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ΘΕΜΑ : Αναπροσαρμογή ποσού και εισοδηματικών κριτηρίων χορήγησης Επιδόματος 

Κοινωνικής Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (Ε.Κ.Α.Σ.) έτους 2019   
  

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 

 

 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

Έχοντας  υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του  άρθρου 92 του ν.4387/2016 (Α΄ 85) όπως έχει τροποποιηθεί με την παρ. 
9 του άρθρου δεύτερου του ν.4393/2016 (Α΄106) και ισχύει, 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα 
Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π. δ/τος 63/2005 (Α΄ 98) 
«Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», 

3. Τις διατάξεις του π. δ/τος 134/2017 (Α΄ 168) «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, 
Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης», 

4. Τις διατάξεις του άρθρου 5 του π. δ/τος 24/2015 (Α΄20) «Σύσταση και μετονομασία 
Υπουργείων, μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων» και του άρθρου 27 
του ν.4320/2015 (Α΄29) «Ρυθμίσεις για τη λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση της 

ανθρωπιστικής κρίσης, και την οργάνωση της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών Οργάνων και 
λοιπές διατάξεις», 

5. Τις διατάξεις του π. δ/τος 73/2015 (Α’ 116) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, 
Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών», 

6. Τις διατάξεις του π. δ/τος 125/2016 (Α΄ 210) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών 
Υπουργών και Υφυπουργών», 

7. Την αριθμ. οικ. 44549/Δ9.12193/09-10-2015 (Β΄2169) Υπουργική απόφαση «Ανάθεση 

αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης, Αναστάσιο Πετρόπουλο» όπως έχει τροποποιηθεί με την αριθμ. 
οικ.54051/Δ9.14200/22-11-2016 (Β΄3801) Υπουργική απόφαση και ισχύει, 

8. Τις διατάξεις της αριθ. Υ29/9.10.2015 απόφασης του Πρωθυπουργού (Β΄ 2168) «Ανάθεση 
αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη», 
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9. Το αριθμ. 29486/2398/31-5-2018 έγγραφο της Δ/νσης Προϋπολογισμού και 

Δημοσιονομικών Αναφορών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του 
Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με θέμα 

«Εισηγητική Έκθεση οικονομικών επιπτώσεων σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 5 του 
ν.4270/2014 (ΦΕΚ Α΄ 143)», σύμφωνα με την οποία προκαλείται δαπάνη σε βάρος του 

Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.) ύψους τριάντα τριών εκατομμυρίων 
ευρώ (33.000.000,00 ευρώ) η οποία θα καλυφθεί από τον Προϋπολογισμό του 
Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και 

συγκεκριμένα από τις πιστώσεις του Ειδικού Φορέα 33210 και ειδικότερα από τον ΚΑΕ 
2737. 

10. Η αριθ. πρωτ. Δ4/Φ1/οικ.30429/2480/1-6-2018 Βεβαίωση Εγγραφής Πίστωσης της 
Γενικής Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης,  

 

αποφασίζουμε 

 

Από 1.1.2019 έως 31.12.2019, το Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (Ε.Κ.Α.Σ.), 
καταβάλλεται αποκλειστικά σε ήδη συνταξιούχους, καθώς και σε δικαιούχους σύνταξης 

γήρατος, αναπηρίας και θανάτου των εντασσόμενων – πλήν ΟΓΑ - στον Ε.Φ.Κ.Α. κατ’ άρθρο 
53 του ν.4387/2016 οργανισμών κύριας ασφάλισης, καθώς και της Τράπεζας της Ελλάδος, 
των οποίων η συνταξιοδότηση αρχίζει πριν από την έναρξη ισχύος του ν.4387/2016, ως εξής: 

 

Άρθρο 1 

Προϋποθέσεις χορήγησης Ε.Κ.Α.Σ. 

1. Για την καταβολή του επιδόματος πρέπει να πληρούνται αθροιστικά οι ακόλουθες 
προϋποθέσεις: 

α. Να έχουν συμπληρώσει το 65ο έτος της ηλικίας τους. Για τους συνταξιούχους λόγω 
αναπηρίας με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω, καθώς και για τα τέκνα που λαμβάνουν 

σύνταξη λόγω θανάτου του γονέα τους, δεν απαιτείται η συμπλήρωση ορίου ηλικίας. Σε 
περίπτωση συμπλήρωσης του 65ου έτους ηλικίας εντός του 2019, το επίδομα καταβάλλεται από 
την πρώτη του επόμενου της συμπλήρωσης του 65ου έτους της ηλικίας μήνα. 

β. Το συνολικό καθαρό ετήσιο εισόδημά τους από συντάξεις (κύριες, επικουρικές και 

βοηθήματα καταβαλλόμενα σε χρήμα), μισθούς, ημερομίσθια και λοιπά επιδόματα, να μην 
υπερβαίνει το ποσό των επτά χιλιάδων επτακοσίων είκοσι (7.720,00) ευρώ. Για τον 
προσδιορισμό του εισοδήματος αυτού δεν λαμβάνονται υπόψη τα ποσά που αντιστοιχούν στη 

σύνταξη αναπήρων, θυμάτων πολεμικής περιόδου και κατά την εκτέλεση της στρατιωτικής 
υπηρεσίας, θυμάτων τρομοκρατίας, καθώς και στα προνοιακά βοηθήματα. 

 γ. Το συνολικό ετήσιο ατομικό φορολογητέο, καθώς και το απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο 
με ειδικό τρόπο εισόδημα του συνταξιούχου να μην υπερβαίνει το ποσό των οκτώ χιλιάδων 
οκτακοσίων ογδόντα τεσσάρων (8.884,00) ευρώ. 

 δ. Το συνολικό ετήσιο οικογενειακό φορολογητέο, καθώς και το απαλλασσόμενο ή 

φορολογούμενο με ειδικό τρόπο εισόδημα να μην υπερβαίνει το ποσό των έντεκα χιλιάδων 
(11.000,00) ευρώ. 

ε. Το συνολικό ακαθάριστο ποσό κύριας και επικουρικής σύνταξης που καταβάλλεται κατά το 
μήνα έκδοσης της παρούσας Υπουργικής Απόφασης, στο οποίο συμπεριλαμβάνονται και τα 
πάσης φύσεως επιδόματα, να μην υπερβαίνει τα εξακόσια σαράντα τρία (643,00) ευρώ.  
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στ. Τα παραπάνω ποσά, των περιπτώσεων β, γ και δ, αφορούν σε εισοδήματα που 

αποκτήθηκαν το έτος 2017 και για το λόγο αυτό για τη χορήγηση του Ε.Κ.Α.Σ. για το έτος 
2019 εξετάζεται η δήλωση φορολογίας εισοδήματος του φορολογικού έτους 2017. 

Άρθρο 2 

Ποσά Επιδόματος Ε.Κ.Α.Σ. 

Για συνολικά ποσά εισοδήματος από συντάξεις (κύριες και επικουρικές) μισθούς, ημερομίσθια 
και λοιπά επιδόματα ή βοηθήματα και μέχρι του ποσού των επτά χιλιάδων επτακοσίων είκοσι 
(7.720,00) ευρώ, καταβάλλεται επίδομα ποσού δώδεκα (12,00) ευρώ μηνιαίως.  

Η παρούσα να δημοσιευθεί στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

 

 

 

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

 
 

 
 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ 
 
 
Εσωτερική κοινοποίηση :   

1) Γραφείο κας Υπουργού 
2) Γραφείο κ. Υφυπουργού Κ.Α. 
3) Γραφείο κ. Γενικού Γραμματέα 

4) Γραφείο κας Γενικής Γραμματέως Κ.Α. 
5) Γραφείο κας Γενικής Διευθυντριας Κ.Α. 
6) Γραφείο κας Γενικής Δ/ντριας Οικ.Υπ. 

7) ΙΡΙΔΑ 
8) Όλες τις Δ/νσεις της Γ.Γ.Κ.Α.    

                          

 

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ  

ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ  
ΚΑΙ  ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 

 

 
 

 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ 
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