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Όια ηα Πεξηθεξεηαθά θαη Σνπηθά 
Τπνθαηαζηήκαηα ΙΚΑ-ΔΣΑΜ 
 

 

ΘΕΜΑ: «Aζθαλιζηική ικανόηηηα ανέπγυν»  
 

 
 A. Με ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ λ. 2639/98 θαζώο θαη ηεο Φ21/νηθ. 
2040/29.12.98 απόθαζεο ηνπ Τπνπξγνύ Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθώλ Αζθαιίζεσλ, 
παξέρεηαη ε δπλαηόηεηα λα ππαρζνύλ ζηνλ θιάδν αζζέλεηαο ζε είδνο ηνπ ΙΚΑ-ΔΣΑΜ , νη 
λένη άλεξγνη ειηθίαο κέρξη 29 εηώλ,  εθόζνλ πιεξνύλ ηηο πξνϋπνζέζεηο πνπ νξίδνληαη 
ζηελ εγθύθιην 4/1999. 
 Σν δηθαίσκα γηα παξνρέο αζζέλεηαο ζε είδνο ηνπ ΙΚΑ-ΔΣΑΜ αξρίδεη από ηελ 
ζπκπιήξσζε ησλ πξνϋπνζέζεσλ πνπ νξίδνληαη ζην άξζξν 31 ηνπ Α.Ν. 1846/51 όπσο 
ηζρύνπλ ζήκεξα (δειαδή, δύν κήλεο αλεξγία), ζηελ ζπλέρεηα ππνβνιή αίηεζεο ζην 
Τπνθαηάζηεκα γηα ρνξήγεζε βηβιηαξίνπ πγείαο, ην νπνίν ηζρύεη κεηά ηελ ζπκπιήξσζε 
δύν κελώλ από ηελ αίηεζε. 
 B.  Με ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 5 παξ. 4 ηνπ λ. 2768/99 (ΦΔΚ 273/8.12.99 η. α΄), 
θαζώο θαη ηεο Φ. 7/νηθ. 2145/7.1.2000 απόθαζεο ηνπ Τπνπξγνύ Δξγαζίαο θαη 
Κνηλσληθώλ Αζθαιίζεσλ,  παξέρεηαη ε δπλαηόηεηα ζηνπο αλέξγνπο ειηθίαο 29 έσο 55 
εηώλ, λα ππαρζνύλ ζηον κλάδο αζθένειαρ ζε είδορ ηνπ θνξέα, ζηνλ νπνίν 
αζθαιίδνληαλ θαηά ηελ δηαθνπή ηεο εξγαζίαο ηνπο, άιισο, αλ έρνπλ πξαγκαηνπνηήζεη 
αζθάιηζε ζε πεξηζζόηεξνπο θνξείο, λα ππαρζνύλ ζηνλ θνξέα, ζηνλ νπνίν έρνπλ 
αζθαιηζζεί γηα ην μεγαλύηεπο ρξνληθό δηάζηεκα. 
 Γηθαίσκα λα ππαρζνύλ ζηελ αζθάιηζε θιαδνπ αζζέλεηαο ζε είδνο ηνπ ΙΚΑ – ΔΣΑΜ 
έρνπλ ηα πξόζσπα πνπ πιεξνύλ ηηο πξνϋπνζέζεηο, πνπ νξίδνληαη ζηελ εγθύθιην 5/2000. 
 Η αζθαιηζηηθή ηθαλόηεηα ρνξεγείηαη γηα έλα εμάκελν, ην νπνίν αξρίδεη από ηελ 
εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο αίηεζεο, κπνξεί λα παξαηαζεί γηα ηέζζεξα (4) εμάκελα θαη 
ιήγεη κε ηελ ζπκπιήξσζε ηεο δηεηίαο. 
   Γ. Με ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 10 παξ. 1-3 ηνπ Ν. 2434/96 (ΦΔΚ 188/20.08.96, η. 
α΄), θαη ηηο ζρεηηθέο νδεγίεο πνπ εδόζεζαλ κε ηελ εγθύθιην 10/1997, παξέρεηαη ε 
δπλαηόηεηα, λα ππαρζνύλ ζηνλ θιάδν αζζέλεηαο ζε είδνο ηνπ ΙΚΑ-ΔΣΑΜ νη καθξνρξόληνη 
άλεξγνη, πνπ έρνπλ ειηθία άλσ ησλ 55 εηώλ θαη έρνπλ πξαγκαηνπνηήζεη ηξεηο ρηιηάδεο 
(3.000) εκέξεο αζθάιηζεο  ζην ΙΚΑ ή ζε άιινλ νξγαληζκό θύξηαο αζθάιηζεο, έρνπλ δε,  
εγγξαθεί σο άλεξγνη ζηνλ ΟΑΔΓ, ηνπιάρηζηνλ επί έλα ζπλερέο δσδεθάκελν πξηλ από ηελ 
αίηεζε γηα ππαγσγή ηνπο ζηηο αλσηέξσ δηαηάμεηο. 
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 Με αθνξκή εξσηήκαηα Τπνθαηαζηεκάησλ καο ζρεηηθά κε ηελ ηαηξνθαξκαθεπηηθή 
πεξίζαιςε αλέξγσλ άλσ ησλ 55 εηώλ, ζηελ πεξίπησζε πνπ δηαθόπηεηαη ε αλεξγία, ιόγσ 
αλάιεςεο εξγαζίαο, ζαο γλσξίδνπκε όηη και ζηιρ ηπειρ καηηγοπίερ ανέπγυν 
διαηηπείηαι ηο δικαίυμα για παποσέρ αζθένειαρ ζε είδορ μέσπι ηην θεμελίυζη 
δικαιώμαηορ παποσών  από ηην ανάλητη επγαζίαρ, αλλά όσι πέπαν ηος εξαμήνος 
από ηην ημεπομηνία ςπαγυγήρ ζηην νέα αζθάλιζη. 
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