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                    Αζήλα,    16/8/2011 

Α. Π. Φ.80000/νηθ. 18510/1227 

 

  

ΠΡΟ: 1. Όινπο ηνπο  

             Αζθαιηζηηθνχο 

             Οξγαληζκνχο  

             Κχξηαο  Αζθάιηζεο 

             (πιελ ΟΓΑ)   

             2. Ν.Α.Τ. 

             Δζληθήο Αληηζηάζεσο 1  

             Πεηξαηάο , 185 31 

 

ΘΕΜΑ: «Παξνρή νδεγηψλ γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 34 

ηνπ πξφζθαηα ςεθηζζέληνο λφκνπ 3996/2011. 

 

 

   

Με ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 34 ηνπ λφκνπ 3996/2011, επαλνξηνζεηνχληαη νη φξνη 

θαη πξνυπνζέζεηο ρνξήγεζεο ηνπ Δπηδφκαηνο Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο Σπληαμηνχρσλ ( 

ΔΚΑΣ) απφ ην ηξέρνλ έηνο θαη εθεμήο, νχησο ψζηε λα επηηεπρζεί ε δηθαηφηεξε θαη 

νξζνινγηθφηεξε θαηαβνιή ηνπ επηδφκαηνο .  Ο ραξαθηήξαο ηνπ ελ ιφγσ επηδφκαηνο, γηα 

ην νπνίν δελ θαηαβάιινληαη αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο, γηα πξψηε θνξά απνζαθελίδεηαη θαη 

λνκνζεηηθά θαη νξίδεηαη σο κία  εηδηθή κε αληαπνδνηηθνχ ηχπνπ παξνρή , ( παξ.10 ηεο 

θνηλνπνηνχκελεο δηάηαμεο ) , ε νπνία δελ  εμάγεηαη θαη πξνυπφζεζε γηα ηελ θαηαβνιή ηεο 

απνηειεί ε κφληκε δηακνλή ζηελ Διιάδα. 

Γηα ηελ εθαξκνγή ησλ αλσηέξσ δηαηάμεσλ , κε ηηο νπνίεο αληηθαζίζηαηαη ην άξζξν 

20 ηνπ λ. 2434/1996 , φπσο ηζρχεη,  παξέρνπκε  ηηο αθφινπζεο νδεγίεο :  

 

Παξ.1  Δηθαηνχρα πξφζσπα είλαη:  

 

Οη δηθαηνχρνη ζχληαμεο γήξαηνο- αλαπεξίαο- ζαλάηνπ-  ησλ νξγαληζκψλ θχξηαο 

αζθάιηζεο αξκνδηφηεηαο Υπνπξγείνπ Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο – πιελ ΟΓΑ-  

θαη ηνπ ΝΑΤ, εθφζνλ  - πέξαλ ηεο κφληκεο δηακνλήο ζηελ Ειιάδα - πιεξνχλ 

αζξνηζηηθά θαη ηηο εμήο  πξνυπνζέζεηο νξίνπ ειηθίαο θαη εηζνδεκαηηθψλ θξηηεξίσλ : 

 

Α)  έρνπλ ζπκπιεξψζεη ηελ 1/1/2011 ην 60
ν
 έηνο ηεο ειηθίαο- πξνθεηκέλνπ γηα 

ζπληαμηνχρνπο γήξαηνο θαη ζαλάηνπ . Γελ απαηηείηαη  ε ζπκπιήξσζε ηνπ αλσηέξσ νξίνπ 
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ειηθίαο ζηηο πεξηπηψζεηο ζπληαμηνχρσλ ιφγσ αλαπεξίαο θαη παηδηψλ πνπ ιακβάλνπλ 

ζχληαμε ιφγσ ζαλάηνπ ηνπ γνλέα ηνπο  

Β)    έρνπλ ζπλνιηθφ θαζαξφ εηήζην εηζφδεκα απφ ζπληάμεηο ( θχξηεο, επηθνπξηθέο 

θαη βνεζήκαηα), κηζζνχο , εκεξνκίζζηα θαη ινηπά επηδφκαηα έσο θαη 8.472,09 επξψ  

Απφ ην αλσηέξσ εηζφδεκα, ζχκθσλα κε ηε ξεηή πεξηνξηζηηθή δηαηχπσζε ησλ 

θνηλνπνηνχκελσλ δηαηάμεσλ, αθαηξνχληαη κφλν ηα πνζά πνπ αληηζηνηρνχλ : 

- ζηε ζχληαμε αλαπήξσλ θαη ζπκάησλ πνιεκηθήο πεξηφδνπ θαηά ηελ 

εθηέιεζε ηεο ζηξαηησηηθήο ππεξεζίαο  

- ζηελ ηζφβηα ζχληαμε πνπ ρνξεγείηαη ζε πνιχηεθλεο κεηέξεο βάζεη ηνπ 

άξζξνπ 63 ηνπ λ. 1892/90, φπσο ηζρχεη θαη  

- ζηα  πξνλνηαθά βνεζήκαηα ηνπ Υπνπξγείνπ Υγείαο θαη Κνηλσληθήο 

Αιιειεγγχεο  

 

Καηά ζπλέπεηα , ηζρχνπλ φιεο νη πξνεγνχκελεο νδεγίεο πνπ έρνπλ δνζεί ζρεηηθά 

θαη ζπλππνινγίδνληαη ζην θξηηήξην απηφ ην επίδνκα απφιπηεο αλαπεξίαο, ην 

επίδνκα παξαπιεγίαο-ηεηξαπιεγίαο, ην θαζαξφ πνζφ απφ  κηζζνχο θαη ζπληάμεηο 

αιινδαπήο πξνέιεπζεο, ηα πνζά ζηξαηησηηθήο ζχληαμεο πνπ ρνξεγνχληαη ζε 

αλαπήξνπο εηξεληθήο πεξηφδνπ . 

 

Γ) έρνπλ  ζπλνιηθφ εηήζην αηνκηθφ θνξνινγεηέν θαζψο θαη  απαιιαζζφκελν ή 

θνξνινγνχκελν κε εηδηθφ ηξφπν  εηζφδεκα  πνπ αλέξρεηαη έσο ηα  9.884,11 επξψ. 

 

Γ)  έρνπλ ζπλνιηθφ εηήζην νηθνγελεηαθφ θνξνινγεηέν θαζψο θαη απαιιαζζφκελν ή 

θνξνινγνχκελν κε εηδηθφ ηξφπν εηζφδεκα πνπ  αλέξρεηαη έσο ηα  15.380,90 επξψ. 

 

Όπσο πξνθχπηεη απφ ηα αλσηέξσ ζηνηρεία Γ θαη Γ ην ζηνηρείν πνπ πξνζηίζεηαη ζηε 

λέα δηάηαμε είλαη ν ζπλππνινγηζκφο ζηα εηζνδεκαηηθά απηά θξηηήξηα ηνπ  

απαιιαζζφκελνπ ή θνξνινγνχκελνπ κε εηδηθφ ηξφπν  εηζφδεκαηνο . Δηεπθξηλίδνπκε 

ζην ζεκείν απηφ φηη απφ ηα εηζνδεκαηηθά θξηηήξηα Γ, Δ  αθαηξνχληαη κφλν ηα πνζά 

πνπ αληηζηνηρνχλ : 

 

- ζηε ζχληαμε αλαπήξσλ θαη ζπκάησλ πνιεκηθήο πεξηφδνπ θαηά ηελ 

εθηέιεζε ηεο ζηξαηησηηθήο ππεξεζίαο  

- ζηε  ζχληαμε θαη ηπρφλ επηδφκαηα πνπ ρνξεγνχληαη ζε πνιχηεθλεο 

κεηέξεο  

- ζηα  πξνλνηαθά βνεζήκαηα ηνπ Υπνπξγείνπ Υγείαο θαη Κνηλσληθήο 

Αιιειεγγχεο  

Γηα ηνλ έιεγρν ηεο πιήξσζεο ησλ αλσηέξσ εηζνδεκαηηθψλ θξηηεξίσλ ιακβάλνληαη 

ππφςε ηα εηζνδήκαηα πνπ δειψζεθαλ κε ηε δήισζε θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο ηνπ 

πξνεγνχκελνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο,  δειαδή πξνθεηκέλνπ γηα ην ηξέρνλ έηνο εμεηάδεηαη  

ε δήισζε θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο ηνπ 2010 ( πεξηιακβάλεη εηζνδήκαηα απνθηεζέληα 

ην 2009). 

 

Δ) Τν ζπλνιηθφ αθαζάξηζην πνζφ θχξηαο θαη επηθνπξηθήο ζχληαμεο πνπ 

θαηαβάιιεηαη ζηνλ ζπληαμηνχρν θαηά ην κήλα έλαξμεο ηζρχνο ησλ θνηλνπνηνχκελσλ 

δηαηάμεσλ– ζην νπνίν ζπκπεξηιακβάλνληαη θαη ηα πάζεο θχζεσο επηδφκαηα – εθηφο 

ΑΔΑ: 4ΑΜΕΛ-ΩΣΦ



 3 

απφ ηα επηδφκαηα ενξηψλ Φξηζηνπγέλλσλ, Πάζρα θαη Δπηδφκαηνο Αδείαο – δελ 

ππεξβαίλεη ην πνζφ ησλ 850,00 επξψ. 

Πξνθεηκέλνπ γηα φζνπο ζπληαμηνδνηνχληαη κεηά ηελ έλαξμε ηζρχνο ησλ 

θνηλνπνηνχκελσλ δηαηάμεσλ, γηα ηε δηαπίζησζε ηεο ππέξβαζεο ή φρη ηνπ αλσηέξσ  

νξίνπ ηεο κεληαίαο ζχληαμεο ( δειαδή ησλ   850,00 επξψ)  ιακβάλνληαη ππφςε ηα 

αθαζάξηζηα πνζά θχξηαο θαη επηθνπξηθήο ζχληαμεο ηνπ πξψηνπ πιήξνπο κήλα 

ζπληαμηνδφηεζεο .  

 

 

Παξ.2  

 

Με ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ απηήο δηεπθξηλίδεηαη φηη ην ΔΚΑΣ ρνξεγείηαη θαη 

ζηνπο ζπληαμηνδνηνχκελνπο κεηά ηελ 1.1.2011, εθφζνλ πιεξνχλ αζξνηζηηθά φιεο ηηο 

πξνυπνζέζεηο πνπ αλαιχζεθαλ ζηελ παξ.1 . 

Γηα ηνπο δηθαηνχρνπο ζχληαμεο γήξαηνο θαη ζαλάηνπ πνπ ζπκπιεξψλνπλ ηα  

εηζνδεκαηηθά θξηηήξηα ηεο παξ.1 , αιιά δελ έρνπλ ζπκπιεξψζεη ην  60
ν
 έηνο  ηελ 

1.1.2011 , ην  ΔΚΑΣ θαηαβάιιεηαη απφ ηελ 1
ε
 ηνπ επφκελνπ κήλα απφ εθείλνλ εληφο 

ηνπ νπνίνπ ζπκπιήξσζαλ  ην 60
ν
 έηνο . 

 

Παξ.3 : Πνζφ επηδφκαηνο  

α) Γηα ζπλνιηθά  πνζά  εηζνδήκαηνο απφ ζπληάμεηο (κύριες και επικοσρικές), 

κηζζνχο, εκεξνκίζζηα θαη ινηπά επηδφκαηα θαη κέρξη  επηά ρηιηάδεο επηαθφζηα 

δεθαπέληε επξψ θαη εμήληα πέληε  ιεπηά (7.715,65 εσρώ), θαηαβάιιεηαη επίδνκα χςνπο 

δηαθνζίσλ ηξηάληα επξψ (230,00 εσρώ) θαηά κήλα. 

β) Γηα ζπλνιηθά πνζά εηζνδήκαηνο απφ επηά ρηιηάδεο επηαθφζηα δεθαπέληε επξψ 

θαη εμήληα έμη (7.715,66 εσρώ) κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ νθηψ ρηιηάδσλ ηεηξαθνζίσλ 

εβδνκήληα δχν  επξψ θαη ελλέα ιεπηψλ  (8.472,09  ευρώ), θαηαβάιιεηαη πνζφ 

κεληαίνπ επηδφκαηνο (Δ.Κ.Α.Σ.) ζχκθσλα κε ηα παξαθάησ: 

ΠΟΟ  ΕΙΟΔΗΜΑΣΟ ΠΟΟ Ε.Κ.Α.. 

Από 7.715,66 κέρξη 8.018,26 επξψ 

 

172,50 επξψ 

 

 

Από 8.018,27 μέχρι 8.219,93 ευρώ 

 

 

115,00 επξψ 

 

 

Από 8.219,94 κέρξη 8.472,09 επξψ 

 

   57,50 επξψ 

 

 

 

Τα παξαπάλσ πνζά επηδφκαηνο ρνξεγνχληαη ζε φζνπο ζπληαμηνχρνπο γήξαηνο θαη 

αλαπεξίαο ιακβάλνπλ πιήξε ζχληαμε. 
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ε φζα απφ ηα αλσηέξσ πξφζσπα ιακβάλνπλ ζχληαμε κεησκέλε ( δειαδή είηε 

έρνπλ ζπληαμηνδνηεζεί ζε φξην ειηθίαο κηθξφηεξν ηνπ πιήξνπο ή κε πνζνζηφ 

αλαπεξίαο κηθξφηεξν εθείλνπ πνπ πξνβιέπεηαη γηα ρνξήγεζε νιφθιεξεο ηεο 

ζχληαμεο) , ην δηθαηνχκελν  ΕΚΑ ηζνχηαη κε 2/3 ησλ αλσηέξσ πιήξσλ πνζψλ 

ΕΚΑ. 

 

Δθηζηνχκε ηελ πξνζνρή ζαο ζην ζεκείν απηφ φηη ζε πεξίπησζε ζπληαμηνχρσλ 

αλαπεξίαο , ε νπνηαδήπνηε κεηαβνιή ζην πνζνζηφ αλαπεξίαο εληφο ηνπ ηδίνπ 

εκεξνινγηαθνχ έηνπο ζην νπνίν θαηαβάιιεηαη ην ΔΚΑΣ δελ επηθέξεη κεηαβνιή ζην 

πνζφ ηνπ επηδφκαηνο . 

 

 Δλδεηθηηθά αλαθέξνπκε φηη εάλ έλαο ζπληαμηνχρνο αλαπεξίαο ηνπ ΙΚΑ-ΔΤΑΜ κε 

πνζνζηφ  80% - δηθαηνχρνο ΔΚΑΣ γηα ην ηξέρνλ έηνο – επαλαθξηζεί απφ ηηο 

Υγεηνλνκηθέο Δπηηξνπέο ηνλ Οθηψβξην ηνπ 2011 κε πνζνζηφ αλαπεξίαο  67%- ζα 

εμαθνινπζήζεη λα ιακβάλεη πιήξεο πνζφ ΔΚΑΣ, θαζ’ φιν ην ηξέρνλ έηνο θαη ε κείσζε 

θαηά ην 1/3 ηνπ δηθαηνχκελνπ πνζνχ ζα ρσξήζεη γηα ην ηπρφλ δηθαηνχκελν ΔΚΑΣ ηνπ 

2012.   

 

Σηελ πεξίπησζε ζπλδηθαηνχρσλ ζχληαμεο ζαλάηνπ – δηθαηνχρσλ ηνπ ΔΚΑΣ, ην πνζφ 

ηνπ επηδφκαηνο επηκεξίδεηαη ζηνπο ζπλδηθαηνχρνπο θαηά ηα ίδηα πνζνζηά επηκεξηζκνχ 

ηεο ζχληαμεο  πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηε λνκνζεζία ηνπ θάζε  αζθαιηζηηθνχ θνξέα . 

 

ην ζεκείν απηφ εθηζηνχκε ηελ πξνζνρή ζαο ζηελ ξχζκηζε ηεο παξ.2 α-γ ηνπ 

θνηλνπνηνχκελνπ άξζξνπ . Με ηελ παξάγξαθν απηή ρνξεγείηαη γηα πξψηε θνξά 

ΔΚΑΣ χςνπο 30€ θαηά κήλα κε εηδηθά εηζνδεκαηηθά θξηηήξηα . 

 

Τν ζπγθεθξηκέλν πνζφ ΔΚΑΣ  , ην νπνίν ρνξεγείηαη απφ ηνλ επφκελν κήλα ηεο 

δεκνζίεπζεο ηνπ λφκνπ  ρνξεγείηαη  ζηνπο δηθαηνχρνπο  ζχληαμεο γήξαηνο- 

αλαπεξίαο θαη ζαλάηνπ ησλ θνξέσλ θχξηαο αζθάιηζεο ( πιελ ΟΓΑ) θαη ηνπ ΝΑΤ πνπ 

πιεξνχλ αζξνηζηηθά : 

 

Α) ηηο πξνυπνζέζεηο ηεο κφληκεο δηακνλήο ζηε ρψξα θαη ηνπ ειηθηαθνχ νξίνπ ησλ 60 

εηψλ ( πξνθεηκέλνπ γηα ηνπο ζπληαμηνχρνπο γήξαηνο θαη ζαλάηνπ) , φπσο αλαιχνληαη 

ζηελ παξάγξαθν 1 , θαη  

 

Β) Τα παξαθάησ εηζνδεκαηηθά θξηηήξηα : 

αα) Τν ζπλνιηθφ θαζαξφ εηήζην εηζφδεκά ηνπο απφ ζπληάμεηο ( θχξηεο , επηθνπξηθέο 

θαη βνεζήκαηα), κηζζνχο , εκεξνκίζζηα θαη ινηπά επηδφκαηα θπκαίλεηαη απφ 8.472,10 

€ κέρξη 9.200,00 € . 

 

Απφ ην αλσηέξσ εηζφδεκα, ζχκθσλα κε ηε ξεηή πεξηνξηζηηθή δηαηχπσζε ησλ 

θνηλνπνηνχκελσλ δηαηάμεσλ,αθαηξνχληαη κφλν ηα πνζά πνπ αληηζηνηρνχλ : 

- ζηε ζχληαμε αλαπήξσλ θαη ζπκάησλ πνιεκηθήο πεξηφδνπ θαηά ηελ 

εθηέιεζε ηεο ζηξαηησηηθήο ππεξεζίαο  
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- ζηελ ηζφβηα ζχληαμε πνπ ρνξεγείηαη ζε πνιχηεθλεο κεηέξεο βάζεη ηνπ 

άξζξνπ 63 ηνπ λ. 1892/90, φπσο ηζρχεη θαη  

- ζηα  πξνλνηαθά βνεζήκαηα ηνπ Υπνπξγείνπ Υγείαο θαη Κνηλσληθήο 

Αιιειεγγχεο  

ββ) ην ζπλνιηθφ εηήζην αηνκηθφ θνξνινγεηέν θαζψο θαη  απαιιαζζφκελν ή 

θνξνινγνχκελν κε εηδηθφ ηξφπν  εηζφδεκα δελ ππεξβαίλεη ην πνζφ ησλ   9.884,11 

επξψ. 

γγ) ην ζπλνιηθφ εηήζην νηθνγελεηαθφ θνξνινγεηέν, θαζψο θαη ην απαιιαζζφκελν ή 

θνξνινγνχκελν κε εηδηθφ ηξφπν εηζφδεκα δελ ππεξβαίλεη ην πνζφ ησλ 13.500, 00 € , 

θαη  

 

Γ) ην ζπλνιηθφ αθαζάξηζην πνζφ θχξηαο θαη επηθνπξηθήο ζχληαμεο πνπ 

θαηαβάιιεηαη ζηνλ ζπληαμηνχρν θαηά ην κήλα έλαξμεο ηζρχνο ηεο θνηλνπνηνχκελεο 

δηάηαμεο – ζην νπνίν ζπκπεξηιακβάλνληαη θαη ηα πάζεο θχζεσο επηδφκαηα, πιελ ησλ  

επηδνκάησλ ενξηψλ Φξηζηνπγέλλσλ, Πάζρα θαη Δπηδφκαηνο Αδείαο – δελ ππεξβαίλεη 

ην πνζφ ησλ 850,00 επξψ. 

Πξνθεηκέλνπ γηα φζνπο ζπληαμηνδνηνχληαη κεηά ηελ έλαξμε ηζρχνο ησλ 

θνηλνπνηνχκελσλ δηαηάμεσλ, γηα ηε δηαπίζησζε ηεο ππέξβαζεο ή φρη ηνπ αλσηέξσ  

νξίνπ ηεο κεληαίαο ζχληαμεο ( δειαδή ησλ   850,00 επξψ)  ιακβάλνληαη ππφςε ηα 

αθαζάξηζηα πνζά θχξηαο θαη επηθνπξηθήο ζχληαμεο ηνπ πξψηνπ πιήξνπο κήλα 

ζπληαμηνδφηεζεο .  

Σν πνζφ ησλ 30 επξψ κεηψλεηαη θαηά ην 1/3 ζε πεξίπησζε ζπληαμηνχρσλ κε 

κεησκέλε ζχληαμε γήξαηνο θαη αλαπεξίαο , φπσο αλαθέξεηαη αλαιπηηθά ζηελ 

παξάγξαθν 1 ηεο παξνχζαο εγθπθιίνπ . 

Γηα ηνλ έιεγρν ηεο πιήξσζεο ησλ εηζνδεκαηηθψλ θξηηεξίσλ ιακβάλνληαη ππφςε 

ηα εηζνδήκαηα πνπ δειψζεθαλ κε ηε δήισζε θνξνινγίαο ηνπ πξνεγνχκελνπ 

νηθνλνκηθνχ έηνπο . Πξνθεηκέλνπ δειαδή γηα ην ηξέρνλ έηνο (2011) ζα εμεηαζζεί ε 

δήισζε θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο ηνπ 2010 ( πνπ αθνξά εηζνδήκαηα πνπ 

απνθηήζεθλ ην 2009). 

 

Καη γηα ηηο δχν θαηεγνξίεο δηθαηνχρσλ ΕΚΑ δειαδή ηφζν γηα εθείλνπο ζηνπο 

νπνίνπο αλαθέξεηαη ε παξ.1  ηνπ άξζξνπ 20 ηνπ λ. 2434/1996, φπσο 

αληηθαηαζηάζεθε κε ηηο θνηλνπνηνχκελεο δηαηάμεηο φζν θαη γηα ηνπο δηθαηνχρνπο 

ηεο παξ. 2 α-γ ηνπ αξ. 34 ( δειαδή κε ηα εηδηθά εηζνδεκαηηθά θξηηήξηα – 

δηθαηνχρνη ΕΚΑ χςνπο 30 επξψ) εθαξκφδνληαη ηα αθφινπζα : 

 

1) Σξφπνο αλαπξνζαξκνγήο ησλ εηζνδεκαηηθψλ θξηηεξίσλ ( παξ.5) : 

Τα εηζνδεκαηηθά θξηηήξηα πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξ.1 ηνπ άξζξνπ 20 ηνπ λ.2434/96, 

φπσο αληηθαζίζηαηαη κε ηηο θνηλνπνηνχκελεο δηαηάμεηο φζν θαη ηα εηζνδεκαηηθά 

θξηηήξηα ηεο παξ.2 κπνξνχλ λα αλαπξνζαξκφδνληαη απφ 1.1.2012 θαη ζε εηήζηα βάζε 

κε θνηλή απφθαζε ησλ Υπνπξγψλ Οηθνλνκηθψλ, Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο 

θαη Αλάπηπμεο , Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Ναπηηιίαο. 

Ο ηξφπνο αλαπξνζαξκνγήο νξίδεηαη ξεηά ζηελ ίδηα ηελ θνηλνπνηνχκελε δηάηαμε . Με 

ηελ  απφθαζε  κπνξνχλ  λα   αλαπξνζαξκφδνληαη θαη ηα  πνζά ηνπ  

ΔΚΑΣ γηα ηηο απφ 1.1.2012 θαη εθεμήο ρξνληθέο πεξηφδνπο κε βάζε ηελ εμέιημε ηνπ 

Γείθηε Τηκψλ Καηαλαισηή ηνπ έηνπο αλαπξνζαξκνγήο. 
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Σα πνζά ηνπ ΕΚΑ, φπσο άιισζηε ζπλέβαηλε θαη κε ηηο πξντζρχνπζεο δηαηάμεηο 

ηνπ άξζξνπ 20 ηνπ λ. 2434/1996 δελ ιακβάλνληαη ππφςε θαηά ηελ εμέηαζε 

πιήξσζεο ησλ εηζνδεκαηηθψλ θξηηεξίσλ , φπσο απηά δηακνξθψλνληαη θάζε 

θνξά. 

 

2) Υνξήγεζε ηνπ ΕΚΑ απφ κία θαη κφλε πεγή ( παξ.6)  

 

Τν ΔΚΑΣ ρνξεγείηαη απφ έλα κφλν θνξέα θχξηαο Αζθάιηζεο ή ην Γεκφζην ή ην ΝΑΤ. 

Έηζη ζε πεξίπησζε ζπληαμηνχρνπ πνπ ιακβάλεη  ζχληαμε απφ πεξηζζφηεξνπο ηνπ ελφο 

θνξείο θχξηαο αζθάιηζεο , ην δεκφζην ή ην ΝΑΤ, ην ΔΚΑΣ ρνξεγείηαη απφ έλα κφλν 

θνξέα ηνλ νπνίν επηιέγεη ν ίδηνο ν ζπληαμηνχρνο .  

ε πεξίπησζε ππνβνιήο αλαθξηβνχο δήισζεο εθ κέξνπο ηνπ ζπληαμηνχρνπ είηε γηα 

ην θνξέα θαηαβνιήο ηνπ επηδφκαηνο είηε γηα ηα εηζνδεκαηηθά ζηνηρεία θαζψο ζε 

πεξίπησζε πνιιαπιήο είζπξαμεο ηνπ επηδφκαηνο , ηα αρξεσζηήησο θαηαβιεζέληα 

πνζά παξαθξαηνχληαη ζην δηπιάζην απφ ην πνζφ ηεο θχξηαο ζχληαμεο ζε έμη 

κεληαίεο δφζεηο κε απφθαζε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ . 

 

3) Υξφλνο ειέγρνπ ησλ εηζνδεκαηηθψλ θξηηεξίσλ ( παξ.6) 

 

Η εμέηαζε ηεο πιήξσζεο ησλ εηζνδεκαηηθψλ θξηηεξίσλ γηα ηε ρνξήγεζε ηνπ ΔΚΑΣ 

γηα θάζε έηνο γίλεηαη ην αξγφηεξν κέρξη ηελ 30
ε
 Απξηιίνπ ηνπ αληίζηνηρνπ έηνπο .  

Σχκθσλα κε ηε ξεηή λνκνζεηηθή πξφβιεςε παχεη απφ ηελ 1
ε
 Ματνπ θάζε έηνπο ε  

θαηαβνιή ηνπ ΔΚΑΣ ζε πξφζσπα κε δηθαηνχρα ηνπ επηδφκαηνο. 

 

Σέινο επηζεκαίλνπκε φηη ην πνζφ ηνπ ΕΚΑ ( παξ.8) δελ ππφθεηηαη ζε 

αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο ππέξ Κιάδνπ Αζζέλεηαο, νχηε ζηελ Εηζθνξά Αιιειεγγχεο 

πληαμηνχρσλ . 

 

Καηφπηλ ησλ αλσηέξσ παξαθαινχκε γηα ηηο άκεζεο ελέξγεηεο ζαο γηα ηελ 

πινπνίεζε ησλ αλσηέξσ δηαηάμεσλ. Γηα νπνηνδήπνηε εξψηεκα αλαθχςεη σο πξνο 

ηελ εθαξκνγή ησλ θνηλνπνηνχκελσλ δηαηάμεσλ ζα πξέπεη λα απεπζχλεζζε ζηελ 

θαζ’ χιε αξκφδηα δηεχζπλζε ηεο ΓΓΚΑ , ε νπνία επνπηεχεη ηνλ θάζε αζθαιηζηηθφ 

θνξέα . 

  

 

 

                                                                                    Ο ΤΠΟΤΡΓΟ 

  

 

                                                                                Γ. ΚΟΤΣΡΟΤΜΑΝΗ 

 

 

 

 

Εζσηεξηθή δηαλνκή                                               
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1. Γξαθείν Τπνπξγνχ  

2.Γξαθείν θ. Γελ.Γξακκαηέσο 

3.Γξαθείν Γελ. Δ/ληξηαο Αζθάιηζεο 

4. Όιεο νη Δ/λζεηο ηεο ΓΓΚΑ                       

5. Δ/λζε ΚΑΜ ( φια ηα Σκήκαηα)   
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