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Χορήγηση και παράταση ασψαλιστικής ικανότητας 2022-2023

1. Χορηγείται ασψαλιστική ικανότητα για παροχές υγειονομικής περίθαλψης σε είδος, για το χρονικό

διάστημα από 1.3.2022 έως 28.2.2023, χωρίς την προϋπόθεση συμπλήρωσης των απαιτούμενων, γιατο

ανωτέρω χρονικό διάστημα, ημερών ασψάλισης, στα κατωτέρω πρόσωπα και τα μέλη των οικογενειών

τους:

α) Στους εργαζομένους στην επιχείρηση μετην επωνυμία «Εταιρεία Τροχαίου Υλικού Ελλάδος Α.Ε.», στα

Ναυπηγεία Σκαραμαγκά, στη Ναυπηγοεπισκευαστική Ζώνη Περάματος και στα Ναυπηγεία Ελευσίνας.

β) Στους αναβάτες ιπποδρομιών, στους μαθητευόμενους αναβάτες και στους προπονητές δρομώνων

ίππων.

γ) Στα πρόσωπα που υπάγονται στην ασψάλιση του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασψάλισης

(ε-Ε.Φ.Κ.Α.) ως μισθωτοί, αποκλειστικά βάσει της περ. δ’ της παρ. 3 του άρθρου 38 του ν. 4387/2016 (Α’

85).

δ) Στα πρόσωπα που έχουν υπαχθεί στο πεδίο εψαρμογής των παρ. 1 και 2 του άρθρου 10 της από

26.7.2018 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 138), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 3 του ν.

4576/20 18 (Α’ 196).

ε) Στα πρόσωπα που υπάγονται στο πεδίο εψαρμογής των υπουργικών αποψάσεων που εκδόθηκαν κατ’

εξουσιοδότηση της παρ. 2 του άρθρου 8 του ν. 2256/1994 (Α’ 196).

στ) Στα πρόσωπα που έλαβαν, για διάστημα τουλάχιστον δύο (2) μηνών ή πενήντα (50) ημερών εντός

του έτους 2021, αποζημίωση ειδικού σκοπού από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων

κατόπιν υποβολής μονομερούς υπεύθυνης δήλωσης.

2. Παρατείνεται, γιατο χρονικό διάστημα από 1.3.2022 έως και 28.2.2023, η ασψαλιστική ικανότητα για

παροχές υγειονομικής περίθαλψης σε είδος των κατωτέρω προσώπων και των μελών των οικογενειών

τους:

α) Των ασψαλισμένων που έχουν κάνει χρήση των περ. Α’, Β και Γ της υποπαρ. Α.3 της παρ. Α του

άρθρου πρώτου του ν. 4254/2014 (Α’ 85) και της παρ. 7 του άρθρου 30 του ν. 4320/2015 (Α’ 29).

β) Των ανέργων ηλικίας άνω των 29 και έως 55 ετών που έχουν κάνει χρήση της παρ. 4 του άρθρου 5 του

ν. 2768/1999 (Α’ 273).

γ) Των ανέργων ασψαλισμένων του πρώην Οργανισμού Ασψάλισης Ελεύθερων Επαγγελματιών

(Ο.Α.Ε.Ε.), ηλικίας άνω των τριάντα (30) και έως εξήντα επτά (67) ετών, που διέκοψαν την άσκηση του


