
 

Αξηζκ. Φ.80000/7870/305/16.6.2014 

 

(ΦΔΚ Β' 1619/19-06-2014) 

 

ΟΙ ΤΠΟΤΡΓΟΙ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΔΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ 

 

Έρνληαο ππφςε: 

 

1. Σηο δηαηάμεηο ηεο παξ. Γ ηεο ππνπαξαγξάθνπ Α3 ηνπ άξζξνπ πξψηνπ ηνπ λ. 4254/2014 (Α΄ 

85).  

 

2. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 90 ηνπ π.δ/ηνο 63/2005 (Α΄ 98) «Κψδηθα Ννκνζεζίαο γηα ηελ 

Κπβέξλεζε θαη ηα Κπβεξλεηηθά Όξγαλα». 

 

3. Σηο δηαηάμεηο ηνπ π.δ/ηνο 86/2012 (Α΄ 141) «Γηνξηζκφο Τπνπξγψλ, Αλαπιεξσηψλ 

Τπνπξγψλ θαη Τθππνπξγψλ». 

 

4. Σηο δηαηάμεηο ηεο αξηζ. Τ.48/09.7.2012 (Β΄ 2105) απφθαζεο Πξσζππνπξγνχ «Καζνξηζκφο 

αξκνδηνηήησλ ηνπ Αλαπιεξσηή Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ Υξήζηνπ ηατθνχξα». 

 

5. Σν γεγνλφο φηη απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο απφθαζεο απηήο πξνθαιείηαη δαπάλε αλψηαηνπ χςνπο 

είθνζη εθαηνκκπξίσλ επξψ  (20.000.000,00 €), ζε βάξνο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ ΔΟΠΤΤ ε 

νπνία ζα θαιπθζεί απφ ην πξσηνγελέο πιεφλαζκα γεληθήο  θπβέξλεζεο έηνπο 2013 θαη ε 

νπνία δελ πξνθαιεί επηπιένλ επηβάξπλζε ζηνλ θξαηηθφ Π/Τ πέξαλ απηήο πνπ είρε πξνβιεθζεί 

ζηελ αξηζ. 70/12/2014 έθζεζε ηνπ Γ.Λ.Κ. θαηά ηελ επεμεξγαζία ηνπ λ.4254/2014, 

 

απνθαζίδνπκε: 

 

1. α) Οη αζθαιηζκέλνη ηνπ Ο.Α.Δ.Δ. πνπ δηέθνςαλ ηελ επαγγεικαηηθή ηνπο δξαζηεξηφηεηα ή 

πξνέβεζαλ ζε δήισζε αδξάλεηαο εξγαζηψλ ζηε Γ.Ο.Τ. ζχκθσλα 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 δξαζηεξηφηεηα θαη 

δελ είλαη αζθαιηζκέλνη ζε άιιν θνξέα θαζψο, θαη  

 

β) νη αζθαιηζκέλνη ηνπ Σνκέα Μεραληθψλ θαη Δξγνιεπηψλ Γεκνζίσλ Έξγσλ ηνπ Δ.Σ.Α.Α., 

νη νπνίνη έρνπλ απνιέζεη ηελ αζθαιηζηηθή ηνπο ηθαλφηεηα ιφγσ νθεηιψλ ζηνλ αζθαιηζηηθφ 

ηνπο θνξέα, δηθαηνχληαη, νη ίδηνη θαη ηα πξνζηαηεπφκελα κέιε απηψλ, παξνρέο αζζέλεηαο ζε 

είδνο απφ ηνλ Δ.Ο.Π.Τ.Τ. κέρξη 28/2/2015, εθφζνλ νη νθεηιέο ηνπο αθνξνχλ ηα έηε 2011, 

2012 θαη 2013, ρσξίο λα εμεηάδεηαη ε αζθαιηζηηθή θαηάζηαζε ηνπ 2014, θαη ν κέζνο φξνο 

ηνπ ζπλνιηθνχ νηθνγελεηαθνχ θνξνινγεηένπ εηζνδήκαηνο γηα ηα αλσηέξσ έηε δελ ππεξβαίλεη 

ηα 12.000 επξψ. 

 

Πξνθεηκέλνπ νη αξκφδηεο ππεξεζίεο ησλ αζθαιηζηηθψλ θνξέσλ λα πξνβνχλ ζηε ρνξήγεζε 

αζθαιηζηηθήο ηθαλφηεηαο κέρξη 28/2/2015, γηα ηνλ ίδην ηνλ αζθαιηζκέλν θαη ηα 

πξνζηαηεπφκελα κέιε απηνχ, ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία, απαηηείηαη ε ππνβνιή 

αίηεζεο θαη ε πξνζθφκηζε αληίγξαθνπ εθθαζαξηζηηθνχ ζεκεηψκαηνο γηα ηα εηζνδήκαηα ησλ 

εηψλ 2011, 2012 θαη 2013.  



 

Οη αξκφδηεο ππεξεζίεο ησλ αζθαιηζηηθψλ θνξέσλ ειέγρνπλ ηα δηθαηνινγεηηθά θαη αθνχ 

δηαπηζηψζνπλ φηη ν κέζνο φξνο ηνπ ζπλνιηθνχ νηθνγελεηαθνχ θνξνινγεηένπ εηζνδήκαηνο ησλ 

ηξηψλ (3) πξνεγνπκέλσλ εηψλ δελ ππεξβαίλεη ην πνζφ ησλ δψδεθα ρηιηάδσλ επξψ (12.000,00 

€) θαη νη νθεηιέο απφ αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο έρνπλ δεκηνπξγεζεί ηα ίδηα έηε, πξνβαίλνπλ 

ζηελ ρνξήγεζε αζθαιηζηηθήο ηθαλφηεηαο (ζεψξεζε ηνπ βηβιηαξίνπ πγείαο) κέρξη 28/2/2015 

κε ηελ έλδεημε «άξζξν πξψην ππνπαξάγξαθνο Α3 ηνπ λ.4254/2014».  

 

ε πεξίπησζε αλαθξηβνχο δήισζεο δηαθφπηεηαη άκεζα ε αζθαιηζηηθή ηθαλφηεηα θαη 

αλαδεηνχληαη νη ηπρφλ θαηαβιεζείζεο δαπάλεο γηα ηαηξνθαξκαθεπηηθή θαη λνζειεπηηθή 

πεξίζαιςε. 

 

2) Οη ππεξήιηθεο αζθαιηζκέλνη ηνπ Ο.Γ.Α., ησλ νπνίσλ ην αζθαιηζηηθφ δηθαίσκα 

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

λ.4093/2012 (Α΄ 222) θαη δελ πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο γηα ηε ρνξήγεζε ζχληαμεο, θαη ηα 

πξνζηαηεπφκελα κέιε απηψλ ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία, δηθαηνχληαη παξνρέο 

αζζέλεηαο ζε είδνο κέρξη 28.2.2015, κε ηελ ππνβνιή ζρεηηθήο αίηεζεο ζηηο αξκφδηεο 

ππεξεζίεο ηνπ Οξγαληζκνχ.  

 

3) Σα αζθαιηζηηθά ηακεία θαη ν Δ.Ο.Π.Τ.Τ. νθείινπλ λα εμαζθαιίζνπλ ηελ μερσξηζηή 

παξαθνινχζεζε ηεο δαπάλεο ζην πιαίζην ηεο παξνχζαο απφθαζεο. 

 

4) Η κεηαθνξά ηνπ πνζνχ πξνο ηνλ Δ.Ο.Π.Τ.Τ., κε ηε κνξθή ηεο επηρνξήγεζεο, ζα γίλεηαη 

ζηαδηαθά αλάινγα κε ηελ πνξεία ησλ πιεξσκψλ έηζη φπσο απηή ζα πξνθχπηεη απφ ηηο 

κεληαίεο αλαθνξέο ηνπ ΔΟΠΤΤ νη νπνίεο απνζηέιινληαη εληφο 10 εκεξψλ κεηά ην ηέινο ηνπ 

πξνεγνχκελνπ κήλα πξνο ην Τπνπξγείν Τγείαο (Γ.Γ.Ο.Τ.) θαη ην Γ.Λ.Κ. (Γ.Π.Γ.Κ.). Οη 

κεηαθνξέο ησλ πηζηψζεσλ ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ ζε ηξεηο δφζεηο ε ηειεπηαία εθ ησλ νπνίσλ 

ην Γεθέκβξην 2014 θαη ζα αθνξά ην ρξνληθφ δηάζηεκα Ιαλνπαξίνπ − Φεβξνπαξίνπ 2015, κε 

βάζε ηελ εθηίκεζε ηνπ Δ.Ο.Π.Τ.Τ. γηα ηελ πνξεία ησλ ππνρξεψζεσλ θαη ησλ πιεξσκψλ.  

 

Η απφθαζε απηή λα δεκνζηεπζεί ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο. 

 

Αζήλα, 16 Ινπλίνπ 2014 

 

ΟΙ ΤΠΟΤΡΓΟΙ 

 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΥΡΗΣΟ ΣΑΪΚΟΤΡΑ 

 

ΔΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ 

ΙΩΑΝΝΗ ΒΡΟΤΣΗ 


