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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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προβλέπονταν από τις διατάξεις της περίπτωσης 5 της
υποπαραγράφου ΙΑ.6. της παρ. ΙΑ του άρθρου πρώτου
του Ν. 4093/2012 δεν αναζητούνται.
7. Οι ανασφάλιστοι υπερήλικες που λαμβάνουν ήδη,
πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος, παροχή από
τον ΟΓΑ, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1296/1982,
όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του Ν. 4093/2012,
εξακολουθούν να λαμβάνουν την παροχή, σύμφωνα με
τις ισχύουσες κατά τη δημοσίευση διατάξεις του τε−
λευταίου.
8. Κατά της απόφασης περί απονομής ή μη του πα−
ρόντος επιδόματος επιτρέπεται ένσταση ενώπιον του
οργάνου εξέτασης ενστάσεων του άρθρου 40 του
Π.δ. 78/1998 (Α΄ 72), εντός προθεσμίας τριών μηνών, που
αρχίζει από την κοινοποίηση της απόφασης στον αιτού−
ντα. Το ως άνω όργανο εξετάζει την ένσταση και κατά
νόμο και κατ’ ουσίαν και υποχρεούται να αποφανθεί
μέσα σε ένα μήνα από την υποβολή της.
9. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, που εκδίδε−
ται ύστερα από γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου του
Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων, καθορίζονται τα
δικαιολογητικά, η διαδικασία καταβολής της παροχής,
καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο θέμα για την εφαρμογή
των διατάξεων του παρόντος άρθρου.
10. Οι ρυθμίσεις του άρθρου 69 του Ν. 4144/2013 (Α΄ 88)
εφαρμόζονται και στην παρούσα ρύθμιση.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄
ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
Άρθρο 94
Ειδικές διατάξεις για θέματα παροχών
1. Εκκρεμείς αιτήσεις συνταξιοδότησης που έχουν υπο−
βληθεί μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου
κρίνονται, ως προς τον τρόπο υπολογισμού της σύ−
νταξης των δικαιούχων κατά τους κανόνες που ίσχυαν
σε κάθε φορέα κατά την 31η.12.2014. Οι ρυθμίσεις του
άρθρου 14 του παρόντος εφαρμόζονται και στην περί−
πτωση αυτή. Με τον ίδιο τρόπο κρίνονται και οι αιτήσεις
συνταξιοδότησης βάσει των οποίων η καταβολή της
σύνταξης, σύμφωνα με τις ισχύουσες πριν από την έναρ−
ξη ισχύος του παρόντος νόμου διατάξεις, ανατρέχει σε
χρόνο πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου.
2. Αιτήσεις συνταξιοδότησης βάσει των οποίων η κα−
ταβολή της σύνταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις που
ίσχυαν πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος νό−
μου, αρχίζει μετά την έναρξη ισχύος αυτού, κρίνονται,
σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος. Επί αιτήσεων
που θα κατατεθούν εντός του 2016, εάν το ποσό της
απονεμόμενης σύνταξης υπολείπεται του ποσού της σύ−
νταξης που θα απονεμόταν κατά το προϊσχύσαν καθε−
στώς σε ποσοστό άνω του 20%, το ήμισυ της διαφοράς
καταβάλλεται στον δικαιούχο ως προσωπική διαφορά,
με ανάλογη εφαρμογή της παραγράφου 2 του άρθρου
14. Επί αιτήσεων που θα κατατεθούν εντός του 2017
καταβάλλεται στον δικαιούχο ως προσωπική διαφορά
το ένα τρίτο (1/3) της διαφοράς, και επί αιτήσεων που
θα κατατεθούν εντός του 2018 το ένα τέταρτο (1/4)
της διαφοράς.
3. Πρόσωπα τα οποία είναι συνταξιούχοι των ενταχθέ−
ντων στον Ε.Φ.Κ.Α. φορέων, τομέων και κλάδων, κατά
την ημερομηνία ένταξής τους στον Ε.Φ.Κ.Α., εφόσον οι
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συντάξεις τους είναι της αυτής αιτίας, δικαιούνται από
τον Ε.Φ.Κ.Α. σύνταξη ίση με το άθροισμα των κατα−
βαλλόμενων συντάξεων. Αν οι συντάξεις προέρχονται
από διαφορετικές αιτίες, ο Ε.Φ.Κ.Α. εξακολουθεί να τις
καταβάλλει χωριστά.
4. Η Ειδική Προσαύξηση του Τομέα Σύνταξης Μηχα−
νικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (ΤΣΜΕΔΕ) που
προβλέφθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 3518/2006, καταρ−
γείται από 1.1.2016. Ο χρόνος ασφάλισης που έχει πραγ−
ματοποιηθεί στον καταργηθέντα Ειδικό Λογαριασμό
Προσθέτων Παροχών (ΕΛΠΠ) θεωρείται ως προς τις
έννομες συνέπειες ως χρόνος που έχει διανυθεί στην
ασφάλιση της Ειδικής Προσαύξησης. Οι ασφαλισμένοι,
οι οποίοι έως την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου
υπάγονταν στην ασφάλιση του ΤΣΜΕΔΕ και κατέβαλλαν
εισφορές υπέρ της Ειδικής Προσαύξησης, αποκτούν δι−
καίωμα προσαύξησης της σύνταξής τους, το ύψος της
οποίας θα προσδιοριστεί με απόφαση του Υπουργού
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλλη−
λεγγύης, ύστερα από εισήγηση της Εθνικής Αναλογιστι−
κής Αρχής, βάσει σχετικής οικονομικής αναλογιστικής
μελέτης, για τα έτη ασφάλισης που έχουν πραγματο−
ποιηθεί στην Ειδική Προσαύξηση από 1.1.2007 και μετά
ή για χρόνο ασφάλισης που έχει μεταφερθεί σε αυτήν
από τον καταργηθέντα Ειδικό Λογαριασμό Προσθέτων
Παροχών (ΕΛΠΠ). Στη μελέτη για τον προσδιορισμό
του ποσοστού προσαύξησης λαμβάνονται υπόψη το
ύψος των εισφορών υπέρ της Ειδικής Προσαύξησης, ο
αντίστοιχος χρόνος καταβολής τους, καθώς και τα έτη
καταβολής της παροχής λόγω Ειδικής Προσαύξησης.
5. Ο Κλάδος Μονοσυνταξιούχων του Τομέα Σύνταξης
και Ασφάλισης Υγειονομικών (ΤΣΑΥ) καταργείται από
1.1.2016. Οι ασφαλισμένοι που προέρχονται από το ΤΣΑΥ
και έχουν υπαχθεί προαιρετικά στην ασφάλιση του Κλά−
δου Μονοσυνταξιούχων δικαιούνται προσαύξησης της
σύνταξής τους, το ύψος της οποίας θα προσδιοριστεί με
απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλι−
σης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ύστερα από εισήγηση
της Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής, βάσει σχετικής οι−
κονομικής αναλογιστικής μελέτης. Στη μελέτη για τον
προσδιορισμό του ποσοστού προσαύξησης λαμβάνονται
υπόψη το ύψος των εισφορών υπέρ της προσαύξησης,
ο αντίστοιχος χρόνος καταβολής τους, καθώς και τα
έτη καταβολής της παροχής λόγω της προσαύξησης.
6. Κάθε διάταξη που ρυθμίζει διαφορετικά τα θέματα
του άρθρου αυτού καταργείται.
Άρθρο 95
Παραγραφή αξιώσεων Ε.Φ.Κ.Α. −
Αναλογική Εφαρμογή διατάξεων−
Εξουσιοδοτικές διατάξεις
1. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος, οι απαιτήσεις
των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης που εντάσσονται
στον Ε.Φ.Κ.Α. από μη καταβληθείσες ασφαλιστικές ει−
σφορές υπόκεινται σε εικοσαετή παραγραφή, που αρχί−
ζει από την πρώτη μέρα του επόμενου έτους εντός του
οποίου παρασχέθηκε η ασφαλιστέα εργασία ή υπηρε−
σία. Η ρύθμιση αυτή δεν εφαρμόζεται στις ήδη παραγε−
γραμμένες, κατά τις ισχύουσες κατά την έναρξης ισχύος
του παρόντος διατάξεις, απαιτήσεις. Η παραγραφή των
απαιτήσεων που έχουν γεννηθεί έως την έναρξη ισχύος
της παρούσας διάταξης αλλά δεν έχουν υποπέσει σε
παραγραφή κατά την έννοια του προηγούμενου εδα−

