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                 ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

               ΔΙΟΙΚΗΣΗ 
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣH  ΠΑΡΟΧΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ      
  
Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 8 (10241)       
Πληροφορίες: Π. Δάβου                                
Αριθ. Τηλεφώνου: 2105215189    
FAX: 2105230046           
e-mail : diefpar@ika.gr                           

Αθήνα,    22 Ιουλίου 2013 
 
Αριθ.  Πρωτ.      ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ     

  Σ48/68             ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ 
 
ΠΡΟΣ: 
Όλα τα υποκαταστήματα του ΙΚΑ-
ΕΤΑΜ 
Γραφείο Διευθυντή 
 
Κοινοποίηση: 
1. Γενική Δ/νση Πληροφορικής 
Δ/νση Εκμετάλλευσης 
Τμήμα Παραγωγής και Διακίνησης 
Αναφορών ( Συντάξεις) 
Πατησίων 12 
10677  ΑΘΗΝΑ 
2. Η.ΔΙ.Κ.Α.  Α.Ε. 
Δ/νση: Λειτουργίας  
& Υποστήριξης Εφαρμογών 
Υποδ/νση: Ειδικών Εφαρμογών 
Τμήμα: Εθν. Μητρ. Συντάξεων 
Λαγουμιτζή 40 Ν. Κόσμος  
11745  ΑΘΗΝΑ 
 

 
 
 

 
ΘΕΜΑ: Διακοπή καταβολής του Ε.Κ.Α.Σ. λόγω υπέρβασης του κριτηρίου του ποσού 
των 850,00 €, μηνιαίως. 
 
 Με δεδομένο ότι κατά τον ετήσιο έλεγχο χορήγησης του Ε.Κ.Α.Σ. και συγκεκριμένα 
σε ό,τι αφορά τον έλεγχο του κριτηρίου υπέρβασης του ποσού των 850,00 Ευρώ μηνιαίως, 
θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη και τα ποσά συντάξεων που τυχόν λαμβάνει ο 
συνταξιούχος από άλλους φορείς κύριας και επικουρικής ασφάλισης, ζητήθηκε από την 
Η.ΔΙ.ΚΑ. να προβεί στο σχετικό έλεγχο. 
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Από τον έλεγχο που διενεργήθηκε βάσει Α.Φ.Μ. και Α.Μ.Κ.Α. (με πιθανότητα 

σφάλματος) προέκυψε ότι για 1624 περιπτώσεις συνταξιούχων, το κριτήριο της μη 
υπέρβασης του ποσού των 850,00 € δεν πληροίται και επομένως θα πρέπει να γίνει 
διακοπή καταβολής του Ε.Κ.Α.Σ. με τη σύνταξη μηνός Αυγούστου 2013, δηλαδή στις 
30/7/2013. 

Από την Η.ΔΙ.Κ.Α. θα αποσταλούν στα υποκαταστήματα που ανήκουν οι ως άνω 
συνταξιούχοι «καταστάσεις διακοπής καταβολής του Ε.Κ.Α.Σ. λόγω υπέρβασης του 
κριτηρίου των 850,00 ευρώ», ανά υποκατάστημα, προκειμένου να επανελεγχθεί το 
δικαίωμα στην καταβολή  του Ε.Κ.Α.Σ.(στην περίπτωση που οι συνταξιούχοι δεν 
λαμβάνουν άλλη σύνταξη και εσφαλμένα δόθηκε η πληροφορία αυτή από την Ε.Σ.Ε.Π.Σ.). 

Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι η πληροφορία της Ε.Σ.Ε.Π.Σ. ήταν σωστή και 
οι συνταξιούχοι δεν θα έπρεπε να λαμβάνουν το Ε.Κ.Α.Σ., τα ποσά που έχουν καταβληθεί 
από την 1/1/2013 και μετά θα πρέπει να επιστραφούν με έκδοση σχετικής απόφασης από 
τα τμήματα Πληρωμών Συντάξεων, σύμφωνα με τις οδηγίες της εγκυκλίου 33/2013(σελ. 8, 
παρ. Γ’). 

Επίσης, θα πρέπει να ελέγξετε εάν υπάρχει υπέρβαση του ως άνω ποσού σύνταξης 
και για το χρονικό διάστημα από 1/1/2011 και μετά που θεσμοθετήθηκε το κριτήριο των 
850,00 ευρώ με τη διάταξη του άρθ. 34 του ν. 3996/2011 και στην περίπτωση που 
διαπιστωθεί ότι υπάρχει αυτή η υπέρβαση, στην απόφαση της αναζήτησης θα 
προστεθούν  και τα ποσά που αφορούν και αυτό το χρονικό διάστημα. 

 
Εσωτερική Διανομή: 
1. Γραφ. Υποδ/τή  κ. Δ. Πατσούρη                                 Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ 
2. Γραφ. Γεν. Δ/ντριας Ασφ. Υπηρεσιών                  ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
3. Γραφ. Δ/ντριας Παροχών 
                 ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΓΔΟΝΤΑΚΗ 
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