
ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ 

ΘΕΜΑ: «Επιζηποθή διαθοπών ποζών πος παπακπαηήθηκαν ςπέπ 

ςγειονομικήρ πεπίθαλτηρ ηυν ζςνηαξιούσυν ζύμθυνα με ηιρ διαηάξειρ 

ηος άπθπος 2 ηος Ν. 4501/2017.». 

αο θνηλνπνηνύκε ηε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Ν. 4501/2017 (ΦΔΚ 178 η. Α') 

«Γηαλνκή Κνηλσληθνύ Μεξίζκαηνο θαη άιιεο δηαηάμεηο», ζηελ νπνία νξίδεηαη 

όηη ηα πνζά πνπ παξαθξαηήζεθαλ, γηα ηε κεληαία εηζθνξά ππέξ πγεηνλνκηθήο 

πεξίζαιςεο ησλ ζπληαμηνύρσλ, από ηηο ζπληάμεηο πνπ θαηαβιήζεθαλ θαηά ην 

δηάζηεκα από 01/01/2012 έσο 30/06/2016 θαη ππνινγίζηεθαλ επί ηνπ 

αθαζάξηζηνπ πνζνύ κεληαίαο θύξηαο ζύληαμεο ή πξνζπληαμηνδνηηθήο 

παξνρήο, ρσξίο ηελ αθαίξεζε ησλ πνζώλ πνπ αληηζηνηρνύλ ζηηο πεξηθνπέο 

ησλ ζπληάμεσλ βάζεη ησλ λόκσλ 4024/2011 (Α' 226), 4051/2012 (Α' 40) 

θαη 4093/2012 (Α' 222) θαη ηεο Κ.Τ.Α. 476/2012 (Β' 499) επηζηξέθνληαη άηνθα 

ζηνπο δηθαηνύρνπο. Η επηζηξνθή ζα θαηαβιεζεί κε ηε ζύληαμε κελόο 

Γεθεκβξίνπ 2017. 

 

Δπίζεο, ζαο θνηλνπνηνύκε ην κε αξ. πξση. Φ. 80000/νηθ. 

55441/2985/23.11.2017 έγγξαθν ηεο Γεληθήο Γηεύζπλζεο Κνηλσληθήο 

Αζθάιηζεο ηνπ ΤΠ.Δ.Κ.Α.Α., ζύκθσλα κε ην νπνίν ζηηο πεξηπηώζεηο 

ζαλόλησλ ζπληαμηνύρσλ πνπ δηθαηνύληαη δηαθνξέο πνζώλ πνπ 

παξαθξαηήζεθαλ ππέξ πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο θαηά ην αλσηέξσ ρξνληθό 

δηάζηεκα, ηα πνζά απηά απνδίδνληαη ζηνπο λόκηκνπο θιεξνλόκνπο, κεηά από 

αίηεζε πνπ ππνβάιιεηαη ζηηο θαηά ηόπνπο αξκόδηεο ππεξεζίεο 

πιεξσκήο/εθθαζάξηζεο ζπληάμεσλ, αθνύ πξνζθνκηζηνύλ ηα απαξαίηεηα 

δηθαηνινγεηηθά γηα ηελ πηζηνπνίεζε ηνπ θιεξνλνκηθνύ δηθαηώκαηνο 

ιακβάλνληαο ππόςε ηηο νδεγίεο πνπ έρνπλ δνζεί θαη εθαξκόδνληαη από ηνπο 

εληαρζέληεο ζηνλ ΔΦΚΑ θνξείο (Γ.Δ. Γ31/8/17-2-2014 η. ΙΚΑ-ΔΣΑΜ). 

 

Δπηζεκαίλεηαη όηη ζηηο πεξηπηώζεηο ζπληαμηνύρσλ ησλ νπνίσλ ε ζύληαμε 

κελόο Γεθεκβξίνπ 2017 δελ θαηαβιήζεθε είηε γηα ην ιόγν όηη ε θαηαβνιή 

ζύληαμεο βξηζθόηαλ ζε αλαζηνιή είηε επεηδή έιεμε ην δηθαίσκα ζε ζύληαμε 

(π.ρ. αλαπεξίαο) θαη εθθξεκεί αίηεκα παξάηαζεο ή επαλαρνξήγεζεο 

ζύληαμεο θαη κε ηελ πξνϋπόζεζε όηη ππάξρεη δηθαίσκα ζε επηζηξνθή 

δηαθνξώλ πνζώλ πνπ παξαθξαηήζεθαλ ππέξ πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο από 

ηηο ζπληάμεηο πνπ θαηαβιήζεθαλ θαηά ην δηάζηεκα από 01/01/2012 έσο 

30/06/2016, ηα δηθαηνύκελα πνζά ζα ρνξεγεζνύλ από ηηο ππεξεζίεο 

πιεξσκήο/εθθαζάξηζεο ζπληάμεσλ κεηά από αίηεζε ησλ ζπληαμηνύρσλ. 

 

Δπλόεην είλαη όηη, γηα ηηο πεξηπηώζεηο αηηήζεσλ ζπληαμηνδόηεζεο πνπ 

βξίζθνληαη ζε εθθξεκόηεηα θαη ησλ νπνίσλ ε πιεξσκή ηεο ζύληαμεο ζα 

μεθηλήζεη από ηνλ Ιαλνπάξην 2018 θαη κεηά, εθόζνλ ε έλαξμε 

ζπληαμηνδόηεζεο αλαηξέρεη ζε ρξνληθό δηάζηεκα έσο 30/06/2016, ν 

ππνινγηζκόο ησλ πνζώλ πνπ ζα παξαθξαηεζνύλ γηα εηζθνξά ππέξ 



πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο γηα ην αλσηέξσ δηάζηεκα ζα ππνινγηζηεί ζύκθσλα 

κε ηα αλσηέξσ θαη ηα δηθαηνύκελα πνζά ζα θαηαβιεζνύλ κε ηε ρνξήγεζε ησλ 

αλαδξνκηθώλ πνζώλ ζπληάμεσλ θαηά ηελ πξώηε πιεξσκή/εθθαζάξηζε ηεο 

ζύληαμεο. 

 

Δπηζεκαίλεηαη όηη, δελ πθίζηαηαη ζέκα επηζηξνθήο δηαθνξάο πνζώλ ζηηο 

πεξηπηώζεηο ζπληάμεσλ πνπ δελ είραλ ππνζηεί ηηο κεηώζεηο ησλ 

πξναλαθεξόκελσλ δηαηάμεσλ ιόγσ ξεηήο εμαίξεζήο ηνπο ζηε λνκνζεζία, 

ζηηο πεξηπηώζεηο γηα ηηο νπνίεο επεζηξάθεζαλ ζηνπο δηθαηνύρνπο πνζά 

εηζθνξάο πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο πνπ είραλ αρξεσζηήησο παξαθξαηεζεί 

(π.ρ., ιόγσ εμαίξεζεο από ηελ θξάηεζε ζε δηπινζπληαμηνύρνπο ή ζε 

εξγαδόκελνπο ζπληαμηνύρνπο), εθείλεο γηα ηηο νπνίεο ν ππνινγηζκόο ηεο 

εηζθνξάο θιάδνπ αζζέλεηαο γηλόηαλ επί πνζνύ από ην νπνίν είραλ ήδε 

αθαηξεζεί ηα πνζά πνπ αληηζηνηρνύλ ζηηο κεηώζεηο ησλ αλσηέξσ δηαηάμεσλ 

θαζώο θαη γηα ηηο πεξηπηώζεηο πνπ έρεη ήδε επηζηξαθεί δηαθνξά πνζώλ 

εηζθνξάο πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο κε νπνηνδήπνηε ηξόπν (π.ρ., απόθαζε 

ΣΓΔ θιπ). 

αο πιεξνθνξνύκε όηη γηα ηε δηαρείξηζε ησλ αηηήζεσλ ησλ ελδηαθεξνκέλσλ 

πνπ ζα ππνβιεζνύλ ζηηο ππεξεζίεο ζαο θαηόπηλ ησλ αλσηέξσ, ζα 

αθνινπζήζεη λεόηεξν έγγξαθν. 

 

Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΡΙΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΣΡΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗ ΤΝΣΑΞΔΩΝ 

ΓΑΣΗ - ΠΤΡΟΠΟΤΛΟΤ ΙΩΑΝΝΑ 

 


