
                             
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ      Αθήνα,   05/03/2012 

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ  

& ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΥΑΛΙΗ    Αριθμ. πρωτ. : Υ. 11321/3614/273 

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ  

ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΥΑΛΙΕΩΝ     

Δ/νση Κύριας Ασφάλισης Μισθωτών  ΠΡΟ :           

Σμήμα A΄      1) Όλους τους οργανισμούς κύριας  

Σαχ. Δ/νση : ταδίου 29    ασφάλισης αρμοδιότητας Τπουργείου 

Σ.Κ.  : 101 10    Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης  

Πληροφ. : Μαρίνα    (πλην Ο.Γ.Α.) 

    Οικονομοπούλου   2) Ναυτικό Απομαχικό Σαμείο 

Σηλ./FAX : 210 – 3368124   Δ/νση Παροχών 

Σμήμα Μητρώων & Μεταβολών 

       υνταξιούχων 

Εθνικής Αντίστασης 1,  

       ΠΕΙΡΑΙΑ, 185 31 

        

  

 

ΘΕΜΑ :   Καταβολή Επιδόματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (Ε.Κ.Α.Σ.), 

    για το έτος 2012. 

 

 

1. Όπως είναι γνωστό, με τις διατάξεις της παραγράφου 5, του άρθρου 20, 

του ν. 2434/1996, όπως ισχύει μετά την αντικατάστασή της με την παράγραφο 1, 

του άρθρου 34, του ν. 3996/2011 και τη σχετική με αριθμ. πρωτ. Υ. 80000/οικ. 

18510/1227/16.08.2011 Εγκύκλιο του Τπουργείου μας, προβλέπεται ότι τόσο τα 

εισοδηματικά κριτήρια της παραγράφου 1, του άρθρου 34, του ν. 3996/2011, 

όσο και τα εισοδηματικά κριτήρια της παραγράφου 2, του ιδίου άρθρου, 

μπορούν να αναπροσαρμόζονται από 1.1.2012 και εφεξής και σε ετήσια βάση, 

με κοινή απόφαση των Τπουργών Οικονομικών, Εργασίας και Κοινωνικής 

Ασφάλισης και Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, με βάση το 

ποσοστό αύξησης του εισοδήματος σε σχέση με το προηγούμενο έτος, που 

αναφέρεται στο κριτήριο β΄, της παραγράφου 1, του άρθρου 34, του                   

ν. 3996/2011 και αντιστοιχεί σε συνταξιούχο πλήρους κατώτατου ορίου κύριας 

σύνταξης γήρατος του Ι.Κ.Α. – Ε.Σ.Α.Μ., χωρίς προσαυξήσεις. Με την ίδια 

απόφαση μπορούν να αναπροσαρμόζονται και τα ποσά του Ε.Κ.Α.. (τόσο της 

παραγράφου 1, του άρθρου 34, του ν. 3996/2011 όσο και της παραγράφου 2, του ιδίου 

άρθρου), για τις από 1.1.2012 και εφεξής ετήσιες χρονικές περιόδους, με βάση την 

εξέλιξη του Δείκτη Σιμών Καταναλωτή του έτους αναπροσαρμογής. 

 

Με τις διατάξεις, δε, της παραγράφου 7, του άρθρου 20, του ν. 2434/1996, 

όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1, του άρθρου 34, του ν. 3996/2011, 

προβλέπεται ότι ο έλεγχος περί πλήρωσης ή μη των εισοδηματικών κριτηρίων 

χορήγησης του Ε.Κ.Α.., για κάθε έτος, διενεργείται, το αργότερο, μέχρι και την 30η 

Απριλίου του αντίστοιχου έτους και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να 

χορηγηθούν ποσά Ε.Κ.Α.. σε μη δικαιούχους από την 1η Μαΐου του ιδίου έτους 

και εφεξής. 
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2. Με το με αριθμ. πρωτ. οικ.2678/18/31.01.2012 έγγραφο της Διεύθυνσης 

Αναλογιστικών Μελετών της Τπηρεσίας μας, μας γνωστοποιείται ότι τα μηνιαία 

κατώτατα όρια χορήγησης σύνταξης γήρατος και αναπηρίας του                  

Ι.Κ.Α. – Ε.Σ.Α.Μ., παρέμειναν αμετάβλητα κατά τα έτη 2009 – 2010. 

 

3. το πλαίσιο, λοιπόν, αυτό, σας γνωρίζουμε πως για το τρέχον έτος 2012, 

τα εισοδηματικά κριτήρια των παραγράφων 1 και 2, του άρθρου 34, του              

ν. 3996/2011 δεν πρόκειται να αναπροσαρμοστούν. Επομένως, για την 

καταβολή των αντίστοιχων επιδομάτων για το τρέχον έτος, εξακολουθούν να 

ισχύουν τα εισοδηματικά κριτήρια που ίσχυαν για το έτος 2011. Ειδικά, δε, για το 

εισοδηματικό κριτήριο υπό στοιχείο ε), που τέθηκε για πρώτη φορά με το     

άρθρο 34, του ν. 3996/2011 (δηλαδή το ύψος της καταβαλλόμενης ακαθάριστης 

μηνιαίας κύριας και επικουρικής σύνταξης, που δεν μπορεί να υπερβαίνει  τα 850, 00 

ευρώ), σημειώνουμε ότι η συνδρομή του ή μη θα εξετάζεται κατά το μήνα 

ανάρτησης του παρόντος στη Διαύγεια (Μάρτιος 2012) .  

Ομοίως, σας γνωρίζουμε πως για το τρέχον έτος 2012, δεν πρόκειται να 

αναπροσαρμοστούν ούτε και τα ποσά του Ε.Κ.Α.Σ. των παραγράφων 1 και 2, 

του άρθρου 34, του ν. 3996/2011. 

 

4.  Κατόπιν, λοιπόν, των ανωτέρω, παρακαλούμε για όλες τις απαραίτητες 

από μέρους σας ενέργειες, προκειμένου για την τήρηση του 

χρονοδιαγράμματος, που προβλέπεται από την παράγραφο 7, του άρθρου 20, 

του ν. 2434/1996, όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1, του άρθρου 34, 

του ν. 3996/2011. 

     

  

 

 

       Ο ΤΠΟΤΡΓΟ 
 

 

 

       ΓΕΩΡΓΙΟ ΚΟΤΣΡΟΤΜΑΝΗ 
 

Εσωτερική κοινοποίηση :                  
1) Γραφείο Τπουργού  

2) Γραφείο Γεν. Γραμματέως 

3) Γραφείο Γεν. Δ/ντριας Κ.Α. 

4) Δ/νση Κ.Α.Α. 

5) Δ/νση Οικονομικού 

6) Δ/νση Αναλογιστικών Μελετών 

7) Σμήμα Διαδοχικής Ασφάλισης 

8) Δ/νση Κ.Α.Μ., όλα τα Σμήματα 
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