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ΘΕΜΑ :  Αναζήτηση αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών Ε.Κ.Α.Σ.. 

   

 

χετικά με την αναζήτηση ή μη, των ποσών του Ε.Κ.Α.. που αχρεωστήτως 

έχουν καταβληθεί σε συνταξιούχο, μέχρι τη διαπίστωση των δικαιούχων με βάση 

τα ισχύοντα εισοδηματικά κριτήρια, διευκρινίζουμε τα ακόλουθα : 

 

Όπως είναι γνωστό, με τις διατάξεις της παραγράφου 7, του άρθρου 20, 

του ν. 2434/1996 (Υ.Ε.Κ. Α΄ 188), όπως ισχύει μετά την αντικατάστασή της με την 

παράγραφο 1, του άρθρου 34, του ν. 3996/2011 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 170), ορίζεται ότι ο 

έλεγχος των εισοδηματικών κριτηρίων χορήγησης του Ε.Κ.Α.. για κάθε έτος, 

διενεργείται, το αργότερο, μέχρι το τέλος Απριλίου του αντίστοιχου έτους και σε 

καμία περίπτωση δεν χορηγούνται ποσά Ε.Κ.Α.. σε μη δικαιούχους από την 1η 

Μαΐου του ιδίου έτους. 

Κατά την εφαρμογή της εν λόγω διάταξης, είναι γεγονός ότι στην πράξη, 

για τη χορήγηση του Ε.Κ.Α.. κατά το χρονικό διάστημα από την 1η Ιανουαρίου 

κάθε έτους μέχρι και τον καθορισμό των νέων εισοδηματικών κριτηρίων και την 

ολοκλήρωση της σχετικής διαδικασίας ελέγχου για τον προσδιορισμό των 

δικαιούχων, η καταβολή του εν λόγω επιδόματος γίνεται με βάση τα εισοδηματικά 

κριτήρια που ίσχυαν το προηγούμενο έτος. Επομένως, στην πράξη, είναι 

πράγματι δυνατή η διαπίστωση περιπτώσεων συνταξιούχων, στους οποίους το 

Ε.Κ.Α.. έχει καταβληθεί αχρεωστήτως. 

 

Για την αντιμετώπιση, λοιπόν, των περιπτώσεων αυτών, στο πλαίσιο της 

διάταξης του άρθρου 34, του ν. 3996/2011, διευκρινίζουμε ότι τα ποσά Ε.Κ.Α.. 

που ενδεχομένως έχουν αχρεωστήτως καταβληθεί από την 1η Μαΐου 2013 και  
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εφεξής, θα αναζητούνται σε κάθε περίπτωση από τις Τπηρεσίες σας, με δεδομένη 

τη ρητή σχετική αναφορά της διάταξης αυτής. To ίδιο ισχύει και για τα ποσά 

Ε.Κ.Α.., που ενδεχομένως έχουν αχρεωστήτως καταβληθεί για τον Ιανουάριο 

μέχρι και τον Απρίλιο 2013.  Για περιπτώσεις, τέλος, που μετά από τον έλεγχο των 

εισοδηματικών κριτηρίων έτους 2013 προκύψουν διαφορές ποσών ΕΚΑ (π.χ. 

έχουν καταβληθεί υψηλότερα ποσά ΕΚΑ από αυτά που ο συνταξιούχος 

δικαιούται), οι διαφορές αυτές και πάλι αναζητούνται.  

 

 

 

 

      Ο ΤΠΟΤΡΓΟ 
 

   

 

 

 ΙΩΑΝΝΗ ΒΡΟΤΣΗ 

  
Εσωτερική κοινοποίηση :      
1)  Γραφείο Τπουργού 

2)  Γραφείο κ. Γεν. Γραμματέα 

3) Γραφείο Γενικής Δ/ντριας Κ.Α. 

4) Δ/νση Κ.Α.Α. 

5) Δ/νση Πρόσθετης Ασφάλισης 

5) Δ/νση Κ.Α.Μ., όλα τα Σμήματα      
 

ΑΔΑ: ΒΕΧ7Λ-ΛΗ1


