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ΘΕΜΑ  ΕΠΙΔΟΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ (Ε.Κ.Α.Σ.) 

ΓΕΝΙΚΑ 

Με σκοπό την οικονομική ενίσχυση των χαμηλοσυνταξιούχων, 

χορηγείται κατά μήνα το ειδικό Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης 

Συνταξιούχων, εφόσον πληρούνται σωρευτικά συγκεκριμένες 

προϋποθέσεις. 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ 

Α. Όριο ηλικίας  

Β. Εισοδηματικά Κριτήρια 

Γ. Μόνιμη διαμονή 

ΠΟΣΟ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ 

 Μέχρι 7.715,65 € καταβάλλεται το ποσό των 230 €. 

 Από 7.715,66 € μέχρι 8.018,26 € καταβάλλεται το ποσό των 172,50 €.

 Από 8.018,27 € μέχρι 8.219,93 € καταβάλλεται το ποσό των 115,00 €.

 Από 8.219,94 € μέχρι 8.472,09 € καταβάλλεται το ποσό των 57,50 €. 

ΝΟΜΟΙ  Ν. 3996/2011, Εγκύκλιος ΙΚΑ 33/2013  

ΧΡΗΣΙΜΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ  Υπουργείο Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, ΙΚΑ. 
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ΕΠΙΔΟΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ (Ε.Κ.Α.Σ.) 

Οι  συνταξιούχοι  γήρατος  –  αναπηρίας  –  θανάτου  των  οργανισμών  κύριας  ασφάλισης 

αρμοδιότητας Υπουργείου Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης – πλην του ΟΓΑ και του ΝΑΤ, 

εφόσον πληρούν σωρευτικά συγκεκριμένα ηλικιακά, εισοδηματικά και διαμονής κριτήρια, 

δικαιούνται  την παροχή  του μηνιαίου  Επιδόματος  Κοινωνικής Αλληλεγγύης  Συνταξιούχων 

(Ε.Κ.Α.Σ.) 

1. Δικαιούχα πρόσωπα – Προϋποθέσεις 

Το  έτος  2013,  για  τη  χορήγηση  του  Ε.Κ.Α.Σ  οι  συνταξιούχοι  πρέπει  να  συγκεντρώνουν 

αθροιστικά τις εξής προϋποθέσεις: 

Α. Όριο ηλικίας 

Οι συνταξιούχοι γήρατος και θανάτου να έχουν συμπληρώσει  την 1η  Ιανουαρίου 2013  το 

60ό έτος της ηλικίας τους. Στους συνταξιούχους λόγω γήρατος που συμπληρώνουν το όριο 

ηλικίας  μετά  την  ημερομηνία  αυτή,  το  Ε.Κ.Α.Σ.  καταβάλλεται  από  την  1η  του  επόμενου 

μήνα  εκείνου  που  συμπληρώνουν  το  60ό  έτος  της  ηλικίας  τους.  Για  τους  συνταξιούχους 

λόγω αναπηρίας, καθώς και για τα τέκνα που λαμβάνουν σύνταξη λόγω θανάτου του γονέα 

τους, δεν απαιτείται όριο ηλικίας. 

Ωστόσο, πρέπει να διευκρινιστεί ότι σύμφωνα με το άρθρο 10 της Π.Ν.Π./19.11.2012 «Από 

1.1.2014  το  προβλεπόμενο  από  τις  διατάξεις  του άρθρου 34  του  ν. 3996/2011  (Α' 170) 

Επίδομα  Κοινωνικής  Αλληλεγγύης  Συνταξιούχων  (Ε.Κ.Α.Σ.)  καταβάλλεται  με  τη 

συμπλήρωση  του  65ου  έτους  της  ηλικίας.»,  με  μοναδική  εξαίρεση  από  τον  ηλικιακό 

περιορισμό τα τέκνα που λαμβάνουν σύνταξη λόγω θανάτου του γονέα τους. 

Β. Εισόδημα (σύμφωνα με τη φορολογική δήλωση του προηγούμενου οικονομικού έτους) 

Β1.  Το  συνολικό  καθαρό  ετήσιο  εισόδημα  από  συντάξεις  (κύριες,  επικουρικές  και 

βοηθήματα), μισθούς, ημερομίσθια και λοιπά επιδόματα που χορηγήθηκαν σε μισθωτό, να 

μην υπερβαίνει το ποσό των 8.472,09 ευρώ. Για τον προσδιορισμό του εισοδήματος αυτού 

δεν  λαμβάνονται  υπόψη  τα  ποσά που αντιστοιχούν  στη  σύνταξη  αναπήρων  και  θυμάτων 

πολεμικής περιόδου κατά  την εκτέλεση της στρατιωτικής υπηρεσίας, στην  ισόβια σύνταξη 

σε  πολύτεκνες  μητέρες  (ν.  1892/1990,  άρθρο  63  παρ.  4,  όπως  ισχύει),  καθώς  και  στα 

προνοιακά βοηθήματα του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.  
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Β2. Το συνολικό ετήσιο ατομικό φορολογητέο εισόδημα του συνταξιούχου, καθώς και 

το  απαλλασσόμενο  ή  φορολογούμενο  με  ειδικό  τρόπο,  να  μην  υπερβαίνει  το  ποσό  των 

9.884,11 ευρώ.  

Β3.  Το  συνολικό  ετήσιο  οικογενειακό  φορολογητέο  εισόδημα,  καθώς  και  το 

απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο, να μην υπερβαίνει το ποσό των 13.500 

ευρώ.  

Β4. Το συνολικό ακαθάριστο ποσό κύριας και επικουρικής σύνταξης που καταβλήθηκε 

στο  συνταξιούχο  το  Μάρτιο  του  2013,  στο  οποίο  συμπεριλαμβάνονται  και  τα  πάσης 

φύσεως επιδόματα, πλην των επιδομάτων εορτών Χριστουγέννων ‐ Πάσχα και επιδόματος 

αδείας, να μην υπερβαίνει τα 850,00 ευρώ.  

Για  όσους  συνταξιοδοτούνται    από  τον  Απρίλιο  του  2013  και  μετά  και    για  τη 

διαπίστωση της υπέρβασης ή όχι του ανώτερου ορίου (850,00 ευρώ), λαμβάνονται υπόψη 

τα  ακαθάριστα  ποσά  κύριας  και  επικουρικής  σύνταξης  του  πρώτου  πλήρους  μήνα 

συνταξιοδότησης,  ενώ  σε  όσους  έχουν  ήδη  καταστεί  συνταξιούχοι  το Μάρτιο    του 2013, 

λαμβάνονται τα ως άνω ποσά σύνταξης του μηνός Μαρτίου 2013. 

Το ποσό των 30  ευρώ μειώνεται κατά 1/3 στις περιπτώσεις που καταβάλλεται μειωμένη 

σύνταξη  γήρατος  μόνο  λόγω  ορίου  ηλικίας  ή  μειωμένη  σύνταξη  λόγω  αναπηρίας. 

Υπενθυμίζεται ότι οποιαδήποτε μεταβολή (αυξητική ή μειωτική) του ποσοστού αναπηρίας 

εντός του ίδιου ημερολογιακού έτους στο οποίο καταβάλλεται το Ε.Κ.Α.Σ. δεν μεταβάλλει 

το ποσό του επιδόματος. 

Γ. Τόπος διαμονής 

Για την καταβολή του επιδόματος και πέραν των παραπάνω, οι δικαιούχοι πρέπει έχουν ως 

μόνιμο τόπο διαμονής την Ελλάδα. 

2. Ποσό επιδόματος  

α.  Για συνολικά ποσά  εισοδήματος από συντάξεις  (κύριες  και  επικουρικές),  μισθούς, 

ημερομίσθια και λοιπά επιδόματα και μέχρι 7.715,65 ευρώ, καταβάλλεται επίδομα 230,00 

ευρώ μηνιαίως.  

β. Για συνολικά ποσά εισοδήματος από 7.715,66 ευρώ μέχρι του ποσού των 8.472,09 

ευρώ, καταβάλλεται ποσό μηνιαίου επιδόματος (Ε.Κ.Α.Σ.) σύμφωνα με τα παρακάτω:  
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ΠΟΣΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ  ΠΟΣΟ ΜΗΝΙΑΙΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ Ε.Κ.Α.Σ 

7.715,66 € ‐ 8.018,26 € 172,50 € 

8.018,27 € ‐ 8.219,93 € 115,00 € 

8.219,94 € ‐ 8.472,09 € 57,50 € 

 

γ. Τα ίδια ως άνω ποσά επιδόματος χορηγούνται και στους συνταξιούχους αναπηρίας 

που λαμβάνουν πλήρη σύνταξη. 

Στους  συνταξιούχους  γήρατος  και  αναπηρίας  που  λαμβάνουν  μειωμένη  σύνταξη,  το 

επίδομα ισούται με τα 2/3 των ανωτέρω ποσών. 

Στις  περιπτώσεις  συνδικαιούχων  σύνταξης  λόγω  θανάτου,  τα  ποσά  του  Ε.Κ.Α.Σ. 

επιμερίζονται  κατά  το  ίδιο  ποσοστό  επιμερισμού  της  σύνταξης  που  προβλέπεται  από  τη 

νομοθεσία του κάθε ασφαλιστικού φορέα. 

Οι συνταξιούχοι που λαμβάνουν σύνταξη από περισσότερους του ενός ασφαλιστικούς 

φορείς κύριας ασφάλισης, το Δημόσιο ή το NAT επιλέγουν με αίτηση τους τον φορέα που 

θα  καταβάλλει  το  επίδομα.  Σε  περίπτωση υποβολής ανακριβούς δήλωσης  εκ μέρους  του 

συνταξιούχου  είτε  για  τον  φορέα  καταβολής  του  επιδόματος  είτε  για  τα  εισοδηματικά 

στοιχεία, καθώς και σε περίπτωση πολλαπλής είσπραξης του επιδόματος, τα αχρεωστήτως 

καταβληθέντα  ποσά  του  επιδόματος  παρακρατούνται  στο  διπλάσιο,  από  το  ποσό  της 

κύριας  σύνταξης,  σε  έξι  (6)  μηνιαίες  δόσεις,  με  απόφαση  του  αρμόδιου  οργάνου  του 

ασφαλιστικού οργανισμού. 

Ο  έλεγχος  των  εισοδηματικών  κριτηρίων  χορήγησης  του  επιδόματος  για  κάθε  έτος 

διενεργείται το αργότερο μέχρι το τέλος του Απριλίου του αντίστοιχου έτους και σε καμία 

περίπτωση δεν χορηγούνται ποσά Ε.Κ.Α.Σ. σε μη δικαιούχους από την 1η Μαΐου του ίδιου 

έτους.  Το  ποσό  του  Ε.Κ.Α.Σ.  δεν  υπόκειται  σε  ασφαλιστικές  εισφορές  υπέρ  του  Κλάδου 

Ασθένειας των οικείων ταμείων ούτε στην Εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων. 
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Πηγές 

 Κ. Λαναρά, Η Ασφάλιση στο ΙΚΑ, Εκδόσεις Σάκκουλα, 2013 

 Ν. 3996/2011,  

 Εγκύκλιοι ΙΚΑ 64/2011, 38/2012,  

 Απόφαση  135688/92/2011  Υπουργείο  Οικονομικών,  Εργασίας  και  Κοινωνικής 

Ασφάλισης 

 

Συντακτική Ομάδα 

Παναγιώτης Νάτσης, Άντα Σταμάτη 
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