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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Νο. 220
ΘΕΜΑ : ΑΣΦΑΛΙΣΗ σε ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΟ/Η ΔΙΑΖΕΥΓΜΕΝΟ/Η ΣΥΖΥΓΟ
Σύμφωνα με την παρ η αρ. 3 του Ν. 3054/18-11-2012, ο/η ανασφάλιστος/η
διαζευγμένος/η σύζυγος, μπορεί να διατηρήσει το ασφαλιστικό δικαίωμα παροχών
ασθένειας σε είδος που είχε κατά το χρόνο λύσης του γάμου, στο Δημόσιο ή στο
ασφαλιστικό ταμείο στο οποίο ήταν ασφαλισμένος για παροχές ασθένειας ο άλλος
σύζυγος, εφόσον συντρέχουν οι εξής προϋποθέσεις:
• Ο γάμος λύθηκε μετά τη συμπλήρωση του 35ου έτους της ηλικίας του
• Δεν έχει δικαίωμα ασφάλισης άμεσα ή έμμεσα για παροχές ασθένειας από το
Δημόσιο ή άλλο ασφαλιστικό ταμείο
• Υποβάλει την αίτηση διατήρησης του δικαιώματος εντός έτους από την ημερομηνία
έκδοσης της τελεσίδικης απόφασης του διαζυγίου και
• Καταβάλλει τις ασφαλιστικές εισφορές για τον κλάδο ασθένειας του φορέα που
υπάγεται, λόγω της ιδιότητας του διαζευχθέντος συζύγου.
Οι ασφαλιζόμενοι στον κλάδο ασθένειας ασφαλιστικών οργανισμών ασφάλισης
μισθωτών, καταβάλλουν το άθροισμα της εισφοράς ασφαλισμένου και εργοδότη για
τις παροχές σε είδος του κλάδου ασθένειας του ταμείου, που αναλογεί στο
ημερομίσθιο του ανειδίκευτου εργάτη (σήμερα αντιστοιχεί σε 42,21€ το μήνα).
Για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Κανονισμού ως προς τα ασφαλιστέα
πρόσωπα ισχύουν οι επιμέρους διατάξεις των Κανονισμών των Κλάδων ή Τομέων
Υγείας των Φ.Κ.Α., καθώς και του Ο.Π.Α.Δ., που εντάχθηκαν στο Ε.Ο.Π.Υ.Υ.
Η υπαγωγή στην ασφάλιση γίνεται μετά την πάροδο τριμήνου από την ημερομηνία της
σχετικής αίτησης.
Για τυχόν διευκρινήσεις, επικοινωνήσετε με το Τμήμα Μητρώου του ΤΑΑΠΤΠΓΑΕ κo.
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