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       Με τις διατάξεις  του άρθρου 34 του παραπάνω νόμου αντικαταστάθηκαν  οι διατάξεις του άρθρου 

24 του Ν 2556/97 και επαναπροσδιορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις χορήγησης του Επιδόματος 

Κοινωνικής Αλληλεγγύης Συνταξιούχων, από το τρέχον έτος και εφεξής.

        Ο χαρακτήρας του εν λόγω επιδόματος για το οποίο δεν καταβάλλονται ασφαλιστικές εισφορές, 

ορίζεται, ως μια ειδική μη ανταποδοτικού τύπου παροχή (παρ 1.10) και ισχύουν τα ακόλουθα:

ΔΙΚΑΙΟΥΧΑ ΠΡΟΣΩΠΑ (παραγρ.1.1)
Από 1/1/2011 το Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης καταβάλλεται στους δικαιούχους σύνταξης 

γήρατος- αναπηρίας-θανάτου των Οργανισμών Κύριας Ασφάλισης αρμοδιότητας Υπουργείου Εργασίας 

και  Κοινωνικής  Ασφάλισης  –πλην  ΟΓΑ  -  καθώς  και  του  ΝΑΤ,  εφόσον  πληρούνται  αθροιστικά οι 

ακόλουθες προϋποθέσεις:

Α) Μόνιμη διαμονή στην Ελλάδα
Β) Την 1/1/2011 οι συνταξιούχοι λόγω γήρατος και θανάτου να έχουν συμπληρώσει το 60ο 

έτος της ηλικίας τους.

Για  συνταξιούχους  λόγω  αναπηρίας  καθώς  και  για  τέκνα   που  λαμβάνουν  σύνταξη  λόγω 

θανάτου του γονέα τους, δεν απαιτείται όριο ηλικίας.

Γ)  Το  συνολικό  καθαρό  ετήσιο  εισόδημα  από  συντάξεις (κύριες,  επικουρικές  και 

βοηθήματα), μισθούς, ημερομίσθια και λοιπά επιδόματα να μην υπερβαίνει το ποσό των οκτώ χιλιάδων 

τετρακοσίων εβδομήντα δύο ευρώ και εννέα λεπτών (8.472,09 ευρώ).

Από  το  ανωτέρω  εισόδημα,  σύμφωνα  με  τη  ρητή  περιοριστική  διατύπωση  των  διατάξεων 

αφαιρούνται μόνο τα ποσά που αντιστοιχούν :
---- στην σύνταξη αναπήρων και θυμάτων πολεμικής περιόδου κατά την εκτέλεση της στρατιωτικής 

υπηρεσίας

---- στην ισόβια σύνταξη που χορηγείται σε πολύτεκνες μητέρες βάσει του άρθρου 63 του Ν.1892/90 

όπως ισχύει και 
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---- στα προνοιακά βοηθήματα του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Συνεπώς ισχύουν προηγούμενες οδηγίες και συνυπολογίζονται στο κριτήριο αυτό το επίδομα 

απόλυτης  αναπηρίας,  το  εξωιδρυματικό  επίδομα,  το  καθαρό  ποσό  από  μισθούς  και  συντάξεις 

αλλοδαπής προέλευσης και τα ποσά στρατιωτικής σύνταξης σε αναπήρους ειρηνικής περιόδου.

Δ)  Το   συνολικό  ετήσιο  ατομικό  φορολογητέο καθώς  και  απαλλασσόμενο  ή 
φορολογούμενο  με  ειδικό  τρόπο  εισόδημα  να  μην  υπερβαίνει  το  ποσό  των  εννέα  χιλιάδων 

οκτακοσίων ογδόντα τεσσάρων ευρώ και έντεκα λεπτών (9.884,11 ευρώ).

Ε)  Το  συνολικό  ετήσιο  οικογενειακό  φορολογητέο καθώς  και  το  απαλλασσόμενο  ή 
φορολογούμενο με ειδικό τρόπο εισόδημα  να μην υπερβαίνει  το ποσό των δεκαπέντε χιλιάδων 

τριακοσίων ογδόντα ευρώ και ενενήντα λεπτών (15.380,90 ευρώ).

           ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ

ΠΟΣΑ ΑΠΟ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ 
Έως 8.472,09 ευρώ

ΑΤΟΜΙΚΟ  ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ  ΚΑΙ  ΑΠΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟ  Η΄ 

ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟ ΜΕ ΕΙΔΙΚΟ ΤΡΟΠΟ Έως 9.884,11 ευρώ

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟ 

Η΄ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟ ΜΕ ΕΙΔΙΚΟ ΤΡΟΠΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ
Έως 15.380,90 ευρώ

Για τον έλεγχο των παραπάνω εισοδηματικών  κριτηρίων θα λαμβάνονται υπόψη τα εισοδήματα 

που δηλώθηκαν με τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος του προηγούμενου οικονομικού έτους δηλαδή 
προκειμένου για την χορήγηση του ΕΚΑΣ 2011 εξετάζεται η δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2010 

και αφορά εισοδήματα έτους 2009.

Στο σημείο αυτό διευκρινίζουμε τα εξής:

 α)το νέο στοιχείο που προστίθεται στα εισοδηματικά κριτήρια είναι ο συνυπολογισμός σε αυτά του 

απαλλασσόμενου ή φορολογούμενου με ειδικό τρόπο εισοδήματος και β) από τα εισοδηματικά 

κριτήρια Δ και Ε θα αφαιρούνται μόνο τα αναφερόμενα στο κριτήριο Γ ποσά.

ΣΤ) Το συνολικό ακαθάριστο ποσό κύριας και επικουρικής σύνταξης που καταβάλλεται 
κατά τον μήνα έναρξης ισχύος του νόμου αυτού,  στο οποίο συμπεριλαμβάνονται  και  τα πάσης 

φύσεως επιδόματα, πλην των επιδομάτων εορτών Χριστουγέννων – Πάσχα και επιδόματος αδείας, να 
μην υπερβαίνει τα οκτακόσια πενήντα (850,00 ευρώ).

Προκειμένου  για  όσους  συνταξιοδοτούνται  μετά  την  έναρξη  ισχύος  των  κοινοποιούμενων 

διατάξεων για την διαπίστωση της υπέρβασης ή όχι του ανωτέρω ορίου μηνιαίας σύνταξης (δηλαδή 

των 850,00 ευρώ) λαμβάνονται υπόψη τα ακαθάριστα ποσά κύριας και επικουρικής σύνταξης του 
πρώτου πλήρους μήνα συνταξιοδότησης.

Με  τις  διατάξεις  της  παρ.1.2  διευκρινίζεται  ότι  το  ΕΚΑΣ  χορηγείται  και  στους 

συνταξιοδοτούμενους  μετά  την  1/1/2011  εφόσον  πληρούν  αθροιστικά  όλες  τις  προϋποθέσεις  που 

αναλύθηκαν στην παράγραφο 1.1

Για τους δικαιούχους σύνταξης γήρατος και θανάτου που πληρούν τα εισοδηματικά κριτήρια 

αλλά δεν έχουν συμπληρώσει το 60ο έτος της ηλικίας τους την 1/1/2011, το ΕΚΑΣ καταβάλλεται από 
την 1  η   του επόμενου μήνα εκείνου εντός του οποίου συμπληρώνουν το 60  ο   έτος.  
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                      ΠΟΣΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (παραγρ1.3) 

ΠΟΣΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΠΟΣΟ ΕΚΑΣ
Από 0,00 μέχρι 7.715,65 ευρώ 230,00 ευρώ

Από 7.715,66 μέχρι 8.018,26 ευρώ 172,50 ευρώ
Από 8.018,27 μέχρι 8.219,93 ευρώ 115,00 ευρώ
Από 8.219,94 μέχρι 8.472,09 ευρώ 57,50 ευρώ

Τα παραπάνω ποσά χορηγούνται στους συνταξιούχους λόγω γήρατος και αναπηρίας 
που λαμβάνουν πλήρη σύνταξη.

Στους  συνταξιούχους  γήρατος  και  αναπηρίας  που  λαμβάνουν  μειωμένη  σύνταξη  το 
επίδομα (ΕΚΑΣ) ισούται με τα 2/3 των ανωτέρω ποσών.

Σε περιπτώσεις συνταξιούχων αναπηρίας, η οποιαδήποτε μεταβολή στο ποσοστό αναπηρίας 

εντός του ίδιου ημερολογιακού έτους στο οποίο καταβάλλεται  το ΕΚΑΣ δεν επιφέρει  μεταβολή στο 

ποσό του επιδόματος.

Παράδειγμα: Νέος ασφαλισμένος, συνταξιούχος αναπηρίας του Οργανισμού με ποσοστό 80% 

και άνω-δικαιούχος ΕΚΑΣ για το τρέχον έτος- εφόσον επανακριθεί από τις Υγειονομικές επιτροπές με 

ποσοστό αναπηρίας 67% θα εξακολουθήσει να λαμβάνει πλήρες ποσό ΕΚΑΣ για όλο το τρέχον έτος 

και η μείωση κατά 1/3 θα επέλθει από την 1/01/2012, εφόσον πληροί τα εισοδηματικά κριτήρια.

Στις  περιπτώσεις  συνδικαιούχων σύνταξης  θανάτου -  δικαιούχων του  ΕΚΑΣ -  το  ποσό του 

επιδόματος επιμερίζεται κατά τα ίδια ποσοστά επιμερισμού της σύνταξης.

Για συνταξιούχους που πληρούσαν τις  προϋποθέσεις  για  την  λήψη του ΕΚΑΣ για  το μέχρι 

31/12/2010 χρονικό διάστημα, πλην όμως δεν άσκησαν το δικαίωμα τους ή δεν τους καταβλήθηκε το 

επίδομα, εφόσον δεν έχει επέλθει παραγραφή σύμφωνα με το άρθρο 137 του Ν.3655/08 και το άρθρο 

40 του A.N.1846/51, θα εφαρμόζονται οι προϊσχύουσες διατάξεις του άρθρου 24 του Ν.2556/97, όπως 

ισχύουν μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος, σύμφωνα με τα οριζόμενα της παρ.1.4 του άρθρου 34.

Στο σημείο αυτό εφιστούμε την προσοχή σας στην ρύθμιση της παρ.2 του άρθρου 34 του 
ανωτέρω νόμου με την οποία χορηγείται για πρώτη φορά ΕΚΑΣ ύψους τριάντα (30,00) ευρώ 
κατά μήνα με ειδικά εισοδηματικά κριτήρια.

Συγκεκριμένα το ποσό αυτό χορηγείται από τον επόμενο μήνα της δημοσίευσης του νόμου 
(δηλαδή 1/9/2011) στους δικαιούχους σύνταξης γήρατος- αναπηρίας – θανάτου των φορέων κύριας 

ασφάλισης (πλην ΟΓΑ) και του ΝΑΤ που πληρούν αθροιστικά:

A) Τις προϋποθέσεις της μόνιμης διαμονής στην χώρα και του ηλικιακού ορίου των 60 ετών 

(γήρατος- θανάτου) όπως αναλύονται προηγουμένως.

Β) Τα παρακάτω εισοδηματικά κριτήρια:

α)  Το  συνολικό  καθαρό  ετήσιο  εισόδημα  από συντάξεις (κύριες,  επικουρικές  και  βοηθήματα), 

μισθούς, ημερομίσθια και λοιπά επιδόματα να κυμαίνεται από 8.472,10 ευρώ μέχρι 9.200,00 ευρώ.

    Από το ανωτέρω εισόδημα , αφαιρούνται μόνο τα ποσά που αντιστοιχούν:
---  στην σύνταξη αναπήρων και  θυμάτων πολεμικής περιόδου κατά την εκτέλεση της στρατιωτικής 

Υπηρεσίας

--- στην ισόβια σύνταξη που χορηγείται σε πολύτεκνες μητέρες βάσει του άρθρου 63 του Ν.1892/90 

όπως ισχύει και
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---στα προνοιακά βοηθήματα του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

β) Το συνολικό ετήσιο ατομικό φορολογητέο καθώς και το απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο 
με ειδικό τρόπο εισόδημα να μην υπερβαίνει το ποσό των  9.884,11 ευρώ.

γ)Το  συνολικό  ετήσιο  οικογενειακό  φορολογητέο καθώς  και  το  απαλλασσόμενο  ή 
φορολογούμενο με ειδικό τρόπο εισόδημα να μην υπερβαίνει το ποσό των 13.500,00 ευρώ.

δ)Το  συνολικό  ακαθάριστο  ποσό  κύριας  και  επικουρικής  σύνταξης που  καταβάλλεται  στον 

συνταξιούχο κατά τον μήνα έναρξης ισχύος της διάταξης - στο οποίο συμπεριλαμβάνονται και τα πάσης 

φύσεως επιδόματα, πλην των επιδομάτων εορτών Χριστουγέννων, Πάσχα και επιδόματος  αδείας - να 

μην υπερβαίνει το ποσό των 850,00 ευρώ.

           ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΟΣΟΥ ΕΚΑΣ 30,00 ΕΥΡΩ

ΠΟΣΑ ΑΠΟ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ Από  8.472,10  μέχρι 

9.200,00 ευρώ
ΑΤΟΜΙΚΟ  ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΟ  ΕΙΣΟΔΗΜΑ  ΚΑΙ  ΑΠΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟ  Η΄ 

ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟ ΜΕ ΕΙΔΙΚΟ ΤΡΟΠΟ

Έως 9.884,11 ευρώ

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟ 

Η΄ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟ ΜΕ ΕΙΔΙΚΟ ΤΡΟΠΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ

Έως 13.500,00 ευρώ

Όσοι  συνταξιοδοτούνται  μετά  την  έναρξη  ισχύος  των  κοινοποιούμενων  διατάξεων,  για  την 

διαπίστωση  της  υπέρβασης  ή  όχι  του  ανωτέρω ορίου  μηνιαίας  σύνταξης,  λαμβάνονται  υπόψη  τα 

ακαθάριστα ποσά κύριας και επικουρικής σύνταξης του πρώτου πλήρους μήνα συνταξιοδότησης.

Επίσης, το ποσό των 30,00 ευρώ θα μειώνεται κατά το 1/3 σε περίπτωση συνταξιούχων με 

μειωμένη σύνταξη γήρατος και αναπηρίας και για τον έλεγχο των κριτηρίων θα λαμβάνονται υπόψη τα 

εισοδήματα που δηλώθηκαν με τη δήλωση φορολογίας του προηγούμενου οικονομικού έτους, δηλαδή 

για το 2011 θα εξετάζεται η δήλωση φορολογίας εισοδήματος του 2010 που αφορά εισοδήματα του 

2009.

Και  για  τις  δύο κατηγορίες  δικαιούχων ΕΚΑΣ που αναφέρθηκαν,  δηλαδή τόσο εκείνων που 

αναφέρονται στο άρθρο 24 του Ν.2556/97 που αντικαταστάθηκε με τις νέες διατάξεις όσο και τους 

δικαιούχους των ειδικών εισοδηματικών κριτηρίων, εφαρμόζονται τα ακόλουθα:

 ΤΡΟΠΟΣ     ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ (παρ.1.5)  
Τα ποσά των εισοδηματικών κριτηρίων που αναφερθήκαν σε προηγούμενη παράγραφο, από 

1/1/2012 και σε ετήσια βάση  θα αναπροσαρμόζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών , 

Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας.

Ο  τρόπος  αναπροσαρμογής  ορίζεται  ρητά  στην  ίδια  την  κοινοποιούμενη  διάταξη.  Με  την 

απόφαση μπορούν να αναπροσαρμόζονται και τα ποσά του ΕΚΑΣ για τις από 1/1/2012 και εφεξής 

χρονικές περιόδους με βάση την εξέλιξη του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή του έτους αναπροσαρμογής.

Τα  ποσά  του  ΕΚΑΣ,  όπως  άλλωστε  ίσχυε  και  με  τις  προϋπάρχουσες  διατάξεις,  δεν 
λαμβάνονται υπόψη κατά την εξέταση συνδρομής των εισοδηματικών κριτηρίων, όπως αυτά 
διαμορφώνονται κάθε φορά.
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 ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΚΑΣ ΑΠΟ ΜΙΑ ΠΗΓΗ (παρ.1.6)
Το ΕΚΑΣ χορηγείται από ένα μόνο φορέα Κύριας Ασφάλισης ή το Δημόσιο ή το ΝΑΤ.

Σε περίπτωση συνταξιούχου που λαμβάνει σύνταξη από περισσότερους του ενός φορείς, το 

ΕΚΑΣ χορηγείται από ένα φορέα επιλογής του ίδιου του συνταξιούχου.
Σε περίπτωση υποβολής ανακριβούς δήλωσης εκ μέρους του συνταξιούχου, είτε για το φορέα 

καταβολής του επιδόματος  είτε  για  τα εισοδηματικά κριτήρια  καθώς και  σε περίπτωση πολλαπλής 

είσπραξης τους, τα αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά παρακρατούνται στο διπλάσιο, από το ποσό της 

κύριας σύνταξης σε έξι (6) μηνιαίες δόσεις με απόφαση του αρμοδίου Οργάνου.

ΧΡΟΝΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ (παρ1.7)
Ο έλεγχος των εισοδηματικών κριτηρίων για την χορήγηση του ΕΚΑΣ για κάθε έτος, διενεργείται 

το  αργότερο  μέχρι  την  30η Απριλίου  και  από την  1η Μαΐου  κάθε  έτους,  σε  καμία  περίπτωση  δεν 

χορηγούνται ποσά ΕΚΑΣ σε μη δικαιούχους του επιδόματος.

Τέλος, σας υπενθυμίζουμε ότι το ποσό του ΕΚΑΣ δεν υπόκειται σε ασφαλιστικές εισφορές υπέρ 

του κλάδου ασθένειας των οικείων ταμείων, ούτε στην Εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (παρ.1.8) 

και η δαπάνη του καλύπτεται από τον Κρατικό Προϋπολογισμό (παρ.1.9).

                           Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
                        ΓΕΡ. ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ    

                                                                                                  ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
                                                                                      Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ

                                                                                                              Ι.  ΜΑΡΙΑ
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