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Θέκα: «Υορήγεζε αζθαιηζηηθής ηθαλωηεηας κε κεηφκέλες προψποζέζεης γηα ηο απω
01/03/2017 – 28/02/2018 τροληθω δηάζηεκα ζε αζθαιηζκέλοσς ηοσ πρϋελ
ΗΚΑ – ΔΣΑΜ. Παράηαζε αζθαιηζηηθής θάισυες αλέργφλ»
αο θνηλνπνηνύκε ην κε αξηζ. Φ40021/νηθ.7559/327/20-2-17 έγγξαθν ηνπ
Τπνπξγείνπ Εξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγύεο, κε ην
νπνίν καο γλσζηνπνηείηαη όηη πξνσζείηαη γηα ςήθηζε ζρεηηθή κε ην ζέκα δηάηαμε
λόκνπ, κε ηελ νπνία πξνβιέπνληαη ηα εμήο:
α) ζηοσς αζθαιηζκέλοσς ηοσ πρϋελ ΗΚΑ – ΔΣΑΜ

θαη ζηα κέιε

νηθνγέλεηάο ηνπο, γηα ηελ πεξίνδν από 1/3/2017 έσο 28/2/2018, είλαη δσλαηή ε
τορήγεζε αζθαιηζηηθής ηθαλωηεηας, κε ηε ζσκπιήρφζε ηοσιάτηζηολ
πελήληα (50) εκερϋλ αζθάιηζεο, είηε θαηά ην πξνεγνύκελν εκεξνινγηαθό έηνο
(2016), είηε θαηά ην ηειεπηαίν δεθαπεληάκελν, ρσξίο λα ζπλππνινγίδνληαη νη
εκέξεο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ θαηά ην ηειεπηαίν εκεξνινγηαθό ηξίκελν ηνπ
δεθαπεληακήλνπ.
β) ζηοσς αλέργοσς ειηθίας άλφ ηφλ 29 θαη έφς 55 εηϋλ, πνπ έρνπλ
θάλεη ρξήζε ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξ.4 ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ λ.2768/1999 (Α`273)
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όπσο έρνπλ ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρύνπλ, ε αζθαιηζηηθή θάιπςε γηα παξνρέο
αζζέλεηαο ζε είδνο παξαηείλεηαη έσο ηελ 28ε Φεβξνπαξίνπ 2018.
γ) ζηοσς εργαδωκελοσς ηφλ επητεηρήζεφλ κε ηελ επφλσκία «ΔΣΑΗΡΔΗΑ
ΣΡΟΥΑΗΟΤ
«ΝΑΤΠΖΓΔΗΑ

ΤΛΗΚΟΤ

ΔΛΛΑΓΟ

ΚΑΡΑΜΑΓΚΑ»

Α.Δ.»,

«ΝΑΤΠΖΓΔΗΑ

θαη

ηφλ

ΔΛΔΤΗΝΑ»,

επητεηρήζεφλ

ηες

Νασπεγοεπηζθεσαζηηθής Εϋλες Περάκαηος θαη ηφλ Νασπεγείφλ Διεσζίλας
θαζώο θαη ηα κέιε νηθνγέλεηάο ηνπο, γηα ηελ πεξίνδν από 1/3/2017 έσο 28/2/2018,
είλαη δπλαηή ε ρνξήγεζε παξνρώλ αζζέλεηαο ζε είδνο, ρσξίο ηελ πξνϋπόζεζε
ζπκπιήξσζεο εκεξώλ αζθάιηζεο.
Εηδηθά γηα ηνπο εξγαδόκελνπο ηεο παξαγξάθνπ απηήο, ε αζθαιηζηηθή
ηθαλόηεηα ζα ρνξεγείηαη κεηά από έιεγρν ηεο απαζρόιεζεο πνπ ζα πξνθύπηεη
από ζρεηηθή βεβαίσζε ηνπ Σκήκαηνο Εζόδσλ ηνπ Τπνθ/ηνο ειέγρνπ ηεο
Επηρείξεζεο.
δ) ζηοσς πφιεηές Λαχθοϊ Λατείοσ, νη νπνίνη ππάγνληαη ζην θεθάιαην ΙΓ
ηνπ Καλνληζκνύ Αζθάιηζεο ηνπ πξώελ ΙΚΑ – ΕΣΑΜ θαζώο θαη ηα κέιε
νηθνγέλεηάο ηνπο, γηα ηελ πεξίνδν από 1/3/2017 έσο 28/2/2018, θαιύπηνληαη από
ηνλ ΕΟΠΤΤ γηα παξνρέο αζζελείαο ζε είδνο ρσξίο ηε πξνϋπόζεζε ηεο
ζπκπιήξσζεο απαηηνύκελσλ εκεξώλ αζθάιηζεο.
Δπηζεκαίλεηαη ωηη γηα ηοσς αζθαιηζκέλοσς ηφλ περ. α, β θαη δ` θαζϋς
θαη γηα ηα απογεγρακκέλα έκκεζα κέιε ηοσς (ζϊδσγος θαη ηέθλα κέτρη 24
εηϋλ) ηο πρϋελ ΗΚΑ - ΔΣΑΜ ζα γλφζηοποηήζεη κέτρη ηέιος ηοσ ηρέτοληος
κελως ειεθηροληθά ηελ αζθαιηζηηθή ηθαλωηεηα ζηοσς Παρωτοσς Τγείας.
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ΑΝΑΣΑΗΟ ΜΠΛΔΚΟ
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Δζφηερηθή δηαλοκή:
1. Γξακκαηεία Δηνηθεηή
2. Γξαθεία Τπνδηνηθεηώλ
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