρίου αυτού ο 

κρίσιμος μήνας (Μάιος 2016) πρέπει να είναι μήνας πλήρους συνταξιοδότησης.    

  

Τα καταβληθέντα από οποιονδήποτε ασφαλιστικό φορέα ποσά ΕΚΑΣ δεν 

λαμβάνονται υπόψη κατά την εξέταση των ανωτέρω εισοδηματικών κριτηρίων. 

   

      στ) Ειδικά όσον αφορά στους αλλοδαπούς - πολίτες τρίτων χωρών  - δικαιούχους 

του ΕΚΑΣ, εκτός από τον όρο της μόνιμης διαμονής τους στην Ελλάδα και με σκοπό 

τη διασφάλιση χορήγησής του σε νόμιμα διαμένοντες, απαιτείται πλέον ρητώς η 

διαμονή τους στη χώρα να είναι και νόμιμη.  

  

 

Γ. Ποσά ΕΚΑΣ για το έτος 2016 

 

1. Τα καταβαλλόμενα μηνιαίως ποσά του ΕΚΑΣ στους δικαιούχους, ανάλογα με το 

ύψος του εισοδήματος από συντάξεις, κύριες και επικουρικές, μισθούς, ημερομίσθια 

και λοιπά επιδόματα ή βοηθήματα, απεικονίζονται αναλυτικά στον εξής πίνακα: 

 

ΠΟΣΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ από συντάξεις 

(κύριες και επικουρικές), μισθούς, 

ημερομίσθια και λοιπά επιδόματα  (σε ευρώ) 

ΠΟΣΟ Ε.Κ.Α.Σ. (σε ευρώ) 

έως  7.216,00 230,00  

 

Από 7.216,01 μέχρι 7.518,00  

 

172,50  

 

Από 7.518,01 μέχρι 7.720,00 

 

115,00 

 

Από 7.720,01 μέχρι 7.972,00  

 

  57,50                                                                                                                 

 

    Τα ανωτέρω ποσά επιδόματος χορηγούνται στους συνταξιούχους λόγω γήρατος 

και  αναπηρίας που λαμβάνουν πλήρη σύνταξη. 

 

Αντίθετα, το ΕΚΑΣ ισούται με τα 2/3 των αναφερόμενων στον ανωτέρω πίνακα 

ποσών για τους συνταξιούχους : 

α) λόγω γήρατος και αναπηρίας που λαμβάνουν μειωμένη σύνταξη (δηλαδή είτε 

έχουν συνταξιοδοτηθεί σε όριο ηλικίας μικρότερο του αντίστοιχου πλήρους ή με 

ποσοστό αναπηρίας χαμηλότερο εκείνου που κατά περίπτωση και ασφαλιστικό φορέα 

προβλέπεται για χορήγηση πλήρους σύνταξης),  
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β) που δεν θεμελιώνουν αυτοτελές δικαίωμα συνταξιοδότησης με χρόνο ασφάλισης 

που έχουν πραγματοποιήσει στην Ελλάδα. 

Ειδικά, για τα πρόσωπα της ανωτέρω περίπτωσης β), η τυχόν μη καταβληθείσα πριν 

από την έναρξη ισχύος της κοινοποιούμενης διάταξης διαφορά του 1/3 του ποσού 

ΕΚΑΣ,  δεν χορηγείται. 

   

 Στις περιπτώσεις των συνταξιούχων λόγω αναπηρίας οποιαδήποτε μεταβολή του 

ποσοστού αναπηρίας τους (αυξητική ή μειωτική) εντός του ίδιου ημερολογιακού 

έτους στο οποίο καταβάλλεται το ΕΚΑΣ, δεν επιφέρει καμία μεταβολή στο ποσό 

αυτού 

Ενδεικτικό παράδειγμα : συνταξιούχος αναπηρίας του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ετών 66 

με ποσοστό 80% - δικαιούχος ΕΚΑΣ 2016 - επανακρίνεται από τις Υγειονομικές 

Επιτροπές του ΚΕΠΑ το Σεπτέμβριο 2016 με ποσοστό αναπηρίας 70%. Ο 

συνταξιούχος αυτός θα συνεχίσει να λαμβάνει πλήρες ποσό ΕΚΑΣ για όλο το 2016 

και η μείωση κατά 1/3 του δικαιούμενου ποσού θα επέλθει το 2017 (εφόσον, βέβαια, 

δικαιούται βάσει εισοδηματικών κριτηρίων το ΕΚΑΣ του 2017). 

 

  2. Στις περιπτώσεις προσώπων που είναι συνδικαιούχοι σύνταξης λόγω θανάτου, τα 

ποσά του ΕΚΑΣ επιμερίζονται κατά το ίδιο ποσοστό επιμερισμού της σύνταξης, όπως 

προβλέπεται από τις διατάξεις του οικείου ασφαλιστικού φορέα τους, άλλως από την 

κληρονομική μερίδα τους. 

 

  3. Όσον αφορά στις περιπτώσεις των συνταξιούχων που ενώ πληρούσαν τις 

προϋποθέσεις για χορήγηση του ΕΚΑΣ στο μέχρι 31/12/2015 χρονικό διάστημα, δεν 

άσκησαν το δικαίωμά τους αυτό ή δεν τους καταβλήθηκε το επίδομα και εφόσον δεν 

έχει επέλθει παραγραφή σύμφωνα με το άρθρο 137 του ν.3655/2008 και την παρ. 6 

του άρθρου 40 του α.ν.1846/1951, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 24 του 

ν.2556/1997, όπως ισχύουν μέχρι την έναρξη ισχύος του νόμου ν.4387/2016, τόσο για 

τις ηλικιακές προϋποθέσεις χορήγησης του επιδόματος όσο και ως προς το ύψος των 

εισοδηματικών κριτηρίων.  

 

  4. Διευκρινίζεται ότι τα ποσά του ΕΚΑΣ δεν υπόκεινται σε ασφαλιστικές εισφορές 

υπέρ του Κλάδου Ασθένειας και Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων του αρ. 38 

του ν.3863/2010, όπως ισχύει (παρ. 7 του κοινοποιούμενου άρθρου).   

 

            

Γ. Φορέας καταβολής. 

 

1.    Όπως ορίζεται ρητά, το ΕΚΑΣ καταβάλλεται από τον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής 

Ασφάλισης, η λειτουργία  του  οποίου  ως  φορέα  κοινωνικής  ασφάλισης αρχίζει από  

1-1-2017, ημερομηνία από την οποία εντάσσονται στο φορέα αυτό αυτοδίκαια οι 

υφιστάμενοι φορείς κύριας ασφάλισης, πλην της Τράπεζας της Ελλάδος, σύμφωνα με 

το άρθρο 51 του ν.4387/2016. Συνεπώς, για το τρέχον έτος το επίδομα θα καταβληθεί 

στους δικαιούχους από τους φορείς κύριας ασφάλισης που το κατέβαλλαν ως 

αυτοτελείς φορείς.  
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 2.  Όσον αφορά την καταβολή του ΕΚΑΣ σε δικαιούχους διαμένοντες εκτός Ελλάδας, 

με την παρ. 8 της κοινοποιούμενου άρθρου ορίζεται ρητώς ότι το επίδομα δεν 

καταβάλλεται σε δικαιούχους που διαμένουν μόνιμα σε χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης, ΕΟΧ και Ελβετίας. Επομένως, και σε συνδυασμό με την περ. στ΄ της παρ. 1 

του κοινοποιούμενου άρθρου, σε δικαιούχους Έλληνες πολίτες και πολίτες χωρών-

μελών της Ε.Ε., ΕΟΧ και Ελβετίας η απρόσκοπτη καταβολή του επιδόματος τελεί υπό 

την προϋπόθεση της μόνιμης διαμονής (κατοικίας) εντός της Ε.Ε., ΕΟΧ και Ελβετίας. 

      

Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούμε για τις ενέργειές αρμοδιότητάς σας για την 

έγκαιρη υλοποίηση των ανωτέρω κοινοποιούμενων διατάξεων. Οι υπηρεσίες του 

Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης είναι στη 

διάθεσή σας για κάθε περαιτέρω ενημέρωση ή διευκρίνιση. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ : 

1.Γραφείο κ. Υπουργού  

2.Γραφείο κ. Υφυπουργού 

3. Γραφείο κ. Γενικού Γραμματέα 

4.  Γραφείο κ. Γενικού Γραμματέα Κ.Α. 

5.  Γραφείο κ. Γενικού Δ/ντή Κ.Α. 

6. Γραφείο κ. Γενικής Δ/ντριας Οικονομικών 

Υπηρεσιών 

5. Όλες τις Δ/νσεις της Γ.Γ.Κ.Α. 

6. Δ/νση Κ.Α.Μ.Α. (Δ13) 

    Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 

 

 

 

     ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ  ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ  ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 
ΓΕΝIKH  ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦ/ΣΕΩΝ 
ΓΕΝΙΚΗ  Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ  

Δ/νση Κύριας Ασφάλισης Μισθωτών   
και Ασθένειας (Δ13) / Τμήμα A΄     
Ταχ. Δ/νση : Σταδίου 29, Αθήνα    

Τ.Κ.: 101 10        
Πληροφ.: A. Καραμπλιάνη - 2103368125 
       Γ. Μαυρίδου - 2103368127    

      Φ. Γκίκα  -2103368128   
Φαξ : 2103368124    
e-mail: asfmis@ypakp.gr     

  
 

  

Αθήνα,       8/06/2016 
     

Αριθμ. πρωτ. : Φ. 80000/οικ.26066/1065 
    
       

ΠΡΟΣ : 
Όλους τους οργανισμούς κύριας   ασφάλισης 
αρμοδιότητας  Υπουργείου Εργασίας, 

Κοινωνικής Ασφάλισης και 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης (πλην ΟΓΑ) 
       

   
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ :     
ΗΔΙΚΑ Α.Ε. 

Λαγουμιτζή 40 και Συγγρού 101 
Τ.Κ. 117 45, ΑΘΗΝΑ 
 

          

ΘΕΜΑ :  Συμπληρωματικές οδηγίες για την χορήγηση Επιδόματος Κοινωνικής    

    Αλληλεγγύης Συνταξιούχων  (ΕΚΑΣ)      

Σχετ.:   Το με αριθμ. πρωτ.  Φ.80000/οικ.22102/922/1-6-2016  έγγραφό μας (ΑΔΑ:   

     ΩΚ50465Θ1Ω-ΘΣ5) 

 

       Σε συνέχεια του με α. π. Φ.80000/οικ.22102/922/1-6-2016 (ΑΔΑ: ΩΚ50465Θ1Ω-ΘΣ5) 

εγγράφου μας, με το οποίο γνωστοποιήθηκαν οι  διατάξεις του άρθρου 92 του ν. 4387/2016 

(Α, 85) και δόθηκαν οδηγίες για τη χορήγηση του Επιδόματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης 

Συνταξιούχων (ΕΚΑΣ),  σας γνωρίζουμε ότι με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 235 του  

ν.4389/2016 (Α, 94) και της παρ. 9 του άρθρου δεύτερου του ν. 4393/2016( Α, 106)  

επέρχονται μεταβολές στο άρθρο 92 του ν. 4387/2016.   

 

Ειδικότερα,  σας γνωρίζουμε ότι: 

 

1. α. Οι οδηγίες που δόθηκαν με το προαναφερόμενο αριθ. Φ.80000/οικ.22102/922/1-6-

2016 έγγραφό μας έχουν εφαρμογή για τη χορήγηση του ΕΚΑΣ Ιουνίου έως και Δεκεμβρίου 

2016.  

β. Ως προς τη χορήγηση του ΕΚΑΣ για την περίοδο Ιανουαρίου – Μαΐου 2016 ισχύουν τα 

εισοδηματικά κριτήρια και τα χορηγούμενα ποσά που ίσχυσαν για τη χορήγηση του ΕΚΑΣ 

έτους 2015. 

Ειδικά για το εισοδηματικό κριτήριο που αφορά το ύψος της καταβαλλόμενης ακαθάριστης 

μηνιαίας κύριας και επικουρικής σύνταξης , που δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 850,00 ευρώ , 

διευκρινίζεται ότι η συνδρομή του ή μη εξετάζεται επί των συντάξεων μηνός Απριλίου 2016 . 

 

2. Με την παρ. 4 του άρθρου 92 του ν. 4387/2016, όπως ισχύει μετά την αντικατάστασή της 

με την παρ. 9β του άρθρου δεύτερου του ν.4393/2016, προβλέπεται ότι με κοινή απόφαση 

των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης, εκδιδόμενη σε ετήσια βάση ( και μέχρι το 2019 , δεδομένου ότι από 1.1.2020 

η παροχή του ΕΚΑΣ καταργείται) αναπροσαρμόζονται τα ποσά που αναφέρονται στα 

εισοδηματικά κριτήρια της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού, καθώς και τα ποσά του 

επιδόματος που αναφέρονται στην παράγραφο 2.  Η έκδοση της   προαναφερόμενης Κ.Υ.Α. 

αλλά και ο έλεγχος των εισοδηματικών κριτηρίων χορήγησης του επιδόματος για κάθε έτος 
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πραγματοποιούνται το αργότερο μέχρι το τέλος Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους, ώστε 

από 1η Ιανουαρίου κάθε έτους να μη χορηγείται ΕΚΑΣ σε μη δικαιούχους. 

3. Κατόπιν των ανωτέρω , παρακαλούμε για τις ενέργειές αρμοδιότητάς σας για την έγκαιρη 

υλοποίηση των ανωτέρω κοινοποιούμενων διατάξεων. Οι υπηρεσίες του Υπουργείου 
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης είναι στη διάθεσή σας για κάθε 
περαιτέρω ενημέρωση ή διευκρίνιση. 

 

 

   
  
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
Εσωτερική κοινοποίηση :         

1) Γραφείο κ. Υπουργού 
2) Γραφείο κ. Υφυπουργού  

3) Γραφείο κ. Γενικού Γραμματέα 
4) Γραφείο κ. Γενικού Γραμματέα Κ.Α. 
5) Γραφείο κ. Γενικού Διευθυντή Κ.Α. 
6) Γραφείο κ. Γενικής Δ/ντριας Οικ.Υπ. 
7) ΙΡΙΔΑ 
8) Όλες τις Δ/νσεις της Γ.Γ.Κ.Α.    

                          

  
   

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ  
ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ  

ΚΑΙ  ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 
 
 

 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ 
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