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Τους Αποδέκτες του Πίνακα Α’
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
1. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ
Παπαδιαμαντοπούλου 87
11527 ΑΘΗΝΑ
2. Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.
Δ/ΝΣΗ: Α’ ΣΥΝΤ/ΣΗΣ
& ΡΟΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ: Β’
Λαγουμιτζή 40 Ν. Κόσμος
11745 ΑΘΗΝΑ
3. Ο.Π.Σ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ
Επιχειρησιακή Ομάδα Παροχών
Πατησίων 12

ΑΘΗΝΑ

4. Από ένα αντίτυπο σε κάθε υπάλληλο των
τμημάτων Πληρωμών Συντάξεων.
ΘΕΜΑ:

«Χορήγηση

έκτακτης

χαμηλοσυνταξιούχους του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

οικονομικής

ενίσχυσης

στους
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Σας

ενημερώνουμε

ότι

στις 30.11.2010 ψηφίστηκε από την Ολομέλεια

της Βουλής το σχέδιο νόμου με τίτλο «Εφαρμογή της αρχής των ίσων ευκαιριών και
ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών σε θέματα εργασίας και απασχόλησης –
Εναρμόνιση της κείμενης νομοθεσίας με την οδηγία 2006/54/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Ιουλίου 2006 και άλλες συναφείς διατάξεις».
Στο άρθρο 31 του νόμου αυτού περιλαμβάνεται η χορήγηση έκτακτης
οικονομικής ενίσχυσης στους χαμηλοσυνταξιούχους – κυρίως ηλικίας άνω των 60 ετών
- με βάση εισοδηματικά κριτήρια.
Α. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ.
1. Δικαιούχοι αυτής της οικονομικής ενίσχυσης είναι, οι συνταξιούχοι όλων
των Οργανισμών κύριας

ασφάλισης και του Δημοσίου, πλην ΟΓΑ, οι οποίοι την

30/11/2010 έχουν συμπληρώσει το 60ό έτος της ηλικίας τους.
2. Από το όριο ηλικίας των 60 ετών που προβλέπεται εξαιρούνται :
α) οι δικαιούχοι του εξωιδρυματικού επιδόματος του άρθ. 42 του ν. 1140/81,
β) όσοι λαμβάνουν σύνταξη λόγω αναπηρίας, καθώς και
γ) οι δικαιούχοι εκ μεταβιβάσεως εφόσον οι τελευταίοι:
αα) είναι δικαιούχοι λόγω θανάτου συνταξιούχου ή
ββ) δεν έχουν υπερβεί το 18ο έτος ή αν σπουδάζουν το 24ο έτος της ηλικίας τους ή
γγ) είναι ανίκανοι για άσκηση οποιουδήποτε βιοποριστικού επαγγέλματος σε ποσοστό
μεγαλύτερο του 67%.
3. Απαραίτητη προϋπόθεση για τον έλεγχο των εισοδημάτων είναι η σύνταξη ή
το εξωιδρυματικό επίδομα

του άρθ. 42 του ν. 1140/81 να καταβάλλονται την

30/11/2010 (ημερομηνία έναρξης ισχύος του νόμου).
Β. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ.
Α) Να έχουν συμπληρώσει το 60ό έτος της ηλικίας τους και
Β) Να πληρούν τα παρακάτω όρια ετήσιου ατομικού και οικογενειακού εισοδήματος, τα
οποία να προκύπτουν από τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος οικονομικού έτους
2009 και αφορούν σε εισοδήματα του έτους 2008, από το ύψος των οποίων
διαμορφώνεται και το ποσό της ενίσχυσης σε:
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α) 300,00 € για όσους έχουν ατομικό ετήσιο εισόδημα έως 7.000,00 € και
οικογενειακό ετήσιο εισόδημα έως 12.000,00 €,
β) 200,00 €

για όσους έχουν ατομικό ετήσιο εισόδημα έως 8.500,00 € και

οικογενειακό ετήσιο εισόδημα έως 14.500,00 €,
γ) 100,00 € για όσους έχουν ατομικό ετήσιο εισόδημα έως 10.500,00 € και
οικογενειακό ετήσιο εισόδημα έως 16.500,00 €.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ
1. Συνταξιούχος γήρατος ηλικίας 60 ετών και άνω, με ατομικό εισόδημα 6.000,00 €
και οικογενειακό 12.600,00 €, υπάγεται στην ως άνω περίπτωση (β) και δικαιούται
οικονομική ενίσχυση 200,00 € .
2. Συνταξιούχος γήρατος ηλικίας 60 ετών και άνω, με ατομικό εισόδημα 8.000,00 €
και οικογενειακό 15.000,00 €, υπάγεται στην ως άνω περίπτωση (γ) και δικαιούται
οικονομική ενίσχυση 100,00 €.
3. Συνταξιούχος γήρατος ηλικίας 60 ετών και άνω, με ατομικό εισόδημα 9.000,00 €
και οικογενειακό 16.800,00 €, δε δικαιούται οικονομική ενίσχυση.
4. Συνταξιούχος γήρατος ηλικίας 60 ετών και άνω, με ατομικό εισόδημα6.000,00 €
και οικογενειακό 11.600,00 € , δικαιούται οικονομική ενίσχυση 300,00 €.
Η

έκτακτη

οικονομική

ενίσχυση

είναι

αφορολόγητη,

δεν

υπόκειται

σε

οποιαδήποτε κράτηση, δεν κατάσχεται ούτε συμψηφίζεται με ήδη βεβαιωμένα χρέη
προς το Δημόσιο ή πιστωτικά ιδρύματα και δεν υπολογίζεται στα εισοδηματικά κριτήρια
του ΕΚΑΣ ή οποιασδήποτε άλλης παροχής κοινωνικού ή προνοιακού χαρακτήρα.
Κάθε συνταξιούχος λαμβάνει μία έκτακτη οικονομική ενίσχυση από μία
πηγή.
Για την καταβολή της ως άνω

οικονομικής ενίσχυσης στους δικαιούχους

αρμόδιοι είναι οι ασφαλιστικοί φορείς, πλην ΟΓΑ, – συμπεριλαμβανομένου και του
Δημοσίου – που καταβάλλουν την κύρια σύνταξη.
Γ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ.
Σύμφωνα με ρητή αναφορά στη διάταξη του άρθρου 31, η έκτακτη οικονομική
ενίσχυση καταβάλλεται μαζί με τη σύνταξη μηνός Ιανουαρίου 2011.
Επομένως, στους συνταξιούχους του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ

που είναι δικαιούχοι της

έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης , αυτή θα καταβληθεί με πίστωση των τραπεζικών
λογαριασμών τους, στις 16/12/2010, μαζί με το Δώρο Χριστουγέννων και τη σύνταξη
μηνός Ιανουαρίου 2011.
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1. Καταβολή της οικονομικής ενίσχυσης σε διπλοσυνταξιούχους.
Σύμφωνα

με

ρητή

αναφορά

στη

διάταξη,

στην

περίπτωση

καταβολής

περισσότερων της μιας συντάξεων από διαφορετικούς φορείς, αρμόδιος φορέας για την
καταβολή της οικονομικής ενίσχυσης είναι αυτός που χορηγεί το μεγαλύτερο ποσό της
σύνταξης.
Για την υλοποίηση της διάταξης, το Ίδρυμα θα καταβάλλει την οικονομική ενίσχυση
εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις σε όσους από τους διπλοσυνταξιούχους έχουν
κράτηση ασθενείας από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.
2. Καταβολή σύνταξης απο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ & ΟΓΑ
Στις περιπτώσεις που εκτός της σύνταξης από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ο συνταξιούχος
λαμβάνει και σύνταξη από τον ΟΓΑ ακόμη και αν η κράτηση για ιατροφαρμακευτική
περίθαλψη γίνεται από τον ΟΓΑ, η έκτακτη οικονομική ενίσχυση θα καταβληθεί
από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ εφόσον πληρούνται τα εισοδηματικά κριτήρια, δεδομένου ότι
ο ΟΓΑ εξαιρείται από την καταβολή αυτής της οικονομικής ενίσχυσης.

3. Καταβολή από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ σύνταξης και εξωιδρυματικού επιδόματος.
Σ’ αυτή την περίπτωση θα χορηγηθεί μηχανογραφικά η έκτακτη οικονομική
ενίσχυση εφόσον δεν υπάρχει υπέρβαση των εισοδηματικών κριτηρίων.
Σε όσες περιπτώσεις όμως δεν έχει γίνει σύνδεση, υπάρχει η πιθανότητα να χορηγηθεί
και στις δύο παροχές, οπότε θα πρέπει να τις

ελέγξετε και να αναζητήσετε τα

αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά με το γνωστό τρόπο.

ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΣΤΙΣ
16/12/2010.
Σε όσες περιπτώσεις δεν καταβληθεί στις 16/12/2010 η έκτακτη οικονομική
ενίσχυση

και

οι

συνταξιούχοι

προσέλθουν

στα

υποκαταστήματα,

οι

υπηρεσίες

Πληρωμών Συντάξεων θα πρέπει αφού προβούν στον απαιτούμενο έλεγχο και
διαπιστωθεί το σχετικό δικαίωμα να αναγγείλουν την παροχή στη μηχανογράφηση με
ομαδικές μεταβολές σύμφωνα με τη συνοδευτική κατάσταση.
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Για

όσους

συνταξιούχους προσέλθουν

και

υποβάλλουν

δικαιολογητικά έως 31/12/2010, οι ομαδικές μεταβολές θα σταλούν στο Τμήμα
Συντάξεων της Δ/νσης Εκμετάλλευσης στις 31/12/2010 με fax(2107485969
και 2107485455), προκειμένου να λάβουν οι δικαιούχοι την έκτακτη παροχή στις
21/01/2011 με πίστωση στους λογαριασμούς τους.
Για όσους συνταξιούχους προσέλθουν μετά την 1/1/2011, οι ομαδικές
μεταβολές θα σταλούν στο Τμήμα Συντάξεων της Δ/νσης Εκμετάλλευσης στις
27/1/2011 με fax(2107485969 και 2107485455), προκειμένου να λάβουν οι
δικαιούχοι την έκτακτη παροχή στις 22/02/2011 με πίστωση στους λογαριασμούς
τους.
Επιπρόσθετα σας γνωρίζουμε ότι η χειρόγραφη καταβολή θα πρέπει να
περιορίζεται σε ιδιαίτερα εξαιρετικές περιπτώσεις , για τις οποίες θα κριθεί από το
Διευθυντή του υποκαταστήματος ότι συντρέχει λόγος άμεσης καταβολής.
Στην περίπτωση αυτή της χειρόγραφης καταβολής δε θα γίνει αναγγελία στο
μηχανογραφικό σύστημα αλλά θα πρέπει να ενημερώσετε το Τμήμα Συντάξεων της
Δ/νσης Εκμετάλλευσης εγγράφως για το σύνολο αυτών των περιπτώσεων.
Συν/κά:2 φύλλα
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ
1. Γραμμ. Διοικητή
2. Γραμμ. Υποδ/τη κ. Πατσούρη
3. Γραφ. Γεν. Δ/ντή Ασφ/κών Υπηρεσιών
Ο ΓΕΝ. Δ/ΝΤΗΣ
ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΑΒΕΛΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΤΜΗΜ/ΧΗΣ ΓΡΑΜΜ/ΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
&ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

Η ΑΝΑΠΛ. ΓΕΝ. Δ/ΝΤΡΙΑ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΒΛΑΒΙΑΝΟΥ ΑΝΘΟΥΛΑ

