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ΑΝΑΡΣΗΗ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ  

ΓΔΝΙΚΟ ΔΓΓΡΑΦΟ  

Αθήνα, 12/01/2018  

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ  

Αριθ. Πρωτ. 60/3/60880  

ΠΡΟ:  

Όλερ ηιρ Πεπιθεπειακέρ 

Οπγανικέρ Μονάδερ ηος ΕΦΚΑ  

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ  

1. Γενικό Λογιζηήπιο ηος 

Κπάηοςρ  

Κάνιγγορ 29, Σ.Κ. 10110 Αθήνα  

2. Τποομάδα Έπγος ςνηάξεων 

ΔΦΚΑ  

Παηηζίων 12, Σ.Κ. 10677 

Αθήνα  

3. Η.ΓΙ.Κ.Α. Α.Δ.  

Λςκούπγος 10, Σ.Κ. 10551 

Αθήνα  

4. “ΙΡΙΓΑ”  

Κολοκοηπώνη 4, Σ.Κ. 10561 

Αθήνα  

 

ΘΕΜΑ: «Σςμπληπυμαηικέρ οδηγίερ ζσεηικά με ηην επιζηποθή διαθοπών ποζών πος 
παπακπαηήθηκαν ςπέπ ςγειονομικήρ πεπίθαλτηρ ζηιρ πεπιπηώζειρ θανόνηυν 
ζςνηαξιούσυν.»  

Σσεη.: ηο με απ. ππυη. Σ60/40/1561832/30-11-2017 Γ.Ε.  



Σε ζπλέρεηα ηνπ αλσηέξσ ζρεηηθνύ εγγξάθνπ, πξνο δηεπθόιπλζε ησλ δηθαηνύρσλ θαη πξνθεηκέλνπ 
λα εθαξκνζηεί κε εληαίν ηξόπν ε θαηαβνιή αλαδξνκηθώλ παξνρώλ ζηνπο δηθαηνύρνπο κεηά ην 
ζάλαην ησλ ζπληαμηνύρσλ ησλ θνξέσλ πνπ εληάρζεθαλ ζηνλ ΕΦΚΑ, δηεπθξηλίδνπκε ηα 
αθόινπζα:  

α) Σηηο πεξηπηώζεηο πνπ ππάξρεη δηθαίσκα ζε ζύληαμε ιόγσ ζαλάηνπ θαηά ην κήλα Δεθέκβξην ηνπ 
2017 ζε κέιε νηθνγέλεηαο ηνπ ζαλόληνο ζπληαμηνύρνπ, νη δηαθνξέο πνζώλ πνπ παξαθξαηήζεθαλ 
ππέξ πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο θαηαβάιινληαη είηε απηόκαηα από ηηο κεραλνγξαθηθέο ππεξεζίεο, 
όηαλ κπνξεί λα γίλεη δηαζηαύξσζε ησλ ζηνηρείσλ ηνπ ζαλόληνο κε ηα ζηνηρεία ησλ δηθαηνύρσλ 
ζύληαμεο ιόγσ ζαλάηνπ, είηε κε ρεηξόγξαθε δηαδηθαζία κεηά από αίηεζε ηνπ δηθαηνύρνπ ηεο 
ζύληαμεο ιόγσ ζαλάηνπ.  

β) Εάλ δελ θαηαβάιιεηαη ζύληαμε θαηά ηα αλσηέξσ, ε επηζηξνθή θξαηήζεσλ πγεηνλνκηθήο 
πεξίζαιςεο θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Ν.4501/2017, ζα γίλεηαη ζηνπο λόκηκνπο 
θιεξνλόκνπο ηνπ ζπληαμηνύρνπ πνπ απεβίσζε, είηε εμ αδηαζέηνπ είηε εθ δηαζήθεο.  

Σηην πεπίπηυζη αςηή θα ππέπει να αποδεικνύεηαι ζηην ςπηπεζία η ιδιόηηηα ηος 
κληπονόμος με ηα ακόλοςθα δικαιολογηηικά:  

i) Σηελ πεξίπησζε πνπ δελ έρεη δεκνζηεπηεί δηαζήθε: πξόζθαην πηζηνπνηεηηθό πεξί κε 

δεκνζίεπζεο δηαζήθεο, πηζηνπνηεηηθό πιεζηέζηεξσλ ζπγγελώλ, πηζηνπνηεηηθό πεξί κε 
απνπνίεζεο θιεξνλνκηθνύ δηθαηώκαηνο (ππνβάιιεηαη από όινπο ηνπο δηθαηνύρνπο).  

ii) Σηελ πεξίπησζε πνπ έρεη δεκνζηεπηεί δηαζήθε: αληίγξαθν ηεο δηαζήθεο, πξόζθαηα 

πηζηνπνηεηηθά πεξί κε πξνζβνιήο/ακθηζβεηήζεσο ηνπ θιεξνλνκηθνύ δηθαηώκαηνο θαη πεξί κε 
δεκνζίεπζεο άιιεο/λεόηεξεο δηαζήθεο, πηζηνπνηεηηθό πεξί κε απνπνίεζεο ηνπ θιεξνλνκηθνύ 
δηθαηώκαηνο (ππνβάιιεηαη από όινπο ηνπο δηθαηνύρνπο).  

γ) Εάλ ππάξρνπλ πεξηζζόηεξνη ηνπ ελόο δηθαηνύρνη, ε αίηεζε γηα ηελ απόδνζε ησλ αλαδξνκηθώλ 

ζα ππνβάιιεηαη είηε μερσξηζηά από ηνλ θαζέλα είηε από έλαλ, λόκηκα εμνπζηνδνηεκέλν λα 
ελεξγήζεη σο εθπξόζσπνο ησλ ππνινίπσλ.  

 

Ο ΓΙΟΙΚΗΣΗ ΔΦΚΑ  

 

ΑΘΑΝΑΙΟ . Κ. ΜΠΑΚΑΛΔΞΗ  

 

ΑΚΡΙΒΔ ΑΝΣΙΓΡΑΦΟ  

Η ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΗ ΣΟΤ ΑΤΣΟΣ.  

ΣΜΗΜΑΣΟ ΓΙΟΙΚ. ΜΔΡΙΜΝΑ  

 

ΚΑΣΩΠΟΓΗ ΠΗΝΔΛΟΠΗ  
 


