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Α. Λπηξνθάπε
Υξ. Γθηνπιέθα
ΚΟΙΝ : ΗΓΙΚΑ ΑΔ
ΣΗΛΔΦΧΝΑ: 2131516791
Λαγνπκηηδή 40 & πγγξνύ 101
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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/Γ29.17/29.12.2018
(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/Γ29.17/29.12.2018
(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):
1
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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 2019 πνπ έρεη απσιεζζεί.
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.

Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ

ΕΩΣΕΡΙΚΗ 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

Α. ΠΕΣΡΟΠΟΤΛΟ

ΘΔΧΡΗΘΗΚΔ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΚΡΙΒΔΙΑ
Ο ΠΡΟΨΣΑΜΔΝΟ ΣΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ
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