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ΠΡΟΣ
Όλα τα Υποκαταστήματα και
Παραρτήματα ΙΚΑ-ΕΤΑΜ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
1. Η.ΔΙ.ΚΑ Α.Ε.
Δ/ΝΣΗ: Α’ ΣΥΝΤ/ΣΗΣ
& ΡΟΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ: Β’
Λαγουμιτζή 40, Ν. Κόσμος
117 45 ΑΘΗΝΑ
2. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Δ/νση Εκμετάλλευσης
Τμ. Παραγωγής &
Ανακίνησης Αναφορών
Παπαδιαμαντοπούλου 87,
115 27, Ζωγράφου
3. ΟΠΣ-ΙΚΑ-ΕΤΑΜ
Επιχειρησιακή Ομάδα Παροχών
Πατησίων 12, 106 77, Αθήνα
4. Από ένα αντίτυπο σε κάθε υπάλληλο
των Τμημάτων Πληρωμών Συντάξεων

ΘΕΜΑ: Ενέργειες για τη χορήγηση του Ε.Κ.Α.Σ. έτους 2012
Σχετ.: Εγκ. 38/2012
Με την ως άνω σχετική εγκύκλιο σας κοινοποιήθηκαν οι όροι και οι
προϋποθέσεις χορήγησης του Ε.Κ.Α.Σ. και καθορίστηκαν τα ποσά και τα εισοδηματικά
κριτήρια του Ε.Κ.Α.Σ. για το 2012.
Η Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε., μετά από συνεργασία με την υπηρεσία μας, προέβη στις
δέουσες ενέργειες, ώστε να καταβληθούν στους δικαιούχους του Ε.Κ.Α.Σ.
(συμπεριλαμβανομένων και των δικαιούχων του επιδόματος των 30,00€) τα
αναδρομικά του επιδόματος από 1/1/2012, καθώς και το ποσό του επιδόματος μηνός
Ιουνίου 2012 μαζί με τη σύνταξη Ιουνίου 2012 (αυτόματη χορήγηση σε
175.979 παλαιούς δικαιούχους σε περίπτωση αλλαγής κλιμακίου, χορήγηση για
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πρώτη φορά σε 9.906 νέους συνταξιούχους και επαναχορήγηση σε 14.741
συνταξιούχους, στους οποίους είχε διακοπεί η καταβολή του επιδόματος το έτος 2011
ή και από προηγούμενα έτη, συνολικά δε σε 200.626 συνταξιούχους).
ΔΙΑΚΟΠΗ Ε.Κ.Α.Σ. ΛΟΓΩ ΑΔΥΝΑΜΙΑΣ ΤΑΥΤΙΣΗΣ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
Αποφασίστηκε να διακοπεί η χορήγηση του Ε.Κ.Α.Σ. στους συνταξιούχους που
εμπίπτουν στις κατηγορίες κωδικών διακοπής 01, 12, 13 και 14 (11.021
συνταξιούχοι έναντι 16.275 συνταξιούχων το 2011).
Στις κατηγορίες συνταξιούχων 01, 13 και 14 (9.684 συνταξιούχοι έναντι
12.153 συνταξιούχων το 2011), η Δ/νση Εκμετάλλευσης, θα αποστείλει επιστολή με
την οποία θα ενημερωθούν ότι, επειδή διαπιστώθηκε αδυναμία ταύτισης των στοιχείων
τους μεταξύ των αρχείων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και εκείνων της Γ.Γ.Π.Σ., θα διακοπεί η
καταβολή του επιδόματος με τη σύνταξη μηνός Ιουνίου 2012.
Προκειμένου να διαπιστωθεί η ύπαρξη δικαιώματος στο εν λόγω επίδομα για το
έτος 2012, θα πρέπει το αργότερο μέχρι 29/06/2012 να μεταβούν στο Τμήμα
Πληρωμών Συντάξεων του Υποκαταστήματος ΙΚΑ-ΕΤΑΜ του τόπου κατοικίας τους,
προσκομίζοντας εκκαθαριστικό σημείωμα της εφορίας, οικονομικού έτους 2011, δελτίο
αστυνομικής ταυτότητας και αντίγραφο αυτού, καθώς και πρόσφατο ενημερωτικό
σημείωμα πληρωμής συντάξεων, για να πιστοποιηθούν και να διασταυρωθούν ο
Α.Φ.Μ. και τα ακριβή ατομικά στοιχεία τους.
Σε 1.337 συνταξιούχους έναντι 4.122 συνταξιούχων το 2011 της κατηγορίας
κωδικού διακοπής 12 (με μείωση ξένης σύμβασης) θα σταλεί από τη Διεύθυνση
Εκμετάλλευσης επιστολή με την οποία θα ενημερωθούν ότι θα ληφθούν υπόψη για τη
χορήγηση του Ε.Κ.Α.Σ. 2012 και τα ποσά συντάξεων που λαμβάνουν από φορέα
συνταξιοδότησης του εξωτερικού – εφόσον, δεν έχουν δηλωθεί στη δήλωση
φορολογίας εισοδήματος που υποβάλλουν στην Ελλάδα, ώστε και αυτές οι
περιπτώσεις να ελέγχονται μηχανογραφικά. Διευκρινίζεται ότι οι συνταξιούχοι που
είχαν δηλώσει εισοδήματα αλλοδαπής προέλευσης του 2010 στη δήλωση φορολογίας
εισοδήματος οικονομικού έτους 2011, ελέγχθηκαν μηχανογραφικά και όσοι κρίθηκαν
ότι το δικαιούνται, θα συνεχίσουν να λαμβάνουν το επίδομα.
Προκειμένου, λοιπόν, να γίνει ο έλεγχος των εισοδηματικών κριτηρίων για τη
χορήγηση του Ε.Κ.Α.Σ. το 2012, θα πρέπει να προσκομίσουν στο αρμόδιο Τμήμα
Πληρωμών Συντάξεων βεβαίωση του ξένου φορέα (νόμιμα μεταφρασμένη) με
τα ποσά συντάξεων που έλαβαν το έτος 2010 ή βεβαίωση από την τράπεζα
που κατατίθεται η σύνταξη του εξωτερικού, όπου είναι δυνατόν, το ταχύτερο δυνατόν.
ΔΙΑΚΟΠΗ ΛΟΓΩ ΜΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ
Σε 8.381 (έναντι 12.059 το 2011) συνταξιούχους θα διακοπεί η χορήγηση
του Ε.Κ.Α.Σ., διότι δεν κατέστη δυνατή η διαπίστωση εάν είναι δικαιούχοι του
επιδόματος (π.χ. διπλοσυνταξιούχοι, συνταξιούχοι θανάτου με πολλαπλότητα κ.λ.π.κωδ. διακοπής 02, 04 μέχρι 07 και 11).
Σ’ αυτούς η Διεύθυνση Εκμετάλλευσης θα αποστείλει επιστολή, με την οποία θα
τους ενημερώνει ότι διακόπτεται η καταβολή του Ε.Κ.Α.Σ. με την πληρωμή της
σύνταξης μηνός Ιουνίου 2012 και ότι μπορούν να προσέλθουν στις αρμόδιες
Υπηρεσίες Πληρωμών Συντάξεων, προσκομίζοντας αστυνομική ταυτότητα και
αντίγραφο αυτής, εκκαθαριστικό σημείωμα εφορίας οικονομικού έτους 2011, καθώς
και πρόσφατο ενημερωτικό σημείωμα πληρωμής συντάξεων, προκειμένου να γίνει
επανέλεγχος του δικαιώματος χορήγησης του Ε.Κ.Α.Σ. για το έτος 2012.
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Στις περιπτώσεις των διπλοσυνταξιούχων ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και άλλου φορέα θα
ζητηθεί και βεβαίωση από τον άλλο φορέα με τα ποσά συντάξεων που έλαβαν το έτος
2010.
Επίσης, σας ενημερώνουμε ότι για τις περιπτώσεις των συνταξιούχων που
λαμβάνουν δύο συντάξεις από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ζητήθηκε από την Η.ΔΙ.ΚΑ. να γίνει
μηχανογραφικός έλεγχος για το επόμενο έτος.
ΔΙΑΚΟΠΗ ΛΟΓΩ ΥΠΕΡΒΑΣΗΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ
Η Διεύθυνση Εκμετάλλευσης θα αποστείλει επιστολή σε 13.261 (έναντι 19.579
το 2011) συνταξιούχους στους οποίους διακόπτεται το επίδομα εξαιτίας της
υπέρβασης των νέων εισοδηματικών κριτηρίων για το έτος 2012, με την οποία
ενημερώνονται ότι δεν πληρούν τις προϋποθέσεις χορήγησης του επιδόματος για το
έτος 2012 και ότι γι’ αυτό το λόγο διακόπτεται η καταβολή του.
Επίσης, ενημερώνονται ότι μπορούν να προσέλθουν στο Τμήμα Πληρωμών
Συντάξεων του Υποκαταστήματος του τόπου κατοικίας τους, εάν έχουν αντίρρηση
γι’ αυτή τη διακοπή, προσκομίζοντας το Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας (και
φωτοαντίγραφό της), εκκαθαριστικό σημείωμα της εφορίας οικονομικού έτους 2011 ή
υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 θεωρημένη από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. περί μη
υποχρέωσης εκ του νόμου προς υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, καθώς
και πρόσφατο ενημερωτικό σημείωμα πληρωμής συντάξεων, προκειμένου να
επανελεγχθούν τα εισοδήματά τους.
ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ
Α. Η Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. θα σας αποστείλει ονομαστικές καταστάσεις των
συνταξιούχων των κατηγοριών που εμπίπτουν στους κωδικούς διακοπής του
Ε.Κ.Α.Σ. προκειμένου να ενημερωθείτε.
Β. Στις περιπτώσεις που χορηγήθηκε αχρεωστήτως το Ε.Κ.Α.Σ. 2012 για τους
μήνες Ιανουάριο – Μάιο 2012, λόγω υπέρβασης ή αλλαγής κλιμακίου, δεν θα
αναζητηθούν τα ποσά από τους συνταξιούχους.
Άλλα ποσά Ε.Κ.Α.Σ. αχρεωστήτως καταβληθέντα που δεν αναζητούνταν ως
σήμερα ως καλοπίστως εισπραχθέντα, θα αναζητούνται εφεξής, σύμφωνα με οδηγίες
που θα δοθούν στο επόμενο διάστημα σχετικά με το θέμα αυτό.
Γ. Εφιστούμε την προσοχή σας στις περιπτώσεις που δε θα καταστεί δυνατός ο
μηχανογραφικός έλεγχος για τη διαπίστωση πλήρωσης των κριτηρίων και θα ελεγχθεί
η χορήγηση του Ε.Κ.Α.Σ. από τις υπηρεσίες, στην περίπτωση που πληρούν τις
προϋποθέσεις, να επαναφέρεται η πληρωμή του επιδόματος μηχανογραφικά, ώστε να
αποφευχθεί η διαφοροποίηση που συναντάται μεταξύ των δικαιούχων που είχαν
αναγγελθεί στη μηχανογράφηση και εξακολουθεί σε αυτούς να καταβάλλεται το
Ε.Κ.Α.Σ., ενώ σε όσους το είχαν δικαιωθεί με χειρόγραφο τρόπο πληρωμής, να
διακόπτεται.
Δ. Υπενθυμίζουμε ότι στις περιπτώσεις των συνταξιούχων που έχουν λάβει
μειωμένη σύνταξη σαν ασφαλισμένοι νέων περιοχών ή νέων επαγγελματικών
κατηγοριών, το δικαιούμενο βάσει των εισοδηματικών κριτηρίων ποσό του Ε.Κ.Α.Σ.
θα καταβάλλεται μειωμένο κατά 1/3, ενώ, αναφορικά με το αν θα χορηγείται πλήρες
ποσό ή μειωμένο στους συνταξιούχους που έχουν πάρει τμηματική σύνταξη
συνυπολογίζοντας για τη θεμελίωση και χρόνους σε χώρα του εξωτερικού, θα σας
ενημερώσουμε μετά την απάντηση στο σχετικό ερώτημα προς το Υπουργείο Εργασίας.
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Ε. Επίσης, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3γ, αρθ. 34 του Ν.3996/2011,
πλήρη 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.
Ομοίως, και στις περιπτώσεις συνταξιούχων, των οποίων το ποσό είναι μειωμένο
κατά 20% (κατ’ οίκον απασχολούμενο προσωπικό).
Εσωτερική διανομή:
1. Γραμματεία Διοικητή ΙΚΑ-ΕΤΑΜ
2. Γραμματεία Υποδ/τη κ. Δ. Πατσούρη
3. Γρ. Γεν. Δ/ντριας Ασφ/κων Υπηρεσιών
4. Γρ. Δ/ντριας Παροχών
5. Δ/νση Παροχών
Τμήμα Κύριας Σύνταξης (7 αντίτυπα)

Η ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΤΡΙΑ
ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
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