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ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑ 29/05/2017 

ΠΡΟΣ 

1. Υφυπουργό Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 
κύριο Πετρόπουλο Αναστάσιο 

2. Γενική Γραμματέα Κοινωνικής Ασφάλισης κυρία Βρακά Στυλιανή 
 
ΘΕΜΑ 

• Παρακράτηση 1% εισφορά συνταξιούχων υπέρ του κλάδου πρόνοιας 
– αντιλήψεως  ΚΑΠ-ΔΕΗ 

ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

Α)  Ν.4491/1966 άρθρο 26 

1. Σε περίπτωση θανάτου ασφαλισμένου ή συνταξιούχου καταβάλλεται από 
την Υπηρεσία Ασφάλισης βοήθημα για τα έξοδα κηδείας ίσο προς το 
διπλάσιο των τακτικών αποδοχών του ασφαλισμένου ή συνταξιούχου 
χωρίς να υπερβαίνει το διπλάσιο του βασικού μισθού του 7ου κλιμακίου 
της ΔΕΗ. 

2. Προκειμένου περί θανάτου μέλους της οικογένειας του ασφαλισμένου ή 
συνταξιούχου , από τα οριζόμενα της παρ. 3 του άρθρου 14 του 
παρόντος νόμου το βοήθημα για τα έξοδα κηδείας περιορίζεται στο 
ήμισυ. 

3. Εφ ΄ όσον παρίσταται ανάγκη η Υπηρεσία Ασφάλισης επιμελείται της 
κηδείας θανόντος ασφαλισμένου ή συνταξιούχου, καταβάλλουσα της 
πραγματοποιημένης δαπάνης. 

 
Β) Υ.Α. Φ21230/19039/1319 από 12-10-2012 «η χορήγηση των εκτάκτων 
οικονομικών βοηθημάτων που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 2 του 
άρθρου 23 του Ν. 4491/1996 (ΦΕΚ 1Α/1966) παραμένουν στην αρμοδιότητα 
του Διοικητικού Συμβουλίου του ΤΑΥΤΕΚΩ». 
 
Γ)  Ν.4491/1966 άρθρο 23 παρ.1 «Εις περιπτώσεις εκτάκτου ανάγκης, η 
Υπηρεσία Ασφαλίσεως δύναται να χορηγή δάνεια προς τους ησφαλισμένους ή 
τους συνταξιούχους, μετά προηγουμένην έγκρισιν του Συμβουλίου 
Ασφαλίσεως. 
Το ποσόν των χορηγουμένων δανείων δέον να μη υπερβαίνη κατά περίπτωσιν 
το διπλάσιον των αποδοχών του ησφαλισμένου ή της συντάξεως του 



συνταξιούχου ουδέ το τριπλάσιον του μισθού του 7ου κλιμακίου της ΔΕΗ ή του 
ημίσεως αυτού προκειμένου περί συνταξιούχου. 

 

Δ) Σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 53 του Ν.4387/12-06-2016 «Στον ως 
άνω κλάδο κύριας ασφάλισης και λοιπών παροχών του Ε.Φ.Κ.Α. περιέρχονται 
και οι αρμοδιότητες των φορέων, κλάδων, τομέων και λογαριασμών πρόνοιας 
που δεν εντάσσονται σε αυτόν και αφορούν σε παροχές σε χρήμα. Με κοινή 
απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης 
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθορίζεται το ποσό του πάγιου πόρου του 
άρθρου 34 του Ν.2773/1999 (Α΄286), όπως επικαιροποιήθηκε με τα οριζόμενα 
στο άρθρο 132 του Ν.3655/2008 (Α΄58), καθώς και το ύψος του ποσού κάθε 
άλλου πόρου υπέρ του ΚΑΠ-ΔΕΗ που διατηρήθηκε με την παρ.9 του άρθρου 
44 του Ν.3863/2010 (Α΄115), το οποίο αποδίδεται στον Ε.Φ.Κ.Α. έναντι των 
παροχών  σε χρήμα του Τμήματος Παροχών Πρόνοιας Ασφαλισμένων του 
πρώην Κ.Α.Π.-Δ.Ε.Η., τη χορήγηση των οποίων αναλαμβάνει, σύμφωνα με το 
παρόν ο Ε.Φ.Κ.Α.» 

 

Ε) Ν.4491/1966 άρθρο 7 παρ. β. και Ν4491/66 Άρθρο 7 παρ.2 καθορίζεται 
εισφορά υπέρ του κλάδου πρόνοιας – αντιλήψεως 1% στους 
συνταξιούχους για τις κάτωθι παροχές πρόνοιας. 

  
• ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
• ΑΠΟΔΟΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ ΚΑΠ-ΔΕΗ 
• ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΕΚΤΑΚΤΩΝ 

ΑΝΑΓΚΩΝ 
• ΕΞΟΔΑ ΚΗΔΕΙΑΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ  ΚΑΠ-ΔΕΗ 
• ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΔΕΗ 

 

Προκειμένου να καταρτιστεί ο προϋπολογισμός για το έτος 2017 του ΚΑΠ-
ΔΕΗ σύμφωνα με το Φ.80000/οικ.27395/927/16-06/2016 του Υπουργείου 
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κατέθεσε με 
Αρ. Πρωτ.3297-14/07/2016 τον παρακάτω πίνακα προϋπολογισθέντων 
δαπανών ανά ΚΑΕ. 

K.A.E Περιγραφή δαπάνης 
Προϋπολογιζόμενη 

Δαπάνη 2017 

 Α. ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΑΡΟΧΩΝ  

0532 Έξοδα κηδείας συν/χων 2.000.000,00€ 



0534 Έξοδα κηδείας μελών 
οικογενειών συν/χων 

500.000,00€ 

 ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ  

0639 Έκτακτα οικονομικά  
βοηθήματα 150.000,00€ 

 ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΑΝΕΙΩΝ  

6213 
Χορήγηση δανείων σε 

φυσικά πρόσωπα 
(μισθωτών & συν/χων) 

500.000,00€ 

 

 

Σύμφωνα με το Φ.80000/οικ.27395/927/16-06-2016 του Υπουργείου 
Εργασίας Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ζητήθηκε 
να καταρτιστεί ο προϋπολογισμός του ΚΑΠ ΔΕΗ για το έτος 2017. Με 
αριθμ.πρωτοκ.3297-14/07/016 ο ΚΑΠ ΔΕΗ απέστειλε τον παραπάνω 
πίνακα προϋπολογισθέντων δαπανών αν ΚΑΕ. 

Στον προϋπολογισμό του ΕΦΚΑ για το 2017 πουθενά δεν αναγράφονται 
οι αντίστοιχοι ΚΑΕ (0532,0534,0639,6213) 

Κύριε Υπουργέ, 

Επειδή η παρακράτηση του 1% αφορά μόνο τους συνταξιούχους της ΔΕΗ 
και αποτελεί ξεχωριστή επιπλέον εισφορά. 

Ζητάμε την εγγραφή των παραπάνω  ΚΑΕ ως ξεχωριστό λογαριασμό 
εσόδων-εξόδων, ώστε να συνεχιστεί η προνομιακή αντίληψη του 
Νομοθέτη  καθώς και των διατάξεων του ιδρυτικού νόμου 4491/1966. 

 

 

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.  

 

        Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                              Ο  ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                                    

 

 

 

 

ΔΗΜΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ                               ΛΟΦΤΣΑΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 


