
  

 

ΘΕΜΑ: Σχετικά με την επιςτροφή τησ  ειςφοράσ των ςυνταξιοφχων 
του ΤΕΑΠΕΤΕ 

ε απάντθςθ του αρ. πρ. 26303/7-2-2018 εγγράφου ςασ ςχετικά με το 
ερϊτθμα εάν οι διατάξεισ του άρκρου 2 του ν.4501/2017 αφοροφν τθν κράτθςθ 
ειςφοράσ υπζρ υγειονομικισ περίκαλψθσ αφοροφν το ςφνολο κφριασ 
και επικουρικισςφνταξθσ τ.ΕΣΕΑΜ-ΣΕΑΠΕΣΕ, ςασ γνωρίηουμε τα εξισ: 

Με το Φ.80000/οικ.55441/2985/23-11-2017 ζγγραφο τθσ Διεφκυνςθσ 
Ειδικότερων Θεμάτων Αςφάλιςθσ και Παροχϊν γνωςτοποιικθκε θ δθμοςίευςθ του 
νόμου 4501/2017 «Διανομι Κοινωνικοφ Μερίςματοσ και άλλεσ διατάξεισ». Με τισ 
διατάξεισ του άρκρου 2 ορίηεται ότι τα ποςά που παρακρατικθκαν, για τθ μθνιαία 
ειςφορά υπζρ υγειονομικισ περίκαλψθσ των ςυνταξιοφχων, με τισ ςυντάξεισ που 
καταβλικθκαν κατά το διάςτθμα από 1/1/2012 ζωσ 30/6/2016 και υπολογίςτθκαν 
επί του ακακάριςτου ποςοφ μθνιαίασ κφριασ ςφνταξθσ ι προςυνταξιοδοτικισ 
παροχισ, χωρίσ τθν αφαίρεςθ των ποςϊν που αντιςτοιχοφν ςτισ περικοπζσ των 
ςυντάξεων βάςει των νόμων 4024/2011 (Α’226), 4051/2012 (Α’40) και 4093/2012 
(Α’222) και τθσ κ.υ.α. 476/2012 (Β’499) επιςτρζφονται άτοκα ςτουσ δικαιοφχουσ. 

Σα ωσ άνω οριηόμενα εφαρμόηονται και για τα ποςά που παρακρατικθκαν 
υπζρ υγειονομικισ περίκαλψθσ από τισ επικουρικζσ ςυντάξεισ κατά τθν ίδια 
περίοδο. 

υνεπϊσ, για τθν επιςτροφι των ςχετικϊν ποςϊν που παρακρατικθκαν και 
αποδόκθκαν ςτουσ δικαιοφχουσ κατά περίπτωςθ φορείσ, το ΕΣΕΑΕΠ  κα υπολογίςει 
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τθν ειςφορά που παρακρατικθκε υπζρ υγείασ ανά δικαιοφχο κατά το διάςτθμα από 
01/01/2012 ζωσ 31/08/2015 από τθν επικουρικι ςφνταξθ των ςυνταξιοφχων ςτον εν 
λόγω φορζα και κα αποςτείλει ςχετικό αρχείο ςτθν ΗΔΙΚΑ. 

Η ΗΔΙΚΑ κα υπολογίςει τισ ειςφορζσ υγείασ, 4% για το διάςτθμα από 
01/01/2012 ζωσ 30/6/2015 και 6% για το διάςτθμα από 01/7/2015 ζωσ 30/6/2016, 
επί των καταβαλλόμενων κφριων ςυντάξεων του κάκε ςυνταξιοφχου, εφόςον δεν 
ζχει γίνει καμία παρακράτθςθ υπζρ υγείασ για το διάςτθμα από 01/01/2012 ωσ 
30/06/2016. 

Η ΗΔΙΚΑ κα αποςτείλει ςτο ΕΣΕΑΕΠ το ωσ άνω αρχείο με τα ποςά  κατά μινα 
και κατά ςυνταξιοφχο και για όςουσ μινεσ λαμβάνει ςφνταξθ ο κάκε ςυνταξιοφχοσ  
από το ΙΚΑ-ΕΣΑΜ. 

Σο ΕΣΕΑΕΠ κα υπολογίςει τθ διαφορά που προκφπτει από τα 
παρακρατθκζντα ποςά από κάκε ςυνταξιοφχο από 01/01/2012 ζωσ 31/08/2015 και 
από τα ποςά που ζπρεπε να παρακρατθκοφν με ειςφορά 4% κατά μινα για το 
διάςτθμα από 01/01/2012 ζωσ 30/06/2015 και 6% για το διάςτθμα από 01/7/2015 
ζωσ 30/06/2016, από τθν κφρια ςφνταξθ ΙΚΑ-ΕΣΑΜ. 

Μετά τουσ ωσ άνω υπολογιςμοφσ των ποςϊν ςτουσ οποίουσ  κα προβοφν θ 
ΗΔΙΚΑ και το ΕΣΕΑΕΠ για λογαριαςμό των ςυνταξιοφχων τουσ και κατόπιν 
ςυνεργαςίασ των εμπλεκομζνων μθχανογραφικϊν υπθρεςιϊν υπολογιςμοφ των 
ςυντάξεων, οι τυχόν προκφπτουςεσ διαφορζσ ποςϊν κα επιςτραφοφν άτοκα ςτουσ 
δικαιοφχουσ από το ΕΣΕΑΕΠ. 
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