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ΘΔΜΑ: Δπέθηαζε ρνξήγεζεο ηνπ εμωηδξπκαηηθνύ επηδόκαηνο, ζύκθωλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 
άξζξνπ 56 ηνπ Ν. 4554/2018. 

Κνηλνπνηνύκε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 56 ηνπ Ν.4554/2018 «Αζθαιηζηηθέο θαη 
ζπληαμηνδνηηθέο ξπζκίζεηο-Αληηκεηώπηζε ηεο αδήιωηεο εξγαζίαο-Δλίζρπζε ηεο πξνζηαζίαο 
ηωλ εξγαδνκέλωλ-Δπηηξνπεία αζπλόδεπηωλ αλειίθωλ θαη άιιεο δηαηάμεηο» (ΦΔΚ Α΄ 
130/18.07.2018), θαζώο θαη ην κε αξ. πξωη. Φ. 11221/νηθ. 42096/960/01.08.2018 έγγξαθν 
ηνπ ΤΠΔΚΑΑ, κε ην νπνίν γλωζηνπνηήζεθε ε δηάηαμε ζηνλ ΔΦΚΑ, επηζεκαίλνληαο ηα 
αθόινπζα: 

1. ηελ ελ ιόγω δηάηαμε νξίδεηαη όηη ην εμωηδξπκαηηθό επίδνκα πνπ πξνβιέπεηαη ζηηο 
παξαγξάθνπο 1 θαη 2 ηνπ άξζξνπ 42 ηνπ Ν. 1140/1981 (Α΄68) ρνξεγείηαη όρη κόλν ζε όζνπο 
πάζρνπλ από ηηο ξεηά αλαθεξόκελεο ζηε δηάηαμε απηή παζήζεηο ηεο ηεηξαπιεγίαο θαη 
παξαπιεγίαο, αιιά θαη ζε όζνπο πάζρνπλ από αζζέλεηεο νη νπνίεο, θαηά ηελ θξίζε ηεο 
αξκόδηαο πγεηνλνκηθήο επηηξνπήο, επηθέξνπλ ηελ ίδηα, όπωο απηέο νη παζήζεηο, κνξθή 
αλαπεξίαο. 

2. Η ηζρύο ηνπ άξζξνπ απηνύ αξρίδεη από ηε δεκνζίεπζε ηνπ λόκνπ ζηελ Δθεκεξίδα ηεο 
Κπβεξλήζεωο (άξζξν 73), δειαδή από ηηο 18.7.2018. πλεπώο, θαηαιακβάλεη ηηο αηηήζεηο 
πνπ ππνβάιινληαη από ηελ εκεξνκελία απηή θαη κεηά θαζώο θαη όιεο ηηο εθθξεκείο ππνζέζεηο 
ζε νπνηνδήπνηε ζηάδην ηεο δηνηθεηηθήο δηαδηθαζίαο (ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο 
δηαδηθαζίαο θξίζεο ζηηο πγεηνλνκηθέο επηηξνπέο). 

Γηεπθξηλίδεηαη όηη εάλ κεηά ηελ εκεξνκελία έλαξμεο ηζρύνο ηεο δηάηαμεο, εθδόζεθε δηνηθεηηθή 
πξάμε κε ηελ νπνία απνξξίθζεθε ην αίηεκα ρνξήγεζεο ηνπ εμωηδξπκαηηθνύ επηδόκαηνο 
επεηδή δελ ππήξρε θξίζε ηωλ πγεηνλνκηθώλ επηηξνπώλ όηη ε πάζεζε ηνπ αζθαιηζκέλνπ 
επηθέξεη ηελ ίδηα κνξθή αλαπεξίαο κε ηηο παζήζεηο ηεο ηεηξαπιεγίαο θαη παξαπιεγίαο, νη 
αζθαιηζκέλνη ζα παξαπέκπνληαη εθ λένπ ζηηο πγεηνλνκηθέο επηηξνπέο πξνθεηκέλνπ λα 
θξηζνύλ ζύκθωλα κε ηα θξηηήξηα ηεο λέαο δηάηαμεο, είηε κε νίθνζελ ππεξεζηαθέο ελέξγεηεο 
(όηαλ ππάξρεη επρέξεηα) είηε κεηά ηελ ππνβνιή αίηεζεο-όριεζεο από ηνπο ελδηαθεξόκελνπο. 
Δάλ ηειηθά δηαπηζηωζεί όηη ππάξρεη δηθαίωκα ζύκθωλα κε ηε λέα δηάηαμε, ηα νηθνλνκηθά 
απνηειέζκαηα αλαηξέρνπλ ζηελ εκεξνκελία έλαξμεο ηζρύνο ηεο. 

  



ηελ πεξίπηωζε πνπ απνξξίθζεθε αίηεζε γηα ηνλ πξναλαθεξόκελν ιόγν πξηλ από ηελ ηζρύ 
ηεο δηάηαμεο ρωξίο λα αζθεζεί αίηεζε ζεξαπείαο, νη ελδηαθεξόκελνη ζα πξέπεη λα ππνβάινπλ 
λέα αίηεζε. Δθόζνλ γίλεη δεθηή, ηα νηθνλνκηθά απνηειέζκαηα μεθηλνύλ από ηελ εκεξνκελία 
θαηάζεζεο ηεο λέαο αίηεζεο ή από εθείλε ηελ εκεξνκελία πνπ, ζύκθωλα κε ηελ πγεηνλνκηθή 
θξίζε, πθίζηαηαη δηθαίωκα ζύκθωλα κε ηε λέα δηάηαμε. 

3. Γελ έρεη επέιζεη θακκία άιιε δηαθνξνπνίεζε ωο πξνο ηνπο ππόινηπνπο θαλόλεο από ηνπο 
νπνίνπο δηέπεηαη ε ρνξήγεζε ηνπ εμωηδξπκαηηθνύ επηδόκαηνο. 

Ωο πξνο ηα δεηήκαηα πνπ άπηνληαη ηωλ αξκνδηνηήηωλ ηωλ πγεηνλνκηθώλ επηηξνπώλ επί ηνπ 
ζέκαηνο ζα επηιεθζεί ε αξκόδηα Γεληθή Γηεύζπλζε. 
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