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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθµ. οικ. 53821/2014 (1)
Καθορισµός του συνόλου των κινδύνων και των καλυ−

πτόµενων παροχών για την κάλυψη πλήρους ασφά−
λισης ασθένειας των πολιτών τρίτων χωρών που αι−
τούνται χορήγηση ή ανανέωση άδειας διαµονής και 
ασφαλίζονται σε ιδιωτικούς ασφαλιστικούς φορείς.

ΟI ΥΠΟΥΡΓΟI 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ − ΥΓΕΙΑΣ − ΕΡΓΑΣΙΑΣ, 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 136 

του Ν. 4251/2014 (ΦΕΚ 80 Α΄), «Κώδικας Μετανάστευσης 
και Κοινωνικής Ένταξης και λοιπές διατάξεις».

2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα νοµοθε−
σίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, 

που κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του Π.∆. 63/2005 
«Κωδικοποίηση της νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και 
τα Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ 98 Α΄).

3. Τη µε αριθµό 4062/25.7.2014 (ΦΕΚ 2110 Β΄) απόφαση 
του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών, περί 
ανάθεσης αρµοδιοτήτων στον Υφυπουργό Εσωτερικών, 
Γεώργιο Ντόλιο. 

4. Το υπ’ αριθµ. 89/2014 (ΦΕΚ 134 Α΄) Π.∆. «∆ιορισµός 
Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

5. Το υπ’ αριθµ. 86/2012 (ΦΕΚ 141 Α΄) Π.∆. «∆ιορισµός 
Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρα−
τικού Προϋπολογισµού, αποφασίζουµε:

Καθορίζουµε το σύνολο των κινδύνων και το ύψος 
των καλυπτόµενων παροχών για την κάλυψη πλήρους 
ασφάλισης ασθένειας των πολιτών τρίτων χωρών που 
µπορούν να ασφαλίζονται σε ιδιωτικούς ασφαλιστικούς 
φορείς.

Άρθρο µόνο 

Α. Πολίτες τρίτων χωρών που εισέρχονται ή διαµένουν 
νόµιµα στην Ελλάδα για έναν από τους λόγους του 
Ν. 4251/2014 και αιτούνται τη χορήγηση ή την ανανέω−
ση άδειας διαµονής, ο τύπος της οποίας παρέχει τη 
δυνατότητα ασφάλισης σε ιδιωτικό φορέα ασφάλισης, 
υποχρεούνται κατά την ηµεροµηνία υποβολής του σχε−
τικού αιτήµατος, να υποβάλλουν:

α) Ασφαλιστήρια συµβόλαια που έχουν συναφθεί στην 
αλλοδαπή εφόσον ρητά αναφέρουν ότι καλύπτουν τον 
ενδιαφερόµενο για όσο διάστηµα διαµένει στην Ελ−
λάδα ή

β) Ασφαλιστήρια συµβόλαια που συνάπτονται στην 
Ελλάδα.

Β. Οι καλύψεις των ασφαλιστήριων συµβολαίων προ−
κειµένου να πληρούνται οι διατάξεις του άρθρου 6 
περ. (ε) του Ν. 4251/2014, αφορούν σε:

• Ασφάλιση µόνιµης ολικής ή µερικής ανικανότητας 
από ατύχηµα. Το ύψος των καλυπτόµενων παροχών 
θα πρέπει να ανέρχεται σε ποσό τουλάχιστον 15.000 
ευρώ ετησίως µε συµµετοχή του ασφαλιζόµενου 20% 
κατ’ ανώτατο όριο.

• Ιατροφαρµακευτικά έξοδα από ασθένεια ή ατύ−
χηµα. Το ύψος των καλυπτόµενων παροχών θα πρέ−
πει να ανέρχεται σε ποσό τουλάχιστον 1500 ευρώ 
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ετησίως. µε συµµετοχή του ασφαλιζόµενου 20% κατ’ 
ανώτατο όριο.

• Ευρεία νοσοκοµειακή περίθαλψη. Το ύψος των κα−
λυπτόµενων παροχών θα πρέπει να ανέρχεται σε ποσό 
τουλάχιστον 10.000 ευρώ ετησίως µε συµµετοχή του 
ασφαλιζόµενου 20% κατ’ ανώτατο όριο 

Γ. Τα ασφαλιστήρια συµβόλαια δεν θα γίνονται δεκτά 
σε περιπτώσεις που περιλαµβάνουν απαλλαγές και ει−
δικές πρόσθετες συµφωνίες.

∆. Τα ασφαλιστήρια συµβόλαια θα πρέπει να καλύ−
πτουν χρονικό διάστηµα ενός έτους. Εάν η διάρκεια του 
τίτλου διαµονής υπερβαίνει τη διάρκεια ισχύος του συµ−
βολαίου, αυτό θα προσκοµίζεται υποχρεωτικά ανά έτος.

Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 21 Οκτωβρίου 2014

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ  ΥΓΕΙΑΣ

 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΤΟΛΙΟΣ  ΜΑΥΡΟΥ∆ΗΣ ΒΟΡΙ∆ΗΣ

ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ 

F

Αριθµ. Οικ. 10850/2467 (2)
Παράταση της προθεσµίας ολοκλήρωσης της εκκαθάρι−

σης της εταιρείας «Θερµοκοιτίδα Νέων Επιχειρήσεων 
Χανίων Αστική µη Κερδοσκοπική Εταιρεία».

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Έχοντας υπόψη: 
1. Τον Κώδικα Νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα 

Κυβερνητικά Όργανα, και ιδίως το άρθρο 90 όπως κυ−
ρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του Π.∆. 63/2005 (ΦΕΚ 98/
Α΄/2005).

2.  Τις διατάξεις των Π.∆. 229/1986 (ΦΕΚ 96/Α΄/1986), 
Π.∆. 396/1989 (ΦΕΚ 172/Α΄/1989) και Π.∆. 189/1995 «Ορ−
γανισµός της Γ.Γ.Β.» (ΦΕΚ 99/Α΄/1995), του άρθρου 21 
του Ν. 2367/1995 «Σύσταση της ∆ιεύθυνσης ΜΜΕ της 
Γ.Γ.Β.» (ΦΕΚ 261/Α΄/1995), και της υπ’ αριθµ. 3584/5.3.1996 
υπουργικής απόφασης «∆ιάρθρωση, Αρµοδιότητες και 
κατανοµή προσωπικού της ∆ιεύθυνσης ΜΜΕ της Γ.Γ.Β.» 
(ΦΕΚ 147/Β΄/1996). 

3. Το Π.∆. 118/2013 «Τροποποίηση του Π.∆. 85/2012 (ΦΕΚ 
141/Α΄/2012) – Ίδρυση Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών 
και ∆ικτύων και Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού 
και µετονοµασία των Υπουργείων Ανάπτυξης, Ανταγω−
νιστικότητας, Μεταφορών, Υποδοµών και ∆ικτύων και 
Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού 
σε Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και 
σε Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευµάτων αντιστοί−
χως»(ΦΕΚ 152/Α΄/25.6.2013). 

4. Το Π.∆. 89/2014 «∆ιορισµός, Υπουργών, Αναπληρω−
τών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 134/Α΄/10.6.2014).

5. Την µε Α.Π. 34658/4.7.2014 απόφαση του Πρωθυπουρ−
γού και του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότη−
τας «Ανάθεση αρµοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ανάπτυ−
ξης και Ανταγωνιστικότητας» (ΦΕΚ 1825/Β΄/04.07.2014) 
και ειδικά το άρ. 4. 

6. Το Ν. 4038/2012 «Επείγουσες ρυθµίσεις που αφορούν 
την εφαρµογή του µεσοπρόθεσµου πλαισίου δηµοσιο−

νοµικής στρατηγικής 2012−2015», και ειδικά την παρ. 5 
του άρθρου 16 (ΦΕΚ 14/Α΄/2.2.2012).

7. Το άρθρο 14Β του Ν. 3429/2005 «∆ηµόσιες Επιχειρή−
σεις και Οργανισµοί (∆.Ε.Κ.Ο.)» (ΦΕΚ 314/Α΄/27.12.2005).

8. Την παρ. 2 του άρθρου 30 του Ν. 4072/2012 «Βελ−
τίωση Επιχειρηµατικού Περιβάλλοντος – Νέα Εταιρική 
Μορφή – Σήµατα – Μεσίτες ακινήτων – Ρύθµιση θεµάτων 
ναυτιλίας, λιµένων και αλιείας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 
86/Α΄/11.4.2012).

9. Την αριθµ. 2515/269/8.3.2012 (Α∆Α: Β4ΩΓΦ−Μ3Σ) 
απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης Αντα−
γωνιστικότητας και Ναυτιλίας µε την οποία ορίστηκε 
εκκαθαριστής ο ∆ηµήτριος Σταύρου.

10. Την αριθµ Οικ. 9011/1682/1.8.2012 απόφαση του Υφυ−
πουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, 
Μεταφορών και ∆ικτύων «Παράταση της προθεσµίας 
ολοκλήρωσης της εκκαθάρισης των θυγατρικών εταιρει−
ών της ΕΟΜΜΕΧ ΑΕ» (ΦΕΚ 2235/Β΄/2.2.2012 και ∆ιόρθωση 
σφάλµατος ΦΕΚ 2384/Β΄/27.8.2012). 

11. Την αριθµ. Οικ.1289/150/30.1.2013 απόφαση του Υφυ−
πουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, 
Μεταφορών και ∆ικτύων «Παράταση της προθεσµίας 
ολοκλήρωσης της εκκαθάρισης των θυγατρικών εται−
ρειών της ΕΟΜΜΕΧ ΑΕ» (ΦΕΚ 187/Β΄/1.2.2013).

12. Την αριθµ. Οικ. 10499/1945/27.8.2013 απόφαση του 
Υφυπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, «Πα−
ράταση της προθεσµίας ολοκλήρωσης της εκκαθάρισης 
της εταιρίας «Θερµοκοιτίδα Νέων Επιχειρήσεων Χανίων 
Αστική µη Κερδοσκοπική Εταιρεία» (Α∆Α: ΒΛ9ΚΦ−ΣΩΙ) 
(ΦΕΚ 2249/Β΄/11.9.2013).

13. Την αριθµ. Οικ. 412/33/27.1.2014 απόφαση του Υφυ−
πουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, «Παρά−
ταση της προθεσµίας ολοκλήρωσης της εκκαθάρισης 
της εταιρίας «Θερµοκοιτίδα Νέων Επιχειρήσεων Χανίων 
Αστική µη Κερδοσκοπική Εταιρεία» (Α∆Α: ΒΙ41Φ−5ΝΨ) 
(ΦΕΚ 132/Β΄/27.1.2014).

14. Την αριθµ. Οικ. 5608/1688/16.4.2014 απόφαση του 
Υφυπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, «Πα−
ράταση της προθεσµίας ολοκλήρωσης της εκκαθάρισης 
της εταιρίας «Θερµοκοιτίδα Νέων Επιχειρήσεων Χανίων 
Αστική µη Κερδοσκοπική Εταιρεία» (Α∆Α: ΒΙΦΙΦ−ΤΩΤ) 
(ΦΕΚ 1134/Β΄/5.5.2014).

15. Την από 18.9.2014 (ΑΠ ΜΜΕ 10557/2439/22.9.2014) επι−
στολή του εκκαθαριστή της εταιρίας, ∆ηµητρίου Σταύρου.

16. Το γεγονός ότι συντρέχουν εξαιρετικοί λόγοι για 
την παράταση της προθεσµίας ολοκλήρωσης της εκ−
καθάρισης, οι οποίοι συνίστανται κυρίως στην επίλυση 
των εκκρεµοτήτων της.

17. Τo από 23.9.2014 Ενηµερωτικό− Εισηγητικό Σηµείω−
µα της ∆ιεύθυνσης Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων 
της Γενικής Γραµµατείας Βιοµηχανίας στο οποίο αναφέ−
ρονται αναλυτικά οι εξαιρετικοί λόγοι για τη χορήγηση 
της παράτασης, σύµφωνα µε την παρ. 5 του άρθρου 16 
του Ν. 4038/2012.

18. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋ−
πολογισµού, αποφασίζουµε:

Άρθρο µόνο

Η προθεσµία ολοκλήρωσης της εκκαθάρισης της 
εταιρείας µε την επωνυµία «Θερµοκοιτίδα Νέων Επι−
χειρήσεων Χανίων Αστική µη Κερδοσκοπική Εταιρεία» 
παρατείνεται έως την 31.12.2014.


