Ανανέωση βιβλιαρίου υγείας: Δείτε αν έχετε κάλυψη για το
2017

Στην εφαρμογή ΑΤΛΑΣ της ΗΔΙΚΑ μπορούν όλοι οι ασφαλισμένοι του ΕΦΚΑ να
δουν την ασφαλιστική τους ικανότητα και την ανανέωση των βιβλιαρίων υγείας για
το 2017.
Τα στοιχεία αφορούν το διάστημα από 1/3/2017 έως και 28/2/2018 και τους
ασφαλισμένους που θα έχουν πλήρη ιατροφαρμακευτική περίθαλψη.
Ο ΕΦΚΑ ενημέρωσε την εφαρμογή ΑΤΛΑΣ.
Τα ενημερωμένα στοιχεία συμπεριλαμβάνουν και τους ασφαλισμένους με την
παράταση των ειδικών διατάξεων που προβλέπουν την ασφάλιση όσων έχουν 50
ένσημα το για διάστημα 15 μηνών και όχι το τελευταίο τρίμηνο καθώς και ανέργους
που έχουν κάνει χρήση διατάξεων που τους παρέχει ιατροφαρμακευτική περίθαλψη
αλλά και άλλες κατηγορίες πολιτών και πρώην εργαζομένων.

Ποιοι δικαιούνται πλήρη περίθαλψη με βάση ειδικές διατάξεις:
Ασφαλισμένοι του πρώην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και τα μέλη οικογένειάς τους με τη
συμπλήρωση τουλάχιστον 50 ημερών ασφάλισης είτε κατά το προηγούμενο
ημερολογιακό έτος (2016) είτε κατά το τελευταίο 15μηνο, χωρίς να
συνυπολογίζονται οι ημέρες που πραγματοποιήθηκαν κατά το τελευταίο
ημερολογιακό τρίμηνο του 15μηνου.
Άνεργοι, ηλικίας άνω των 29 και έως 55 ετών, που έχουν κάνει χρήση των διατάξεων
της παρ. 4 του άρθρου 5 του ν. 2768/1999 (Α' 273), όπως έχουν τροποποιηθεί και

ισχύουν, η ασφαλιστική κάλυψη για παροχές ασθένειας σε είδος, παρατείνεται έως
την 28η Φεβρουαρίου 2018. Ασφαλισμένοι του πρώην ΟΑΕΕ, ηλικίας άνω των 30
και έως 65 ετών, που διέκοψαν την άσκηση του επαγγέλματός τους, έχουν κάνει
χρήση των διατάξεων της παρ. 8 του άρθρου δευτέρου του ν. 3845/2010 (Α' 65) και
παραμένουν άνεργοι, η ασφαλιστική κάλυψη για παροχές ασθένειας σε είδος
παρατείνεται έως την 28η Φεβρουαρίου 2018.
Ασφαλισμένοι του πρώην ΟΑΕΕ και του πρώην ΕΤΑΑ, που έχουν κάνει χρήση των
διατάξεων των περιπτ. Α και Β της υποπ. Α3, του άρθρου πρώτου του ν. 4254/2014
(Α' 85), η ασφαλιστική κάλυψη για παροχές σε είδος, παρατείνεται έως 28/2/2018.
Εργαζόμενοι των επιχειρήσεων με την επωνυμία «Εταιρεία Τροχαίου Υλικού
Ελλάδος ΑΕ», «Ναυπηγεία Σκαραμαγκά», της Ναυπηγοεπισκευαστικής Ζώνης
Περάματος και των Ναυπηγείων Ελευσίνας, καθώς και τα μέλη οικογένειάς τους, για
την περίοδο από 1/3/2017 έως 28/2/2018, είναι δυνατή η χορήγηση παροχών
ασθένειας σε είδος, χωρίς την προϋπόθεση συμπλήρωσης ημερών ασφάλισης.
Πωλητές Λαϊκού Λαχείου, οι οποίοι υπάγονται στο κεφάλαιο ΙΓ του Κανονισμού
Ασφάλισης του πρώην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, καθώς κα τα μέλη οικογένειάς τους, που
αναφέρονται στο άρθρο 33 του α.ν.1846/1951 (Α' 179), για τη χρονική περίοδο από
1/3/2017 έως 28/2/2018 καλύπτονται από τον ΕΟΠΥΥ για παροχές ασθένειας σε
είδος, χωρίς την προϋπόθεση της συμπλήρωσης απαιτούμενων ημερών ασφάλισης.

