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ΣΧΕΤ: Οι µε αρ.9/98,29/00,2/04 Εγκύκλιοι. 
 
 
 Σας κοινοποιούµε την µε αρ.Φ11321/30572/2190/25-1-07 (ΦΕΚ 133 Β΄ 5/2/07) 
Υπουργική απόφαση, που ρυθµίζει την χορήγηση και την αύξηση του Ε.Κ.Α.Σ. από 
1/1/07 και σας παρέχουµε τις ακόλουθες  οδηγίες για την εφαρµογή της. 
 Με τις κοινοποιούµενες διατάξεις, καθορίζονται  τα νέα ποσά του Ε.Κ.Α.Σ. 
καθώς και τα εισοδηµατικά  κριτήρια που θα ισχύουν για το έτος 2007. 
 Συγκεκριµένα : 
 Α. Το ποσό του Ε.Κ.Α.Σ., που θα καταβάλλεται στους δικαιούχους για το έτος 
2007, κυµαίνεται από 48,79 € έως 195,15 € κατά µήνα  και χορηγείται ανάλογα µε τα 
συνολικά ποσά εισοδήµατος από συντάξεις, καθώς και από µισθούς, ηµεροµίσθια και 
λοιπά επιδόµατα έτους 2005. 
 Β. Αναπροσαρµόζονται, τα ποσά εισοδηµατικών κριτηρίων, µε βάση τη 
µεταβολή του εισοδήµατος, που προέρχεται  από την αύξηση του πλήρους κατώτατου 
ορίου κύριας σύνταξης, χωρίς προσαυξήσεις και διαµορφώνονται για το έτος 2007 ως 
εξής : 
 Β1. Το συνολικό καθαρό ετήσιο εισόδηµα από συντάξεις (κύριες, επικουρικές 
και βοηθήµατα) µισθούς, ηµεροµίσθια και λοιπά επιδόµατα που χορηγήθηκαν σε 
µισθωτό, στο ποσό των επτά χιλιάδων τετρακοσίων πενήντα δύο ευρώ και τριάντα δύο 
λεπτών (7.452,32 Ευρώ). 
 Β2.Το συνολικό ετήσιο ατοµικό φορολογητέο εισόδηµα του συνταξιούχου στο 
ποσό των οκτώ χιλιάδων εξακοσίων ενενήντα τεσσάρων ευρώ και τριάντα οκζτώ 
λεπτών (8.694,38 Ευρώ). 
 Β3.Το συνολικό ετήσιο οικογενειακό φορολογητέο εισόδηµα να µην υπερβαίνει 
το ποσό των δεκατριών χιλιάδων πεντακοσίων είκοσι εννέα ευρώ και πενήντα  
τεσσάρων λεπτών (13.529,54 Ευρώ). 
 Γ. Για το έτος 2007, αποδεικτικό  για τα εισοδηµατικά κριτήρια θα αποτελέσει το 
εκκαθαριστικό σηµείωµα της εφορίας οικονοµικού έτους 2006, το οποίο αφορά 
εισοδήµατα έτους 2005. 
 ∆. Η νέα κλιµάκωση στο ποσό του ΕΚΑΣ, µε βάση τα συνολικά ποσά 
εισοδήµατος από συντάξεις (κύριες, επικουρικές κ.λ.π.) καθώς και από µισθούς, 
ηµεροµίσθια και λοιπά επιδόµατα, αναπροσαρµόζεται αντίστοιχα, για το έτος 2007  ως 
εξής : 
 
 
 



Ποσά εισοδήµατος από συντάξεις κ.λ.π.    Ποσά ΕΚΑΣ 
 Μέχρι  6786,93 Ευρώ       195,15 Ευρώ 
Από 6786,94 µέχρι 7053,12 Ευρώ      146,36 Ευρώ 
Από 7053,13 µέχρι 7230,51 Ευρώ        97,58 Ευρώ 
Από 7230,52 µέχρι 7452,32 Ευρώ        48,79 Ευρώ 
 
 Για εισοδήµατα που υπερβαίνουν το ποσό των 7452,32 Ευρώ δεν χορηγείται 
επίδοµα. 
 Το νέο ποσό Ε.Κ.Α.Σ. καθώς και τα αναδροµικά από 1/1/07 θα καταβληθούν 
στους δικαιούχους στις 22/3/07 µε τη σύνταξη µηνός Απριλίου, τα δε ποσά Ε.Κ.Α.Σ. 
που καταβλήθηκαν αχρεώστητα, από 1/1/07, σε όλους τους κατά την 31/12/06 
δικαιούχους δεν θα αναζητηθούν. 
 Αντίθετα, σε όσες περιπτώσεις διαπιστωθεί ότι χορηγήθηκε µικρότερο ποσό 
ΕΚΑΣ από 1/1/07, από αυτό που ορίζεται στην κοινοποιούµενη Υπουργική απόφαση, 
θα καταβληθεί αναδροµικά από 1/1/07 η διαφορά. 
 Σας επισηµαίνουµε ότι το ΕΚΑΣ δεν θα καταβληθεί αυτόµατα  στις 
περιπτώσεις δικαιούχων οι οποίοι συµπληρώνουν το απαιτούµενο όριο ηλικίας 
(60ο) µετά τον µήνα καταβολής του ΕΚΑΣ µηχανογραφικά δηλ. τον 4/07 καθώς 
και  στις περιπτώσεις που δεν έχει αναγγελθεί  µήνας γέννησης παρά µόνο έτος και 
σύµφωνα µ΄αυτό συµπληρώνουν προϋποθέσεις σε κάποιο µήνα του 2007.Για τις 
περιπτώσεις αυτές θα σταλούν καταστάσεις ανά υποκ/µα. 
 Για τις ανωτέρω περιπτώσεις θα πρέπει µετά από έλεγχο των στοιχείων του 
φακέλου για τη διαπίστωση της ηλικίας τους και ειδικότερα του µήνα γέννησης, να 
προβείτε εκ νέου σε αναγγελία, για τη χορήγηση του ΕΚΑΣ από την 1η του επόµενου 
µήνα εκείνου που συµπληρώνουν το 60ο έτος  της ηλικίας τους. 
 



ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ                            Αθήνα         25-1-2007  
& ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜ. ΚΟΙΝ. ΑΣΦ/ΣΕΩΝ               Αρ. Πρωτ,.: ΦΙ 1321/30572/2190 
∆/ΝΣΗ : ΚΥΡΙΑ ΑΣΦ/ΣΗ ΜΙΣΘΩΤΩΝ 
 
ΘΕΜΑ: Αναπροσαρµογή ποσών και εισοδηµατικών κριτηρίων χορήγησης Επιδόµατος 

Κοινωνικής Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (Ε.Κ.Α.Σ.) έτους 2007. 

ΑΠΟΦΑΣΗ 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ 
ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ 

Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 33 του ν. 2768/99 (Α΄ 273) 
2. Τις διατάξεις του άρθρου 24 του ν.2556/97 (ΦΕΚΑ΄270). 
3. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 70 του ν.2676/99 (ΦΕΚ Α΄ 1) 
4. Τις διατάξεις του π.δ. 63/2005 (A΄ 98) " Κωδικοποίηση της νοµοθεσίας για 

 την κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα " 
5. Τις διατάξεις του π.δ 372/95 (Α'201) και του π.δ. 213/1992 (Α΄102). 

 
6. Το   π.δ.   33/15.2.2006   (ΦΕΚ   35   Α/15.2.06)   "   ∆ιορισµός   µελών  της 
     Κυβέρνησης και Υφυπουργών " 
7. Το    121/10.3.2004   Προεδρικό   ∆ιάταγµα    "∆ιορισµός   Υπουργών   και 
    Υφυπουργών " (ΦΕΚ 84 / 10.3.2004). 
8. Το υπ΄ αρ.    30474/489/15-12-2006 έγγραφο της ∆/νσης Αναλογιστικών 
     Μελετών της ΓΓΚΑ "Αναπροσαρµογή ΕΚΑΣ για το έτος 2007". 
9. Το γεγονός ότι από την εφαρµογή της απόφασης    αυτής    προκαλείται 
    οικονοµική επιβάρυνση των ασφαλιστικών οργανισµών κύριας ασφάλισης 
    αρµοδιότητας υπουργείου Απασχόλησης   και Κοινωνικής Προστασίας και 
    του NAT ύψους 162   εκατοµµυρίων ευρώ (100,8 εκατ. ευρώ για το ΙΚΑ- 
    ΕΤΑΜ , 6,3 εκατ. Ευρώ για το NAT, 48,7 εκατ. Ευρώ για τον ΟΑΕΕ και 6,2 
    εκατ. ευρώ για τους λοιπούς Ασφαλιστικούς Οργανισµούς), η οποία θα 
    καλυφθεί από τον Κρατικό Προϋπολογισµό , και συγκεκριµένα από τις 
    πιστώσεις   του    ΚΑΕ    2737   των   προϋπολογισµών   του    Υπουργείου 
    Απασχόλησης     και Κοινωνικής Προστασίας  (ειδ.   φ.  33-210) και του 
    Υπουργείου Εµπορικής Ναυτιλίας (ειδ. Φ. 41-110). 
10.Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 22 του ν. 2362/95 (ΦΕΚ Α265) 
 

Αποφασίζουµε 

1. Τα ποσά που αναφέρονται στα εισοδηµατικά κριτήρια της παρ. 3 του άρθρου 24 του 
ν.2556/1997 , όπως ισχύουν σήµερα, αναπροσαρµόζονται για το έτος 2007 ως ακολούθως: 



α. Το συνολικό καθαρό ετήσιο εισόδηµα από συντάξεις (κύριες, επικουρικές και βοηθήµατα) , 
µισθούς, ηµεροµίσθια και λοιπά επιδόµατα που χορηγήθηκαν σε µισθωτό στο ποσό των επτά 
χιλιάδων τετρακοσίων πενήντα δύο ευρώ και τριάντα δύο λεπτών (7.452,32 Ευρώ). 
β. Το συνολικό ετήσιο ατοµικό φορολογητέο εισόδηµα του συνταξιούχου στο ποσό των οχτώ 
χιλιάδων εξακοσίων ενενήντα τεσσάρων ευρώ και τριάντα οχτώ λεπτών (8.694,38 Ευρώ). 
γ. Το συνολικό ετήσιο οικογενειακό φορολογητέο εισόδηµα να µην υπερβαίνει το ποσό των 
δεκατριών χιλιάδων πεντακοσίων είκοσι εννέα ευρώ και πενήντα τεσσάρων λεπτών  
( 13.529,54 Ευρώ). 
Τα παραπάνω ποσά αφορούν εισοδήµατα που δηλώθηκαν µε τη δήλωση φορολογίας 
εισοδήµατος οικονοµικού έτους 2006 και αφορούν εισοδήµατα έτους 2005. 
2. Τα ποσά εισοδήµατος των περιπτώσεων α΄ και β΄ της παρ. 5  του άρθρου 24    
    του ν. 2556/1997 για τη χορήγηση του ποσού Επιδόµατος    Κοινωνικής     
   Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (ΕΚΑΣ), αναπροσαρµόζονται ως ακολούθως:  
α. Για συνολικά   ποσά   εισοδήµατος από συντάξεις (κύριες και επικουρικές), µισθούς 
ηµεροµίσθια και λοιπά επιδόµατα και µέχρι έξι   χιλιάδες επτακόσια ογδόντα έξι ευρώ και 
ενενήντα τρία λεπτά    (6.786,93 Ευρώ) καταβάλλεται επίδοµα εκατόν ενενήντα πέντε ευρώ 
και δεκαπέντε λεπτά (195,15 Ευρώ) κατά µήνα. 
β. Για συνολικά ποσά εισοδήµατος από 6.786,94 Ευρώ µέχρι του ποσού των 7.452,32 ευρώ 
καταβάλλεται ποσό µηνιαίου επιδόµατος (ΕΚΑΣ) σύµφωνα µε τα παρακάτω: 
 

ΠΟΣΟ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ ΠΟΣΟ ΕΚΑΣ 
Από 6.786,94 µέχρι 7.053,12 Ευρώ 146,36 ευρώ 

Από 7.053,13 µέχρι 7.230,51 Ευρώ 97,58 Ευρώ 

Από 7.230,52 µέχρι 7.452,32 Ευρώ 48,79 Ευρώ 

Η απόφαση αυτή ,η ισχύς της οποίας αρχίζει από 1-1-2007, να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα 
της Κυβερνήσεως. 

 


