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ΘΕΜΑ: «Χορήγηση - παράταση ασφαλιστικής ικανότητας για το ασφαλιστικό 
έτος 2022»

   Σας κοινοποιούμε για γνώση και εφαρμογή το άρθρο 27 του ν.4892/2022  (Α’ 28)  

«Εκσυγχρονισμός του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης και 

άλλες επείγουσες διατάξεις», με το οποίο ορίζεται η χορήγηση –παράταση της 

ασφαλιστικής ικανότητας από τον  e-Ε.Φ.Κ.Α. στους ασφαλισμένους και ανέργους, 

καθώς και στα μέλη οικογενείας τους για την περίοδο από 1/3/2022 έως 28/2/2023.

Ειδικότερα:

 1. Χορηγείται ασφαλιστική ικανότητα για παροχές υγειονομικής περίθαλψης σε 

είδος, για το χρονικό διάστημα από 1.3.2022 έως 28.2.2023, χωρίς την 

συμπλήρωση των απαιτούμενων ημερών ασφάλισης που προβλέπεται στην παρ.8 

του άρθρου 37 του ν.4670/2020 (Α’ 23) στα κατωτέρω πρόσωπα και στα μέλη των 

οικογενειών τους:

    α) Στους εργαζομένους στην επιχείρηση με την επωνυμία «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΧΑΙΟΥ 

ΥΛΙΚΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.», στα Ναυπηγεία Σκαραμαγκά, στη 

Ναυπηγοεπισκευαστική Ζώνη Περάματος και στα Ναυπηγεία Ελευσίνας. 
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    β) Στους αναβάτες ιπποδρομιών, στους μαθητευόμενους αναβάτες και στους 

προπονητές δρομώνων ίππων.

    γ) Στα πρόσωπα που υπάγονται στην ασφάλιση του Ηλεκτρονικού Εθνικού 

Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-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 εφαρμογής 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.4576/2018 (Α’ 196).

    ε) Στους πληγέντες από θεομηνίες και φυσικές καταστροφές που υπάγονται στο 

πεδίο εφαρμογής των υπουργικών αποφάσεων κατ` εξουσιοδότηση της παρ. 2 του 

άρθρου 8 του ν. 2256/1994 (Α` 196).

 στ) Στα πρόσωπα που έλαβαν, για διάστημα τουλάχιστον δυο μηνών ή πενήντα 

(50) ημερών εντός του έτους 2021, αποζημίωση ειδικού σκοπού από το Υπουργείο 

Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων  κατόπιν υποβολής μονομερούς υπεύθυνης 

δήλωσης. Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται, εφόσον πληρούνται οι 

προϋποθέσεις της περίπτωσης αυτής, τα πρόσωπα που εμπίπτουν στο πεδίο 

εφαρμογής των κάτωθι υπουργικών αποφάσεων και εντάχθηκαν στις σχετικές 

ρυθμίσεις:

1.Της υπ’ αρ. οικ.6995/231/15-2-2021 (Β΄ 607) κοινής υπουργικής απόφασης, 

δηλαδή δικαιούχοι της αποζημίωσης ειδικού σκοπού του άρθρου δεκάτου τρίτου 

της από 14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 64), όπως αυτή 

κυρώθηκε με το άρθρο 3 του ν. 4682/2020 (Α’ 76), για τους μήνες Ιανουάριο και 

Φεβρουάριο 2021 και συγκεκριμένα: (α) Τα πρόσωπα που ασκούν το επάγγελμα 

του ξεναγού και είναι υπόχρεα καταβολής εισφορών στον e-ΕΦΚΑ καθώς και τα 

πρόσωπα που αποφοίτησαν, από διετούς φοίτησης, Σχολές Ξεναγών εντός του 

2019 και του 2020 και είναι εγγεγραμμένα στο Μητρώο Ξεναγών (ΜΗ.ΞΕΝ.) και 

διαθέτουν ξεναγική ταυτότητα, (β) Οι τουριστικοί συνοδοί οι οποίοι απασχολήθηκαν 

με σχέση εξαρτημένης εργασίας σε τουριστικές επιχειρήσεις όλης της χώρας καθ’ 

όλη τη θερινή τουριστική περίοδο του 2019, με πλήρη ή μερική απασχόληση, και 

είναι καταχωρημένοι στο Μητρώο μελών του πανελλήνιου σωματείου τουριστικών 

συνοδών μέχρι 31/12/2020, εφόσον προσκομίσουν βεβαίωση του Μητρώου μελών 

του οικείου σωματείου περί της εγγραφής τους ως μέλος, (γ) Οι εργαζόμενοι του 

τουριστικού κλάδου οι οποίοι απασχολήθηκαν με σχέση εξαρτημένης εργασίας σε 

τουριστικές επιχειρήσεις όλης της χώρας καθ’ όλη τη θερινή τουριστική περίοδο του 
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2019, με πλήρη ή μερική απασχόληση, χωρίς να έχουν δικαίωμα 

επαναπρόσληψης κατά τις ισχύουσες διατάξεις, σε επιχειρήσεις με ΚΑΔ 79.11 

«Δραστηριότητες ταξιδιωτικών πρακτορείων», 79.12 «Δραστηριότητες γραφείων 

οργανωμένων ταξιδιών», και 79.90 «Άλλες δραστηριότητες υπηρεσιών κρατήσεων 

και συναφείς δραστηριότητες», εφόσον δεν επαναπροσλήφθηκαν και δεν 

απασχολήθηκαν από τους ανωτέρω εργοδότες - επιχειρήσεις κατά τη θερινή 

τουριστική περίοδο του 2020 και δεν υπάγονται στην τακτική επιδότηση ανεργίας 

της περ. β. της παρ. 2 του άρθρου 4 του ν. 1545/1985 (Α’ 91) σε συνδυασμό με την 

παρ. 9 του άρθρου 6 του ίδιου νόμου, (δ) Οι εργαζόμενοι οι οποίοι απασχολήθηκαν 

με σχέση εξαρτημένης εργασίας σε τουριστικές επιχειρήσεις όλης της χώρας, με 

πλήρη ή μερική απασχόληση, σε χειμερινά τουριστικά καταλύματα και 

χιονοδρομικά κέντρα από τον Οκτώβριο 2019 έως και τον Μάρτιο 2020 και δεν 

επαναπροσλήφθηκαν από τον Οκτώβριο του 2020 έως και τη δημοσίευση της 

ανωτέρω απόφασης.

2. Της υπ’ αρ. 45410/1-7-2021 (B΄ 2883) κοινής υπουργικής απόφασης, δηλαδή 

δικαιούχοι της αποζημίωσης ειδικού σκοπού του άρθρου δεκάτου τρίτου της από 

14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 64), όπως αυτή κυρώθηκε με το 

άρθρο 3 του ν. 4682/2020 (Α’ 76), για τους μήνες Μάρτιο, Απρίλιο και Μάιο 2021 

και συγκεκριμένα οι κάτωθι κατηγορίες εργαζομένων: (α) Τα πρόσωπα που ασκούν 

το επάγγελμα του ξεναγού και είναι υπόχρεα καταβολής εισφορών στον e - ΕΦΚΑ 

καθώς και τα πρόσωπα που αποφοίτησαν από διετούς φοίτησης Σχολές Ξεναγών 

εντός του 2019 και του 2020 και είναι εγγεγραμμένα στο Μητρώο Ξεναγών 

(ΜΗ.ΞΕΝ.) και διαθέτουν ξεναγική ταυτότητα, (β) Οι τουριστικοί συνοδοί, οι οποίοι 

είναι καταχωρημένοι στο Μητρώο μελών του πανελλήνιου σωματείου τουριστικών 

συνοδών μέχρι 31/3/2021, εφόσον προσκομίσουν βεβαίωση του Μητρώου μελών 

του οικείου σωματείου περί της εγγραφής τους ως μέλος.

3. Της υπ’ αρ. 93226/22-11-2021 (Β΄ 5448) κοινής υπουργικής απόφασης, 

δηλαδή δικαιούχοι της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης ως αποζημίωσης ειδικού 

σκοπού του άρθρου δεκάτου τρίτου της από 14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού 

Περιεχομένου (Α` 64), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 3 του ν. 4682/2020 (Α` 76), 

για τον μήνα Ιούνιο 2021 και συγκεκριμένα οι κάτωθι κατηγορίες εργαζομένων: (α) 

Τα πρόσωπα που ασκούν το επάγγελμα του ξεναγού και είναι υπόχρεα καταβολής 

εισφορών στον e - ΕΦΚΑ καθώς και τα πρόσωπα που αποφοίτησαν από διετούς 

φοίτησης Σχολές Ξεναγών εντός του 2019, του 2020 και του 2021 και είναι 
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εγγεγραμμένα στο Μητρώο Ξεναγών (ΜΗ.ΞΕΝ.) και διαθέτουν ξεναγική ταυτότητα, 

(β) Οι τουριστικοί συνοδοί, οι οποίοι είναι καταχωρημένοι στο Μητρώο μελών του 

Πανελλήνιου Σωματείου Τουριστικών Συνοδών μέχρι 31/3/2021, εφόσον 

προσκομίσουν βεβαίωση του Μητρώου μελών του οικείου σωματείου περί της 

εγγραφής τους ως μέλους.

4.Της υπ’ αρ. 11956/369/18-3-2021 (B΄ 1067) κοινής υπουργικής απόφασης, 

δηλαδή δικαιούχοι της αποζημίωσης ειδικού σκοπού του άρθρου δεκάτου τρίτου 

της από 14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α` 64), όπως αυτή 

κυρώθηκε με το άρθρο 3 του ν. 4682/2020 (Α` 76), για τους μήνες Ιανουάριο και 

Φεβρουάριο 2021 και συγκεκριμένα οι κάτωθι κατηγορίες εργαζομένων: (α) Οι 

φορτοεκφορτωτές, που είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Β` Φορτοεκφορτωτών, 

Λιμένα και Ξηράς του Εθνικού Μητρώου Φορτοεκφορτωτών (ΕΜΦ), καθώς και οι 

φορτοεκφορτωτές που είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Α` (ΕΜΦ), (β) Τα ενεργά 

μέλη των συνεταιρισμών εργαζομένων του ν. 4430/2016 (Α` 205), που είναι 

εγγεγραμμένοι στο Γενικό Μητρώο Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας 

Οικονομίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, (γ) Οι 

προπονητές καλαθοσφαίρισης και ποδοσφαίρου με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος 

και ενεργά μέλη σωματείων του ερασιτεχνικού αθλητισμού, που είναι 

καταχωρημένοι στο Μητρώο μελών του Συνδέσμου Ελλήνων Προπονητών 

Καλαθοσφαίρισης (ΣΕΠΚ) και της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας (ΕΠΟ), 

(δ) Οι δασεργάτες - ρητινοσυλλέκτες που δεν έλαβαν το ειδικό εποχικό βοήθημα 

του άρθρου 22 του ν. 1836/1989 (Α` 79) για το έτος 2020, (ε) Οι Πωλητές Λαϊκού 

Λαχείου, μέλη Ασφαλιστικών Συνεταιρισμών οι οποίοι ασφαλίζονται σύμφωνα με 

τις διατάξεις των άρθρων 90-95 του Κεφ. ΙΓ` της υπουργικής απόφασης 

55575/Ι.479/1965 «Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως διατάξεως 

Κανονισμών Ι.Κ.Α. περί υπαγωγής εις την ασφάλισιν και εισπράξεως εισφορών ως 

και κωδικοποιήσεως τούτων» (Β` 816), όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του 

άρθρου 29 του ν. 4331/2015 «Ασφάλιση Πωλητών Λαϊκών Λαχείων» (Α` 69) και με 

την υπό στοιχεία Φ.11321/31042/1232/2016 (Β` 3196) απόφαση Υπουργού 

Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, και πληρούν τις 

προϋποθέσεις για ασφαλιστική ικανότητα κατά τη δημοσίευση της παρούσας, (στ) 

Οι Αναβάτες Δρομώνων Ίππων Ιπποδρόμου που διαθέτουν άδεια άσκησης 

επαγγέλματος από την Φίλιππο Ένωση Ελλάδας, (ζ) Οι εργαζόμενοι οι οποίοι 

εργάζονται για λογαριασμό περισσοτέρων του ενός εργοδοτών - φυσικών 
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προσώπων (συναπασχόληση) που δεν έχουν συστήσει Νομικό Πρόσωπο και δεν 

αποτελούν κοινωνία και υπάγονται στις εξαιρέσεις της παρ. 14.1 του άρθρου 14 

της υπουργικής απόφασης με υπό στοιχεία 40331/Δ1.13521/13-9-2019 (Β` 3520) 

όπως ισχύει, και έχουν ημέρες ασφάλισης στον e - ΕΦΚΑ κατά το χρονικό 

διάστημα από 1-1-2020 έως και 31-12-2020, (η) Οι πωλητές υπαίθριου εμπορίου, 

πλην αδειούχων πωλητών λαϊκών αγορών στάσιμου και πλανόδιου εμπορίου, των 

οποίων η δραστηριότητα τελούσε σε αναστολή με εντολή δημόσιας αρχής, εφόσον 

προσκομίσουν τη βεβαίωση δραστηριοποίησης υπαίθριου εμπορίου ετήσιας 

διάρκειας του άρθρου 38 του ν. 4497/2017 για το έτος 2020, (θ) Οι διανομείς του 

περιοδικού δρόμου «ΣΧΕΔΙΑ», οι οποίοι αμείβονται με παραστατικά αμειβόμενων 

υπηρεσιών (τίτλος κτήσης) και για τους οποίους έχουν αποδοθεί ασφαλιστικές 

εισφορές στον e-ΕΦΚΑ για το έτος 2020, (ι) Οι εργαζόμενοι στην περιοχή του Αγίου 

Όρους για λογαριασμό της Ιερής Κοινότητας, Ιερών Μονών και των εξαρτημάτων 

τους που είναι υπόχρεοι καταβολής εισφορών στον e - ΕΦΚΑ Ουρανούπολης και 

Πολυγύρου.

5.Της υπ’ αρ. 108115/28-12-2021 (Β΄ 6297) κοινής υπουργικής απόφασης, 

δηλαδή στα έκτακτα και επείγοντα μέτρα για την προστασία των θέσεων εργασίας 

στις περιοχές της Περιφέρειας Κρήτης που επλήγησαν από τον σεισμό της 

27ης.9.2021, και συγκεκριμένα εργαζόμενοι σε επιχειρήσεις - εργοδότες του 

άρθρου 1 της απόφασης, των οποίων η σύμβαση εργασίας έχει λυθεί με 

καταγγελία, κατά το χρονικό διάστημα από 27/9/2021 μέχρι και 12/11/2021, 

ημερομηνία δημοσίευσης του ν. 4855/2021, που καθίστανται δικαιούχοι της 

έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης, ως αποζημίωσης ειδικού σκοπού του άρθρου 

δέκατου τρίτου της από 14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, η οποία 

κυρώθηκε με το άρθρο 3 του ν. 4682/2020, από την ημερομηνία λύσης της 

εργασιακής σχέσης τους και για χρονικό διάστημα όχι πέραν των τριών (3) μηνών, 

εφόσον δεν είχαν σύμβαση εξαρτημένης εργασίας με άλλον εργοδότη ή δεν 

ελάμβαναν τακτική επιδότηση ανεργίας από τον Οργανισμό Απασχόλησης 

Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ).

6.Της υπ’ αρ. 60622/17-08-2021  (Β΄ 3816) κοινής υπουργικής απόφασης, 

δηλαδή στα έκτακτα και επείγοντα μέτρα για την προστασία των θέσεων εργασίας 

στις πληγείσες περιοχές από τις φυσικές καταστροφές που προκλήθηκαν από τις 

πυρκαγιές του Αυγούστου 2021 και συγκεκριμένα, εργαζόμενοι σε επιχειρήσεις - 

εργοδότες της παρ. 1 του άρθρου 1 της ανωτέρω απόφασης, των οποίων η 
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σύμβαση εργασίας έχει λυθεί με καταγγελία κατά το χρονικό διάστημα από τις 3 

Αυγούστου 2021 μέχρι και 13.8.2021 ημερομηνία δημοσίευσης της από 13.8.2021 

ΠΝΠ (Α` 143) που ήταν δικαιούχοι της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης, ως 

αποζημίωσης ειδικού σκοπού του δέκατου τρίτου άρθρου της από 14.3.2020 

Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 3 του ν. 

4682/2020, από την ημερομηνία λύσης της εργασιακής σχέσης τους και για χρονικό 

διάστημα όχι πέραν των τριών (3) μηνών, εφόσον δεν είχαν σύμβαση εξαρτημένης 

εργασίας με άλλον εργοδότη ή δεν ελάμβαναν τακτική επιδότηση ανεργίας από τον 

Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ).

7.Της υπ’ αρ. οικ. 3207/107/22-01-2021 (B΄ 233) κοινής υπουργικής απόφασης, 

δηλαδή στα έκτακτα και επείγοντα μέτρα για την προστασία των θέσεων εργασίας 

στις πληγείσες περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων Σάμου, Ικαρίας και Χίου της 

Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, από τον σεισμό της 30ής Οκτωβρίου 20202, και 

συγκεκριμένα, εργαζόμενοι σε επιχειρήσεις-εργοδότες του άρθρου 1 της ανωτέρω 

απόφασης, των οποίων η σύμβαση εργασίας έχει λυθεί με καταγγελία κατά το 

χρονικό διάστημα από τις 31.10.2020 μέχρι και τις 23.12.2020, ημερομηνία 

δημοσίευσης του ν. 4764/2020 (Α` 256), που ήταν δικαιούχοι της έκτακτης 

οικονομικής ενίσχυσης, ως αποζημίωσης ειδικού σκοπού του άρθρου δέκατου 

τρίτου της από 14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, η οποία κυρώθηκε 

με το άρθρο 3 του ν. 4682/2020, από την ημερομηνία λύσης της εργασιακής 

σχέσης τους και για χρονικό διάστημα όχι πέραν των τριών (3) μηνών, εφόσον δεν 

είχαν σύμβαση εξαρτημένης εργασίας με άλλον εργοδότη ή δεν ελάμβαναν τακτική 

επιδότηση ανεργίας από τον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού 

(ΟΑΕΔ).

8.Της υπ’ αρ. οικ. 1638/45/14-1-2021 (Β΄ 112) κοινής υπουργικής απόφασης, 

όπως τροποποιήθηκε για τις κατηγορίες που περιλαμβάνονται στις υπ’ αρ. οικ. 

9501/323/2-3-2021 (Β΄ 823), υπ’ αρ. 26618/10-05-2021 (B΄ 1894), υπ’ αρ. 

34336/31-05-2021 (B΄ 2353), υπ’ αρ. 45409/01-07-2021 (Β΄ 2883), υπ’ αρ. 

74962/5-10-2021 (Β' 4623) κοινής υπουργικής απόφασης, δηλαδή στα μέτρα 

στήριξης στους καλλιτέχνες, δημιουργούς και επαγγελματίες της τέχνης και του 

πολιτισμού για τους μήνες Ιανουάριο έως Ιούλιο 2021.

9.Της υπ’ αρ. οικ. 45866/2-7-2021 (B΄ 2892) κοινής υπουργικής απόφασης, 

δηλαδή Οι εποχικά εργαζόμενοι, με δικαίωμα υποχρεωτικής επαναπρόσληψης 

σύμφωνα με το άρθρο 8 του ν. 1346/1983 (Α` 46) και με την παρ. 5 του άρθρου 38 
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του ν. 1836/1989 (Α` 79), σε συνδυασμό με ευνοϊκότερες διατάξεις που ισχύουν με 

βάση νόμους, διατάγματα, συλλογικές συμβάσεις ή διαιτητικές αποφάσεις ή κοινές 

υπουργικές αποφάσεις, σε κύρια και μη κύρια ξενοδοχειακά και τουριστικά 

καταλύματα ή σε επιχειρήσεις τουριστικών λεωφορείων ως οδηγοί τουριστικών 

λεωφορείων, οι οποίοι δεν επαναπροσλαμβάνονται και δεν απασχολούνται με 

σχέση εξαρτημένης εργασίας σε οποιονδήποτε εργοδότη εντάσσονται στον ειδικό 

μηχανισμό στήριξης των εργαζομένων του δέκατου τρίτου άρθρου της από 

14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α` 64), η οποία κυρώθηκε με το 

άρθρο 3 του ν. 4682/2020 (Α` 76). Οι εν λόγω εργαζόμενοι προκειμένου να είναι 

δικαιούχοι της αποζημίωσης ειδικού σκοπού του άρθρου 2 δεν δύνανται 

ταυτόχρονα να λαμβάνουν τακτική επιδότηση ανεργίας από τον Οργανισμό 

Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ), κατά τους μήνες Μάιο και Ιούνιο 

2021.

2. Παρατείνεται, για το χρονικό διάστημα από 1.3.2022 έως και 28.2.2023, η 

ασφαλιστική ικανότητα για παροχές υγειονομικής περίθαλψης σε είδος των 

κατωτέρω προσώπων και των μελών των οικογενειών τους:

α) Στους ασφαλισμένους 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) Στους ανέργους 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) Στους ανέργους ασφαλισμένους του πρώην Οργανισμού Ασφάλισης 

Ελεύθερων Επαγγελματιών (Ο.Α.Ε.Ε.), ηλικίας άνω των τριάντα (30) και έως εξήντα 

επτά (67) ετών, που διέκοψαν την άσκηση του επαγγέλματός τους, έχουν κάνει 

χρήση των διατάξεων της παρ. 8 του άρθρου δεύτερου του ν. 3845/2010 (Α΄ 65), 

παραμένουν άνεργοι και ανασφάλιστοι και δεν έχουν οφειλές προερχόμενες από τον 

πρώην Ο.Α.Ε.Ε. ή έχουν ρυθμίσει τις οφειλές τους και τηρούνται οι όροι της 

ρύθμισης. 

δ) Στους ασφαλισμένους του πρώην Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων 

(Ο.Γ.Α.) και στα μέλη της οικογένειάς τους, οι οποίοι έχουν οφειλές από 

ληξιπρόθεσμες ασφαλιστικές εισφορές, εφόσον εκδοθεί απόφαση από τις 

επιτροπές της παρ. 6 του άρθρου 14 του ν. 2458/1997 (Α΄ 15), χορηγείται 

ασφαλιστική ικανότητα για όσο χρονικό διάστημα ορίζεται από την απόφαση αυτήν. 
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Υπενθυμίζεται  ότι από τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ οι ασφαλισμένοι 

μπορούν να ενημερώνονται και να επιβεβαιώνουν ότι διαθέτουν ασφαλιστική 

ικανότητα μέσω της ηλεκτρονικής υπηρεσίας «Ασφαλιστική Ικανότητα» από το 

διαδικτυακό τόπο του e-ΕΦΚΑ. (https://www.efka.gov.gr/el/elektronikes-yperesies)

Τέλος, μέσω της ηλεκτρονικής υπηρεσίας «Χορήγηση Ασφαλιστικής Ικανότητας 

έμμεσου μέλους» μπορεί ο άμεσα ασφαλισμένος να προχωρήσει στην απογραφή 

και στη χορήγηση ασφαλιστικής ικανότητας των έμμεσων μελών του. 

(https://www.efka.gov.gr/el/elektronikes-yperesies).

   Παρακαλούμε για την ενημέρωση των αρμόδιων υπαλλήλων και την πιστή 

εφαρμογή των παραπάνω αναγραφομένων.  

                                                               Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗΣ 
                                                                             ΠΑΡΟΧΩΝ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ

                                                        ΒΑΓΙΟΥΛΑ ΑΓΑΔΑΚΟΥ
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