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ΠΡΟΣ:
ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ Α΄ 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
1.ΗΔΙΚΑ ΑΕ
ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ 10, 10551, ΑΘΗΝΑ
2.ΕΟΠΥΥ 
ΑΠ.ΠΑΥΛΟΥ 12, 15123, ΜΑΡΟΥΣΙ 
3. ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΟΠΣ e-ΕΦΚΑ 
ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ 87
Τ.Κ. 11527, ΑΘΗΝΑ 

ΘΕΜΑ: «Χορήγηση - παράταση ασφαλιστικής ικανότητας για το ασφαλιστικό έτος 
                από 1/3/2023 έως 29/2/2024»

   Σας κοινοποιούμε για γνώση και εφαρμογή του άρθρου 90 του ν. 5018/2023 (Α’ 25) με 

το οποίο χορηγείται - παρατείνεται η ασφαλιστική ικανότητα στους κατωτέρω  

ασφαλισμένους και ανέργους, καθώς και στα μέλη οικογενείας τους ως εξής :

   1. Χορηγείται για το χρονικό διάστημα από 1ης.3.2023 έως 29.2.2024 η ασφαλιστική 

ικανότητα για παροχές υγειονομικής περίθαλψης σε είδος, χωρίς την προϋπόθεση 

συμπλήρωσης των απαιτούμενων ημερών ασφάλισης, για το ανωτέρω χρονικό 

διάστημα, στα κατωτέρω πρόσωπα και τα μέλη των οικογενειών τους: 

   α) Στους εργαζομένους στην επιχείρηση με την 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 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 είχαν πληγεί  από τις πυρκαγιές της 23ης και 24ης Ιουλίου 2018 

και υπάγονται στο άρθρο 3 του ν.4576/2018 (Α’ 196) που εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση 

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

   ε) Σε επιχειρήσεις, εργοδότες ή ασφαλισμένους που διατηρούν επαγγελματική 

εγκατάσταση ή ασκούν δραστηριότητα στους Δήμους Ιστιαίας - Αιδηψού και 
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Μαντουδίου - Λίμνης - Αγίας Άννας της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας της 

Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, οι οποίοι επλήγησαν από τις πυρκαγιές που 

εκδηλώθηκαν εντός του μηνός Αυγούστου 2021, ανεξαρτήτως επέλευσης υλικής ζημιάς 

ή όχι στις εγκαταστάσεις τους. και υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής της υπουργικής 

απόφασης Υ.Α. Δ.15/Δ΄/60167/12.8.2021 (Β΄ 3744) που εκδόθηκε 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 2022, αποζημίωση ειδικού σκοπού από το Υπουργείο 

Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων κατόπιν υποβολής μονομερούς υπεύθυνης 

δήλωσης. 

   ζ) Στους ασκούντες το επάγγελμα του ξεναγού κατά τις διατάξεις του ν. 710/1977         

(Α’ 283) που υπάγονται στην ασφάλιση του e-Ε.Φ.Κ.Α.

   2. Παρατείνεται, για το χρονικό διάστημα από 1ης.3.2023 έως 29.2.2024, η 

ασφαλιστική ικανότητα για παροχές υγειονομικής περίθαλψης σε είδος των κατωτέρω 

προσώπων και των μελών των οικογενειών τους:

   α) Των ασφαλισμένων του πρώην Οργανισμού Ασφάλισης Ελεύθερων 

Επαγγελματιών, του πρώην Τομέα Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων του 

Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολούμενων (Ε.Τ.Α.Α.) και των ασφαλισμένων του 

πρώην Τομέα Ασφάλισης Νομικών και του Τομέα Σύνταξης και Ασφάλισης Υγειονομικών 

του Ε.Τ.Α.Α., της παρ. 7 του άρθρου 30 του ν. 4320/2015 (Α’ 29).

   β) Των ανέργων ηλικίας άνω των είκοσι εννέα (29) και έως πενήντα πέντε (55) ετών 

της παρ. 4 του άρθρου 5 του ν. 2768/1999 (Α’ 273). 

   γ) Των ανέργων ασφαλισμένων 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, 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. 

   3. Στους ασφαλισμένους του πρώην Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων (Ο.Γ.Α.) και 

τα 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 αυτή.

   4. Οι μη μισθωτοί ασφαλισμένοι του e-Ε.Φ.Κ.Α., ελεύθεροι επαγγελματίες, αυτοτελώς 

απασχολούμενοι και αγρότες, λαμβάνουν κατ’ εξαίρεση ασφαλιστική ικανότητα από 

1ης.3.2023 έως 31.5.2023, ανεξαρτήτως οφειλών τους και πλήρωσης προϋποθέσεων εκ 

μέρους τους. Η ασφαλιστική ικανότητα των ασφαλισμένων του προηγούμενου εδαφίου 
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παρατείνεται μέχρι τις 29.2.2024, εφόσον έχουν καταβάλλει εντός του 2022 ή 

καταβάλλουν εντός του 2023, αναδρομικά για το έτος 2022, ποσό που αντιστοιχεί στην 

ετήσια εισφορά για παροχές σε είδος και σε χρήμα που προβλέπεται στις παρ. 2 και 3 

του άρθρου 41 του ν. 4387/2016, σύμφωνα με την ασφαλιστική κατηγορία την οποία 

είχαν επιλέξει για το έτος 2022.

    Από τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ οι ασφαλισμένοι μπορούν να 

ενημερώνονται για την ασφαλιστική ικανότητα μέσω της ηλεκτρονικής υπηρεσίας 

«Ασφαλιστική Ικανότητα» από το διαδικτυακό τόπο του e-ΕΦΚΑ. 

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

   Παρακαλούμε για την ενημέρωση των αρμόδιων υπαλλήλων και την πιστή εφαρμογή 

των παραπάνω.

                                                                     Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
                                                                     ΠΑΡΟΧΩΝ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ

                                                                        ΒΑΓΙΟΥΛΑ ΑΓΑΔΑΚΟΥ
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