
 

 

ΘΕΜΑ: Χορήγηςη αςφαλιςτικήσ κάλυψησ ςτουσ αςφαλιςμζνουσ  του Ι.Κ.Α.-Ε.Σ.Α.Μ., 
παράταςη αςφαλιςτικήσ κάλυψησ ανζργων και  αςφαλιςμζνων  Ο.Α.Ε.Ε., Ε.Σ.Α.Α. 
και Ο.Γ.Α., που εμπίπτουν ςτισ διατάξεισ ν.4254/2014 (Α,85). 

 
 

    ασ γνωρίηουμε ότι, λόγω των προβλθμάτων που αντιμετωπίηουν οι εργαηόμενοι, με 
αποτζλεςμα να μθν μποροφν να ςυμπλθρϊςουν τισ ελάχιςτεσ χρονικζσ προχποκζςεισ για τθ 
χοριγθςθ αςφαλιςτικισ ικανότθτασ και προκειμζνου να μθν μείνουν αναςφάλιςτοι οι ίδιοι και 
τα μζλθ οικογενείασ τουσ,  ιδθ προωκείται  διάταξθ νόμου, με τθν οποία προβλζπεται ότι: 
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  Αρ. Πρωτ. Φ.40021/οικ. 4612 / 164 

   
ΠΡΟ:  
1.  ΙΚΑ-ΕΣΑΜ 
α. Γραφείο κ. Διοικητή 
β. Γεν. Δ/νςη Αςφ/κϊν Τπηρ. 
    Διεφκυνςθ Παροχϊν 
    Αγίου Κωνςταντίνου 8 
    102 41 Ακινα 
2.  Ο.Α.Ε.Δ. 

Γραφείο κ. Διοικθτι 
Εκνικισ Αντιςτάςεωσ 8 
174  Άλιμοσ 

3. Ο.Α.Ε.Ε. 
    Γραφείο κ. Διοικθτι 
    Ακαδθμίασ 22, 10671 Ακινα 
4. Ο.Γ.Α. 
    Γραφείο κ. Διοικθτι 
    Πατθςίων 30, 10677 Ακινα 
5. Ε.Σ.Α.Α. 
    Γραφείο κ. Προζδρου 
    Μάρνθ 22, 10433 Ακινα 
6. Σ.Α.Τ.Σ.Ε.Κ.Ω. 
    Γραφείο κ. Προζδρου 
    Πατθςίων 54, 10682 Ακινα 
7. Ε.Σ.Α.Π.-Μ.Μ.Ε. 
    Γραφείο κ. Προζδρου 
    Περαιβοφ 20 & Καλλιρόθσ 5 
    11743 Ακινα 
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α) ςτουσ αςφαλιςμζνουσ του Ι.Κ.Α.-Ε.Σ.Α.Μ. και ςτα μζλθ οικογζνειασ τουσ, για τθν περίοδο 
από 1/3/2016 ζωσ 28/2/2017, είναι δυνατι θ χοριγθςθ παροχϊν αςκζνειασ ςε είδοσ, με τθ 
ςυμπλιρωςθ τουλάχιςτον πενιντα (50) θμερϊν αςφάλιςθσ, είτε κατά το προθγοφμενο 
θμερολογιακό ζτοσ (2015), είτε κατά το τελευταίο δεκαπεντάμθνο, χωρίσ να ςυνυπολογίηονται 
οι θμζρεσ που πραγματοποιικθκαν κατά το τελευταίο θμερολογιακό τρίμθνο του 
δεκαπεντάμθνου. 

β) ςτουσ ανζργουσ θλικίασ άνω των 29 και ζωσ 55 ετϊν, που ζχουν κάνει χριςθ των 
διατάξεων τθσ παρ. 4 του άρκρου 5 του ν.2768/1999 (Α, 273) όπωσ ζχουν τροποποιθκεί και 
ιςχφουν, θ αςφαλιςτικι κάλυψθ για παροχζσ αςκζνειασ ςε είδοσ, παρατείνεται ζωσ τθν 28θ 
Φεβρουαρίου 2017. 

γ)ςτουσ αςφαλιςμζνουσ του Ο.Α.Ε.Ε. θλικίασ άνω των 30 και ζωσ 65 ετϊν, που διζκοψαν τθν 
άςκθςθ του επαγγζλματοσ τουσ, ζχουν κάνει χριςθ των διατάξεων τθσ παρ.8 του άρκρου 
δευτζρου του ν.3845/2010 (Α,65)  και παραμζνουν άνεργοι, θ αςφαλιςτικι κάλυψθ  για 
παροχζσ αςκζνειασ ςε είδοσ παρατείνεται ζωσ τθν 28θ Φεβρουαρίου 2017. 

δ) ςτουσ αςφαλιςμζνουσ του Ο.Α.Ε.Ε., του Ε.Σ.Α.Α. και ςτουσ υπεριλικεσ αςφαλιςμζνουσ 
του Ο.Γ.Α., που ζχουν κάνει χριςθ των διατάξεων τθσ υποπ. Α3, του άρκρου πρϊτου του 
ν.4254/2014 (Α, 85), θ αςφαλιςτικι κάλυψθ για παροχζσ ςε είδοσ, παρατείνεται ζωσ 
28/2/2017. 

ε) ςτουσ εργαηόμενουσ των επιχειριςεων με τθν επωνυμία «ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΣΡΟΧΑΙΟΤ ΤΛΙΚΟΤ 
ΕΛΛΑΔΟ Α.Ε.», «ΝΑΤΠΗΓΕΙΑ ΚΑΡΑΜΑΓΚΑ», τθσ Ναυπθγοεπιςκευαςτικισ Ζϊνθσ Περάματοσ 
και των Ναυπθγείων Ελευςίνασ, κακϊσ και τα μζλθ οικογζνειασ τουσ, για τθν περίοδο από 
1/3/2016 ζωσ 28/2/2017, είναι δυνατι θ χοριγθςθ παροχϊν αςκζνειασ ςε είδοσ, χωρίσ τθν 
προχπόκεςθ ςυμπλιρωςθσ θμερϊν αςφάλιςθσ. 

ςτ) ςτουσ πωλθτζσ Λαϊκοφ Λαχείου, οι οποίοι υπάγονται ςτο κεφάλαιο ΙΓ του Κανονιςμοφ 
Αςφάλιςθσ του ΙΚΑ-ΕΣΑΜ, κακϊσ κα τα μζλθ οικογενείασ τουσ, που αναφζρονται ςτο άρκρο 33 
του α.ν.1846/1951 (Α’ 179), για τθν χρονικι περίοδο από 1/3/2016 ζωσ 28/2/2017 καλφπτονται 
από τον ΕΟΠΤΤ για παροχζσ αςκζνειασ ςε είδοσ χωρίσ τθν προχπόκεςθ τθσ ςυμπλιρωςθσ 
απαιτοφμενων θμερϊν αςφάλιςθσ. 

Μζχρι τθν ολοκλιρωςθ τθσ ςχετικισ νομοκετικισ διαδικαςίασ και δεδομζνου ότι, τθν 
29θ/2/2016 λιγει θ αςφαλιςτικι ικανότθτα των ανωτζρω αςφαλιςμζνων, παρακαλοφμε όπωσ 
ενθμερϊςετε τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ ςασ ότι: 

i. Χοριγθςθ αςφαλιςτικισ ικανότθτασ ςτουσ αςφαλιςμζνουσ του Ι.Κ.Α.-Ε.Σ.Α.Μ., για τθν 
περίοδο 1/3/2016 ζωσ 28/2/2017, γίνεται με τθν ςυμπλιρωςθ τουλάχιςτον πενιντα (50) 
θμερϊν αςφάλιςθσ, είτε κατά το προθγοφμενο θμερολογιακό ζτοσ (2015), είτε κατά το 
τελευταίο δεκαπεντάμθνο, χωρίσ να ςυνυπολογίηονται οι θμζρεσ που πραγματοποιικθκαν 
κατά το τελευταίο θμερολογιακό τρίμθνο του δεκαπεντάμθνου. 

ii. Χοριγθςθ αςφαλιςτικισ ικανότθτασ των εργαηομζνων των επιχειριςεων με τθν 
επωνυμία «ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΣΡΟΧΑΙΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΕΛΛΑΔΟ Α.Ε.» και «ΝΑΤΠΗΓΕΙΑ ΚΑΡΑΜΑΓΚΑ», τθσ 
Ναυπθγοεπιςκευαςτικισ Ζϊνθσ Περάματοσ και των Ναυπθγείων Ελευςίνασ,  για τθν περίοδο 
1/3/2016 ζωσ 28/2/2017, γίνεται χωρίσ τθν ςυμπλιρωςθ των απαιτοφμενων θμερϊν 
αςφάλιςθσ. 

iii. Χοριγθςθ αςφαλιςτικισ ικανότθτασ ςτουσ πωλθτζσ Λαϊκοφ Λαχείου, οι οποίοι 
υπάγονται ςτο κεφάλαιο ΙΓ του Κανονιςμοφ Αςφάλιςθσ του ΙΚΑ-ΕΣΑΜ, κακϊσ κα τα μζλθ 
οικογενείασ τουσ, που αναφζρονται ςτο άρκρο 33 του α.ν.1846/1951 (Α’ 179), για τθν χρονικι 
περίοδο από 1/3/2016 ζωσ 28/2/2017 γίνεται χωρίσ τθν προχπόκεςθ τθσ ςυμπλιρωςθσ 
απαιτοφμενων θμερϊν αςφάλιςθσ. 
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iv. Παρατείνεται θ αςφαλιςτικι κάλυψθ για παροχζσ αςκζνειασ ςε είδοσ ζωσ 28/2/2017, 
των ανζργων που ζχουν κάνει χριςθ των διατάξεων τθσ παρ. 4 του άρκρου 5 του ν.2768/1999 
(Α, 273), όπωσ ζχει τροποποιθκεί και ιςχφει. 

v. Παρατείνεται θ αςφαλιςτικι κάλυψθ για παροχζσ ςε είδοσ ζωσ 28/2/2017, ςτουσ 
αςφαλιςμζνουσ του Ο.Α.Ε.Ε. που ζχουν κάνει χριςθ των διατάξεων τθσ παρ. 8 του άρκρου 
δεφτερου  του ν.3845/2010 (Α, 65) και τθσ περ. Α, τθσ υποπ. Α3, του άρκρου πρϊτου του 
ν.4254/2014 (Α, 85). 

vi. Παρατείνεται θ αςφαλιςτικι κάλυψθ για παροχζσ ςε είδοσ ζωσ 28/2/2017, ςτουσ 
αςφαλιςμζνουσ του Ε.Σ.Α.Α. που ζχουν κάνει χριςθ των διατάξεων τθσ περ. Β, τθσ υποπ. Α3, 
του άρκρου πρϊτου του ν.4254/2014 (Α, 85)και των διατάξεων του άρκρου 30 του 
ν.4320/2015 (Α,29) . 

vii. Παρατείνεται θ αςφαλιςτικι κάλυψθ για παροχζσ ςε είδοσ ζωσ 28/2/2017, ςτουσ 
υπεριλικεσ αςφαλιςμζνουσ του Ο.Γ.Α. των οποίων το αςφαλιςτικό δικαίωμα επανεξετάηεται 
βάςει τθσ περ. 5, τθσ υποπ. ΙΑ6, του άρκρου πρϊτου του ν.4093/2012 (Α,222) και ζχουν κάνει 
χριςθ τθσ διατάξεων τθσ περ. Γ, τθσ υποπ. Α3, του άρκρου πρϊτου του ν.4254/2014 (Α, 85). 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Εςωτερική Διανομή: 
1. Γραφείο κ. Τπουργοφ 
2. Γραφείο κ. Αναπλ. Τπουργοφ 

Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ 
3. Γραφείο κ. Γεν. Γραμματζα 
    Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ 

4. Δ/νςθ Κφριασ Αςφάλιςθσ Μιςκωτϊν και 
Αςκζνειασ (Δ13) 

   Σμιμα Αςφάλιςθσ Αςκζνειασ,    Μθτρότθτασ & 
κατ Οίκον Φροντίδασ 

5. Διευκφνςεισ Γενικισ Γραμματείασ 
Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ 

 

Ο  ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΕΡΓΑΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 

ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΛΕΓΚΤΗ 

 

 

 

ΑΝΑΣΑΙΟ ΠΕΣΡΟΠΟΤΛΟ 
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