
Σε ποιους, με ποιες προϋποθέσεις και σε ποιο ύψος, 

θα δοθεί το ΕΚΑΣ το 2011; 
 

- Κοινωνικά άδικο μέτρο, τα εισοδηματικά κριτήρια για τους 

συνταξιούχους αναπήρους - 
 

Άρθρο 34: 

 

Σύμφωνα με το Νομοσχέδιο του Υπουργείου 

Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης με τίτλο 

«ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ», στο άρθρο 34 (κεφάλαιο Α – 

Προστασία Ευπαθών Ομάδων), αναφέρεται στη 

διάθεση των «Επιδομάτων Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (Ε.Κ.Α.Σ.)» για το 

2011 και καταγράφει τις ακόλουθες 

προϋποθέσεις:  

 

1. Από 1.1.2011, το Επίδομα Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (Ε.Κ.Α.Σ.), 

καταβάλλεται στους συνταξιούχους γήρατος, 

αναπηρίας και θανάτου, των οργανισμών κύριας 

ασφάλισης, πλην Ο.Γ.Α., καθώς και του Ναυτικού 

Απομαχικού Ταμείου (ΝΑΤ), από τους φορείς που 

συνταξιοδοτούνται, εφόσον πληρούν αθροιστικά 

τις παρακάτω προϋποθέσεις: 

• Οι συνταξιούχοι γήρατος και θανάτου να 

έχουν συμπληρώσει την 1/1/2011 το 60ο έτος 

της ηλικίας τους. 

Για τους συνταξιούχους, λόγω αναπηρίας, 

καθώς και για τα τέκνα που λαμβάνουν 

σύνταξη λόγω θανάτου του γονέα τους, ΔΕΝ 

ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ. 

• Το συνολικό καθαρό ετήσιο εισόδημά τους, 

από συντάξεις (κύριες, επικουρικές και 

βοηθήματα), μισθούς, ημερομίσθια και λοιπά 

επιδόματα  που χορηγήθηκαν σε μισθωτό, να 

μην υπερβαίνει το ποσό των 8.472,09 €. 

 Από το εισόδημα αυτό ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ τα 

ποσά που αντιστοιχούν στη σύνταξη των 

αναπήρων και θυμάτων πολεμικής 

περιόδου, στην ισόβια σύνταξη σε 

πολύτεκνες μητέρες καθώς και στα 

προνοιακά βοηθήματα του Υπουργείου 

Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. 

• Το συνολικό ετήσιο ατομικό φορολογούμενο 

πραγματικό ή τεκμαρτό ή απαλλασσόμενο ή 

φορολογούμενο με ειδικό τρόπο εισόδημα του 

συνταξιούχου να μην υπερβαίνει  το ποσό 

των 9.884,11 € ή 

• Το συνολικό ετήσιο οικογενειακό, αντίστοιχο 

εισόδημα, να μην υπερβαίνει το ποσό των 

15.380,90 €. 

• Το συνολικό ακαθάριστο καταβαλλόμενο 

κατά μήνα, συμπεριλαμβανομένων και των 

πάσης φύσεως επιδομάτων ΔΕΝ υπερβαίνει 

τα 850,00 €. 

• Να διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα. 

 

2. Το Ε.Κ.Α.Σ. χορηγείται σε εκείνους που θα 

καταστούν συνταξιούχοι, μετά την 1/1/2011 και 

εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις της παργ.1 

του παρόντος άρθρου. 

 

3. Ποσό επιδόματος. 

Α) Για ποσά εισοδήματος από συντάξεις (κύριες 

και επικουρικές), μισθούς, συντάξεις, 

ημερομίσθια και λοιπά επιδόματα, μέχρι 

7.715,65 €, καταβάλλεται επίδομα (Ε.Κ.Α.Σ.) = 

230,00 €. Μηνιαίως. 

 

Β) Για συνολικά ποσά αντίστοιχων εισοδημάτων 

ποσών ύψους 7.716,66 € έως 8.018,27 €, 

καταβάλλεται Ε.Κ.Α.Σ. = 172,50 € μηνιαίως. 

Γ) Για συνολικά εισοδήματα από 8.018,28 € έως 

8.219,93 €, καταβάλλεται Ε.Κ.Α.Σ. = 115,00 € 

μηνιαίως. 

Δ) Για συνολικά ετήσια εισοδήματα από 8.219,94 

€ έως 8.472,09 €, καταβάλλεται Ε.Κ.Α.Σ. = 

57,50 € μηνιαίως. 

 

• Τα ίδια ποσά επιδόματος χορηγούνται και 

στους συνταξιούχους αναπηρίας που 

λαμβάνουν πλήρη σύνταξη. 



• Επίσης, προκειμένου για συνταξιούχους 

γήρατος και αναπηρίας που λαμβάνουν 

μειωμένη σύνταξη, το Ε.Κ.Α.Σ., ισούται με τα 

2/3 των ανωτέρω ποσών. 

• Προκειμένου για συνταξιούχους λόγω 

αναπηρίας, οιαδήποτε μεταβολή στο ποσοστό 

αναπηρίας του δικαιούχου, εντός του ιδίου 

ημερολογιακού έτους, που καταβάλλεται το 

Ε.Κ.Α.Σ., δεν επιφέρει οποιαδήποτε μεταβολή 

στο ποσό του επιδόματος. 

• Στις περιπτώσεις συνδικαιούχων σύνταξης 

λόγω θανάτου, τα ποσά του Ε.Κ.Α.Σ. 

επιμερίζονται κατά το ίδιο ποσοστό 

επιμερισμού της προβλεπόμενης σύνταξης. 

• Οι συνταξιούχοι που λαμβάνουν σύνταξη από 

περισσότερους του ενός ασφαλιστικούς 

φορείς κύριας ασφάλισης, επιλέγουν με 

αίτησή τους το φορέα που θα τους καταβάλλει 

το Ε.Κ.Α.Σ., εφόσον καλύπτουν τις 

προϋποθέσεις της παργ. 1 του παρόντος 

άρθρου. 

 

Επισημάνσεις:  

Α)  Δυστυχώς, στον προσδιορισμό των ετήσιων 

εισοδηματικών κριτηρίων, προσμετράται το 

εξωϊδρυματικό επίδομα παρα – 

τετραπληγίας, που καταβάλλεται από τους 

ασφαλιστικούς φορείς κύριας ασφάλισης, ως 

μη προνοιακό επίδομα. 

Το μέτρο αυτό είναι άδικο διότι: 

• Το εξωιδρυματικό επίδομα είναι λιγότερο 

από το ήμισυ που καταβάλλει ο 

παραπληγικός σε τρίτους, για την κάλυψη 

των καθημερινών του αναγκών και  

• Σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να 

θεωρηθεί εισόδημα, αφού καταβάλλεται 

για την πληρωμή τρίτου προσώπου. 

 

Β) Οι συνταξιούχοι ανάπηροι, έπρεπε να 

εξαιρούνται των εισοδηματικών κριτηρίων, 

αφού οι αναπηρικές τους ανάγκες απαιτούν 

διπλάσια και τριπλάσια εισοδήματα σε σχέση με 

τους λοιπούς πολίτες – συνταξιούχους, για την 

επιβίωσή τους. 

 

 

Προσωρινή Αναπηρική Σύνταξη  
χωρίς Διακοπή Επαγγελματικής Δραστηριότητας 

 
 
Επίσης, το νέο Νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας, που έχει κατατεθεί στη Βουλή, προβλέπει ότι: 
Οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 21 του π.δ. 258/2005 αντικαθίσταται ως εξής: 
«1. Ο ασφαλισμένος του Ο.Α.Ε.Ε. δικαιούται σύνταξης λόγω αναπηρίας, εάν έγινε ανάπηρος κατά την 
έννοια του παρόντος και έχει πραγματοποιήσει πέντε έτη ασφάλισης, από τα οποία δύο έτη μέσα στα 
πέντε τελευταία έτη πριν την επέλευση της αναπηρίας ή τη διακοπή της ασφάλισης. 
 
Εάν κατά την διάρκεια των πέντε ετών ο ασφαλισμένος έχει συνταξιοδοτηθεί, η περίοδος των πέντε ετών 
επεκτείνεται για όσο χρόνο συνταξιοδοτήθηκε. 
 
2. Σύνταξη λόγω αναπηρίας δικαιούται και ο ασφαλισμένος που έχει πραγματοποιήσει 15 έτη ασφάλισης 
και δεν έχει ασφαλιστεί, από την διακοπή της ασφάλισής του μέχρι την επέλευση της αναπηρίας, σε άλλο 
ασφαλιστικό φορέα Κυρίας Ασφάλισης ή το Δημόσιο. 
 
Στην περίπτωση που ο ασφαλισμένος του Ο.Α.Ε.Ε. κριθεί οριστικά ανάπηρος από τις αρμόδιες 
Υγειονομικές Επιτροπές, απαιτείται με την υποβολή της αίτησης συνταξιοδότησης λόγω αναπηρίας και η 
διακοπή του επαγγέλματος από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. 
 
Εάν ο ασφαλισμένος του Ο.Α.Ε.Ε. κριθεί προσωρινά ανάπηρος από τις αρμόδιες Υγειονομικές Επιτροπές, 
δεν απαιτείται διακοπή της επιχειρηματικής δραστηριότητας από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. για τη χορήγηση της 
σύνταξης, με την προϋπόθεση ότι καταβάλλει τις ασφαλιστικές του εισφορές και δεν αυτοαπασχολείται. 
 


