
 
 

                       
 
                      ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ  
               ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 

 
 
                                                                                                 
                                                                              ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ                                    

Ενιαίος 
Φορέας 

Κοινωνικής 
Ασφάλισης 

                  ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣH  ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ 
Πληροφορίες: Π. Δάβου 
Τηλέφωνο: 210 3729742 
Ταχ. Δ/νση: Ακαδημίας 22, Τ.Κ. 10671         
FAX: 210 3633666           
e-mail : d.sintaxeon@efka.gov.gr
                           

Αθήνα, 31/1/2019  
                                    ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ 
Αριθ.  Πρωτ.              ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 
Σ48/1/130827           ΑΡ.: 4 
                  
ΠΡΟΣ: 
1. Τους Αποδέκτες του Πίνακα Α’ 
2. Η.ΔΙ.Κ.Α.  Α.Ε. 
    Δ/νση: Λειτουργίας  
    & Υποστήριξης Εφαρμογών 
   Α) Υποδ/νση: Υποστήριξης Πελατών 
   Β) Υποδ/νση: Ειδικών Εφαρμογών 
    Τμήμα: Εθν. Μητρ. Συντάξεων 
    Λυκούργου 10, Τ.Κ. 10551 ΑΘΗΝΑ 
 
Κοινοποίηση: 
1. Διεύθυνση Χορήγησης Συντάξεων 

Δημόσιου Τομέα 
    Κάνιγγος 29, Τ.Κ. 10682 ΑΘΗΝΑ 
2. Τράπεζα της Ελλάδος 
    Σίνα 2-4, Τ.Κ. 10679 ΑΘΗΝΑ 
3. Υποομάδα Έργου Συντάξεων ΕΦΚΑ 
     Πατησίων 12, Τ.Κ. 10677  ΑΘΗΝΑ 
4. «ΙΡΙΔΑ», Κολοκοτρώνη 4 
     Τ.Κ. 10561  ΑΘΗΝΑ 

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

αντισταθμιστικών παροχών λογω απώλειας του επιδόματος, κατά το έτος 

2019». 

1. ΧΟΡΗΓΗΣΗ Ε.Κ.Α.Σ. 

 Σας κοινοποιούμε την αριθ. Φ.11321/οικ.31032/701/8.6.2018 κοινή Υπουργική 

Απόφαση (ΦΕΚ. 2227/τ. Β’/14.6.2018) σχετικά με την αναπροσαρμογή του ποσού και τον  
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 2
καθορισμό των εισοδηματικών κριτηρίων χορήγησης Επιδόματος Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (ΕΚΑΣ) για το έτος 2019, καθώς και την αριθ. 

Φ11321/ΟΙΚ.64690/1469/18.12.2018 (ΑΔΑ: 69Β8465Θ1Ω-Γ11) Εγκύκλιο του Υπουργείου  

Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Ορθή Επανάληψη)  , με 

την οποία παρέχονται οδηγίες σχετικά με την εφαρμογή της εν λόγω ΚΥΑ σε συνδυασμό 

και με τις διατάξεις περί αντισταθμιστικών μέτρων κατάργησης του Ε.Κ.Α.Σ. του 31ου 

άρθρου του ν. 4411/2016 και της σχετικής ΚΥΑ, για το έτος 2019. 

 Επισημαίνεται, ότι: 

α) Ο Ιούνιος 2018 είναι ο μήνας στον οποίο εξετάζεται το κριτήριο ε’ του άρθ. 1 της ως 

άνω υπουργικής Απόφασης, που αφορά στο συνολικό ακαθάριστο ποσό κύριας και 

επικουρικής σύνταξης, συμπεριλαμβανομένων και των πάσης φύσεως επιδομάτων, το 

οποίο δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το ποσό των 643,00 €. 

β) Τα εισοδήματα των περιπτώσεων β, γ, και δ της εν λόγω ΚΥΑ εξετάζονται με τη δήλωση 

φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2017. 

2. ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΤΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΛΟΓΩ ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΤΟΥ Ε.Κ.Α.Σ.  

Υπενθυμίζεται ότι, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθ. τριακοστού πρώτου του ν. 

4411/2016 και της οικείας ΚΥΑ (Β’ 2909/2016), 

α) σε περιπτώσεις συνταξιούχων με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω που στερούνται 

πλήρως το ΕΚΑΣ, για το έτος 2019, χορηγείται έκτακτη μηνιαία οικονομική ενίσχυση 

ισόποση με την παροχή του ΕΚΑΣ που έχει απωλεσθεί. 

β) σε περιπτώσεις συζύγων – συνταξιούχων που και οι δυο στερούνται πλήρως το ΕΚΑΣ, 

για το έτος 2019, χορηγείται έκτακτη μηνιαία οικονομική ενίσχυση στο σύζυγο με το 

μικρότερο εισόδημα, ισόποση με την παροχή του ΕΚΑΣ 2019 που έχει απωλεσθεί, 

δηλαδή 12,00 €. 

γ) απαλλάσσονται πλήρως από τη συμμετοχή στη φαρμακευτική δαπάνη όσοι, κατ’ 

εφαρμογή του άρθ. 92 του ν. 4387/2016, στερούνται την παροχή ΕΚΑΣ μέχρι την τελική 

κατάργησή του. 

Συν/κά: 1 ΦΕΚ (2227/τ. Β’/2018) 
                 1 έγγραφο ΥΠΕΚΑΑ (ΑΔΑ: 69Β8465Θ1Ω-Γ11)   
 

             Η ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ                               
                                       ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗΣ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ          
 
                                              ΙΩΑΝΝΑ ΓΑΤΗ – ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ                       

            Ακριβές Αντίγραφο 
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  Η Προϊσταμένη του Τμήματος 
        Διοικητικής Μέριμνας 
 
               Π. Κατωπόδη       

ΑΔΑ: 6ΙΥΟ465ΧΠΙ-Π0Δ



 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

  Αριθμ. Φ.11321/οικ.31032/701 
Αναπροσαρμογή ποσού και εισοδηματικών κρι-

τηρίων χορήγησης Επιδόματος Κοινωνικής Αλ-

ληλεγγύης Συνταξιούχων (Ε.Κ.Α.Σ.) έτους 2019.

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ KAI

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 
δεύτερου 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 134/2017 (Α΄ 168) «Οργα-
νισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης».

4. Τις διατάξεις του άρθρου 5 του π. δ/τος 24/2015 
(Α΄20) «Σύσταση και μετονομασία Υπουργείων, με-
ταφορά της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφα-
λίσεων» και του άρθρου 27 του ν. 4320/2015 (Α΄29) 
«Ρυθμίσεις για τη λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμε-
τώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, και την οργάνωση 
της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών Οργάνων και 
λοιπές διατάξεις».

5. Τις διατάξεις του π. δ/τος 73/2015 (Α΄ 116) «Διορι-
σμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Ανα-
πληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

6. Τις διατάξεις του π. δ/τος 125/2016 (Α΄ 210) «Διο-
ρισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυ-
πουργών».

7. 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.

8. Τις διατάξεις της αριθμ. Υ29/9.10.2015 απόφασης 
του Πρωθυπουργού (Β΄ 2168) «Ανάθεση αρμοδιοτήτων 
στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χου-
λιαράκη».

9. Το αριθμ. 29486/2398/31-5-2018 έγγραφο της Δ/
νσης Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφο-
ρών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών 
του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης με θέμα «Εισηγητική Έκθεση 
οικονομικών επιπτώσεων σύμφωνα με το άρθρο 24 
παρ. 5 του ν.4270/2014 (ΦΕΚ Α΄ 143)», σύμφωνα με την 
οποία προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Ενιαίου Φορέα 
Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.) ύψους τριάντα τριών 
εκατομμυρίων ευρώ (33.000.000,00 ευρώ) η οποία θα κα-
λυφθεί από τον Προϋπολογισμό του Υπουργείου Εργασί-
ας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 
και συγκεκριμένα από τις πιστώσεις του Ειδικού Φορέα 
33210 και ειδικότερα από τον ΚΑΕ 2737.

10. Η αριθμ. Δ4/Φ1/οικ.30429/2480/1-6-2018 Βεβαί-
ωση Εγγραφής Πίστωσης της Γενικής Δ/νσης Οικονομι-
κών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής 
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, αποφασίζουμε:

Από 1.1.2019 έως 31.12.2019, το Επίδομα Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (Ε.Κ.Α.Σ.), καταβάλλεται 
αποκλειστικά σε ήδη συνταξιούχους, καθώς και σε δι-
καιούχους σύνταξης γήρατος, αναπηρίας και θανάτου 
των εντασσόμενων - πλην ΟΓΑ - στον Ε.Φ.Κ.Α. κατ' άρ-
θρο 53 του ν.4387/2016 οργανισμών κύριας ασφάλισης, 
καθώς και της Τράπεζας της Ελλάδος, των οποίων η συ-
νταξιοδότηση 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 2019, το 
επίδομα καταβάλλεται από την πρώτη του επόμενου της 
συμπλήρωσης του 65ου έτους της ηλικίας μήνα.

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E
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ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ23946 Τεύχος Β’ 2227/14.06.2018

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 επτακοσίων είκοσι (7.720,00) ευρώ. Για τον προσδι-
ορισμό του εισοδήματος αυτού δεν λαμβάνονται υπόψη 
τα ποσά που αντιστοιχούν στη σύνταξη αναπήρων, θυ-
μάτων 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 τεσσάρων 
(8.884,00) 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 (11.000,00) 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 σαράντα τρία (643,00) ευρώ.

στ. Τα παραπάνω ποσά, των περιπτώσεων β, γ και δ, 
αφορούν σε εισοδήματα που αποκτήθηκαν το έτος 2017 
και για το λόγο αυτό για τη χορήγηση του Ε.Κ.Α.Σ. για το 
έτος 2019 εξετάζεται η δήλωση φορολογίας εισοδήμα-
τος του φορολογικού έτους 2017.

Άρθρο 2
Ποσά Επιδόματος Ε.Κ.Α.Σ.

Για συνολικά ποσά εισοδήματος από συντάξεις (κύ-
ριες και επικουρικές) μισθούς, ημερομίσθια και λοιπά 
επιδόματα ή βοηθήματα και μέχρι του ποσού των επτά 
χιλιάδων επτακοσίων είκοσι (7.720,00) ευρώ, καταβάλ-
λεται επίδομα ποσού δώδεκα (12,00) ευρώ μηνιαίως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 8 Ιουνίου 2018

Οι Υπουργοί

Υφυπουργός Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης Αναπληρωτής Υπουργός
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Οικονομικών

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ  

Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα 
Τηλ. Κέντρο 210 5279000

Κείμενα προς δημοσίευση:   webmaster.et@et.gr *02022271406180002*
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΤΠΟΤΡΓΕΙO ΕΡΓΑΙΑ 

ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ 

& ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ 

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΗ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ 

Δ/ΝΗ ΠΑΡΟΥΧΝ ΚΤΡΙΑ ΤΝΣΑΞΗ (Δ17) 

ΣΜΗΜΑ ΤΝΣΑΞΗ ΓΗΡΑΣΟ 

ΣΑΥ. Δ/ΝΗ     : ηαδίνπ 29                                                         

ΣΑΥ. ΚΧΔΙΚΑ : 101 10 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ: Δ. Βξέθνπ  

                             Α. Λπηξνθάπε  

                             Υξ. Γθηνπιέθα 

ΣΗΛΔΦΧΝΑ: 2131516791  

                         2131516797 

                         2131516786, 210-3368127 

                       

 

      

              ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΦΗ  

           

                              Αθήνα, 18 /12/2018 

Απιθ. Ππωη.:Φ11321/οικ.64690/1469 

 

 

ΠΡΟ: 1. ΔΦΚΑ 

                 Γεληθή Γ/λζε Απνλνκώλ  

                 πληάμεσλ 

                 Αθαδεκίαο 22 

                 106 71 Αζήλα 

             2. Σξάπεδα ηεο Διιάδνο  

                 ίλα 2-4 

                 106 79 Αζήλα 

  

ΚΟΙΝ :    ΗΓΙΚΑ ΑΔ 

                 Λαγνπκηηδή 40 & πγγξνύ 101 

                 117 45 Αζήλα           

 

ΘΕΜΑ : «Επίδομα Κοινωνικήρ Αλληλεγγύηρ ςνηαξιούσων 2019».   

 

 αο γλσξίδνπκε όηη, θαη’ εμνπζηνδόηεζε  ηνπ  άξζξνπ 92 ηνπ λ. 4387/2016 (A΄ 85) όπσο 

ηζρύεη, εθδόζεθε ε Κ.Τ.Α κε αξηζκ. Φ.11321/νηθ.31032/701/8.6.2018 (Β΄, 2227) 

«Αλαπξνζαξκνγή πνζνύ θαη εηζνδεκαηηθώλ θξηηεξίσλ ρνξήγεζεο Δπηδόκαηνο Κνηλσληθήο 

Αιιειεγγύεο πληαμηνύρσλ (Δ.Κ.Α.) έηνπο 2019»  ε νπνία αλαξηήζεθε ζην δηαδηθηπαθό ηόπν 

ΓΙΑΤΓΔΙΑ κε ΑΓΑ: 6ΛΞΦ465Θ1Χ-ΤΟ1. Δηδηθόηεξα: 

 

1. Αλαθνξηθά κε ηα δηθαηνύρα πξόζσπα θαη ηηο πξνϋπνζέζεηο θαηαβνιήο ηνπ επηδόκαηνο 

εμαθνινπζνύλ λα ηζρύνπλ νη νδεγίεο πνπ έρνπλ δνζεί κε ηελ Α.Π Φ. 

Φ80000/νηθ.61057/170/Γ29.17/29.12.2017 (ΑΓΑ:6ΞΦΒ465Θ1Χ-ΧΞ6) εγθύθιην ηεο 

Τπεξεζίαο καο. 

 Δπηζεκαίλεηαη σζηόζν όηη, γηα ηνλ εμέηαζε ηνπ θξηηεξίνπ (ε) ηνπ άξζξνπ 1 ηεο αλσηέξσ 

Τπνπξγηθήο Απόθαζεο, πνπ αθνξά ζην ζςνολικό ακαθάπιζηο ποζό κύπιαρ και επικοςπικήρ 

ζύνηαξηρ πνπ θαηαβάιιεηαη ζην ζπληαμηνύρν θαηά ην κήλα έλαξμεο ηζρύνο ηεο 

θνηλνπνηνύκελεο ΚΤΑ, ν θξίζηκνο κήλαο είλαη ν Ινύληνο 2018.   

 

2. Οκνίσο εμαθνινπζνύλ λα ηζρύνπλ νη νδεγίεο πνπ έρνπλ δνζεί κε ηελ Α.Π Φ. 

Φ80000/νηθ.61057/170/Γ29.17/29.12.2017 (ΑΓΑ:6ΞΦΒ465Θ1Χ-ΧΞ6) εγθύθιην ηεο 

Τπεξεζίαο καο θαη όζνλ αθνξά ηηο κεηώζεηο θαη ηνλ επηκεξηζκό ηνπ θαηαβαιιόκελνπ πνζνύ 

(ιόγσ ιήςεο κεησκέλεο ζύληαμεο ή κε ζεκειίσζεο απηνηεινύο δηθαηώκαηνο ζπληαμηνδόηεζεο 

κε ρξόλν αζθάιηζεο πνπ έρεη πξαγκαηνπνηεζεί ζηελ Διιάδα είηε ζηηο πεξηπηώζεηο 

ζπλδηθαηνύρσλ ζε ζπληάμεηο ιόγσ ζαλάηνπ). 

 

3. Σέινο, δηεπθξηλίδεηαη όηη:  

i. ύκθσλα κε ην άξζξν ηξηαθνζηό πξώην ηνπ λ.4411/2016 θαη κε ηελ θαη΄εμνπζηνδόηεζε ηνπ 

άξζξνπ απηνύ εθδνζείζα αξηζκ. νηθ.40124/8516/7.9.2016 ΚΤΑ (Β΄ 2909):  

α) ζε πεξηπηώζεηο ζπληαμηνύρσλ κε πνζνζηό αλαπεξίαο 80% θαη άλσ πνπ ζηεξνύληαη πιήξσο 

ηελ αλσηέξσ παξνρή ηνπ ΔΚΑ, ρνξεγείηαη έθηαθηε κεληαία νηθνλνκηθή ελίζρπζε ηζόπνζε κε 

ηελ παξνρή ηνπ ΔΚΑ πνπ έρεη απσιεζζεί.              
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β) ζε πεξηπηώζεηο ζπδύγσλ-ζπληαμηνύρσλ πνπ θαη νη δύν ζηεξνύληαη πιήξσο ηελ παξνρή ηνπ 

ΔΚΑ, ρνξεγείηαη έθηαθηε κεληαία νηθνλνκηθή ελίζρπζε ζην ζύδπγν κε ην κηθξόηεξν αηνκηθό 

εηζόδεκα, ηζόπνζε κε ηελ παξνρή ηνπ ΔΚΑ 2019 πνπ έρεη απσιεζζεί. 

γ) απαιιάζζνληαη πιήξσο από ηε ζπκκεηνρή ζηε θαξκαθεπηηθή δαπάλε όζνη, θαη’ εθαξκνγή 

ηνπ άξζξνπ 92 ηνπ λ.4387/2016 ζηεξνύληαη ηελ παξνρή ΔΚΑ κέρξη ηελ ηειηθή θαηάξγεζή 

ηνπ. 

 

Καηόπηλ ησλ αλσηέξσ, παξαθαινύκε γηα ηηο ελέξγεηέο αξκνδηόηεηάο ζαο γηα ηελ έγθαηξε 

πινπνίεζε ησλ αλσηέξσ θνηλνπνηνύκελσλ δηαηάμεσλ. Οη ππεξεζίεο ηνπ Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο, 

Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγύεο είλαη ζηε δηάζεζή ζαο γηα θάζε 

πεξαηηέξσ ελεκέξσζε ή δηεπθξίληζε. 

                                                                                                                  

 

      

ΕΧΣΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ : 

1. Γξαθείν θ. Τθππνπξγνύ 

2. Γξαθείν θαο Γελ. Γξακκαηέα 

3. Γξαθείν θαο Γεληθήο Γ/ληξηαο Κ.Α. 

4. Όιεο νη Γ/λζεηο ηεο Γ.Γ.Κ.Α. 

5. Γ/λζε Παξνρώλ Κύξηαο ύληαμεο (Γ17) 

   Όια ηα Σκήκαηα 

Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ 

 

 

Α. ΠΕΣΡΟΠΟΤΛΟ 
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