Φορολογικές ασφαλιστικές και
λοιπές
υποχρεώσεις
που
παρατάθηκαν λόγω του Πάσχα
Υπενθυμίζουμε στους συναδέλφους ότι, σύμφωνα με τα δελτία
τύπου και ανακοινώσεις που δημοσιεύθηκαν τις τελευταίες
ημέρες:

1. 24.4.2019 δελτίο τύπου του Υπ. Οικονομικών,
2. 24.4.2019 δελτίο τύπου της Α.Α.Δ.Ε.,
3. 25.4.2019 ανακοίνωση του Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π.,
4. 23.4.2019 – Παράταση υποβολής Α.Π.Δ. – καταβολής
ασφαλιστικών εισφορών,
5. 24.4.2019 – Παράταση καταβολής δόσεων ρύθμισης που λήγουν
στις 30 Απριλίου,

έχει δοθεί παράτασηγια τις κάτωθι υποχρεώσεις:

ΦΠΑ

Έως
6 Μαΐου 2019 Υποβολή ανακεφαλαιωτικού πίνακα
ενδοκοινοτικών αποκτήσεων και παραδόσεων αγαθών, καθώς
και παροχής και λήψης υπηρεσιών, για συναλλαγές που
αφορούν στον μήνα Μάρτιο
Έως 6 Μαΐου 2019 Διακανονισμός εκπτώσεων Φ.Π.Α. βάσει
του άρθ. 33 του ν.2859/2000 (Κ.Φ.Π.Α.) προηγούμενης
διαχειριστικής περιόδου
Έως 6 Μαΐου 2019 Υποβολή περιοδικής δήλωσης Φ.Π.Α.
(χρεωστικής – μηδενικής – πιστωτικής) για επιχειρήσεις
με διπλογραφικά βιβλία, μηνός Μαρτίου. Έως 31.5.2019

παρατείνεται και η καταβολή του ΦΠΑ εφόσον προκύπτει
ποσό προς απόδοση. Η ιδία ημερομηνία είναι καταληκτική
και για τις δύο δόσεις στην περίπτωση επιλογής καταβολής
του οφειλόμενου ποσού σε δόσεις.
Έως
6 Μαΐου 2019 Υποβολή περιοδικής δήλωσης Φ.Π.Α.
(χρεωστικής – μηδενικής – πιστωτικής) για επιχειρήσεις
με απλογραφικά βιβλία ημερολογιακού τριμήνου Ιανουαρίου,
Φεβρουαρίου, Μαρτίου. Έως 31.5.2019 παρατείνεται και η
καταβολή του ΦΠΑ εφόσον προκύπτει ποσό προς απόδοση. Η
ιδία ημερομηνία είναι καταληκτική και για τις δύο δόσεις
στην περίπτωση επιλογής καταβολής του οφειλόμενου ποσού
σε δόσεις.

Παρακρατούμενοι φόροι

Έως 6 Μαΐου 2019
Υποβολή δήλωσης απόδοσης
παρακρατούμενου φόρου, σύμφωνα με τις διατάξεις, της
περ. δ’ της παρ. 1 του άρθ. 64 και των περ. α’ και γ’
της παρ. 5 του άρθ. 69 του ν. 4172/2013 (επιχειρηματικής
δραστηριότητας, προκαταβλητέου φόρου επί δικηγορικών
αμοιβών, καταβλητέων μερισμάτων δικηγορικών συλλόγων
κ.λπ.) (περιόδου Φεβρουαρίου)
Έως 6 Μαΐου 2019 Υποβολή δήλωσης απόδοσης του φόρου και
της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 43Α του ν.
4172/2013 που παρακρατούνται στο εισόδημα από μισθωτή
εργασία και συντάξεις (περιόδου Φεβρουαρίου)
Έως 6 Μαΐου 2019
Υποβολή δήλωσης απόδοσης του
παρακρατούμενου φόρου στα εισοδήματα από μερίσματα,
τόκους και δικαιώματα με βάση τις διατάξεις του άρθρου
64 του ν.4172/2013 (περιόδου Φεβρουαρίου)
Έως 6 Μαΐου 2019 Υποβολή δήλωσης και απόδοση
παρακρατούμενου φόρου από τους φορείς γενικής
κυβέρνησης, κατά την προμήθεια κάθε είδους αγαθών ή
παροχής υπηρεσιών, σύμφωνα με τις διατάξεις της
παραγράφου 2 του άρθρου 64 του ν.4172/2013 καθώς και

χρόνος και τρόπος απόδοσής του (Περιόδου Φεβρουαρίου)
Έως 6 Μαΐου 2019 Παρακράτηση φόρου στα εισοδήματα
εργοληπτών κατασκευής κάθε είδους τεχνικών έργων και
ενοικιαστών δημοσίων, δημοτικών και κοινοτικών ή
λιμενικών προσόδων σύμφωνα με τις διατάξεις της
περίπτωσης δ΄ παραγράφου 1 του άρθρου 64 του ν.
4172/2013 καθώς και χρόνος και τρόπος απόδοσής του
(Περιόδου Φεβρουαρίου)

Λοιποί φόροι τέλη

Έως 6 Μαΐου 2019 Υποβολή δήλωσης απόδοσης τέλους
συνδρομητικής τηλεόρασης (Αφορά στο μήνα Φεβρουάριο)
Έως 6 Μαΐου 2019 Υποβολή στην Α.Α.Δ.Ε. δήλωσης απόδοσης
περιβαλλοντικού τέλους πλαστικών σακουλών μεταφοράς, για
το τρίμηνο Ιανουάριος, Φεβρουάριος, Μάρτιος
Έως 6 Μαΐου 2019 Απόδοση φόρου διαμονής (άρθ. 53
ν.4389/2016) μηνός Μαρτίου
Έως 6 Μαΐου 2019 Τέλος συνδρομητών κινητής και
καρτοκινητής τηλεφωνίας μηνός Φεβρουαρίου

Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π.

Έως 6 Μαΐου 2019 Καταβολή Ειδικής Εισφοράς Διαδικτύου
(2% υπέρ Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π.) και υποβολή Αναλυτικής Κατάστασης
Ειδικής Εισφοράς Διαδικτύου (Α.Κ.Ε.Ε.Δ.) επί των αμοιβών
των υπηρεσιών διαφήμισης ή προβολής ή εν γένει προώθησης
πωλήσεων προϊόντων ή διάθεσης υπηρεσιών που τελούνται
αποκλειστικά ή κατά κύριο λόγο μέσω διαδικτύου, για την
τιμολογημένη δαπάνη μηνός Μαρτίου

Ε.Φ.Κ.Α. Α.Π.Δ.

3 Μαΐου 2019 Υποβολή Α.Π.Δ. μηνός Μαρτίου από τους
εργοδότες οικοδομικών και τεχνικών έργων, ηλεκτρονικά ή
σε υποκατάστημα ΙΚΑ ανεξαρτήτως Α.Μ.Ε.
3 Μαΐου 2019 Υποβολή Α.Π.Δ. μηνός Μαρτίου από τους
εργοδότες κοινών επιχειρήσεων ανεξαρτήτως αριθμού
μητρώου

Εκτός των παραπάνω υποχρεώσεων με τα ως άνω δελτία τύπου και
ανακοινώσεις παρατείνονται έως τις 6.5.2019 οι κάτωθι
υποχρεώσεις οι οποίες είχαν ως αρχική ημερομηνία λήξης την 30η
Απριλίου:

-Η προθεσμία υποβολής δήλωσης και
χαρτοσήμου, που λήγει στις 30.4.2019.

καταβολή

τελών

-Η προθεσμία υποβολής δήλωσης και καταβολής φόρου συγκέντρωσης
κεφαλαίων, που λήγει στις 30.4.2019.

-Οι προθεσμίες καταβολής των βεβαιωμένων στις Δ.Ο.Υ./Ελεγκτικά
Κέντρα οφειλών, που λήγουν στις 30.4.2019.

-Οι προθεσμίες καταβολής των δόσεων ρυθμίσεων τμηματικής
καταβολής βεβαιωμένων φορολογικών οφειλών, που λήγουν στις
30.4.2019.

Επίσης:

–Έως 3.5.2019 παρατάθηκε η προθεσμία καταβολής των δόσεων
ρύθμισης για τους οφειλέτες του Κ.Ε.Α.Ο., που λήγουν στις
30/04/2019.

-Έως 3.5.2019 παρατάθηκε η προθεσμία καταβολής των
ασφαλιστικών εισφορών, μισθολογικής περιόδου Μαρτίου 2019, που
λήγει στις 30/04/2019.

–Έως
3.5.2019
παρατάθηκε
η
προθεσμία
καταβολής
εισφορών Μαρτίου 2019 των αγροτών, αυτοαπασχολούμενων και
ελεύθερων επαγγελματιών.

Δείτε στο ημερολόγιο του κόμβου (εδώ) ποιες υποχρεώσεις δεν
έχουν παραταθεί και λήγουν στις 30.4.2019.
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Πάσχα 2019: Κορυφώνεται η
έξοδος
των
εκδρομέων,
αδειάζει η Αθήνα – Δείτε
χάρτη
Καθυστερήσεις στην εθνική οδό ΑθηνώνΚορίνθου πριν και μετά τα διόδια της
Ελευσίνας- Μέχρι το βράδυ της Μεγάλης

Πέμπτης έφυγαν και απο τα δύο εθνικά
δίκτυα, συνολικά 133.592 αυτοκίνητα
Όπου φύγει – φύγει… Με αεροπλάνα, βαπόρια, τρένα, λεωφορεία
και αυτοκίνητα χιλιάδες εκδρομείς εγκαταλείπουν το κλεινόν
άστυ δράττοντας τη συγκυρία της εξαήμερης «αργίας», λόγω των
εορτών του Πάσχα και της Πρωτομαγιάς, που ακολουθεί.

Λίγο πριν τις 10 το πρωί της Μεγάλης Παρασκευής η έξοδος
παρουσίαζε αυξητικές τάσεις κυρίως στην εθνική οδό ΑθηνώνΚορίνθου όπου σημειώνοντας καθυστερήσεις πριν και μετά τα
διόδια της Ελευσίνας.

Σύμφωνα με την Τροχαία, που βρίσκεται σε όλα τα σημεία για τη
διευκόλυνση της κυκλοφορίας, ακόμα δεν υπάρχουν σοβαρά

προβλήματα.

Η έξοδος για το Πάσχα αναμένεται ότι θα κορυφωθεί σήμερα και
θα ολοκληρωθεί το πρωί του Μεγάλου Σαββάτου.

Μέχρι τις 21:00 το βράδυ της Μεγάλης Πέμπτης πέρασαν και απο
τα δύο εθνικά δίκτυα, συνολικά 133.592 αυτοκίνητα (78.356 από
την Αθηνών- Κορίνθου και 55.236 από την Αθηνών – Λαμίας).

Η κίνηση στα λιμάνια
Από το πρωί Μεγάλης Πέμπτης ιδιαίτερα αυξημένη ήταν η κίνηση
στα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφήνας και του Λαυρίου με
χιλιάδες ταξιδιώτες να γεμίζουν τα καράβια με την πληρότητες
να ξεπερνούν το 90%.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του λιμενικού, μόνο τη Μεγάλη Τετάρτη,
από τον Πειραιά πραγματοποιήθηκαν 18 δρομολόγια, όταν πέρυσι
είχαν γίνει 16, και αναχώρησαν 18.328 επιβάτες, σε σχέση με
τους 14.954 του περασμένου έτους. Συνολικά 3.167 οχήματα
αναχώρησαν χθες, όταν πέρυσι ήταν 2.458 αυτοκίνητα.
Τη Μεγάλη Παρασκευή η έξοδος αναμένεται να κορυφωθεί, καθώς το
κλεινόν άστυ θα «εγκαταλείψει» μεγαλύτερος αριθμός εκδρομέων.

Σε επιφυλακή Τροχαία και Λιμενικό
Τόσο η Τροχαία όσο και το Λιμενικό Σώμα βρίσκονται σε
επιφυλακή προκειμένου η έξοδος των Αθηναίων να πραγματοποιηθεί
όσο το δυνατόν ομαλότερα.

Σύμφωνα με στελέχη ακτοπλοϊκών εταιρειών, η κίνηση φέτος
αναμένεται να κυμανθεί σε ικανοποιητικά επίπεδα, με αυξητική
τάση στους δημοφιλείς προορισμούς, όπως Κυκλάδες και Κρήτη.

Πάντως για τις αυξημένες ανάγκες των ημερών οι ακτοπλοϊκές
εταιρείες έχουν ήδη προσθέσει από την Μεγάλη Τετάρτη έκτακτα
δρομολόγια για την εξυπηρέτηση των εκδρομέων.

Το Λιμενικό συστήνει σε επιβάτες και οδηγούς να βρίσκονται
έγκαιρα στις αποβάθρες αναχώρησης των πλοίων, προκειμένου να
επιβιβαστούν χωρίς να ταλαιπωρηθούν και να ακολουθούν τις
οδηγίες των λιμενικών.

Τα μέτρα της Τροχαίας
Από την Μεγάλη Πέμπτη ισχύει, σύμφωνα με την Αστυνομία η
απαγόρευση κίνησης φορτηγών αυτοκινήτων ωφελίμου φορτίου άνω
του 1,5 τόνου.

Ειδικότερα:
Την Μεγάλη Πέμπτη 25 Απριλίου 2019, από ώρα 15:00 έως 22:00
και τη Μεγάλη Παρασκευή 26 Απριλίου 2019, από ώρα 06:00 έως
16:00, για το ρεύμα εξόδου:

(α) Στον αυτοκινητόδρομο Α8 (Αθήνα – Πάτρα) από τα Διόδια
Ελευσίνας (Χ.Θ. 26+500) μέχρι τα Διόδια Ρίου (Χ.Θ. 199+660).

(β) Στον αυτοκινητόδρομο Α1 (Αθήνα – Θεσσαλονίκη – Εύζωνοι),
από τον κόμβο Αγ. Στεφάνου (Κρυονέρι) (Χ.Θ. 27+960) μέχρι τη
διασταύρωση του Μπράλου (Χ.Θ. 203+065), από τον κόμβο Ροδίτσας

(Λαμία) (Χ.Θ. 212+625) μέχρι τον κόμβο Ραχών Φθιώτιδας (Χ.Θ.
242+479), από τα διόδια Μακρυχωρίου (Χ.Θ. 374+291) μέχρι τον
κόμβο Λεπτοκαρυάς (Χ.Θ. 410+359).

(γ) Στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης – Ν. Μουδανιών, από την
αερογέφυρα Θέρμης μέχρι το 34ο χιλιόμετρο.

(δ) Στον αυτοκινητόδρομο Α11 (Σχηματάρι – Χαλκίδα), από τη
διασταύρωσή της με τον αυτοκινητόδρομο Α1 (Χ.Θ. 65+820) μέχρι
την υψηλή γέφυρα Χαλκίδας (Χ.Θ. 12+300).

(ε) Στην Εθνική οδό Θεσσαλονίκης – Καβάλας, από το 11ο χλμ.
(Χ.Θ. 11+340) μέχρι τη διασταύρωση Λέων Αμφίπολης (Χ.Θ. 97 +
550).

(στ) Στον αυτοκινητόδρομο Α5 (Ιόνια Οδός) από τη γέφυρα
«Χαρίλαος Τρικούπης» (Χ.Θ. 0+000) έως το τέλος της Ιόνιας Οδού
(Χ.Θ. 200+991).

(ζ) Στον αυτοκινητόδρομο Α7 (Κεντρικής Πελοποννήσου), στο
ρεύμα προς Καλαμάτα, από τον Α/Κ Κορίνθου (Χ.Θ. 85+300) έως
τον Ισόπεδο Κυκλικό Κόμβο Σπάρτης (Χ.Θ. 240+800) (Περιμετρική
Καλαμάτας).

(η) Στον Αυτοκινητόδρομο Α71 (Λεύκτρο – Σπάρτη) από τον Α/Κ
Λεύκτρου (0+000) έως τον Α/Κ Σπάρτης (Χ.Θ. 45+000).

Τη Δευτέρα 29 Απριλίου 2019, από ώρα 12:00 έως 22:00, για το
ρεύμα εισόδου :

(α) Στον αυτοκινητόδρομο Α8 (Αθήνα – Πάτρα), στο ρεύμα προς
Αθήνα, από τα Διόδια Ρίου (Χ.Θ. 199+660) μέχρι τα Διόδια
Ελευσίνας (Χ.Θ. 26+500).

(β) Στον αυτοκινητόδρομο Α1 (Αθήνα – Θεσσαλονίκη Εύζωνοι), στο
ρεύμα προς Αθήνα, από τον κόμβο Λεπτοκαρυάς (Χ.Θ. 410+359)
μέχρι τα διόδια Μακρυχωρίου (Χ.Θ. 374+291), από τον κόμβο
Ραχών Φθιώτιδας (Χ.Θ. 242+479) μέχρι τον κόμβο Ροδίτσας
(Λαμία) (Χ.Θ. 212+625), και από τη διασταύρωση του Μπράλου
(Χ.Θ. 203+065) μέχρι τον κόμβο Αγ. Στεφάνου (Κρυονέρι) (Χ.Θ.
27+960).

(γ) Στην Εθνική Οδό Ν. Μουδανιών – Θεσσαλονίκης από το 34ο
χιλιόμετρο μέχρι την αερογέφυρα Θέρμης.

(δ) Στον αυτοκινητόδρομο Α11 (Σχηματάρι – Χαλκίδα), στο ρεύμα
προς Σχηματάρι, από την υψηλή γέφυρα Χαλκίδας (Χ.Θ. 12+300)
μέχρι τη διασταύρωσή της με τον αυτοκινητόδρομο Α1 (Χ.Θ.
65+820).

(ε) Στην Εθνική Οδό Καβάλας – Θεσσαλονίκης από τη διασταύρωση
Λέων Αμφίπολης (Χ.Θ. 97+550) μέχρι το 11ο χλμ. (Χ.Θ. 11+340)
αυτής.

(στ) Στον αυτοκινητόδρομο Α5 (Ιόνια Οδός), στο ρεύμα προς
Αντίρριο, από το τέλος της Ιόνιας Οδού (Χ.Θ. 200+991) έως τη
γέφυρα «Χαρίλαος Τρικούπης» (Χ.Θ. 0+000).

(ζ) Στον αυτοκινητόδρομο Α7 (Κεντρικής Πελοποννήσου), στο
ρεύμα προς Αθήνα, από τον Ισόπεδο Κυκλικό Κόμβο Σπάρτης (Χ.Θ.
240+800) (Περιμετρική Καλαμάτας) έως τον Α/Κ Κορίνθου (Χ.Θ.

85+300).

(η) Στον Αυτοκινητόδρομο Α71 (Λεύκτρο – Σπάρτη), στο ρεύμα
προς Λεύκτρο, από Α/Κ Σπάρτης (Χ.Θ. 45+000) έως τον Α/Κ
Λεύκτρου (0+000).

Την Τρίτη 30 Απριλίου 2019, από ώρα 11:00 έως 23:00, για το
ρεύμα εισόδου:

α) Στον αυτοκινητόδρομο Α8 (Αθήνα – Πάτρα), στο ρεύμα προς
Αθήνα, από τα Διόδια Ρίου (Χ.Θ. 199+660) μέχρι τα Διόδια
Ελευσίνας (Χ.Θ. 26+500).

(β) Στον αυτοκινητόδρομο Α1 (Αθήνα – Θεσσαλονίκη Εύζωνοι), στο
ρεύμα προς Αθήνα, από τον κόμβο Λεπτοκαρυάς (Χ.Θ. 410+359)
μέχρι τα διόδια Μακρυχωρίου (Χ.Θ. 374+291), από τον κόμβο
Ραχών Φθιώτιδας (Χ.Θ. 242+479) μέχρι τον κόμβο Ροδίτσας
(Λαμία) (Χ.Θ. 212+625), και από τη διασταύρωση του Μπράλου
(Χ.Θ. 203+065) μέχρι τον κόμβο Αγ. Στεφάνου (Κρυονέρι) (Χ.Θ.
27+960)

Την Τετάρτη 1 Μαΐου 2019, από ώρα 15:00 έως 21:00, για το
ρεύμα εισόδου:

α) Στον αυτοκινητόδρομο Α8 (Αθήνα – Πάτρα), στο ρεύμα προς
Αθήνα, από τα Διόδια Ρίου (Χ.Θ. 199+660) μέχρι τα Διόδια
Ελευσίνας (Χ.Θ. 26+500).

(β) Στον αυτοκινητόδρομο Α1 (Αθήνα – Θεσσαλονίκη Εύζωνοι), στο
ρεύμα προς Αθήνα, από τον κόμβο Λεπτοκαρυάς (Χ.Θ. 410+359)

μέχρι τα διόδια Μακρυχωρίου (Χ.Θ. 374+291), από τον κόμβο
Ραχών Φθιώτιδας (Χ.Θ. 242+479) μέχρι τον κόμβο Ροδίτσας
(Λαμία) (Χ.Θ. 212+625), και από τη διασταύρωση του Μπράλου
(Χ.Θ. 203+065) μέχρι τον κόμβο Αγ. Στεφάνου (Κρυονέρι) (Χ.Θ.
27+960)

(γ) Στην Εθνική Οδό Ν. Μουδανιών – Θεσσαλονίκης από το 34ο
χιλιόμετρο μέχρι την αερογέφυρα Θέρμης.

(δ) Στον αυτοκινητόδρομο Α11 (Σχηματάρι – Χαλκίδα), στο ρεύμα
προς Σχηματάρι, από την υψηλή γέφυρα Χαλκίδας (Χ.Θ. 12+300)
μέχρι τη διασταύρωσή της με τον αυτοκινητόδρομο Α1 (Χ.Θ.
65+820).

(ε) Στην Εθνική Οδό Καβάλας – Θεσσαλονίκης από τη διασταύρωση
Λέων Αμφίπολης (Χ.Θ. 97+550) μέχρι το 11ο χλμ. (Χ.Θ.11+340)
αυτής.

(στ) Στον αυτοκινητόδρομο Α5 (Ιόνια Οδός), στο ρεύμα προς
Αντίρριο, από το τέλος της Ιόνιας Οδού (Χ.Θ. 200+991) έως τη
γέφυρα «Χαρίλαος Τρικούπης» (Χ.Θ. 0+000).

(ζ) Στον αυτοκινητόδρομο Α7 (Κεντρικής Πελοποννήσου), στο
ρεύμα προς Αθήνα, από τον Ισόπεδο Κυκλικό Κόμβο Σπάρτης (Χ.Θ.
240+800) (Περιμετρική Καλαμάτας) έως τον Α/Κ Κορίνθου (Χ.Θ.
85+300).
(η) Στον Αυτοκινητόδρομο Α71 (Λεύκτρο – Σπάρτη), στο ρεύμα
προς Λεύκτρο, από Α/Κ Σπάρτης (Χ.Θ. 45+000) έως τον Α/Κ
Λεύκτρου (0+000).

ΠΗΓΗ:https://www.protothema.gr/greece/article/885631/pasha-201
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ΕΥΧΕΣ
ΑΠΟ
ΤΟΝ
ΒΑΣΙΛΗ
ΠΙΣΤΙΚΙΔΗ ΚΑΙ ΤΗ “ΝΕΑ ΑΡΧΗ”
ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΣΧΑ

ΠΗΓΗ:EASTRUNNER.GR

Πάσχα 2019: Πότε πληρώνονται
συντάξεις και επιδόματα
Πότε θα δουν τα λεφτά τους συνταξιούχοι και δικαιούχοι
επιδομάτων

Πιο νωρίς θα δουν τα χρήματα στους λογαριασμούς τους
οι συνταξιούχοιλόγω της γιορτής του Πάσχα. Μέσα στη Μεγάλη
Βδομάδα, θα πληρωθούν οι συντάξεις.

Στις πληρωμές εντάσσονται και η καταβολή του Κοινωνικού

Εισοδήματος Αλληλεγγύης, της πρώτης δόσης του επιδόματος
ενοικίου και των προνοιακών επιδομάτων του ΟΠΕΚΑ.

Συγκεκριμένα:

ΚΑΝΤΕ CLICK ΓΙΑ ΝΑ ΜΑΘΑΙΝΕΤΕ ΠΡΩΤΟΙ ΤΙΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Το Δημόσιο θα πληρώσει τις συντάξεις τη Μεγάλη Τετάρτη,
24 Απριλίου 2019.
Το ΙΚΑ τη Μεγάλη Τετάρτη 24 Απριλίου 2019.

Για τα υπόλοιπα ταμεία οι συντάξεις του Μαΐου θα πληρωθούν ως
εξής:

Το ΝΑΤ θα πληρώσει τις συντάξεις τη Μεγάλη Τετάρτη 24
Απριλίου 2019.
Ο ΟΑΕΕ θα δώσει τις συντάξεις Μαΐου 2019 τη Μεγάλη Τρίτη
23 Απριλίου 2019.
Ο ΟΓΑ θα πληρώσει τις συντάξεις Μαΐου 2019 τη Μεγάλη
Τρίτη 23 Απριλίου 2019.
Τα υπόλοιπα ταμεία του υπουργείου Εργασίας θα πληρώσουν
τις συντάξεις τη Μεγάλη Τετάρτη, 24 Απριλίου 2019.
Οι προσωρινές συντάξεις Ενόπλων Δυνάμεων, Σωμάτων
Ασφαλείας και Πυροσβεστικού Σώματος του Μαΐου θα
καταβληθούν τη Μεγάλη Τετάρτη.
Το ΕΤΕΑΕΠ θα δώσει τις επικουρικές συντάξεις στις 3
Μαΐου 2019.

Επιδόματα:

Το επίδοµα ενοικίου αναδροµικά από την 1η Ιανουαρίου.
Το ΚΕΑ.
Τα αναπηρικά, διατροφικά και λοιπά προνοιακά
(στεγαστικής συνδροµής και οµογενών) επιδόµατα για τους
µήνες έως και τον Απρίλιο.
Οι συντάξεις και τα επιδόµατα των ανασφάλιστων
υπερηλίκων.

Πριν από το Πάσχα, ο ΟΠΕΚΑ θα προχωρήσει και σε εµβόλιµη
πληρωµή ποσών επιδόµατος παιδιού.

ΠΗΓΗ:https://www.ethnos.gr/oikonomia/32942_pasha-2019-pote-pli
ronontai-syntaxeis-kai-epidomata

