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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

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Αθήνα,
14 .5. 2014
Αριθ. Πρωτ. ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ
Σ48/36
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ
ΑΡ.: 38

ΠΡΟΣ:
Τους Αποδέκτες του Πίνακα Α’
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
1. Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.
Δ/νση: Λειτουργίας
& Υποστήριξης Εφαρμογών
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
4. Από ένα αντίτυπο σε κάθε
υπάλληλο των Τμημάτων
Πληρωμών Συντάξεων

ΘΕΜΑ: «Α. Χορήγηση Επιδόματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης Συνταξιούχων
(Ε.Κ.Α.Σ.) από 01/01/2014.
Β. Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρ. 8 παρ. 1 του ν. 4237/2014.
Σχετ:
Η Εγκύκλιος 33/2013 και το Σ48/119/20.11.2013 Γενικό Έγγραφο.

Α. Σας κοινοποιούμε το με αρ. πρωτ. Φ. 11321/36369/2308/28.2.2014 (ΑΔΑ:
ΒΙΕΚΛ-Χ63) έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων, που αφορά
τα εισοδηματικά κριτήρια χορήγησης του Ε.Κ.Α.Σ. για το τρέχον έτος και τα ποσά του
ΕΓΓΡΑΦΑ ΜΟΥ/ ΕΚΑΣ/ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ
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επιδόματος αυτού, καθώς και τη γνωστοποίηση των διατάξεων του άρθ. 8 παρ. 1 του
ν. 4237/2014 (ΦΕΚ 36/τ. Α’/12.2.2014).
Κατόπιν των ανωτέρω, σε συνέχεια των οδηγιών του ως άνω εγγράφου της
Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων, διευκρινίζονται τα ακόλουθα:
α) Δεδομένου ότι το εισοδηματικό κριτήριο που περιορίζει στα 850,00 € το ποσό
της καταβαλλόμενης ακαθάριστης μηνιαίας κύριας και επικουρικής σύνταξης ή του
αθροίσματος των καταβαλλόμενων συντάξεων ελέγχεται κατά το μήνα ανάρτησης του
εγγράφου της Γ.Γ.Κ.Α. στη Διαύγεια, δηλαδή αφορά τη σύνταξη

του μήνα

που

προπληρώνεται κατά το ανωτέρω χρονικό σημείο, ο έλεγχος αυτός για το έτος 2014
θα γίνει στη σύνταξη μηνός Μαρτίου, ενώ στις περιπτώσεις των ασφαλισμένων που
θα καταστούν συνταξιούχοι από την 1/3/2014 και μετά, ο ανωτέρω κριτήριο θα
εξεταστεί κατά τον πρώτο πλήρη μήνα συνταξιοδότησής τους.
β) Ειδικά για την κατηγορία των συνταξιούχων που φέρουν ποσοστό
αναπηρίας 80% και άνω και προκειμένου να επιτευχθεί απόλυτη ταύτιση των
στοιχείων που διαθέτει στο αρχείο της η Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. με το αρχείο ΚΕ.Π.Α., ώστε να
αποκλειστεί η πιθανότητα να χορηγηθεί το Ε.Κ.Α.Σ. σε συνταξιούχους με μικρότερο
ποσοστό αναπηρίας από το ανωτέρω, έχει αποσταλεί αρχείο από την Επιχειρησιακή
Ομάδα Παροχών του Ο.Π.Σ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ στην Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε., στο οποίο εμφανίζονται
οι περιπτώσεις των ανωτέρω συνταξιούχων οι οποίοι έχουν πιστοποιηθεί για το
ποσοστό αναπηρίας τους από τα ΚΕ.Π.Α., καθώς και για το σχετικό χρονικό διάστημα
που η αναπηρία τους αφορά το τρέχον έτος.
Επομένως, το Ε.Κ.Α.Σ. θα πρέπει για το έτος 2014 να χορηγηθεί στους εν λόγω
συνταξιούχους από το μήνα που φέρουν ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 80% και
για όσους μήνες ισχύει το ίδιο ποσοστό. Όσον αφορά τον έλεγχο αυτό έχει δοθεί
οδηγία στην Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. να προβεί παράλληλα σε μηνιαίο έλεγχο για την πιθανή
επαναχορήγηση του επιδόματος από την πρώτη του μήνα που έπεται εκείνου κατά τον
οποίο οι συνταξιούχοι συμπληρώνουν το 65ο έτος της ηλικίας τους και ανεξαρτήτως
ύπαρξης του ανωτέρω ποσοστού αναπηρίας, όπως και σε όλες τις υπόλοιπες
περιπτώσεις συνταξιούχων στους οποίους έχει διακοπεί το Ε.Κ.Α.Σ. σε κάποιο μήνα,
εντός του τρέχοντος έτους, λόγω μη συμπλήρωσης του ανωτέρω ορίου ηλικίας.
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γ) Σας πληροφορούμε ότι για τους δικαιούχους του επιδόματος με αναπηρία
τουλάχιστον 80%, στους οποίους είχε διακοπεί το Ε.Κ.Α.Σ. από 1/1/2014 λόγω της μη
συμπλήρωσης της ηλικίας των 65 ετών, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθ. 8
του ν. 4237/2014, έχει καθοριστεί έκτακτη πληρωμή του Ε.Κ.Α.Σ. στις 15/5/2014. Οι
δικαιούχοι αυτής της κατηγορίας κατά την ανωτέρω ημερομηνία θα λάβουν τυχόν
αναδρομικά ποσά Ε.Κ.Α.Σ. τρέχοντος έτους και το επίδομα μηνός Μαΐου 2014. Στις
29.5.2014 θα λάβουν το Ε.Κ.Α.Σ. μηνός Ιουνίου και τη σύνταξη του ίδιου μήνα. Στους
υπόλοιπους συνταξιούχους τα ποσά Ε.Κ.Α.Σ. που δικαιούνται (τυχόν αναδρομικά
ποσά ΕΚΑΣ τρέχοντος έτους και επίδομα μηνός Ιουνίου 2014) θα χορηγηθούν κατά
την τακτική πληρωμή των συντάξεων, την προτελευταία εργάσιμη ημέρα του μήνα,
μαζί με τη σύνταξη μηνός Ιουνίου 2014.
Όσον αφορά ειδικά την κατηγορία των συνταξιούχων για τους οποίους δεν
υπάρχει ασφαλής ένδειξη στο αρχείο της Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. ότι φέρουν ποσοστό
αναπηρίας τουλάχιστον 80%, διευκρινίζεται ότι δε θα συμπεριληφθούν στο αρχείο της
έκτακτης πληρωμής. Στις περιπτώσεις αυτές, η πληρωμή του Ε.Κ.Α.Σ. για το έτος 2014
θα γίνει από τα υποκαταστήματα κατά περίπτωση, μετά τον έλεγχο της ειδικής αυτής
προϋπόθεσης από τη σχετική γνωμάτευση των υγειονομικών επιτροπών.
Για το σκοπό αυτό θα σας διατεθούν από την Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. οι σχετικές ονομαστικές
καταστάσεις.
δ) Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου χορήγησης του Ε.Κ.Α.Σ. από τη Γενική
Γραμματεία

Πληροφοριακών

Συστημάτων

και

τη

συσχέτιση

του

σχετικού

ηλεκτρονικού αρχείου με το αρχείο συνταξιούχων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, με τη χορήγηση
της σύνταξης και του Ε.Κ.Α.Σ. μηνός Ιουνίου 2014 επήλθαν οι ακόλουθες μεταβολές
στο αρχείο δικαιούχων του Ε.Κ.Α.Σ. του έτους 2013:
1. Η χορήγηση του επιδόματος συνεχίζεται κατά το τρέχον έτος σε 167.831
δικαιούχους (με τα ποσά που προβλέπονται στις κλίμακες καθώς και με το ποσό των
30 ευρώ).
2. Επαναχορηγείται σε 15.495 συνταξιούχους.
3. Χορηγείται για πρώτη φορά σε 12.571 συνταξιούχους.
Επομένως, με βάση το αρχείο της Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε., το Ε.Κ.Α.Σ. χορηγείται συνολικά σε
195.897 συνταξιούχους.
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Ο ατομικός έλεγχος των συνταξιούχων που ανήκουν στις περιπτώσεις διακοπής
με κωδικούς 01-19, θα πρέπει να γίνει από τις υπηρεσίες πληρωμής συντάξεων
λαμβάνοντας υπόψη τα νόμιμα δικαιολογητικά. Η Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. θα διαθέσει σχετικό
αρχείο στις υπηρεσίες σας.
Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου θα πρέπει άμεσα να αποσταλούν στη
Διεύθυνση Εκμετάλλευσης τα δελτία μεταβολών των συνταξιούχων ώστε να
οριστικοποιηθεί εγκαίρως το αρχείο δικαιούχων του ΕΚΑΣ για το τρέχον έτος και να
χορηγηθούν στους δικαιούχους τυχόν διαφορές ποσών ΕΚΑΣ λόγω αλλαγής
κλίμακας, αναδρομικά από 1/1/2014.

Β. ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ
α) Εξακολουθούν να ισχύουν τα αναφερόμενα στην εγκύκλιο 33/2013, ως προς
τους όρους και τις προϋποθέσεις χορήγησης του επιδόματος, ως προς τα ποσά που
χορηγούνται και αυτά που λαμβάνονται υπόψη για τον έλεγχο των εισοδηματικών
κριτηρίων (ενότητες Α έως Ε). Επίσης, υπενθυμίζονται οι οδηγίες της παρ. 3 του
ανωτέρω σχετικού Γενικού Εγγράφου (περ. α’ έως ι’).
β) Εξακολουθεί να ισχύει η οδηγία περί αναζήτησης των τυχόν αχρεωστήτως
καταβληθέντων ποσών Ε.Κ.Α.Σ. που αφορούν το χρονικό διάστημα από 1/1/2014
μέχρι την ημερομηνία νόμιμης διακοπής του, σε μηνιαίες δόσεις των 80,00 €. Το έργο
αυτό έχει ανατεθεί στην Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.
γ) Υπενθυμίζεται ότι το Ε.Κ.Α.Σ. χορηγείται αποκλειστικά στα πρόσωπα που
ορίζονται από τις οικείες διατάξεις ως «συνταξιούχοι» των φορέων κοινωνικής
ασφάλισης και ως εκ τούτου αποκλείονται οι «επιδοματούχοι» του εξωιδρυματικού
επιδόματος του άρθ. 42 του ν. 1140/81, όπως ισχύει.

Συν/κά: 1 έγγραφο της Γ.Γ.Κ.Α.
2 σελ. Φ.Ε.Κ. (671, 675)
Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΓΔΟΝΤΑΚΗ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
Δ/νση Κύριας Ασφάλισης Μισθωτών
Τμήμα A΄
Ταχ. Δ/νση : Σταδίου 29
Τ.Κ.
: 101 10
Πληροφ.
: Μ. Οικονομοπούλου
Τηλ./FAX
: 210 – 3368124

Αθήνα,

28/02/2014

Αριθμ. πρωτ. : Φ. 11321/36369/2308
ΠΡΟΣ :
Όλους τους οργανισμούς κύριας
ασφάλισης αρμοδιότητας Υπουργείου
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης
& Πρόνοιας (πλην ΟΓΑ)
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ :
ΗΔΙΚΑ Α.Ε.
Λαγουμιτζή 40 και Συγγρού 101
117 45, ΑΘΗΝΑ

ΘΕΜΑ : 1) Εισοδηματικά κριτήρια χορήγησης και ποσά Επιδόματος Κοινωνικής
Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (Ε.Κ.Α.Σ.) έτους 2014.
2) Γνωστοποίηση διατάξεων του άρθρου 8, παρ. 1, του ν. 4237/2014.

1.
Με τις διατάξεις της παραγράφου 5, του άρθρου 20, του ν. 2434/1996 (Φ.Ε.Κ. Α΄
188), όπως ισχύει μετά την αντικατάστασή της με την παράγραφο 1, του άρθρου 34,
του ν. 3996/2011 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 170) και τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 34,
του ν. 3996/2011, προβλέπεται ότι τόσο τα εισοδηματικά κριτήρια της παραγράφου 1,
του άρθρου 24, του ν. 2434/1996, όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1, του
άρθρου 34, του ν. 3996/2011, όσο και τα εισοδηματικά κριτήρια της παραγράφου 2,
του άρθρου 34, του ν. 3996/2011, μπορούν να αναπροσαρμόζονται με κοινή απόφαση
των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας. Το
ποσό του Ε.Κ.Α.Σ. υπολογίζεται με βάση το ποσοστό αύξησης του εισοδήματος σε
σχέση με το προηγούμενο έτος, που αναφέρεται στο κριτήριο β΄, της παραγράφου 1,
του άρθρου 20, του ν. 2434/1996, όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1, του
άρθρου 34, του ν. 3996/2011 και αντιστοιχεί σε συνταξιούχο πλήρους κατώτατου ορίου
κύριας σύνταξης γήρατος του Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ., χωρίς προσαυξήσεις. Με την ίδια
απόφαση μπορούν να αναπροσαρμόζονται και τα ποσά του Ε.Κ.Α.Σ., τόσο του
άρθρου 20, του ν. 2434/1996, όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1, του
άρθρου 34, του ν. 3996/2011, όσο και της παραγράφου 2, του άρθρου 34, του ν.
3996/2011, με βάση την εξέλιξη του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή του έτους
αναπροσαρμογής.
Με τις διατάξεις, δε, της παραγράφου 7, του άρθρου 20, του ν. 2434/1996, όπως
αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1, του άρθρου 34, του ν. 3996/2011, προβλέπεται
ότι ο έλεγχος περί της πλήρωσης ή μη των εισοδηματικών κριτηρίων χορήγησης του
Ε.Κ.Α.Σ., για κάθε έτος, διενεργείται, το αργότερο, μέχρι και την 30 η Απριλίου του
αντίστοιχου έτους και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να χορηγηθούν ποσά Ε.Κ.Α.Σ.
σε μη δικαιούχους από την 1η Μαΐου του ιδίου έτους και εφεξής.
Με το με αριθμ. πρωτ. 43602/443/19.12.2013 έγγραφο της Διεύθυνσης
Αναλογιστικών Μελετών της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων, μας
γνωστοποιήθηκε ότι τα μηνιαία κατώτατα όρια χορήγησης σύνταξης γήρατος και
αναπηρίας του Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. έχουν παραμείνει αμετάβλητα.
Κατόπιν των παραπάνω, σας γνωρίζουμε ότι για το έτος 2014, τόσο τα
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εισοδηματικά κριτήρια του άρθρου 20, του ν. 2434/1996, όπως αντικαταστάθηκε με την
παράγραφο 1, του ν. 3996/2011, όσο και τα εισοδηματικά κριτήρια της παρ. 2, του
άρθρου 34, του ν. 3996/2011 δεν αναπροσαρμόζονται. Επομένως, για την καταβολή
των αντίστοιχων επιδομάτων για το έτος 2014, εξακολουθούν να ισχύουν τα
εισοδηματικά κριτήρια που ίσχυαν για το έτος 2013.
Ειδικά για το εισοδηματικό κριτήριο υπό στοιχείο ε), της παραγράφου 1, του
άρθρου 24, του ν. 2434/1996, όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1, του
άρθρου 34, του ν. 3996/2011 (το ύψος της καταβαλλόμενης ακαθάριστης μηνιαίας
κύριας και επικουρικής σύνταξης, που δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 850,00 ευρώ),
διευκρινίζουμε ότι για τους ήδη συνταξιούχους κατά την ανάρτηση του παρόντος
εγγράφου στη Διαύγεια, η συνδρομή του ή μη θα εξετάζεται κατά το μήνα ανάρτησης
του παρόντος στη Διαύγεια. Επιπλέον, για όσους καταστούν συνταξιούχοι μετά την
ανάρτηση του παρόντος εγγράφου στη Διαύγεια, η συνδρομή ή μη του εν λόγω
εισοδηματικού κριτηρίου, θα εξετάζεται κατά τον πρώτο πλήρη μήνα συνταξιοδότησής
τους.
Επιπλέον, σας γνωρίζουμε πως για το τρέχον έτος 2014, τόσο τα ποσά του
Ε.Κ.Α.Σ. του άρθρου 20, του ν. 2434/1996, όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1,
του άρθρου 34, του ν. 3996/2011, όσο και τα ποσά του Ε.Κ.Α.Σ. της παραγράφου 2, του
άρθρου 34, του ν. 3996/2011, δεν αναπροσαρμόζονται και παραμένουν στα ίδια
επίπεδα με τα ποσά που ίσχυαν για το έτος 2013.
Τέλος, παρακαλούμε να προβείτε σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες, προκειμένου
για την τήρηση του χρονοδιαγράμματος, που προβλέπεται από την παράγραφο 7, του
άρθρου 20, του ν. 2434/1996, όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1, του
άρθρου 34, του ν. 3996/2011 (έλεγχος για την πλήρωση ή μη των εισοδηματικών
κριτηρίων, μέχρι την 30η Απριλίου του τρέχοντος έτους).
2.
Πέραν των ανωτέρω, σας γνωστοποιούμε τις διατάξεις του άρθρου 8, παρ. 1,
του ν. 4237/2014 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 36), οι οποίες τροποποιούν την περίπτωση 6, της
υποπαραγράφου IΑ.4, της παραγράφου ΙΑ, του άρθρου πρώτου, του ν. 4093/2012. Με
τις διατάξεις αυτές ορίζεται ότι από 01.01.2014, το Ε.Κ.Α.Σ. καταβάλλεται στους
δικαιούχους συνταξιούχους γήρατος, αναπηρίας και θανάτου με τη συμπλήρωση του
65ου έτους της ηλικίας. Από την ηλικιακή αυτή προϋπόθεση εξαιρούνται τα παιδιά, που
λαμβάνουν σύνταξη λόγω θανάτου του ασφαλισμένου ή συνταξιούχου γονέα, καθώς
και οι ανάπηροι συνταξιούχοι, με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 80%. Ειδικά ως
προς την κατηγορία των συνταξιούχων αναπήρων, με ποσοστό αναπηρίας 80% και
άνω, διευκρινίζουμε ότι από την ηλικιακή προϋπόθεση της συμπλήρωσης του 65 ου
έτους της ηλικίας εξαιρούνται όλες οι κατηγορίες συνταξιούχων, δηλαδή συνταξιούχοι
γήρατος, αναπηρίας και θανάτου, που πιστοποιούνται με ποσοστό αναπηρίας 80% και
άνω, από τις υγειονομικές επιτροπές ΚΕ.Π.Α..
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ
Εσωτερική κοινοποίηση :
1) Γραφείο Υπουργού
2) Γραφείο Υφυπουργού
3) Γραφείο Γεν. Γραμματέα
4) Γραφείο Γεν. Δ/ντριας Κ.Α.
5) Γραφείο Γεν. Δ/ντή Δ.Υ.
6) Όλες τις Δ/νσεις της Γ.Γ.Κ.Α.
7) Τμήμα Διαδοχικής Ασφάλισης
8) Τμήμα ΚΠΑΣ
9) Δ/νση Κ.Α.Μ., όλα τα Τμήματα
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Αρ. Φύλλου 36
12 Φεβρουαρίου 2014

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4237
Ρύθμιση θεμάτων της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. και άλλες διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:
Άρθρο 1
Ιδιοκτησιακός διαχωρισμός της ΑΔΜΗΕ Α.Ε.
1. Με επιμέλεια και δαπάνη της εταιρείας με την επω−
νυμία «Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε.» (ΔΕΗ Α.Ε.)
συντελείται ο ιδιοκτησιακός διαχωρισμός της εταιρεί−
ας «Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής
Ενέργειας Α.Ε.» (ΑΔΜΗΕ Α.Ε.) μέσω: α) της πώλησης και
μεταβίβασης από τη ΔΕΗ Α.Ε. μετοχών εκδόσεως της
ΑΔΜΗΕ Α.Ε. που αντιστοιχούν σε ποσοστό 66% του
καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της ΑΔΜΗΕ Α.Ε.
σε επενδυτή και β) της απόκτησης από το Ελληνικό Δη−
μόσιο του λοιπού ποσοστού 34% που θα εξασφαλίζει σε
αυτό καταστατική μειοψηφία σύμφωνα με την ελληνική
νομοθεσία περί ανωνύμων εταιρειών.
2. Στην Eνότητα 1 της παραγράφου 1 της Πράξης υπ’
αριθμ. 15 της 24.7.2013 του υπουργικού συμβουλίου με
τίτλο «Έγκριση Αναδιάρθρωσης και Αποκρατικοποίησης
της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (Δ.Ε.Η. Α.Ε.)»
(Α΄ 168), η οποία τιτλοφορείται «Ιδιοκτησιακός διαχωρι−
σμός του ΑΔΜΗΕ μέσω αύξησης μετοχικού κεφαλαίου
υπέρ επενδυτή. Χρονοδιάγραμμα για τη διαδικασία»,
επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις:
α. Στο πρώτο εδάφιο η φράση «μέσω αύξησης μετο−
χικού κεφαλαίου υπέρ επενδυτή» αντικαθίσταται από
τη φράση «μέσω πώλησης και μεταβίβασης μετοχών
εκδόσεως της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. που αντιστοιχούν σε ποσο−
στό 66% του μετοχικού κεφαλαίου της σε επενδυτή».
β. Στο τρίτο εδάφιο διαγράφεται η φράση «πρώτης
φάσης της εντός του 2013, και της δεύτερης φάσης της».
γ. Στο τέταρτο εδάφιο στην πρώτη υποπερίπτωση
μετά την εντός παρενθέσεως φράση «δηλ. από ξεχωρι−
στές κρατικές οντότητες» προστίθεται εντός της ίδιας
παρενθέσεως η φράση «κατά την έννοια του άρθρου 9
παράγραφος 6 της Οδηγίας 2009/72/ΕΚ του Ευρωπαϊ−
κού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουλίου
2009».

δ. Στο πέμπτο εδάφιο διαγράφεται η φράση «Εξ αρ−
χής θα υποβληθούν δεσμευτικές προσφορές που θα
καλύπτουν και τις δύο φάσεις Ι και II ως κατωτέρω».
ε. Το έβδομο και το όγδοο εδάφια διαγράφονται ολό−
κληρα, ήτοι διαγράφονται οι φράσεις «Φάση Ι: Είσοδος
επενδυτή μέσω αύξησης μετοχικού κεφαλαίου (από−
κτηση ποσοστού έως 49% του ΑΔΜΗΕ), με παράλληλη
ανάληψη της διοίκησης της εταιρείας από τον επενδυτή.
Οι παρακάτω ενέργειες προβλέπονται για την υλοποί−
ηση της Φάσης Ι».
στ. Το δέκατο έκτο εδάφιο αντικαθίσταται ως εξής:
«Η προεπιλογή θα γίνει με βάση συγκεκριμένα κριτή−
ρια, τα οποία θα καθορίζονται στην οικεία διακήρυξη,
όπως, ενδεικτικώς, εμπειρία στη λειτουργία δικτύου
μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, συμμόρφωση με τις
επιταγές της ευρωπαϊκής νομοθεσίας αναφορικά με
εταιρείες μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, χρηματο−
οικονομική και νομική καταλληλότητα και επάρκεια.»
ζ. Στο δέκατο έβδομο εδάφιο μετά τις λέξεις «της
ευρωπαϊκής» προστίθενται οι λέξεις «και της ελληνικής».
η. Στο εικοστό πρώτο εδάφιο διαγράφεται η εντός
παρενθέσεως φράση «η οποία θα επικυρωθεί με την
υπογραφή Σύμβασης Αγοροπωλησίας Μετοχών» και
αντικαθίσταται από τη φράση «η οποία θα αποτυπωθεί
στη Σύμβαση Αγοροπωλησίας μετοχών που αντιστοι−
χούν στο 66% των Μετοχών εκδόσεως της ΑΔΜΗΕ Α.Ε.».
θ. Μετά το εικοστό πρώτο εδάφιο, προστίθεται νέο
εδάφιο, ως εξής:
«Η έγκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή του ελέγχου
τυχόν συγκέντρωσης επιχειρήσεων, καθώς και η πιστο−
ποίηση της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. κατά την έννοια των άρθρων
113 και 114 του ν. 4001/2011 θα αποτελέσουν προϋπόθεση
για την ολοκλήρωση της συναλλαγής.»
ι. Το εικοστό τέταρτο εδάφιο διαγράφεται ολόκληρο,
ήτοι διαγράφεται η φράση «Φάση II: Συμβατική υποχρέ−
ωση απόκτησης από τον προτιμητέο επενδύτη επιπλέον
ποσοστού έως και 51% του μετοχικού κεφαλαίου του
ΑΔΜΗΕ από τη ΔΕΗ.»
ια. Το εικοστό πέμπτο εδάφιο αντικαθίσταται ως εξής:
«Η υπογραφή της ανωτέρω Σύμβασης Αγοροπωλησί−
ας μετοχών που αντιστοιχούν στο 66% των Μετοχών
εκδόσεως της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. (Share Purchase Agreement)
με τον προτιμητέο επενδυτή που θα έχει επιλεγεί θα
λάβει χώρα μέχρι και την ολοκλήρωση του δευτέρου
τριμήνου του 2014.»

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)
Άρθρο 8
1. Η περίπτωση 6 της υποπαραγράφου ΙΑ.4 της παρ.
ΙΑ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (A΄ 222), όπως
ισχύει, τροποποιείται ως ακολούθως:
«Από 1.1.2014, το προβλεπόμενο από τις διατάξεις του
άρθρου 34 του ν. 3996/2011 (A΄ 170), Επίδομα Κοινωνι−
κής Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (Ε.Κ.Α.Σ.), καταβάλλεται
στους συνταξιούχους γήρατος, αναπηρίας και θανάτου,
με τη συμπλήρωση του 65ου έτους της ηλικίας. Ειδικά
για τα παιδιά που λαμβάνουν σύνταξη λόγω θανάτου
του γονέα τους, καθώς και για τους ανάπηρους με
ποσοστό αναπηρίας από 80% και άνω, το Ε.Κ.Α.Σ. κα−
ταβάλλεται χωρίς να απαιτείται η συμπλήρωση του
παραπάνω ορίου ηλικίας. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι
διατάξεις του άρθρου 34 του ν. 3996/2011.»
2. Στο άρθρο 66 του ν. 4144/2013 (A΄ 88), η ισχύς του
οποίου παρατάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 16 του
ν. 4224/2013 (A΄ 288), προστίθενται νέα εδάφια ως εξής:
«Οι ως άνω ρυθμίσεις εφαρμόζονται και για όλα τα
επιδόματα που χορηγούνται λόγω αναπηρίας (προ−
νοιακά, βαριάς αναπηρίας, εξωιδρυματικό, απολύτου
αναπηρίας κ.λπ.) ενώ για τον ίδιο χρόνο παρατείνεται
η ιατροφαρμακευτική περίθαλψη όσων εμπίπτουν στο
παρόν άρθρο. Για τα πρόσωπα του ανωτέρω εδαφίου,
η οριζόμενη στην παρ. 1 του άρθρου 16 του ν. 4224/2013
(A΄ 288) προθεσμία της 28.2.2014 παρατείνεται μέχρι
30.4.2014.»
3. Δημιουργείται στην ΗΔΙΚΑ ΑΕ Εθνικό Μητρώο
Ασφάλισης − Ασφαλιστικής Ικανότητας, Σύστημα «ΑΤ−
ΛΑΣ», στο οποίο καταχωρούνται τα στοιχεία Ασφάλισης
και Ασφαλιστικής Ικανότητας όλων των ασφαλισμέ−
νων της Χώρας. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας καθορίζονται ο
τρόπος λήψης και χρήσης των δεδομένων από τους
Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης και οι λοιπές λεπτομέ−
ρειες εφαρμογής και λειτουργίας.
4. Ασφαλισμένοι στον κλάδο σύνταξης του τ. ΤΣΠ−
ΑΤΕ, οι οποίοι πραγματοποιούν έως και τις 27.3.2014
από πραγματική εργασία ως υπάλληλοι οποιασδήποτε
τράπεζας μέχρι 500 ημέρες ασφάλισης στον Κλάδο Σύ−
νταξης του ΙΚΑ−ΕΤΑΜ και αυτή η σχέση εργασίας τους
λύνεται έως την ανωτέρω ημερομηνία με οποιονδήποτε
τρόπο διέπονται ως προς τις προϋποθέσεις συνταξιοδό−
τησης και τον τρόπο υπολογισμού της σύνταξης, από τις
διατάξεις της νομοθεσίας του τ. ΤΣΠ−ΑΤΕ, λογιζομένου
ενιαίου στην ασφάλιση του Κλάδου Σύνταξης του τ.
ΤΣΠ−ΑΤΕ του ανωτέρω πραγματικού χρόνου ασφάλισης
που διανύθηκε στον Κλάδο Σύνταξης του ΙΚΑ−ΕΤΑΜ.
Για τα πρόσωπα του ανωτέρω εδαφίου και μόνο, η
οριζόμενη, στην περίπτωση θ΄ της παρ. 14 του άρθρου
26 του ν. 4075/2012 όπως ισχύει, προθεσμία της 31.1.2014,
παρατείνεται μέχρι 28.2.2014.
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Ο περιορισμός των θέσεων των μετακλητών υπαλ−
λήλων εξειδικεύεται ανά υπηρεσία με απόφαση του
Πρωθυπουργού.
Για την εφαρμογή της ανωτέρω απόφασης του Πρω−
θυπουργού, ο κατά περίπτωση αρμόδιος Υπουργός εκ−
δίδει αμελλητί απόφαση με την οποία συγκεκριμενο−
ποιεί τις κατά τα άνω καταργούμενες θέσεις. Μέχρι την
έκδοση των ως άνω αποφάσεων ισχύει το π.δ. 63/2005.
3. Όπου στο π.δ. 63/2005 αναφέρεται συγκεκριμένος
αριθμός θέσεων για Υπουργείο, το οποίο στη συνέχεια
διασπάστηκε, ο αριθμός αυτός λαμβάνεται υπόψη για
τον ως άνω περιορισμό ξεχωριστά για κάθε Υπουργείο,
που προήλθε από τη διάσπαση.
Άρθρο 10
Η περίπτωση δ΄ της παρ. 1 του άρθρου 16 του ν. 4178/
2013 (A΄ 174) αντικαθίσταται ως εξής:
«δ) πoυ ανήκουν σε Ν.Π.Δ.Δ. ή νομικά πρόσωπα του
άρθρου 4 του ν. 3647/2008 (A΄ 37) και χρησιμοποιούνται
τόσο αυτές όσο και οι βοηθητικοί, συμπληρωματικοί και
υποστηρικτικοί τους χώροι, ως οργανωμένα και ενιαία
σύνολα, για την εξυπηρέτηση λατρευτικών και θρησκευ−
τικών σκοπών των γνωστών θρησκειών και δογμάτων.»
Άρθρο 11
Επιτρέπεται για λόγους δημοσίου συμφέροντος και
προστασίας της δημόσιας υγείας, κατά παρέκκλιση από
κάθε άλλη διάταξη, η λειτουργία δημοτικών νεκροταφεί−
ων σε χώρους που ήδη χρησιμοποιούνται για το σκοπό
αυτόν εντός προστατευόμενων από ειδικές διατάξεις
περιοχών.
Ο οικείος δήμος υποχρεούται να εκπονήσει και να
υποβάλει στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και
Κλιματικής Αλλαγής πλήρη τοπογραφική, γεωλογική
και υδροτεχνική μελέτη καταλληλότητας και επάρκει−
ας χώρου και μέσων εντός προθεσμίας ενός (1) έτους
από τη δημοσίευση του παρόντος. Μετά την παρέλευση
της προθεσμίας αυτής αναστέλλεται με απόφαση του
Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλ−
λαγής η λειτουργία του κοιμητηρίου κατά την ανωτέρω
παράγραφο 1 μέχρις υποβολής των μελετών αυτών και
εντός οριζομένης προθεσμίας μετά την παρέλευση της
οποίας παύει οριστικώς αυτή.
Άρθρο 12
Αναστέλλεται η επίσπευση και συνέχιση κάθε μορφής
αναγκαστικής εκτέλεσης σε βάρος της κινητής και ακί−
νητης περιουσίας του νομικού προσώπου με την επωνυ−
μία Ελληνικά Ναυπηγεία Α.Ε. (Ναυπηγεία Σκαραμαγκά),
καθόσον επηρεάζει τη ναυπήγηση και συντήρηση των
υποβρυχίων του Πολεμικού Ναυτικού.

Άρθρο 9

Άρθρο 13

1. Η περίπτωση 3 της υποπαραγράφου Ζ.5 της παρ.
Ζ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (A΄ 222), όπως
έχει τροποποιηθεί, καθώς και οι ερειδόμενες σε αυτή
αποφάσεις, καταργούνται, αφότου ίσχυσαν.
2. Οι θέσεις μετακλητών υπαλλήλων που προβλέπο−
νται στο π.δ. 63/2005 (A΄ 98), κενές ή μη, συσταθείσες
ή μη, καθώς και στις αποκεντρωμένες διοικήσεις, περι−
ορίζονται κατά 20%.

1. Η προθεσμία του τρίτου εδαφίου της παρ. 12 του
άρθρου 110 του ν. 4055/2012 (A΄ 51), όπως ισχύει μετά
την τροποποίησή της με την παρ. 2 του άρθρου 108 του
ν. 4172/2013 (A΄ 67), παρατείνεται από τη λήξη της για
διάστημα έξι (6) μηνών.
2. Η διάταξη της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου
εφαρμόζεται αναδρομικά από τη λήξη της εξάμηνης
παράτασης της παρ. 2 του άρθρου 108 του ν. 4172/2013.

