
 

Αζήλα, 18-6-2014 

Αξηζκ. πξση. :Φ.80000/νηθ.12777/505 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ 

ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΦΑΛΙΕΩΝ 

ΓΕΝ. ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ 

ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΑΦΑΛΙΗ ΑΘΕΝΕΙΑ ΚΑΙ ΜΗΣΡΟΣΗΣΑ / Σκήκα Α 

 

Πξνο: 1. Ο.Α.Ε.Ε.  

 α) Γξαθείν Δηνηθεηή  

 β) Γελ. Δ/λζε Αζθαιηζηηθώλ Τπεξεζηώλ  

  

 2. Ε.Σ.Α.Α.  

 α) Γξαθείν Πξνέδξνπ  

 β) Γελ. Δ/λζε Αζθάιηζεο - Παξνρώλ  

 γ) ΣΤΜΕΔΕ- Δ/λζε Εηζθνξώλ  

 (επί εγγξ. 39371/22-5-2014)  

  

 3. Ο.Γ.Α.  

 α) Γξαθείν Δηνηθεηή  

 β) Γελ. Δ/λζε Αζθάιηζεο  

 

Πιεξνθνξίεο : Αλδξηάλα Καξακπιηάλε 

Tει. 210-3368101 

Φαμ : 210-3368105 

e-mail: asfasth@ggka.gr 

 

ΘΕΜΑ : Υνξήγεζε αζθαιηζηηθήο ηθαλόηεηαο γηα παξνρέο αζζέλεηαο ζε είδνο θαη’ εθαξκνγή 

σλ δηαηάμεσλ ηεο ππνπαξαγξάθνπ Α3 ηνπ άξζξνπ πξώηνπ ηνπ λ.4254/2014 (Α,85) 

 

αο ελεκεξώλνπκε όηη κε ηηο δηαηάμεηο ηεο ππνπαξάγξαθνπ Α3 ηνπ άξζξνπ πξώηνπ ηνπ 

λ.4254/2014 (Α,85) πξνβιέπεηαη όηη: 

 

α) Αζθαιηζκέλνη ηνπ Ο.Α.Ε.Ε. πνπ δηέθνςαλ ηελ επαγγεικαηηθή ηνπο δξαζηεξηόηεηα ή 

πξνέβεζαλ ζε δήισζε αδξάλεηαο εξγαζηώλ ζηε Δ.Ο.Τ. ζύκθσλα κε ηελ 

ΠΟΛ.1102/14.7.2005 θαη δελ εκπίπηνπλ ζηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 8 ηνπ άξζξνπ 

δεπηέξνπ ηνπ λ.3845/2010 (Α, 65) ή ζπλερίδνπλ ηελ επαγγεικαηηθή ηνπο δξαζηεξηόηεηα θαη 

δελ είλαη αζθαιηζκέλνη ζε άιιν θνξέα, δηθαηνύληαη, νη ίδηνη θαη ηα πξνζηαηεπόκελα κέιε 

απηώλ, παξνρέο αζζέλεηαο ζε είδνο, κέρξη 28/2/2015, εθόζνλ νη νθεηιέο ηνπο αθνξνύλ ηα έηε 

2011, 2012 θαη 2013 θαη ν κέζνο όξνο ηνπ ζπλνιηθνύ νηθνγελεηαθνύ θνξνινγεηένπ 

εηζνδήκαηνο γηα ηα αλσηέξσ έηε δελ ππεξβαίλεη ηα 12.000 επξώ, 

 

β) Αζθαιηζκέλνη ηνπ Σνκέα Μεραληθώλ θαη Εξγνιεπηώλ Δεκνζίσλ Έξγσλ ηνπ Ε.Σ.Α.Α. νη 

νπνίνη έρνπλ απνιέζεη ηελ αζθαιηζηηθή ηνπο ηθαλόηεηα ιόγσ νθεηιώλ ζηνλ αζθαιηζηηθό ηνπο 

θνξέα, δηθαηνύληαη, νη ίδηνη θαη ηα πξνζηαηεπόκελα κέιε απηώλ, παξνρέο αζζέλεηαο ζε είδνο, 

κέρξη 28/2/2015, εθόζνλ νη νθεηιέο ηνπο αθνξνύλ ηα έηε 2011, 2012 θαη 2013 θαη ν κέζνο 



όξνο ηνπ ζπλνιηθνύ νηθνγελεηαθνύ θνξνινγεηένπ εηζνδήκαηνο γηα ηα αλσηέξσ έηε δελ 

ππεξβαίλεη ηα 12.000 επξώ, 

 

γ) Οη ππεξήιηθεο αζθαιηζκέλνη ηνπ Ο.Γ.Α., ησλ νπνίσλ ην αζθαιηζηηθό δηθαίσκα 

επαλεμεηάδεηαη βάζεη ηεο πεξίπησζεο 5 ηεο ππνπαξαγξάθνπ ΙΑ6 ηνπ άξζξνπ πξώηνπ ηνπ 

λ.4093/2012 (Α,222) θαη δελ πιεξνύλ ηηο πξνϋπνζέζεηο γηα ηε ρνξήγεζε ζύληαμεο, θαη ηα 

πξνζηαηεπόκελα κέιε απηώλ, δηθαηνύληαη παξνρέο αζζέλεηαο ζε είδνο κέρξη 28.2.2015 θαη 

 

δ) Με θνηλή απόθαζε ησλ Τπνπξγώλ Εξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Πξόλνηαο θαη 

Οηθνλνκηθώλ θαζνξίδνληαη ε δηαδηθαζία, ηα εηδηθόηεξα ζέκαηα θαη θάζε αλαγθαία 

ιεπηνκέξεηα γηα ηελ εθαξκνγή ησλ αλσηέξσ. 

 

Γηα ηελ πινπνίεζε ησλ πξναλαθεξνκέλσλ εθδόζεθε ε ΚΤΑ 

αξηζ.Φ.80000/7870/305/16.6.2014 «Καζνξηζκόο δηαδηθαζίαο θαη δηθαηνινγεηηθώλ γηα 

παξνρέο αζζέλεηαο ζε είδνο, θαη΄εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ πξώηνπ ππνπαξάγξαθνο Α3 ηνπ 

λ.4254/2014(Α, 85)», ε νπνία βξίζθεηαη ζην Εζληθό Σππνγξαθείν πξνο δεκνζίεπζε. 

 

Καηόπηλ ησλ αλσηέξσ, νη αξκόδηεο ππεξεζίεο ησλ θνξέσλ, αθνύ ειέγμνπλ όηη πιεξνύληαη νη 

πξνβιεπόκελεο πξνϋπνζέζεηο (νθεηιέο θαη εηζνδήκαηα) πξνβαίλνπλ ζηε ρνξήγεζε 

αζθαιηζηηθήο ηθαλόηεηαο κε ζεώξεζε ηνπ βηβιηαξίνπ πγείαο ηνπ αζθαιηζκέλνπ θαη ηπρόλ 

κειώλ νηθνγελείαο απηνύ, κέρξη 28/2/2015 κε ηελ έλδεημε « άξζξν πξώην ππνπαξάγξαθνο Α3 

ηνπ λ.4254/2014». 

 

ε πεξίπησζε αλαθξηβνύο δήισζεο δηαθόπηεηαη άκεζα ε αζθαιηζηηθή ηθαλόηεηα θαη 

αλαδεηνύληαη νη ηπρόλ θαηαβιεζείζεο δαπάλεο γηα ηαηξνθαξκαθεπηηθή θαη λνζειεπηηθή 

πεξίζαιςε. 

 

 

 

Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΣΡΙΑ 

Δξ. ΑΡΣΕΜΙ ΑΝΑΓΝΩΣΟΤ ΔΕΔΟΤΛΗ 


