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ΠΡΟΣ:
Όλες τις Περιφερειακές Οργανικές
Μονάδες του ΕΦΚΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
1. Γενικό Λογιστήριο του Κράτους
Κάνιγγος 29, Τ.Κ. 10110 Αθήνα
2. Υποομάδα Έργου Συντάξεων ΕΦΚΑ
Πατησίων 12, Τ.Κ. 10677 Αθήνα
3. Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.
Λυκούργου 10, Τ.Κ. 10551 Αθήνα
4. “ΙΡΙΔΑ”
Κολοκοτρώνη 4, Τ.Κ. 10561 Αθήνα

ΘΕΜΑ: «Επιστροφή διαφορών ποσών που παρακρατήθηκαν υπέρ
υγειονομικής περίθαλψης των συνταξιούχων σύμφωνα με τις διατάξεις
του άρθρου 2 του Ν. 4501/2017.».

Σας κοινοποιούμε τη διάταξη του άρθρου 2 του Ν. 4501/2017 (ΦΕΚ 178 τ. Α’)
«Διανομή Κοινωνικού Μερίσματος και άλλες διατάξεις», στην οποία ορίζεται ότι τα
ποσά που παρακρατήθηκαν, για τη μηνιαία εισφορά υπέρ υγειονομικής περίθαλψης
των συνταξιούχων, από τις συντάξεις που καταβλήθηκαν κατά το διάστημα από
01/01/2012 έως 30/06/2016 και υπολογίστηκαν επί του ακαθάριστου ποσού
μηνιαίας κύριας σύνταξης ή προσυνταξιοδοτικής παροχής, χωρίς την αφαίρεση των
ποσών που αντιστοιχούν στις περικοπές των συντάξεων βάσει των νόμων 4024/2011
(Α’ 226), 4051/2012 (Α’ 40) και 4093/2012 (Α’ 222) και της Κ.Υ.Α. 476/2012 (Β’
499) επιστρέφονται άτοκα στους δικαιούχους. Η επιστροφή θα καταβληθεί με τη
σύνταξη μηνός Δεκεμβρίου 2017.
Επίσης, σας κοινοποιούμε το με αρ. πρωτ. Φ.80000/οικ.55441/2985/23-112017 έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης Κοινωνικής Ασφάλισης του ΥΠ.Ε.Κ.Α.Α.,
σύμφωνα με το οποίο στις περιπτώσεις θανόντων συνταξιούχων που δικαιούνται
διαφορές ποσών που παρακρατήθηκαν υπέρ υγειονομικής περίθαλψης κατά το
ανωτέρω χρονικό διάστημα, τα ποσά αυτά αποδίδονται στους νόμιμους
κληρονόμους, μετά από αίτηση που υποβάλλεται στις κατά τόπους αρμόδιες
υπηρεσίες πληρωμής/εκκαθάρισης συντάξεων, αφού προσκομιστούν τα απαραίτητα
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δικαιολογητικά για την πιστοποίηση του κληρονομικού δικαιώματος λαμβάνοντας
υπόψη τις οδηγίες που έχουν δοθεί και εφαρμόζονται από τους ενταχθέντες στον
ΕΦΚΑ φορείς (Γ.Ε. Γ31/8/17-2-2014 τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ).
Επισημαίνεται ότι στις περιπτώσεις συνταξιούχων των οποίων η σύνταξη μηνός
Δεκεμβρίου 2017 δεν καταβλήθηκε είτε για το λόγο ότι η καταβολή σύνταξης
βρισκόταν σε αναστολή είτε επειδή έληξε το δικαίωμα σε σύνταξη (π.χ. αναπηρίας)
και εκκρεμεί αίτημα παράτασης ή επαναχορήγησης σύνταξης και με την προϋπόθεση
ότι υπάρχει δικαίωμα σε επιστροφή διαφορών ποσών που παρακρατήθηκαν υπέρ
υγειονομικής περίθαλψης από τις συντάξεις που καταβλήθηκαν κατά το διάστημα
από 01/01/2012 έως 30/06/2016, τα δικαιούμενα ποσά θα χορηγηθούν από τις
υπηρεσίες πληρωμής/εκκαθάρισης συντάξεων μετά από αίτηση των συνταξιούχων.
Ευνόητο είναι ότι, για τις περιπτώσεις αιτήσεων συνταξιοδότησης που
βρίσκονται σε εκκρεμότητα και των οποίων η πληρωμή της σύνταξης θα ξεκινήσει
από τον Ιανουάριο 2018 και μετά, εφόσον η έναρξη συνταξιοδότησης ανατρέχει σε
χρονικό διάστημα έως 30/06/2016, ο υπολογισμός των ποσών που θα
παρακρατηθούν για εισφορά υπέρ υγειονομικής περίθαλψης για το ανωτέρω
διάστημα θα υπολογιστεί σύμφωνα με τα ανωτέρω και τα δικαιούμενα ποσά θα
καταβληθούν με τη χορήγηση των αναδρομικών ποσών συντάξεων κατά την πρώτη
πληρωμή/εκκαθάριση της σύνταξης.
Επισημαίνεται ότι, δεν υφίσταται θέμα επιστροφής διαφοράς ποσών στις
περιπτώσεις συντάξεων που δεν είχαν υποστεί τις μειώσεις των προαναφερόμενων
διατάξεων λόγω ρητής εξαίρεσής τους στη νομοθεσία, στις περιπτώσεις για τις οποίες
επεστράφησαν στους δικαιούχους ποσά εισφοράς υγειονομικής περίθαλψης που
είχαν αχρεωστήτως παρακρατηθεί (π.χ., λόγω εξαίρεσης από την κράτηση σε
διπλοσυνταξιούχους ή σε εργαζόμενους συνταξιούχους), εκείνες για τις οποίες ο
υπολογισμός της εισφοράς κλάδου ασθένειας γινόταν επί ποσού από το οποίο είχαν
ήδη αφαιρεθεί τα ποσά που αντιστοιχούν στις μειώσεις των ανωτέρω διατάξεων
καθώς και για τις περιπτώσεις που έχει ήδη επιστραφεί διαφορά ποσών εισφοράς
υγειονομικής περίθαλψης με οποιοδήποτε τρόπο (π.χ., απόφαση ΤΔΕ κλπ).
Σας πληροφορούμε ότι για τη διαχείριση των αιτήσεων των ενδιαφερομένων
που θα υποβληθούν στις υπηρεσίες σας κατόπιν των ανωτέρω, θα ακολουθήσει
νεότερο έγγραφο.
Συν/να: ΦΕΚ 178 τ. Α’ (2 φύλλα)

Έγγραφο Φ.80.000/οικ.55441/2985/23-11-17
ΥΠΕΚΑΑ (1 φύλλο)

Εσωτερική διανομή:
Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
1. Γραφείο Διοικητή
ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ
2. Γραφεία Υποδιοικητών
3. Γραφείο Γεν. Δ/ντριας Απον. Συντάξεων
ΓΑΤΗ – ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ
4. Γραφείο Γεν. Δ/ντριας Εξυπηρέτησης
Ασφ/νων & Εργοδοτών
5. Προϊσταμένους Διευθύνσεων της Γ.Δ.Α.Σ.
6. Προϊστάμενο Δ/νσης Εξυπηρέτησης Πολιτών από Απόσταση
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚ. ΜΕΡΙΜΝΑΣ
ΚΑΤΩΠΟΔΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ
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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
22 Νοεμβρίου 2017

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4501
Διανομή Κοινωνικού Μερίσματος και άλλες
διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:
Άρθρο 1
Διανομή Κοινωνικού Μερίσματος
1. Κατά το έτος 2017 καταβάλλεται ποσό επτακόσια
είκοσι εκατομμύρια (720.000.000) ευρώ για την εφάπαξ
παροχή κοινωνικού χαρακτήρα, ως διανομή Κοινωνικού
Μερίσματος προς στήριξη των οικονομικά αδύναμων
προσώπων και ευάλωτων νοικοκυριών.
Ειδικότερα, ως ευάλωτο νοικοκυριό νοείται το σύνολο των προσώπων που διαμένουν κάτω από την ίδια
στέγη, συμπεριλαμβανομένων και των φιλοξενούμενων
ατόμων.
2. Τα κριτήρια καταβολής του επιδόματος είναι τα
ακόλουθα:
α) Εισοδηματικά κριτήρια
Για την καταβολή της εισοδηματικής ενίσχυσης, το
εισόδημα του νοικοκυριού, όπως ορίζεται στο άρθρο 1,
δεν πρέπει να υπερβαίνει το ποσό των εννέα χιλιάδων
(9.000) ευρώ για τα νοικοκυριά με ένα μέλος, το ποσό
των δεκατριών χιλιάδων πεντακοσίων (13.500) ευρώ για
τα νοικοκυριά με δύο ενήλικα μέλη, το ποσό των δεκαπέντε χιλιάδων επτακοσίων πενήντα (15.750) ευρώ
για τα νοικοκυριά με δύο ενήλικα μέλη και ένα ανήλικο
τέκνο, το ποσό των δεκαοκτώ χιλιάδων (18.000) ευρώ
για τα νοικοκυριά με τρία ενήλικα μέλη ή δύο ενήλικα
μέλη και δύο ανήλικα τέκνα, το ποσό των είκοσι χιλιάδων διακοσίων πενήντα (20.250) ευρώ για τα νοικοκυριά με τρία ενήλικα μέλη και ένα ανήλικο τέκνο ή δύο
ενήλικα μέλη με τρία ανήλικα τέκνα, το ποσό των είκοσι
δύο χιλιάδων πεντακοσίων πενήντα (22.550) ευρώ για
τέσσερα ενήλικα μέλη ή δύο ενήλικα μέλη με τέσσερα
ανήλικα τέκνα και τέλος το ποσό των είκοσι επτά χιλιάδων (27.000) ευρώ για πέντε ή περισσότερα ενήλικα
μέλη ή δύο ενήλικα μέλη με έξι ή περισσότερα ανήλικα

Αρ. Φύλλου 178

τέκνα. Τα ανωτέρω κριτήρια θα εξειδικευθούν με την
κοινή υπουργική απόφαση της παραγράφου 4 για την
κατηγορία των ανέργων.
β) Περιουσιακά κριτήρια
αα. Ακίνητη περιουσία:
Η συνολική φορολογητέα αξία της ακίνητης περιουσίας όλων των μελών του νοικοκυριού, στην Ελλάδα ή στο
εξωτερικό, όπως αυτή προσδιορίζεται για τον υπολογισμό του συμπληρωματικού ΕΝ.Φ.Ι.Α. με τις διατάξεις του
ν. 4223/2013 (Α' 287) και προκύπτει από την τελευταία
εκδοθείσα μέχρι 31.10.2017 πράξη προσδιορισμού φόρου δεν μπορεί να υπερβαίνει στο σύνολό της το ποσό
των εκατόν είκοσι χιλιάδων (120.000) ευρώ για νοικοκυριά με ένα μέλος, προσαυξανόμενη κατά δεκαπέντε
χιλιάδων (15.000) ευρώ για κάθε πρόσθετο μέλος και έως
του ποσού των εκατόν ογδόντα χιλιάδων (180.000) ευρώ.
ββ. Κινητή περιουσία:
Το συνολικό ύψος των καταθέσεων όλων των μελών
του νοικοκυριού σε όλα τα πιστωτικά ιδρύματα της χώρας ή του εξωτερικού, ή/και η τρέχουσα αξία μετοχών,
ομολόγων κ.τ.λ., όπως προκύπτουν από τις ηλεκτρονικές
διασταυρώσεις δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των
εννέα χιλιάδων (9.000) ευρώ για τα νοικοκυριά με ένα
μέλος, πολλαπλασιαζόμενο για κάθε προστιθέμενο μέλος, κατά τον τρόπο που θα προσδιοριστεί με την κοινή
υπουργική απόφαση της παραγράφου 4.
Το συνολικό ποσό από τόκους καταθέσεων των μελών
του νοικοκυριού σε όλα τα πιστωτικά ιδρύματα της χώρας ή του εξωτερικού, όπως έχουν δηλωθεί στη δήλωση
φορολογίας εισοδήματος (Ε1) του φορολογικού έτους
2016, δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό που προκύπτει
από τον κατωτέρω μαθηματικό τύπο:
Ετήσιος τόκος = 9.000 Χ κλίμακα ισοδυναμίας νοικοκυριού X μέσο ετήσιο καταθετικό επιτόκιο 2016/100.
γ. Περιουσιακά τεκμήρια:
Εξαιρούνται από τη χορήγηση του κοινωνικού μερίσματος νοικοκυριά, τα μέλη των οποίων, βάσει της
τελευταίας εκκαθαρισμένης δήλωσης φορολογίας εισοδήματος:
- εμπίπτουν στις διατάξεις του φόρου πολυτελείας,
- δηλώνουν δαπάνες για αμοιβές πληρωμάτων σκαφών αναψυχής,
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- δηλώνουν δαπάνες για δίδακτρα σε ιδιωτικά σχολεία,
- δηλώνουν δαπάνες για οικιακούς βοηθούς, οδηγούς
αυτοκινήτων, δασκάλους και λοιπό προσωπικό, όπως
αυτές προσδιορίζονται στους αντίστοιχους κωδικούς
του εντύπου Ε1.
δ) Κριτήριο διαμονής και λοιπά κριτήρια
Ο δικαιούχος του κοινωνικού μερίσματος πρέπει να
διαμένει νόμιμα και μόνιμα στην Ελληνική Επικράτεια για
τα τελευταία πέντε (5) έτη, όπως αυτό προκύπτει από την
υποβολή φορολογικών δηλώσεων κατά την τελευταία
πενταετία.
Ο δικαιούχος οφείλει να είναι ασφαλισμένος τουλάχιστον μία φορά σε οποιονδήποτε φορέα κύριας ασφάλισης και για χρόνο ασφάλισης μεγαλύτερο του ενός
μηνός μέχρι και τις 31.10.2017, όπως αυτό προκύπτει
από το μητρώο Άμεσα Ασφαλισμένων και Συνταξιούχων
του Ε.Φ.Κ.Α.
Ο δικαιούχος και όλα τα ενήλικα μέλη του νοικοκυριού πρέπει να έχουν υποβάλλει δηλώσεις φορολογίας
εισοδήματος φορολογικού έτους 2016, εφόσον έχουν
υποχρέωση.
3. Το Κοινωνικό Μέρισμα είναι αφορολόγητο και ακατάσχετο στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων κατά παρέκκλιση κάθε άλλης αντίθετης διάταξης, δεν υπόκειται σε
οποιαδήποτε κράτηση, δεν δεσμεύεται και δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη στη Φορολογική Διοίκηση
και στο υπόλοιπο Δημόσιο, τα ασφαλιστικά ταμεία ή τα
πιστωτικά ιδρύματα και δεν υπολογίζεται στα εισοδηματικά όρια για την καταβολή οποιασδήποτε παροχής
κοινωνικού ή προνοιακού χαρακτήρα.
4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης το καταβαλλόμενο ποσό δύναται να αυξηθεί,
εφόσον το επιτρέπουν οι δημοσιονομικές συνθήκες κατά
το χρόνο έκδοσής της. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται τα κριτήρια εισοδήματος, περιουσίας, διαμονής ή
άλλα για την καταβολή του κοινωνικού μερίσματος, οι
κατηγορίες των δικαιούχων, η βάση, ο τρόπος υπολογισμού και το ακριβές ποσό του διανεμόμενου Κοινωνικού
Μερίσματος ανά κατηγορία δικαιούχων, οι προϋποθέσεις, ο φορέας, οι εμπλεκόμενες υπηρεσίες και οι επιμέρους αρμοδιότητες τους, η διαδικασία, ο χρόνος και ο
τρόπος καταβολής, ο χρόνος και ο τρόπος ελέγχου των
εισοδηματικών και περιουσιακών κριτηρίων για τη χορήγηση του ανά κατηγορία δικαιούχων, καθώς και κάθε
άλλο ζήτημα τεχνικού ή λεπτομερειακού χαρακτήρα.
5. Η περίπτωση ια' της παρ. 1 του άρθρου 17 του
ν. 4174/2013 (Α' 170) αντικαθίσταται ως εξής:
«ια) σε εξουσιοδοτημένο προσωπικό της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Κοινωνικής Ασφάλισης Α.Ε. «ΗΔΙΚΑ
ΑΕ» του ν. 3607/2007 (Α' 245) για σκοπούς υλοποίησης
προγραμμάτων κοινωνικού χαρακτήρα της Γενικής Γραμματείας Πρόνοιας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ή άλλων
προβλέψεων παροχών κοινωνικού χαρακτήρα, καθώς
και σχετικών προβλέψεων παροχών υγείας σε ομάδες
πληθυσμού από το Υπουργείο Υγείας και στο πλαίσιο
των αρμοδιοτήτων της,».
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Άρθρο 2
Επιστροφή κρατήσεων υγειονομικής
περίθαλψης
Ποσά που παρακρατήθηκαν για τη μηνιαία εισφορά
υπέρ υγειονομικής περίθαλψης των συνταξιούχων κατά
το διάστημα από 1.1.2012 έως 30.6.2016 και υπολογίστηκαν επί του ακαθάριστου ποσού μηνιαίας κύριας
σύνταξης ή προσυνταξιοδοτικής παροχής, χωρίς την
αφαίρεση των ποσών που αντιστοιχούν στις περικοπές
των συντάξεων βάσει των νόμων 4024/2011 (Α' 226),
4051/2012 (Α' 40) και 4093/2012 (Α' 222) και της κοινής
υπουργικής απόφασης 476/2012 (Β' 499) επιστρέφονται
άτοκα στους δικαιούχους. Η επιστροφή θα καταβληθεί
με τη σύνταξη μηνός Δεκεμβρίου 2017.
Άρθρο 3
Προσθήκη διάταξης στο ν. 4067/2012
Στο τέλος της παρ. 2 του άρθρου 36 του ν. 4067/2012
(Α' 79) προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών δύναται
να καλύπτεται από τον κρατικό προϋπολογισμό, πλήρως ή μερικώς, το κόστος παροχής Υπηρεσιών Κοινής
Ωφέλειας, με αντίστοιχη πίστωση ως εισροή του ειδικού
διαχειριστικού λογαριασμού για τις Υπηρεσίες Κοινής
Ωφέλειας που τηρεί ο αρμόδιος διαχειριστής, σύμφωνα
με την παρ. 8 του άρθρου 55 του ν. 4001/2011 (Α' 179).»
Άρθρο 4
1. Χορηγείται έκτακτη εφάπαξ ενίσχυση με τη μορφή
επιδόματος προς πληγέντα φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις, από τις φυσικές καταστροφές των μηνών Σεπτεμβρίου, Οκτωβρίου και Νοεμβρίου 2017, των περιοχών
που έχουν κηρυχτεί σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης
και ειδικότερα στους Δήμους Σαμοθράκης, Σύμης,
Αγιάς Λάρισας, Τεμπών Λάρισας, Τρικαίων, Καλαμπάκας Τρικάλων, Φαρκαδόνας Τρικάλων, Πύλης Τρικάλων,
Κα-τερίνης, Χανίων, Πλατανιά Χανίων, Αποκορώνου Χανίων, Κέρκυρας και στους πληγέντες Δήμους της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής. Η έκτακτη εφάπαξ
ενίσχυση του προηγούμενου εδαφίου ανέρχεται, για τα
φυσικά πρόσωπα που έχουν πληγεί, στο ποσό των πέντε
χιλιάδων (5.000) ευρώ ανά κατοικία και για τα φυσικά και
νομικά πρόσωπα των οποίων η επιχείρηση επλήγη, στο
ποσό των οκτώ χιλιάδων (8.000) ευρώ ανά επιχείρηση.
2. Το επίδομα της παραγράφου 1 είναι αφορολόγητο και ακατάσχετο στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων
κατά παρέκκλιση κάθε άλλης αντίθετης διάταξης, δεν
υπόκειται σε οποιαδήποτε κράτηση, δεν δεσμεύεται και
δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη προς τη φορολογική διοίκηση και το Δημόσιο εν γένει, τους δήμους,
τις περιφέρειες, τα ασφαλιστικά ταμεία ή τα πιστωτικά
ιδρύματα.
3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και
Υποδομών και Μεταφορών, καθορίζονται η διαδικασία,
οι προϋποθέσεις και τα κριτήρια και κάθε άλλο ζήτημα
τεχνικού ή λεπτομερειακού χαρακτήρα για τη χορήγηση
του επιδόματος του παρόντος άρθρου.
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ΠΡΟ: 1. Ε.Φ.Κ.Α.
Γραφείο Διοικθτι
Αγ. Κωνςταντίνου 8
10241 Ακινα
2. Δ/νςη υντάξεων Ε.Φ.Κ.Α.
Ακαδθμίασ 22
10671 Ακινα
3. Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.
Λυκοφργου 10
10551 Ακινα

ΘΕΜΑ: Γνωςτοποίηςη διατάξεων του άρθρου 2 του ν.4501/2017
(Α’178)
Σασ γνωρίηουμε ότι ςτο ΦΕΚ 178 τ. Α’ δθμοςιεφτθκε ο νόμοσ 4501/2017
«Διανομή Κοινωνικού Μερίσματος και άλλες διατάξεις» όπου ςτισ διατάξεισ του
άρκρου 2 ορίηεται ότι τα ποςά που παρακρατικθκαν, για τθ μθνιαία ειςφορά υπζρ
υγειονομικισ περίκαλψθσ των ςυνταξιοφχων, από 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. Τα ωσ άνω
ποςά που παρακρατικθκαν υπζρ υγειονομικισ περίκαλψθσ κα καταβλθκοφν με τθ
ςφνταξθ μθνόσ Δεκεμβρίου 2017.
Ειδικά για περιπτϊςεισ κανόντων ςυνταξιοφχων κατά το ανωτζρω διάςτθμα, τα
ποςά που παρακρατικθκαν αποδίδονται ςτουσ νόμιμουσ κλθρονόμουσ, μετά από
αίτθςι που υποβάλλεται ςτισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ του Ε.Φ.Κ.Α.
Ραρακαλοφμε για τθν ενθμζρωςθ των αρμοδίων υπθρεςιϊν για τθν
εφαρμογι των ανωτζρω διατάξεων.
Εςωτερικι διανομι
1.
2.
3.
4.

Γραφείο Υφυπουργοφ
Γραφείο Γεν. Γραμματζα Κ.Α.
Γραφείο Γεν. Δ/ντι Κ.Α.
Δ/νςθ Ηλεκτρ/κισ Διακυβζρνθςθσ και
Εξυπθρζτθςθσ του Ρολίτθ,
Σθμείο Επαφισ ΙΙΔΑ
5. Πλεσ τισ Δ/νςεισ Γ.Δ.Κ.Α.,
6. Δ/νςθ Ειδικότερων Θεμάτων Αςφάλιςθσ και
Ραροχϊν
Τμιμα Αςφάλιςθσ και Ραροχϊν Αςκζνειασ,
Αξιολόγθςθσ Αναπθρίασ και Ειδικϊν Θεμάτων

Ο Υφυπουργόσ Εργαςίασ, Κοινωνικισ
Αςφάλιςθσ και Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ
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