
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

  Αριθμ. 2/90964 
Τροποποίηση της υπ' αριθμ. 2/85835/24.11.2017 

κοινής υπουργικής απόφασης.

   ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ -

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4501/2017 (Α' 178).
2. Τις διατάξεις του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομι-

κής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 
2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α' 143).

3. Τις διατάξεις του ν. 4389/2016 (Α' 94).
4. Τις διατάξεις του ν. 4174/2013 «Φορολογικές διαδι-

κασίες και άλλες διατάξεις» (Α' 170).
5. Τις διατάξεις του άρθρου πρώτου, παρ. ΙΑ, υποπαρ. 

ΙΑ.2 του ν. 4093/2012 (Α' 222).
6. Τις διατάξεις του άρθρου 40 του ν. 4141/2013 (Α' 81). 
7. Τις διατάξεις του ν.δ. 356/1974 «Κώδικας Εισπράξεως 

Δημοσίων Εσόδων» (Α' 90).
8. Τις διατάξεις του ν. 3607/2007 «Σύσταση και κατα-

στατικό της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Κοινωνικής 
Ασφάλισης ΑΕ (Η.ΔΙ.ΚΑ. Α.Ε.) και λοιπές ασφαλιστικές 
και οργανωτικές διατάξεις» (Α' 245).

9. Τις διατάξεις του π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώ-
σεων από τους διατάκτες» (Α' 145).

10. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθε-
σίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», που 
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α' 98).

11. Τις διατάξεις του π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντι-
προέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών 
Υπουργών και Υφυπουργών» (Α' 116).

12. Τις διατάξεις του π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουρ-
γών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών (Α' 210).

13. Την υπ' αριθμ. ΥΠΟΙΚ 0010218 ΕΞ 2016 απόφαση 
του Πρωθυπουργού και Υπουργού Οικονομικών «Ανά-
θεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Οικονομικών Αι-
κατερίνη Παπανάτσιου» (Β' 3696).

14. Την υπ' αριθμ. Υ29/2015 (Β' 2168) απόφαση του 
Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπλη-
ρωτή Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη».

15. Την υπ' αριθμ. Δ27/οικ.15239/645/2013 (Β' 1227) 
κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργα-
σίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, όπως έχει 
τροποποιηθεί και ισχύει.

16. Την υπ' αριθμ. 2/85835/24.11.2017 (Β' 4115) κοινή 
απόφαση των Υπουργών Εργασίας, Κοινωνικής Ασφά-
λισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Οικονομικών με 
θέμα «Καθορισμός των όρων και των προϋποθέσεων 
διανομής του κοινωνικού μερίσματος έτους 2017».

17. Την υπ' αριθμ. πρωτ. 2/90728/14.12.2017 εισήγηση 
της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης 
της Γενικής Διεύθυνσης Προϋπολογισμού και Δημοσιο-
νομικής Πολιτικής του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.

18. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση προ-
καλείται πρόσθετη δαπάνη, πέραν της αρχικώς προβλε-
φθείσας, σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, το 
ύψος της οποίας εξαρτάται από πραγματικά γεγονότα 
(πλήθος δικαιούχων), προβλέπεται ότι δεν θα υπερβεί 
το ποσό των σαράντα εκατομμυρίων (40.000.000) ευρώ 
και επιτρέπεται από τις παρούσες δημοσιονομικές συν-
θήκες. Η εν λόγω δαπάνη θα καλυφθεί από τις πιστώσεις 
που έχουν εγγραφεί στον προϋπολογισμό εξόδων του 
Υπουργείου Οικονομικών υπό Ειδικό Φορέα 23-200 «Γε-
νικές Κρατικές Δαπάνες», ΚΑΕ 2762 «Δαπάνη χορήγησης 
κοινωνικού μερίσματος». Προκαλείται επίσης δαπάνη για 
την αμοιβή της ΔΙΑΣ Α.Ε., ύψους περίπου 50.000 ευρώ, 
που θα καλυφθεί από τις εγγεγραμμένες πιστώσεις του 
προϋπολογισμού εξόδων του Υπουργείου Οικονομικών, 
υπό Ειδικό Φορέα 23-200 «Γενικές Κρατικές Δαπάνες» 
και ΚΑΕ 0874 «Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών και 
πιστωτικών ιδρυμάτων».

19. Την υπ' αρ. ΔΟΔΑ 0002475 ΕΞ 2017/14.12.2017 
απόφαση ανάληψης υποχρέωσης στον προϋπολογι-
σμό του Υπουργείου Οικονομικών τρέχοντος έτους και 
ειδικότερα στον Ε.Φ 23-200 και ΚΑΕ 0874 για κάλυψη 
της δαπάνης αμοιβής της ΔΙΑΣ Α.Ε. (καταχώριση με α/α 
99575 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής και 
ΑΔΑ 975ΖΗ-67Ε), αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε την υπ' αριθμ. 2/85835/24.11.2017 κοι-
νή υπουργική απόφαση ως εξής:

Άρθρο 1
Τροποποίηση άρθρου 1

Στην όγδοη παράγραφο του άρθρου 1 προστίθεται 
προτελευταίο εδάφιο ως εξής:

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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«Προκειμένου για μονογονεϊκά νοικοκυριά που λαμ-
βάνουν το ενιαίο επίδομα στήριξης τέκνων ή το ειδικό 
επίδομα τρίτεκνων/πολύτεκνων οικογενειών η κλίμακα 
ισοδυναμίας ωφελούμενης μονάδας προσαυξάνεται 
κατά 0,25 για τον πρώτο ενήλικα (Παράρτημα Β)».

Άρθρο 2
Τροποποίηση άρθρου 2

1. Το τέταρτο εδάφιο της περ. γ της παρ. 2 του άρθρου 
2 αντικαθίσταται ως εξής:

«- δηλώνουν δαπάνες άνω των χιλίων πεντακοσίων 
(1.500) ευρώ για δίδακτρα σε ιδιωτικά σχολεία».

2. Στην παρ. 3 του άρθρου 2 προστίθεται προτελευταίο 
εδάφιο ως εξής:

«Το κριτήριο της υποχρεωτικής ασφάλισης τουλάχι-
στον μία φορά σε οποιονδήποτε φορέα κύριας ασφάλι-
σης και για χρόνο ασφάλισης μεγαλύτερο του ενός μήνα 
μέχρι 31.10.2017 δεν ισχύει για τις εξής περιπτώσεις: 
α) για δικαιούχους 67 ετών και άνω και β) για μονοπρό-
σωπα νοικοκυριά, στα οποία ο δικαιούχος είναι πρόσωπο 
με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω (κωδικοί εντύπου 
Ε1: 001, 002, 005, 006 905, 906, 913 και 914).

Άρθρο 3 
Τροποποίηση άρθρου 3

1. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 3 αντικα-
θίσταται ως εξής:

«3. Όλα τα δεδομένα που αφορούν σε προσωπικά 
στοιχεία, στη σύνθεση του νοικοκυριού, σε φορολογικά 
και οικονομικά στοιχεία, στοιχεία εγγραφής στον ΕΦΚΑ 
και στοιχεία ανεργίας, προκύπτουν από διασυνδέσεις ή 
διασταυρώσεις ιδίως με τις βάσεις δεδομένων της ΑΑΔΕ, 
του ΑΜΚΑ, του ΕΦΚΑ, της ΕΑΠ και του ΟΑΕΔ και προσυ-
μπληρώνονται αυτόματα.».

2. Στο τέλος της παρ. 3 του άρθρου 3 προστίθεται 
εδάφιο ως εξής:

«Εάν ο ίδιος IBAN εμφανίζεται δηλωμένος τρεις ή πε-
ρισσότερες φορές για διαφορετικούς αιτούντες, τότε η 
αίτηση ακυρώνεται αυτόματα».

Άρθρο 4 
Τελικές διατάξεις

1. Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ' αριθμ. 2/85835/24.11.2017 
τροποποιούμενη απόφαση των Υπουργών Οικονομικών 
και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Αλληλεγγύης.

2. Η απόφαση αυτή ισχύει από 24.11.2017.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: Παραδείγματα υπολογισμού εισοδη-
ματικών ορίων για μονογονεϊκά νοικοκυριά πριν και μετά 
την προσαύξηση κατά 0,25 για τον πρώτο ενήλικα της 
κλίμακας ισοδυναμίας ωφελούμενης μονάδας.

Εισοδηματικά όρια μονογονεϊκών νοικοκυριών

Αριθμός 

Παιδιών

1η κατηγορία 2η κατηγορία 3η κατηγορία

Πριν Μετά Πριν Μετά Πριν Μετά

1 6250 7500 8750 10500 11250 13500

2 7500 8750 10500 12250 13500 15750

3 8750 10000 12250 14000 15750 18000

4 10000 11250 14000 15750 18000 20250

5 11250 12500 15750 17500 20250 22500

6 12500 13750 17500 19250 22500 24750

7 13750 15000 19250 21000 24750 27000

8 15000 15000 21000 21000 27000 27000

  Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 15 Δεκεμβρίου 2017 

Οι Υπουργοί

Εργασίας, Κοινωνικής 
Ασφάλισης και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης Οικονομικών

ΕΥΤΥΧΙΑ ΑΧΤΣΙΟΓΛΟΥ ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ

Αναπληρωτής Υπουργός Υφυπουργός
Οικονομικών Οικονομικών

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ  

Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα 
Τηλ. Κέντρο 210 5279000
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