
 

Αθήνα 17/12/2013 

ΕΡΩΣΗΗ 

Προς τοσς Τποσργούς Οικονομικών – Εργασίας, Κοινωνικής 

ασυάλισης και Πρόνοιας: 

τετικά με τη μη καταβολή τοσ ΕΚΑ σε ΑμΕΑ κάτω των 65 

τρονών 

Η Πξάμε Ννκνζεηηθνύ Πεξηερνκέλνπ (Ρπζκίζεηο θαηεπεηγόλησλ ζεκάησλ ηνπ 

λ.4046/2012 θαη ηνπ λ.4093/2012) ΦΔΚ 229,19-11-2012 έθεξε δπζάξεζηεο αιιαγέο 

γηα όινπο ηνπο πνιίηεο θαη εηδηθόηεξα ζηα άηνκα κε αλαπεξία. ύκθσλα κε ηελ παξ 

3 ηνπ άξζξνπ 10, ζρεηηθά κε ηελ θαηαβνιή ηνπ ΔΚΑ, πιένλ εκπίπηνπλ θαη νη 

ζπληαμηνύρνη ιόγσ αλαπεξίαο ζηελ πξνϋπόζεζε ηεο ζπκπιήξσζεο ηνπ 65νπ έηνπο 

γηα ηελ θαηαβνιή ηνπ ΔΚΑ. 

Δηδηθόηεξα ζηε παξαπάλσ Πξάμε Ννκνζεηηθνύ Πεξηερνκέλνπ ππάξρεη δηάηαμε όπνπ 

πξνβιέπεη όηη «από ηελ 1/1/2014, ην 

πξνβιεπόκελν από ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζ. 34 ηνπ λ. 3996/2011 (Α’, 170) Δπίδνκα 

Κνηλσληθήο Αιιειεγγύεο ΔΚΑ , θαηαβάιιεηαη ζηνπο ζπληαμηνύρνπο ιόγσ γήξαηνο, 

αλαπεξίαο θαη ζαλάηνπ, κε ηε ζπκπιήξσζε ηνπ 65νπ έηνπο ηεο ειηθίαο.» 

ύκθσλα ινηπόλ κε ηα παξαπάλσ, απαξαίηεηε πξνϋπόζεζε γηα ηελ θαηαβνιή ηνπ 

ΔΚΑ από 1/1/2014 θαη κεηά – εθηόο ησλ εηζνδεκαηηθώλ θξηηεξίσλ – είλαη θαη ε 

ζπκπιήξσζε ηνπ 65νπ έηνπο ηεο ειηθίαο γηα όινπο ηνπο ζπληαμηνύρνπο ρσξίο 

εμαηξέζεηο, αλεμάξηεηα από ηελ αηηία γηα ηε νπνία ιακβάλνπλ ηε ζύληαμε (γήξαο – 

αλαπεξία – ζάλαηνο). 

Απηό πξαθηηθά ζεκαίλεη όηη ζα πιεγνύλ θπξίσο ηα άηνκα κε αλαπεξία πνπ έθπγαλ 

λσξίο από ηελ αγνξά εξγαζίαο ιόγσ ησλ αλαπεξηώλ ηνπο, παίξλνληαο ηελ θαηώηεξε 

ζύληαμε θαη ε θαηαβνιή ηνπ ΔΚΑ ηνπο εμαζθάιηδε κεγάιν κέξνο ησλ βαζηθώλ 

αλαγθώλ. 

Δπηπξόζζεηα ζύκθσλα κε ηνλ Παλειιήλην ύλδεζκν Νεθξνπαζώλ ην 90% ησλ 

πιεηηνκέλσλ από ηελ εθαξκνγή ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ κέηξνπ είλαη ηα άηνκα κε 

αλαπεξία. 

Δπηζεκαίλεηαη επίζεο όηη ε ρνξήγεζε ηνπ ΔΚΑ θαζηεξώζεθε γηα πξώηε θνξά κε ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 20 ηνπ λ.2434/1996, νη νπνίεο όξηδαλ κεηαμύ άιισλ όηη νη 

ζπληαμηνύρνη γήξαηνο θαη ζαλάηνπ ζα πξέπεη λα έρνπλ ζπκπιεξώζεη ην 65ν έηνο ηεο 

ειηθίαο ηνπο, ελώ γηα ηνπο ζπληαμηνύρνπο ιόγσ αλαπεξίαο δελ απαηηείηαη όξην 

ειηθίαο. Με ην λόκν 2556/1997 δηαηεξήζεθε ε εμαίξεζε ησλ ζπληαμηνύρσλ 

αλαπεξίαο. Η εμαίξεζε ίζρπζε γηα 18 έηε εθαξκνγήο ηνπ ζεζκνύ ηνπ ΔΚΑ, αθξηβώο 

δηόηη ζθνπόο ηνπ είλαη ε ελίζρπζε ησλ ρακεινζπληαμηνύρσλ κε ηηο κεγαιύηεξεο 

αλάγθεο. 

Λακβάλνληαο ππ’ όςε ηα αλσηέξσ θαη επηπξόζζεηα όηη ην κέηξν αθνξά κηα από ηηο 

πιένλ εππαζείο θαηεγνξίεο ζπλαλζξώπσλ καο 



Δξσηώληαη νη θ.θ. Υπνπξγνί: 

Με πνηα λνκνζεηηθή πξσηνβνπιία ζα πξνρσξήζνπλ ζηελ θαηάξγεζε ηνπ σο άλσ 

κέηξνπ; 

 

Οη εξσηώληεο βνπιεπηέο 

 

Βαιαβάλε Νάληηα 

Καξαγηαλλίδεο Χξήζηνο 

Κνπξνπκπιήο Παλαγηώηεο 

ηξαηνύιεο Γεκήηξηνο 


