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ΘΔΜΑ : Αλαθνίλσζε εθαξκνγήο δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 35,
48 θαη 76 ηνπ
λ.3996/2011 (ΦΔΚ 170 Α΄) «Αλακόξθσζε ηνπ Σώκαηνο Δπηζεώξεζεο Δξγαζίαο,
ξπζκίζεηο Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη άιιεο δηαηάμεηο».

Με ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 35, 48 θαη 76 ηνπ Ν 3996/2011 (ΦΔΚ 170 Α΄)
ξπζκίδνληαη ζέκαηα αζθάιηζεο αζζέλεηαο γηα ηελ εθαξκνγή ησλ νπνίσλ παξέρνληαη
νη θαησηέξσ νδεγίεο:
Α. Άξζξν 35
Παξ. 2
Οη άλεξγνη κηζζσηνί θαη νη ειεύζεξνη επαγγεικαηίεο κεηά ηε δηαθνπή ηεο εξγαζίαο
ηνπο δηθαηνύληαη πγεηνλνκηθή πεξίζαιςε, εθόζνλ πιεξνύλ ηηο πξνϋπνζέζεηο πνπ
νξίδνληαη ζηηο επη κέξνπο δηαηάμεηο ηoπ άξζξνπ 5 παξ 4 ηνπ Ν.2768/99 θαη ηνπ
δεύηεξνπ άξζξνπ παξ.8 ηνπ λ.3845/10, γηα δύν (2) έηε από ηελ εκεξνκελία
ππνβνιήο ηεο ζρεηηθήο αίηεζεο ή από ηελ εκεξνκελία δηαθνπήο ηνπ επαγγέικαηόο
ηνπο.
Δπεηδή όκσο κεγάινο αξηζκόο εξγαδνκέλσλ παξακέλεη άλεξγνο γηα κεγαιύηεξν ηεο
δηεηίαο δηάζηεκα, κε απνηέιεζκα λα παξακέλεη αθάιππηνο γηα πγεηνλνκηθή πεξίζαιςε
ηόζν ν ίδηνο όζν θαη ε νηθνγέλεηα ηνπ, κε ηελ παξ.2 ηνπ άξζξνπ 35, παξαηείλεηαη γηα
έλα (1) αθόκα έηνο από ηε ιήμε ηεο, όρη όκσο πέξαλ ηεο 31 Γεθεκβξίνπ 2011, ε
αζθαιηζηηθή θάιπςε ησλ αλέξγσλ πνπ έρεη θάλεη ρξήζε ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξ.4
ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ λ.2768/99. Καηά ηα ινηπά, εθαξκόδνληαη ηα επί κέξνπο νξηδόκελα
ζηηο δηαηάμεηο ηνπ παξαπάλσ λόκνπ θαη ν ΟΑΔΓ ππνρξενύηαη λα θαηαβάιιεη ηελ
πξνβιεπόκελε εηζθνξά ζηνπο αζθαιηζηηθνύο νξγαληζκνύο.
Γηεπθξηλίδεηαη όηη ε εθαξκνγή ηεο δηάηαμεο απηήο ηζρύεη από ηε δεκνζίεπζε ηνπ
λόκνπ θαη ζπλεπώο ε παξάηαζε ηεο αζθαιηζηηθήο θάιπςεο ησλ αλέξγσλ πεξηνξίδεηαη
γηα ην ρξνληθό δηάζηεκα από ηε δεκνζίεπζε ηνπ λόκνπ έσο 31/12/2011. Καιύπηεη δε
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ηηο πεξηπηώζεηο αλέξγσλ θαη κέρξη έλα (1) έηνο πξηλ από ηε δεκνζίεπζε ηνπ παξόληνο
Νόκνπ.
Β. Άξζξν 48
Παξ.1
Μεηά ηελ έληαμε ηνπ πξώελ θιάδνπ ζύληαμεο ηνπ Τακείνπ Σπληάμεσλ θαη Πξόλνηαο
Πξνζσπηθνύ ΑΤΔ, ηνπ Τακείνπ Σύληαμεο Πξνζσπηθνύ ΔΤΔ θαη ηνπ Τακείνπ Σύληαμεο
Πξνζσπηθνύ ΗΣΑΠ ζην ΙΚΑ-ΔΤΑΜ (άξζξν 38 παξ.2 ηνπ λ.3522/2006 θαη άξζξν 1 ηνπ
λ. 3655/08), ε ρνξήγεζε εμόδσλ θεδείαο, ζε πεξίπησζε ζαλάηνπ ησλ ζπληαμηνύρσλ
ηνπ αλσηέξσ θιάδνπ θαη Τακείσλ, βαξύλεη ην ΙΚΑ-ΔΤΑΜ.
Με δεδνκέλν όηη νη αλσηέξσ ζπληαμηνύρνη θαιύπηνληαη γηα παξνρέο αζζέλεηαο από
ηνπο αληίζηνηρνπο θνξείο Υγείαο, ην ΙΚΑ-ΔΤΑΜ επηβαξύλεηαη κε παξνρέο γηα ηηο νπνίεο
δελ έρεη εηζπξάμεη εηζθνξέο. Πξνο ηνύην κε ηελ παξ.1 ηνπ σο άλσ άξζξνπ, ηα έμνδα
θεδείαο ζα ρνξεγνύληαη από ην ΙΚΑ-ΔΤΑΜ κε βάζε ηε λνκνζεζία ηνπ (ζην ύςνο πνπ
ην Ίδξπκα ρνξεγεί), ηα πνζά όκσο πνπ ζα θαηαβάιινληαη κέζα ζην έηνο,
αλαδεηνύληαη κέζα ζηνλ Ιαλνπάξην ηνπ επνκέλνπ έηνπο από ηνπο Φνξείο Υγείαο,
ζηνπο νπνίνπο θαηά πεξίπησζε ππάγνληαλ νη ζαλόληεο.
Σε πεξίπησζε πνπ ηα ελ ιόγσ πνζά δελ απνδνζνύλ έγθαηξα από ηνπο νηθείνπο Φνξείο
Υγείαο, αλαδεηνύληαη ζύκθσλα κε ηηο ηζρύνπζεο δηαηάμεηο ηνπ Ιδξύκαηνο, πεξί
αλαγθαζηηθήο είζπξαμεο.
Παξ. 2α
Με ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ απηήο πξνβιέπεηαη όηη ην κόληκν πξνζσπηθό, θαζώο
θαη ην κε ζρέζε εξγαζίαο ανξίζηνπ ρξόλνπ πξνζσπηθό ηνπ ΤΑΥΤΔΚΩ πνπ πξνέξρεηαη
από ην πξώελ Τακείν Αιιεινβνεζείαο Πξνζσπηθνύ Ο.Σ.Δ. (ΤΑΠ-ΟΣΔ) θαη ην πξώελ
Τακείν Πξόλνηαο Πξνζσπηθνύ ΟΣΔ (ΤΠΠ-ΟΣΔ), θαζώο θαη ηα κέιε νηθνγελεηώλ ηνπο
κεηά ηε ζπληαμηνδόηεζή ηνπο,
παξακέλνπλ γηα πγεηνλνκηθή πεξίζαιςε ζηελ
αζθάιηζε ηνπ ΤΑΥΤΔΚΩ/Τνκέα Αζζέλεηαο Πξνζσπηθνύ ΟΤΔ, εμαηξνύκελνη από ηελ
αζθάιηζε ηνπ Κιάδνπ Αζζέλεηαο ηνπ ΙΚΑ-ΔΤΑΜ. Οη ήδε ζπληαμηνύρνη ησλ πξώελ
ΤΑΠ-ΟΣΔ θαη ΤΠΠ-ΟΣΔ κπνξνύλ κε αίηεζε ηνπο ζηνπο αξκόδηνπο θνξείο, κέζα ζε έμη
κήλεο από ηε δεκνζίεπζε ηνπ παξόληνο λόκνπ, λα ππαρζνύλ ζηε ξύζκηζε απηή.
Παξ. 2β
Με ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ απηήο πξνβιέπεηαη όηη νη αζθαιηζκέλνη ηνπ Τνκέα
Αζζέλεηαο Πξνζσπηθνύ ΗΛΠΑΠ (ΤΑΠ − ΗΛΠΑΠ) ηνπ Κιάδνπ Υγείαο ηνπ ΤΑΥΤΔΚΩ
θαζώο θαη ηα κέιε ησλ νηθνγελεηώλ ηνπο κεηά ηε ζπληαμηνδόηεζή ηνπο, παξακέλνπλ
ζηελ αζθάιηζε ηνπ ελ ιόγσ Τνκέα, εμαηξνύκελνη από ηελ αζθάιηζε ηνπ Κιάδνπ
Αζζέλεηαο ηνπ ΙΚΑ-ΔΤΑΜ. Δπηζεκαίλεηαη όηη ζηηο ξπζκίζεηο ηεο παξαγξάθνπ απηήο
ππάγνληαη θαη νη πεξηπηώζεηο αζθαιηζκέλσλ ηνπ Τνκέα, πνπ έρνπλ ππνβάιεη αίηεζε
γηα ζπληαμηνδόηεζε θαη δελ έρεη εθδνζεί αθόκε ε ζπληαμηνδνηηθή ηνπο απόθαζε.
Σηηο πεξηπηώζεηο ησλ παξ.2α θαη 2β, ην ΙΚΑ-ΔΤΑΜ ππνρξενύηαη λα παξαθξαηεί από
ην πνζό ηεο θαηαβαιιόκελεο ζύληαμεο, ηελ πξνβιεπόκελε εηζθνξά (ζπληαμηνύρνπ
θαη θνξέα), γηα ηελ αζθάιηζε ησλ ζπληαμηνύρσλ θαη απνδίδεη απηήλ ζηνπο
αληίζηνηρνπο Τνκείο ηνπ ΤΑΥΤΔΚΩ (Τνκέαο Αζζέλεηαο Πξνζσπηθνύ ΟΤΔ θαη Τνκέαο
Αζζέλεηαο Πξνζσπηθνύ ΗΛΠΑΠ) .

2

ΑΔΑ: 4ΑΜΘΛ-5ΝΩ
Παξ. 3
Με ηελ παξάγξαθν απηή νη αζθνύκελνη δηθεγόξνη θαη νη δηθαζηηθνί επηκειεηέο , από
ηελ εγγξαθή ηνπο ζηνλ νηθείν Γηθεγνξηθό Σύιινγν θαη ζηνλ νηθείν Σύιινγν
Γηθαζηηθώλ Δπηκειεηώλ αληίζηνηρα, αζθαιίδνληαη ππνρξεσηηθά γηα παξνρέο αζζέλεηαο
ζηνπο νηθείνπο Τνκείο Υγείαο Γηθεγόξσλ ηνπ Κιάδνπ Υγείαο ηνπ Δ.Τ.Α.Α θαη
θαηαβάιινπλ ηηο πξνβιεπόκελεο θάζε θνξά αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο πξώηεο
πεληαεηίαο, εθόζνλ δελ ππάγνληαη γηα παξνρέο αζζέλεηαο ζηελ ππνρξεσηηθή
αζθάιηζε άιινπ αζθαιηζηηθνύ νξγαληζκνύ.
Παξ. 4
Τν Τακείν Πξόλνηαο Πξνζσπηθνύ Δζληθνύ Θεάηξνπ κεηά ηελ έληαμε ηνπ θιάδνπ
πξόλνηαο ζην ΤΑΠΙΤ κε ην άξζξν 104 ηνπ λ.3655/08 ζπλέρηζε λα ιεηηνπξγεί κε ηνλ
απηνηειή θιάδν πγείαο, ν νπνίνο ρνξεγεί ζπκπιεξσκαηηθέο παξνρέο ζηνπο
πξναηξεηηθά αζθαιηζκέλνπο ηνπ (ππνρξεσηηθή αζθάιηζε ζηνλ Κιάδν Υγείαο ηνπ ΙΚΑΔΤΑΜ). Με ηελ παξ.4 ηνπ σο άλσ άξζξνπ, ην ελ ιόγσ Τακείν από ηε 1-10-2011
θαηαξγείηαη, θαζόζνλ, ιόγσ έιιεηςεο πξνζσπηθνύ θαη Γηνίθεζεο, αδπλαηεί λα
δηαρεηξηζηεί ηα νηθνλνκηθά ηνπ θαη θαηά ζπλέπεηα λα εμππεξεηεί ην ζθνπό γηα ηνλ
νπνίν έρεη ζπζηαζεί.
Τν ζύλνιν ηεο θηλεηήο πεξηνπζίαο ηνπ θαηαξγνύκελνπ Τακείνπ ηίζεηαη ζε εθθαζάξηζε
από ην Γ.Σ. θαη δύν (2) εθθαζαξηζηέο. Τν πνζό πνπ απνκέλεη ύζηεξα από ηελ
εμόθιεζε ησλ παξνρώλ ζε ηξίηνπο απνδίδεηαη ζηνλ Τνκέα Πξόλνηαο ηνπ ΤΑΠΙΤ, γηα
ηελ θαηαβνιή ησλ εθάπαμ βνεζεκάησλ ζηνπο αζθαιηζκέλνπο ηνπ Τνκέα, ζύκθσλα
κε ηε λνκνζεζία ηνπ.
Παξ. 5
Με ηελ παξάγξαθν απηή παξέρεηαη ε δπλαηόηεηα ζηνπο Βνπιεπηέο θαη ζηα κε έρνληα
ηελ ηδηόηεηα ηνπ Βνπιεπηή κέιε ηνπ Υπνπξγηθνύ Σπκβνπιίνπ, θαζώο θαη ζηα κέιε ηεο
νηθνγελείαο απηώλ, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζεηείαο ηνπο, λα αζθαιίδνληαη γηα παξνρέο
πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο ζηνλ ΟΠΑΓ ή λα δηαηεξήζνπλ ηελ αζθάιηζή ηνπο ζηνλ
Κιάδν Αζζέλεηαο ηνπ αζθαιηζηηθνύ νξγαληζκνύ, πνπ ήηαλ αζθαιηζκέλνη πξηλ ηελ
εθινγή ηνπο ή ηνλ δηνξηζκό ηνπο.
Οη αλαινγνύζεο αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο , όπσο απηέο θαζνξίδνληαη από ηε λνκνζεζία
ηνπ θάζε αζθαιηζηηθνύ νξγαληζκνύ ππνινγίδνληαη επί ησλ απνδνρώλ ιόγσ ηδηόηεηαο
ή ηεο ζέζεο ηνπο θαη βαξύλνπλ ηνπο ίδηνπο.
Παξ. 11
Με ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ απηήο θαζνξίδεηαη εηζθνξά ππέξ ηνπ Τνκέα
Αζζέλεηαο Πξνζσπηθνύ ηεο Αζθαιηζηηθήο Δηαηξείαο «Η ΔΘΝΙΚΗ» ηνπ ΤΑΥΤΔΚΩ γηα
ηελ αζθάιηζε γηα παξνρέο αζζέλεηαο ησλ ζπληαμηνύρσλ αζθαιηζκέλσλ κέρξη 3112-1992 ηνπ ΙΚΑ-ΔΤΑΜ /ΤΑΠ-Αζθαιηζηηθήο Δηαηξείαο « ΔΘΝΙΚΗ» ζε πνζνζηό 4% επί
ησλ θαηαβαιιόκελσλ ζπληάμεσλ θαη γηα ηνπο ζπληαμηνύρνπο αζθαιηζκέλνπο κεηά ηελ
1-1-1993(λένη αζθαιηζκέλνη) ζε πνζνζηό 10% πνπ θαηαλέκεηαη ζε 4% ζε βάξνο ησλ
ζπληαμηνύρσλ θαη 6% ζε βάξνο ηνπ θνξέα ζπληαμηνδόηεζεο. Τν ΙΚΑ-ΔΤΑΜ σο
θνξέαο ζπληαμηνδόηεζεο ππνρξενύηαη λα παξαθξαηεί από ην πνζό ηεο
θαηαβαιιόκελεο ζύληαμεο, ηα αλσηέξσ πνζνζηά εηζθνξώλ θαη λα απνδίδεη ην ζύλνιν
ηεο εηζθνξάο ζην ΤΑΥΤΔΚΩ/Τνκέαο Αζθάιηζεο Πξνζσπηθνύ ηεο Αζθαιηζηηθήο
Δηαηξείαο «Η ΔΘΝΙΚΗ». Ωο έλαξμε εθαξκνγήο ηεο αλσηέξσ ξύζκηζεο, νξίδεηαη ε
πξώηε ηνπ κεζεπόκελνπ κήλα από ηε δεκνζίεπζε ηνπ λόκνπ απηνύ (1/10/2011).
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Γ. Άξζξν 76
Παξ. 9
Με ηελ παξάγξαθν απηή, επεθηείλνληαη ζε όινπο ηνπο Φνξείο Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο,
νη ξπζκίζεηο ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξ.2 ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ λ.3965/2011(Α΄113) πνπ
ηζρύνπλ γηα ηνλ ΟΠΑΓ θαη αλαθέξνληαη ζηνλ έιεγρν θαη ηελ απόδνζε ησλ δαπαλώλ
ζηνπο παξόρνπο πγείαο πνπ ζπκβάιινληαη κε ηα αζθαιηζηηθά ηακεία.
Καηόπηλ ησλ αλσηέξσ, παξαθαινύκε γηα ηελ άκεζε ελεκέξσζε όισλ ησλ Υπεξεζηώλ
ζαο, πξνο εθαξκνγή ησλ ελ ιόγσ δηαηάμεσλ.
Γηα πεξαηηέξσ δηεπθξηλίζεηο νη Υπεξεζίεο ηνπ Υπνπξγείνπ καο, είλαη ζηε δηάζεζή ζαο.

Δ Δζσηεξηθή Γηαλνκή
1 1.Γξαθείν Υπνπξγνύ
2.Γξαθείν Γεληθήο Γξακκαηέσο
4 3.Γξαθείν Γεληθήο Γ/λξηαο Κ.Α.
5 4.Γξαθείν Γεληθήο Γ/λξηαο Γ.Υ.
5.Όιεο ηηο Γ/λζεηο ηεο Γ.Γ.Κ.Α.
6 6.Γ/λζε Αζθαι. Αζζέλεηαο
&Μεηξόηεηαο
Τκήκα Α θαη Β

Ο

Ο ΤΠΟΤΡΓΟ

ΓΔΩΡΓΙΟ ΚΟΤΣΡΟΤΜΑΝΗ
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ΠΙΝΑΚΑ ΓΙΑΝΟΜΗ

ΦΟΡΔΑ
1.

ΓΙΔΤΘΤΝΗ

Ι.Κ.Α.-Δ.Σ.Α.Μ.
α) Γξαθείν θ. Γηνηθεηή

Αγ. Κσλ/λνπ 16-18, 102 41 Αζήλα

β) Γ/λζε Παξνρώλ
2.

3.

4.

Ο.Γ.Α. Γηνίθεζε
α) Γξαθείν θ. Γηνηθεηή

Παηεζίσλ 30, Αζήλα

β) Κιάδν Γ΄ Υγείαο

Αβέξσθ 7, 104 33 Αζήλα

Ο.Α.Δ.Δ. Κιάδνο Παξνρώλ
α) Γξαθείν θ. Γηνηθεηή

Αθαδεκίαο 22, Αζήλα

β) Γ/λζε Παξνρώλ Αζζέλεηαο

Αγ. Κσλ/λνπ 5, Αζήλα

Δληαίν Σακείν Αλεμάξηεηα
Απαζρνινπκέλσλ (Δ.Σ.Α.Α.)
α) Γξαθείν θ. Πξνέδξνπ

Μάξλε 22, 104 33 Αζήλα

β) Γεληθή Γ/λζε Αζθάιηζεο – Παξνρώλ
(με την παράκληση να ενημερωθούν οι
Τομείς Υγείας)
5.

Σακείν Αζθάιηζεο Τπαιιήισλ
Σξαπεδώλ θαη Δπηρεηξήζεσλ Κνηλήο
Ωθέιεηαο (Σ.Α.Τ.Σ.Δ.Κ.Ω.)

Παηεζίσλ 54, 106 82 Αζήλα

α) Γξαθείν θ. Πξνέδξνπ
β) Γ/λζε Υγεηνλνκηθνύ
(με την παράκληση να ενημερωθούν οι
Τομείς Υγείας)
6

7

Δληαίν Σακείν Αζθάιηζεο Πξνζσπηθνύ
Μέζσλ Μαδηθήο Δλεκέξσζεο (Δ.Σ.Α.Π.Μ.Μ.Δ.)
α) Γξαθείν θ. Πξνέδξνπ

Πεξαηβνύ 20 & Καιιηξξόεο 5,
Αζήλα

β) Γ/λζε Α΄ Αζθάιηζεο – Παξνρώλ
(με την παράκληση να ενημερωθούν οι
Τομείς Υγείας)
Ο.Π.Α.Γ.
α) Γξαθείν θ. Πξνέδξνπ

Ηπείξνπ 38, Αζήλα

β) Γ/λζε Αζθάιηζεο

Μαθεδνλίαο 8, Αζήλα

8

ΔΤΓΑΠ

Σσθξάηνπο 60, 104 39 Αζήλα

9

Υγεηνλνκηθή Υπεξεζία ΔΥΓΑΠ
Λνγαξηαζκόο Τγείαο Μειώλ ηνπ ώκαηνο
Οξθσηώλ Διεγθηώλ (.Ο.ΔΛ.)

Καπνδηζηξίνπ 28, 106 82 Αζήλα

5

ΑΔΑ: 4ΑΜΘΛ-5ΝΩ

10

Σακείν Δπηθνπξηθήο Αζθάιηζεο θαη
Πξόλνηαο Απαζρνινύκελσλ ζηα ώκαηα
Αζθαιείαο (Σ.Δ.Α.Π.Α..Α.)

Βεξαλδέξνπ 48, 104 38 Αζήλα

Γ/λζε Αζθάιηζεο Παξνρώλ
11

Σακείν Τγείαο Τπαιιήισλ Αγξνηηθήο
Σξάπεδαο (Σ.Τ.Τ.-Α.Σ.Δ.)

3εο Σεπηεκβξίνπ 43, 104 33 Αζήλα

12

Σακείν Τγείαο Πξνζσπηθνύ Δζληθήο
Σξάπεδαο (Σ.Τ.Π.Δ.Σ.)

Σνθνθιένπο 15, 105 51 Αζήλα

13

Αιιεινβνεζεηηθό Σακείν Πεξίζαιςεο
πιιόγνπ Τπαιιήισλ Σξαπέδεο Διιάδνο

Οκήξνπ 5, 105 64 Αζήλα

14

Δληαίνο Γεκνζηνγξαθηθόο Οξγαληζκόο
Δπηθνπξηθήο Αζθάιηζεο θαη Πεξίζαιςεο
(Δ.Γ.Ο.Δ.Α.Π.)

Αθαδεκίαο 20, 106 71 Αζήλα

15

Οίθνο Ναύηνπ

Κσλ/λνπ Παιαηνιόγνπ 15, 185 35
Πεηξαηάο

16

Σακείν Πξόλνηαο Πξνζσπηθνύ
Κνπκνπλδνύξνπ 22, 104 37
Δζληθνύ Θεάηξνπ
Αζήλα
17. Σακείν Πξόλνηαο Ιδησηηθνύ Σνκέα
Αθαδεκίαο 58 10679, Αζήλα
α.Γξαθείν Πξνέδξνπ
β. Α΄Γ/λζε Δθάπαμ Παξνρώλ
(με την παράκληση να ενημερωθούν και οι λοιποί
Τομείς Δθάπαμ Παξνρώλ
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