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      ΕΛΛΗΝΙΚΗ   ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
    

                                                                   
 
 

ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ            
                         Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η 
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
       ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ                
ΤΜΗΜΑ  ΠΑΡΟΧΩΝ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ 
Ταχ. Διεύθυνση     : Αγ. Κων/νου 8 
                                10241 ΑΘΗΝΑ               
Πληροφορίες        : Ε. ΜΕΡΚΟΥΡΗ 
Αριθ. τηλεφώνου : 210  52 15 273 
FAX                       : 210  52 28 747 
E – mail                 : diefpar@ika.gr

ΙΔΡΥΜΑ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ  
ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 

      
 
 
 
Αθήνα   28 / 2 / 2012 
 
 
 Αριθ. Πρωτ. 
 Α11/ 129 
                        ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ 
                        ΕΞΑΙΡ. ΕΠΕΙΓΟΝ 
 
ΠΡΟΣ: 
1. Όλα τα Υποκ/τα και Παρ/τα του  
    ΙΚΑ – ΕΤΑΜ 
2. ΟΠΣ 
    Επιχειρησιακή Ομάδα Μητρώου 
3. Νομαρχιακές και Τοπικές Μονάδες  
    Υγείας 

 
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: 
Ε.Ο.Π.Υ.Υ. 
Γραφείο Προέδρου 
Λεωφ. Κηφισίας 39 , 
15123 Μαρούσι 
 
 

ΘΕΜΑ :  Α. Παράταση ασφαλιστικής ικανότητας  
              Β. Κατ` οίκον απασχολούμενο προσωπικό                                           
 

   

      Α. Λόγω των σοβαρών προβλημάτων ανεργίας και υποαπασχόλησης που 

αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι, με αποτέλεσμα την παραμονή τους σε 

κατάσταση ανεργίας ακόμα και για μεγάλο χρονικό διάστημα, γεγονός που 

συνεπάγεται την αδυναμία θεμελίωσης των ελάχιστων χρονικών προϋποθέσεων 

για χορήγηση παροχών υγειονομικής περίθαλψης, τόσο για τους ίδιους όσο και 

για τα μέλη οικογενείας τους, σας γνωρίζουμε ότι προωθείται σχετική 
νομοθετική ρύθμιση από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής 
Ασφάλισης (σχετικό έγγραφο αρ.Φ40021/οίκ.4492/645/23-2-2012). 

          Μέχρι την ολοκλήρωση της σχετικής νομοθετικής διαδικασίας: 
      1. Παρατείνεται έως 30/04/2012 η ισχύς των μέχρι 29-02-2012 θεωρημένων 
βιβλιαρίων ασθενείας και 
      2. Παρατείνεται έως 30/04/2012 η ισχύς των βιβλιαρίων ασθενείας των 
ανέργων από 29 έως 55 ετών, που έληγαν από 31-12-2011 μέχρι 29-02-2012. 
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           Η παράταση της κατηγορίας αυτής θα διενεργείται με αποστολή  FAX από τα 

υποκαταστήματα προς το HELP DESK Ομάδας Μητρώου. Στο έγγραφο θα 

αναφέρεται ο ΑΜΑ του ασφαλισμένου, η κατηγορία και το διάστημα της παράτασης. 

(Fax: 210-3304936) 
 
       Β. Όσον αφορά στο κατ` οίκον απασχολούμενο προσωπικό σας 
γνωρίζουμε τα εξής: 
       1. Για τη χορήγηση ή παράταση ασφαλιστικής ικανότητας όσων 

ασφαλίζονταν με τις διατάξεις του άρθρου 26 του ν. 2639/1998 (Α`205), με 

αποδοχές που υπολείπονταν του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη,   

εξακολουθούν να απαιτούνται για το ασφαλιστικό έτος 2012 και μόνο 

(01.03.2012 - 28.02.2013) ογδόντα (80) ημέρες ασφάλισης, είτε κατά το 

προηγούμενο ημερολογιακό έτος (2011), είτε κατά το τελευταίο δεκαπεντάμηνο, 

χωρίς να συνυπολογίζονται οι ημέρες που πραγματοποιήθηκαν κατά το τελευταίο 

ημερολογιακό τρίμηνο του δεκαπενταμήνου. 

      2. Για τη θεμελίωση ασφαλιστικής ικανότητας των αμοιβόμενων με 
εργόσημο  απαιτούνται 150 ημέρες ασφάλισης.       
 

      Με ευθύνη των Διευθυντών των Υποκαταστημάτων και των Υγειονομικών 

Μονάδων να ενημερωθούν ενυπόγραφα οι υπάλληλοι των αρμοδίων τμημάτων 

και τα Υγειονομικά Όργανα. 

 

                                                                                Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ 

                                                                             ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 

 

                                                                                  ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΓΔΟΝΤΑΚΗ 
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