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κατά το έτος 2017». 
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 1. Σας κοινοποιούμε την αριθ. Φ.11321/51600/1975/14.12.2016 (Φ.Ε.Κ. 4101/τ. 

Β’/20.12.2016) κοινή απόφαση των Υπουργών Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & 

Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Οικονομικών που αφορά τη χορήγηση του  Επιδόματος 

Κοινωνικής Αλληλεγγύης Συνταξιούχων  (Ε.Κ.Α.Σ.) για το έτος 2017, καθώς και το με αρ. 

πρωτ. Φ.80000/οικ.59606/2172/23.12.2016 έγγραφο του ΥΠ.Ε.Κ.Α.Α., επισημαίνοντας 

επιπλέον ότι εξακολουθούν να ισχύουν αθροιστικά οι λοιπές προϋποθέσεις του άρθ. 92 

του ν. 4387/2016 (ΦΕΚ/ τ. Α’/85/12.5.2016) καθώς και οι διατάξεις του άρθ. 31 του ν. 

4411/2016  (ΦΕΚ/τ. Α’ /142/3.8.2016) και της με αριθ. 40124/8516 (ΦΕΚ/τ. Β’/ 

2909/13.9.2016) κοινής Υπουργικής Απόφασης, σχετικά με τα «αντισταθμιστικά μέτρα 

κατάργησης του Ε.Κ.Α.Σ.» και συγκεκριμένα η παρ. 1 του άρθ. 31 του ν. 4411/2016.

 Συνεπώς, συνταξιούχοι οι οποίοι δικαιούνταν το Ε.Κ.Α.Σ. από 1/6 μέχρι 31/12/2016 

αλλά το στερούνται για το έτος 2017, σύμφωνα με τα νέα κριτήρια, δικαιούνται τις 

ακόλουθες αντισταθμιστικές παροχές: 

α) πλήρη απαλλαγή από τη συμμετοχή στη φαρμακευτική δαπάνη, 

β) έκτακτη μηναία οικονομική ενίσχυση, η οποία χορηγείται στο σύζυγο με το μικρότερο 

ατομικό εισόδημα, σε περίπτωση που έπαυσε η καταβολή Ε.Κ.Α.Σ. και στους δύο 

συζύγους, ίση με την παροχή Ε.Κ.Α.Σ. 2016 που αντιστοιχεί στο εισόδημα αυτό,  

γ) έκτακτη μηνιαία οικονομική ενίσχυση, η οποία χορηγείται σε συνταξιούχους με 

ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω, ισόποση με την παροχή Ε.Κ.Α.Σ. 2016 που απώλεσαν. 

 Όσον αφορά τυχόν αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά που χορηγήθηκαν ως 

αντισταθμιστικά κατάργησης του Ε.Κ.Α.Σ.,  εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις του 

άρθ. 7 της από 13.9.2016 Υπουργικής Απόφασης. 

2. Όσον αφορά τις οδηγίες που είχαν δοθεί με το Γ.Ε. του τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ με αρ. πρωτ. 

Σ48/48/29.6.2016 σχετικά με τη χορήγηση του Ε.Κ.Α.Σ. για το χρονικό διάστημα από 

1/1/2016 μέχρι  31/5/2016 και συγκεκριμένα σχετικά με τον έλεγχο των δικαιούχων, τόσο 

από την ΗΔΙΚΑ Α.Ε. όσο και από τις υπηρεσίες συντάξεων (στις περιπτώσεις που δεν 

χορηγήθηκε αυτομάτως), σας ενημερώνουμε ότι προς το παρόν εκκρεμεί η υλοποίηση του 

έργου από την ΗΔΙΚΑ Α.Ε. και επομένως, θα πρέπει να αναμένετε οδηγίες για τη  
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διεκπεραίωση των αιτήσεων που  έχουν υποβληθεί από τους συνταξιούχους στις υπηρεσίες 

σας μετά την ενημέρωσή μας από την ΗΔΙΚΑ Α.Ε.  

Για τον ίδιο λόγο θα πρέπει να παραμείνουν σε εκκρεμότητα και τυχόν 

υποβληθείσες αιτήσεις για τη χορήγηση των αντισταθμιστικών μέτρων κατάργησης του 

ΕΚΑΣ για το χρονικό διάστημα από 1/8/2016 μέχρι 31/12/2016. 

3. Με την ευκαιρία και προκειμένου να υπάρχει ορθή και ενιαία εφαρμογή των 

διατάξεων της παρ. 5 του άρθρου 92 του Ν. 4387/2016, επισημαίνουμε τα εξής: 

Η εν λόγω διάταξη διακρίνει σαφώς τις περιπτώσεις στις οποίες αναζητούνται στο 

διπλάσιο τα ποσά του Ε.Κ.Α.Σ. που καταβλήθηκαν αχρεωστήτως: 

α) υποβολή εκ μέρους του συνταξιούχου με δόλο ανακριβούς δήλωσης είτε για το φορέα 

καταβολής του επιδόματος είτε για τα εισοδηματικά στοιχεία 

β) πολλαπλή είσπραξη του επιδόματος. 

Επομένως, πρόκειται για τις περιπτώσεις που αποδεικνύεται ότι ο συνταξιούχος, 

προκειμένου να εισπράττει το Ε.Κ.Α.Σ., είτε χωρίς να έχει τις νόμιμες προϋποθέσεις είτε 

πολλαπλά, λειτουργεί με δόλο, ενεργητικά (υποβολή ανακριβούς αίτησης/δήλωσης) ή 

παθητικά (αποσιώπηση της χορήγησης του επιδόματος και είσπραξή του από 

περισσότερους του ενός ασφαλιστικούς φορείς).  

Στην πρώτη περίπτωση, η ανακριβής/ψευδής δήλωση μπορεί να αφορά, 

ενδεικτικά, την απόκρυψη του γεγονότος ότι το Ε.Κ.Α.Σ. χορηγείται από άλλο φορέα ή ότι 

ο συνταξιούχος έχει υποβάλει αίτηση προκειμένου να του χορηγηθεί και από άλλο φορέα, 

το ύψος και τις πηγές των εισοδημάτων που περιέχονται στη δήλωση εισοδήματος 

φυσικών προσώπων στη Δ.Ο.Υ., την οικογενειακή κατάσταση, προκειμένου να μην 

ελέγχεται το οικογενειακό φορολογητέο εισόδημα, τον τόπο μόνιμης κατοικίας κ.ά.  

Στη δεύτερη περίπτωση ο νόμος αναφέρεται στην πολλαπλή είσπραξη του 

επιδόματος, δηλαδή στην περίπτωση που, ενώ ο συνταξιούχος δεν συνείργησε με σκοπό 

να του χορηγηθεί το ΕΚΑΣ από περισσότερους του ενός φορείς (γεγονός που μπορεί να 

οφείλεται σε μηχανογραφική αστοχία), το εισέπραττε συστηματικά από όλους, 

αποσιωπώντας την αλήθεια από τις αρμόδιες υπηρεσίες. 

Συνεπώς, εάν δεν αποδεικνύεται πλήρως και αιτιολογημένα ότι συντρέχουν οι ως 

άνω συγκεκριμένες περιπτώσεις της παρ. 5 του άρθρου 92 του Ν. 4387/2016, δεν είναι  
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επιτρεπτό να αναζητούνται στο διπλάσιο τα ποσά ΕΚΑΣ που καταβλήθηκαν 

αχρεωστήτως.  

 Τέλος, υπενθυμίζεται ότι όταν συντρέχουν νόμιμες προϋποθέσεις για την επιστροφή 

των ποσών ΕΚΑΣ στο διπλάσιο, γίνεται συμψηφισμός του ποσού με την καταβαλλόμενη 

σύνταξη, ύστερα από απόφαση του αρμόδιου ασφαλιστικού οργάνου, σύμφωνα με την 

ισχύουσα ειδική διάταξη, δηλαδή σε έξι μηνιαίες δόσεις, ενώ εάν το ποσό της σύνταξης δεν 

επαρκεί για να καλύψει το επιστρεπτέο ποσό σε έξι δόσεις, το ποσό αυτό επιμερίζεται σε 

τόσες ισόποσες μηνιαίες δόσεις όσες απαιτούνται για το συμψηφισμό του με τη σύνταξη. 

 

Συν/κά:  ΦΕΚ 4101/Β’/20.12.2016 
      1 έγγραφο ΥΠ.Ε.Κ.Α.Α. 
 

   
 

               Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ  

 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΑΚΑΛΕΞΗΣ 

 

 

             Ακριβές Αντίγραφο 

 

    Η Προϊσταμένη του Τμήματος 

          Μαρία Κουτσοπούλου 
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Αναπροσαρμογή ποσών Επιδόματος Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (Ε.Κ.Α.Σ.) έτους 2017.

2 Έγκριση ωρών υπερωριακής απασχόλησης δέκα 
επτά (17) οδηγών αυτοκινήτων μονίμων και με 
σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρό-
νου, που υπηρετούν στο Υπουργείο Υγείας.

3 Έγκριση ωρών υπερωριακής απασχόλησης σε ένα 
(1) υπάλληλο μόνιμο που υπηρετεί στο Υπουργείο 
Υγείας.

4 Έγκριση ωρών υπερωριακής απασχόλησης σε δύο 
(2) υπαλλήλους που υπηρετούν στο Υπουργείο 
Υγείας.

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

5 Διόρθωση σφάλματος στη με αρ. πρωτ. 116091/
Ζ1/14.7.2016 απόφαση της Αναπληρώτριας Υπουρ-
γού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, που δη-
μοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. 2252/20-07-2016 (τ.Β’).

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. Φ. 11321/51600/1975 (1)
Αναπροσαρμογή ποσών Επιδόματος Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (Ε.Κ.Α.Σ.) έτους 2017.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ-
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 92 του ν. 4387/2016 (Α, 85) 

όπως έχει τροποποιηθεί με την παρ. 9 του άρθρου δεύ-
τερου του ν. 4393/2016 (Α,106) και ισχύει.

2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθε-
σίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» 
που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ/τος 63/2005 
(Α, 98) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνη-
ση και τα Κυβερνητικά Όργανα».

3. Τις διατάξεις του π. δ/τος 113/2014 (Α, 180) «Οργα-
νισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης 
και Πρόνοιας».

4. Τις διατάξεις του άρθρου 5 του π.δ/τος 24/2015 
(Α, 20) «Σύσταση και μετονομασία Υπουργείων, μετα-
φορά της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων» 
και του άρθρου 27 του ν. 4320/2015 (A, 29) «Ρυθμίσεις για 
τη λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση της αν-
θρωπιστικής κρίσης, και την οργάνωση της Κυβέρνησης 
και των Κυβερνητικών Οργάνων και λοιπές διατάξεις».

5. Τις διατάξεις του π.δ/τος 73/2015 (Α,116) «Διορισμός 
Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

6. Την αριθμ. οικ. 44549/Δ9.12193/09.10.2015 (Β, 2169) 
υπουργική απόφαση «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον 
Υφυπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοι-
νωνικής Αλληλεγγύης, Αναστάσιο Πετρόπουλο» όπως 
έχει τροποποιηθεί με την αριθμ. οικ.54051/Δ9.14200/ 
22-11-2016 (Β, 3801) υπουργική απόφαση και ισχύει.

7. Τις διατάξεις της αριθ. Υ29/9.10.2015 απόφασης 
του Πρωθυπουργού (Β’ 2168) «Ανάθεση αρμοδιοτή-
των στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο 
Χουλιαράκη».

8. Το αριθμ. οικ.51319/1813/8-11-2016 έγγραφο της 
Διεύθυνσης Οικονομικής Εποπτείας και επιθεώρησης 
Ν.Π.Δ.Δ. της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσι-
ών του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης με θέμα «Εισηγητική έκθεση 
της παρ. 5 του άρθρου 24 του ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α) 
σχετικά με τις οικονομικές επιπτώσεις της προτεινόμενης 
Κοινής υπουργικής απόφασης».

9. Την αριθ. πρωτ. Δ6/Α/ΦΙ/οικ.58086/3279/14-12-2016 
Βεβαίωση Εγγραφής Πίστωσης της Γενικής Διεύθυνσης 
Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας, Κοι-
νωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

10. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής, προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Ενιαίου Φορέα 
Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.) ύψους τριακοσίων δεκα-
τριών εκατομμυρίων τετρακοσίων χιλιάδων ευρώ (313,4 
εκατ. ευρώ) η οποία θα καλυφθεί από τον Προϋπολογι-
σμό του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης 
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και συγκεκριμένα από τις 
πιστώσεις ΚΑΕ 2737 του Φ33.210, αποφασίζουμε:

Από 1.1.2017 έως 31.12.2017, το Επίδομα Κοινωνι-
κής Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (ΕΚΑΣ), καταβάλλεται 
αποκλειστικά σε ήδη συνταξιούχους, καθώς και σε δι-
καιούχους σύνταξης γήρατος, αναπηρίας και θανάτου 
των εντασσόμενων στον Ε.Φ.Κ.Α. κατ’ άρθρο 53 του 

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E

20 Δεκεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ  ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 4101

40487

ΑΔΑ: 6ΥΛ2465ΧΠΙ-5ΡΑ



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ40488 Τεύχος Β’ 4101/20.12.2016

ν. 4387/2016 οργανισμών κύριας ασφάλισης εκτός των 
συνταξιούχων του ΟΓΑ, καθώς και της Τράπεζας της Ελ-
λάδος, των οποίων η συνταξιοδότηση αρχίζει πριν από 
την έναρξη ισχύος του ν. 4387/2016, ως εξής:

Άρθρο 1
Προϋποθέσεις χορήγησης Ε.Κ.Α.Σ.

1. Για την καταβολή του επιδόματος πρέπει να πληρού-
νται αθροιστικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

α. Να έχουν συμπληρώσει το 65ο έτος της ηλικίας τους. 
Για τους συνταξιούχους λόγω αναπηρίας με ποσοστό 
αναπηρίας 80% και άνω, καθώς και για τα τέκνα που 
λαμβάνουν σύνταξη λόγω θανάτου του γονέα τους, δεν 
απαιτείται η συμπλήρωση ορίου ηλικίας. Σε περίπτωση 
συμπλήρωσης του 65ου έτους ηλικίας εντός του 2017, το 
επίδομα καταβάλλεται από την πρώτη του επόμενου της 
συμπλήρωσης του 65ου έτους της ηλικίας μήνα.

β. Το συνολικό καθαρό ετήσιο εισόδημα τους από 
συντάξεις (κύριες, επικουρικές και βοηθήματα κατα-
βαλλόμενα σε χρήμα), μισθούς, ημερομίσθια και λοιπά 
επιδόματα, να μην υπερβαίνει το ποσό των επτά χιλιά-
δων εννιακοσίων εβδομήντα δύο (7.972) ευρώ. Για τον 
προσδιορισμό του εισοδήματος αυτού δεν λαμβάνονται 
υπόψη τα ποσά που αντιστοιχούν στη σύνταξη αναπή-
ρων, θυμάτων πολεμικής περιόδου και κατά την εκτέλε-
ση 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 τεσσάρων 
(8.884) ευρώ.

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

ε. Το συνολικό ακαθάριστο ποσό κύριας και επικουρι-
κής σύνταξης που καταβάλλεται κατά το μήνα έκδοσης 
της παρούσας υπουργικής απόφασης, στο οποίο συ-
μπεριλαμβάνονται και τα πάσης φύσεως επιδόματα, να 
μην υπερβαίνει τα εξακόσια εξήντα τέσσερα (664) ευρώ.

στ. Τα παραπάνω ποσά, των περιπτώσεων β, γ και δ, 
αφορούν σε εισοδήματα που αποκτήθηκαν το έτος 2015 
και δηλώθηκαν με τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος 
του φορολογικού έτους 2016.

Άρθρο 2
Ποσά Επιδόματος ΕΚΑΣ

α. Για συνολικά ποσά εισοδήματος από συντάξεις (κύ-
ριες και επικουρικές) μισθούς, ημερομίσθια και λοιπά επι-
δόματα ή βοηθήματα και μέχρι επτά χιλιάδες διακόσια 
δεκαέξι (7.216.00) ευρώ καταβάλλεται επίδομα ποσού 
εκατόν δέκα πέντε (115) ευρώ μηνιαίως.

β. Για συνολικά ποσά εισοδήματος από επτά χιλιάδες 
διακόσια δεκαέξι ευρώ και ένα λεπτό (7.216.01) ευρώ και 
μέχρι του ποσού των επτά χιλιάδων εννιακοσίων εβδο-
μήντα δύο (7.972,00) ευρώ καταβάλλεται ποσό μηνιαίου 
επιδόματος (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 χι-
λιάδων πεντακοσίων δεκαοκτώ (7.518,00) ποσό ογδόντα 
έξι ευρώ και είκοσι πέντε λεπτών (86,25).

ββ. Από επτά χιλιάδες πεντακόσια δέκα οκτώ ευρώ και 
ένα λεπτό (7.518,01) και μέχρι του ποσού των επτά χιλιά-
δων επτακοσίων είκοσι (7.720,00) ευρώ, ποσό πενήντα 
επτά ευρώ και πενήντα λεπτών (57,50).

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 εί-
κοσι οκτώ ευρώ και εβδομήντα πέντε λεπτών (28,75).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 14 Δεκεμβρίου 2016

Οι Υπουργοί

Υφυπουργός Εργασίας, 
Κοινωνικής Ασφάλισης και Αναπληρωτής Υπουργός
Κοινωνικής Αλληλεγγύης Οικονομικών

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ

Ι

Αριθμ. Α1α/Γ.Π/οικ.94749 (2)
Έγκριση ωρών υπερωριακής απασχόλησης δέκα 

επτά (17) οδηγών αυτοκινήτων μονίμων και με 

σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου 

Χρόνου, που υπηρετούν στο Υπουργείο Υγείας.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 20 του ν. 4354/2015 «Διαχείριση των 

μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμί-
σεις και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων» (ΦΕΚ 176/Α/ 
16.12.2015).

β) Του άρθρου 27 του ν. 4320/2015 «Ρυθμίσεις για τη 
λήψη άμεσων μέτρων και λοιπές διατάξεις (ΦΕΚ 29/Α/19-
3-2015).

γ). Το άρθρο π.δ. 106/2014 (ΦΕΚ 173/Α/28-8-2014) 
«Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας όπως ισχύει».

δ) Το π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ-
βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (ΦΕΚ 116/Α/23-9-2015).

2. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή θα προκλη-
θεί δαπάνη ύψους 60.000 ευρώ περίπου, η οποία θα 
καλυφθεί από τις πιστώσεις του Προϋπολογισμού του 
2017 και ειδικότερα από τους ΚΑΕ 0511 και ΚΑΕ 0512 
του Φ. 110, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την υπερωριακή απασχόληση δέκα επτά 
(17) Οδηγών αυτοκινήτων, μονίμων και με σχέση εργασί-
ας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου, έως 31-12-2017 
και για είκοσι (20) ώρες το μήνα στον καθένα για απο-
γευματινή εργασία και δέκα - έξι (16) ώρες το μήνα στον 
καθένα για εργασία Κυριακών και εξαιρέσιμων ημερών.
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ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΤΠΟΤΡΓΔΙO ΔΡΓΑΙΑ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ 

& ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ 

ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ  

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ 

Γ/ΝΗ ΚΤΡΙΑ ΑΦ/Η ΜΙΘΩΣΩΝ 

& ΑΘΔΝΔΙΑ (Γ13) 

ΣΜΗΜΑ   A΄  

ΤΑΦ. Γ/ΝΣΗ     : Σηαδίνπ 29                                                         

ΤΑΦ. ΚΩΓΙΚΑΣ : 101 10 

Πιεξνθνξίεο:    Καξακπιηάλε Αλδξηάλα 

Τει.: 2131516799 

  

 

 

      Αζήλα,       23/12/2016 

 

Αξηζ. Πξση.:Φ.80000/νηθ.59606/2172 

 

ΠΡΟ: Όινπο ηνπο νξγαληζκνχο θχξηαο 

αζθάιηζεο αξκνδηφηεηαο Υπνπξγείνπ 

Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη 

Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο (πιελ ΟΓΑ) 

 

ΚΟΙΝ : 1. Γεληθφ Λνγηζηήξην ηνπ Κξάηνο 

              Κάληγγνο 29 

              Τ.Κ. 10682, Αζήλα 

              2. ΗΓΙΚΑ 

              Λαγνπκηηδή 40 θαη Σπγγξνχ 101 

              11745 ΑΘΗΝΑ 

 

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 65
νπ

 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 ρσξψλ-

κειψλ 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 

 

 

 

ΑΝΑΣΑΙΟ  ΠΔΣΡΟΠΟΤΛΟ 
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