ΘΕΜΑ: «Υπαγωγή στην ασφάλιση του κλάδου ασθενείας σε είδος των
μακροχρόνια ανέργων.»
Κοινοποιούμε τις διατάξεις των παρ. 1-3 του άρθρου 10 του Ν. 2434/96
(ΦΕΚ 188/20-08-96, τ.Α') σχετικά με τα "Μέτρα πολιτικής γιά την
απασχόληση και την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση και άλλες
διατάξω, καθώς και της Φ.21/οικ.1804/07-01-97 (ΦΕΚ 22/20-01-97, τ,Β')
απόφασης ταυ Υπουργού Εργασίας και Κοινων. Ασφαλίσεων και παρέχουμε
τις ακόλουθες οδηγίες γιά την εφαρμογή τους.
1. ΕΝΝΟΙΑ - ΣΚΟΠΟΣ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ
Με τις κοινοποιούμενες διατάξεις, παρέχεται η δυνατότητα να
υπαχθούν στο κλάδο ασθένειας σε είδος του ΙΚΑ οι μακροχρόνια άνεργοι,
που έχουν ηλικία άνω των 55 ετών και έχουν πραγματοποιήσει 3.000 ημέρες
ασφάλισης στο ΙΚΑ ή σε άλλον οργανισμό κύριας ασφάλισης, έχουν δε,
επίσης, εγγραφεί ως απλώς άνεργοι στον ΟΑΕΔ (και όχι απαραίτητα ως
επιδοτούμενοι) γιά διάστημα τουλάχιστον 12 μηνών πριν από την αίτηση γιά
υπαγωγή τους σας εν λόγω διατάξεις.
Σκοπός των διατάξεων, σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση, ήταν να
αντιμετωπισθεί το ζωτικό θέμα της παροχής περίθαλψης σε μακροχρόνια
ανέργους (ως τέτοιοι δε θεωρούνται οι εγγεγραμμένοι στον ΟΑΕΔ γιά
διάστημα δώδεκα τουλάχιστον συνεχών μηνών), που έχουν υπερβεί το 55ο
έτος της ηλικίας τους και έχει εκπνεύσει ο χρόνος, γιά τον οποίο καλύπτονταν
με παροχές ασθένειας σε είδος.
2. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ - ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ
Δικαίωμα να υπαχθούν στις διατάξεις αυτές έχουν τα πρόσωπα που
πληρούν τις εξής προϋποθέσεις:
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α) έχουν υπερβεί το 55ο έτος της ηλικίας τους κατά την ημερομηνία
της αίτησης για υπαγωγή τους στην προκειμένη ασφάλιση κλάδου ασθένειας
σε είδος του ΙΚΑ.
β) έχουν πραγματοποιήσει στην υποχρεωτική ασφάλιση του ΙΚΑ ή
οποιουδήποτε άλλου οργανισμού κύριας ασφάλισης τουλάχιστον 3.000 ημέρες
εργασίας.
γ) έχουν εγγραφεί ως άνεργοι στον ΟΑΕΔ επί χρονικό διάστημα
τουλάχιστον 12 συνεχών μηνών πριν από την υποβολή της αίτησης για
υπαγωγή στον κλάδο ασθένειας του ΙΚΑ και είναι κάτοχοι κάρτας ανεργίας,
που ανανεώνεται από τον ΟΑΕΔ κάθε μήνα κατά το ίδιο χρονικό διάστημα.
Από την σαφή αναφορά της διάταξης στην υποχρεωτική ασφάλιση
γίνεται φανερό ότι στις 3.000 ημέρες δεν συμπεριλαμβάνεται ούτε χρόνος που
έχει διανυθεί σε προαιρετική ασφάλιση (π.χ. αρθρ. 41 του ΑΝ 1846/51,
Ειδικός Λογαριασμός Αυτασφάλισης αρθρ. 36 του Ν. 1902/90, Ειδικός
Λογαριασμός Ελλήνων Εξωτερικού αρθρ. 1-4 του Ν. 1469/84, προαιρετική
ασφάλιση σε άλλους ασφαλιστικούς οργανισμούς), ούτε χρόνος που προήλθε
από αναγνώριση άλλου χρόνου (π.χ. στρατιωτικής υπηρεσίας, εργασίας στην
αλλοδαπή κ.λ.π.) και τούτο γιατί οι αναγνωρίσεις είναι προϊόντα της
βούλησης του ασφαλισμένου και, συνεπώς, κείνται εκτός του πεδίου της
υποχρεωτικής ασφάλισης.
Οι απαιτούμενες 3.000 ημέρες στην υποχρεωτική ασφάλιση του ΙΚΑ ή
οποιουδήποτε άλλου οργανισμού κύριας ασφάλισης πρέπει να έχουν
πραγματοποιηθεί στον κλάδο σύνταξης ή στον κλάδο ασθένειας αυτών.
Στους φορείς, των οποίων ο χρόνος ασφάλισης συνυπολογίζεται στις
3.000 ημέρες, περιλαμβάνονται όλοι οι ασφαλιστικοί οργανισμοί κύριας
ασφάλισης, εποπτευόμενοι ή μη (όπως είναι το ΝΑΤ) από το Υπουργείο
Εργασίας και Κοινων. Ασφαλίσεων, καθώς και το Δημόσιο.
Το δικαίωμα είναι προσωποπαγές και, επομένως, σε περίπτωση
θανάτου του υπαχθέντος, δεν περιέρχεται στα μέλη οικογενείας του η
δυνατότητα να συνεχίσουν την ασφάλιση αυτή.
Εάν ο αιτών, κατά το διάστημα που ήταν άνεργος, ασφαλίσθηκε ως
μέλος οικογένειας (π.χ. γυναίκα άνεργη, η οποία έχει περίθαλψη από το
Δημόσιο ως σύζυγος δημοσίου υπαλλήλου), δεν στερείται του προσωπικού
δικαιώματος να υπαχθεί στις διατάξεις αυτές γιά παροχή περίθαλψης από το
ΙΚΑ, εφ' όσον πληροί τις προϋποθέσεις.
3. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Με την κοινοποιούμενη Υπουργική απόφαση, καθορίσθηκαν τα
απαραίτητα δικαιολογητικά, τα οποία είναι τα ακόλουθα:
α) αίτηση, η οποία υποβάλλεται στο Τμήμα Μητρώου του Υποκ/τος
ΙΚΑ του τόπου κατοικίας του ενδιαφερόμενου.
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β) ασφαλιστικά βιβλιάρια του ΙΚΑ (ΔΑΤΈ, ΑΔΑ ή ΑΔΕ) ή του τυχόν
άλλου φορέα, στα οποία να απεικονίζεται ο συνολικός χρόνος ασφάλισης. Σε
περίπτωση έλλειψης των ασφαλιστικών βιβλιαρίων, απαιτείται βεβαίωση του
φορέα για τον χρόνο ασφάλισης του αιτούντος.
Εάν ο αιτών έχει χρόνο ασφάλισης σε φορέα αυτοαπασχολουμένων,
απαιτείται βεβαίωση του φορέα για την διακοπή άσκησης του επαγγέλματος.
γ) υπεύθυνη δήλωση (κατά τον Ν. 1599/86) του αιτούντος ότι δεν έχει
άλλον χρόνο ασφάλισης εκτός αυτού που περιλαμβάνεται στα
προσκομισθέντα ασφαλιστικά βιβλιάρια ή αυτού που αναφέρεται στις
βεβαιώσεις.
δ) βεβαίωση του ΟΑΕΔ ότι ο αιτών είναι εγγεγραμμένος στα μητρώα του
επί ένα συνεχές δωδεκάμηνο πριν από την υποβολή της αίτησης γιά υπαγωγή
στην ασφάλιση του ΙΚΑ και κατέχει κάρτα ανεργίας του ΟΑΕΔ, η οποία έχει ανά
μήνα ανανεωθεί κατά το ίδιο χρονικό διάστημα.
Επισημαίνεται ότι η πλήρωση της προϋπόθεσης αυτής ανήκει
αποκλειστικά στην σφαίρα αρμοδιότητας του ΟΑΕΔ, μη υπεισερχομένου του
ΙΚΑ στον έλεγχο ορθότητας του περιεχομένου της βεβαίωσης του ΟΑΕΔ.
4. ΕΝΑΡΞΗ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ
Σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 2 της Υπουργικής απόφασης, η
ασφαλιστική κάλυψη γιά ασθένεια των προσώπων αυτών αρχίζει από την
ημερομηνία υποβολής της αίτησης τους.
Λήγει δε:
α) κατά την συμπλήρωση διετίας από την υπαγωγή τους, γιά όσους έχουν
πραγματοποιήσει 4.500 ημέρες ασφάλισης.
β) κατά την συνταξιοδότησή τους από οποιοδήποτε ασφαλιστικό
οργανισμό (περιλαμβανομένου και του ΟΓΑ), γιά όσους δεν έχουν
συμπληρώσει 4.500 ημέρες ασφάλισης.
5. ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ
ΚΑΙ ΑΠΟΓΡΑΦΗ
Η ασφαλιστική ικανότητα χορηγείται για ένα εξάμηνο, το οποίο
αρχίζει την πρώτη του μήνα, εντός τους οποίου υπεβλήθη η αίτηση.
Οποιαδήποτε μετέπειτα ανανέωση γίνεται για ένα επίσης εξάμηνο,
μετά την προσκόμιση βεβαίωσης από τον ΟΑΕΔ ότι ο αιτών συνεχίζει να είναι
άνεργος. Κάθε νέο εξάμηνο θα αρχίζει από την λήξη του προηγούμενου. Πχ.
ασφαλισμένος που υποβάλλει αίτηση στις 10/3/97, παίρνει ασφαλιστική
ικανότητα για το εξάμηνο από 1/3/97-31/8/97. Αν προσέλθει για ανανέωση όχι
τον 9/97, αλλά αργότερα π.χ. τον 11/97, η παράταση της ασφαλιστικής
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του κάλυψης θα γίνει για το εξάμηνο από 1/9/97-28/2/98, δηλ. το νέο εξάμηνο
θα αρχίσει από το τέλος του προηγούμενου και όχι από τον μήνα
προσέλευσης του ασφαλισμένου.
Το χρονικό διάστημα για το οποίο χορηγείται η ασφαλιστική ικανότητα
καθώς και το εκδόν Υποκ/μα θα σημειώνονται και στο βιβλιάριο ενσήμων.
Σε ειδικό ευρετήριο σε κάθε Υποκ/μα θα καταχωρούνται με αύξοντα
αριθμό τα ονοματεπώνυμα των αιτούντων και η ημερομηνία υποβολής της
αίτησης.
Εάν ο αιτών δεν είναι απογεγραμμένος στο Μητρώο του ΙΚΑ, θα
απογράφεται κατά τη γνωστή διαδικασία (Γ.Ε. Α00/1102/16.9.94), με την
διευκρίνιση ότι στην ένδειξη 18 του «Δελτίου απογραφής ασφαλισμένου» θα
αναγράφεται ως επάγγελμα «ΑΝΕΡΓΟΣ - ν. 2434/96» και ο κωδικός «55».
Επειδή πρόκειται για παροχές μόνο σε είδος, θα σημειώνεται τούτο,
όπως σε ανάλογες περιπτώσεις, στην εξωτερική σελίδα του βιβλιαρίου
ασθενείας.
Σε περίπτωση αλλαγής τόπου κατοικίας, η ανανέωση της ασφαλιστικής
ικανότητας θα γίνεται από το Υποκ/μα της νέας κατοικίας. Ομως, πριν από
την χορήγηση οποιασδήποτε παροχής, το Υποκ/μα αυτό θα φροντίζει για την
μεταφορά της παλαιάς πινακίδας παροχών που τηρείται στο Υποκ/μα της
προηγούμενης κατοικίας.
6. ΕΙΣΦΟΡΕΣ
Οι εισφορές γιά την κάλυψη στον κλάδο ασθένειας των προσώπων
αυτών καταβάλλονται από τον ΟΑΕΔ.
Το ασφάλιστρο ανέρχεται σε ποσοστό 6,45% (δηλ. το ποσοστό κλάδου
ασθένειας σε είδος του ΙΚΑ) και υπολογίζεται επί του βασικού ημερήσιου
επιδόματος ανεργίας.
Εάν υπάρχουν μέλη οικογένειας του αιτούντος, που θα καλυφθούν από
το ΙΚΑ ως προστατευόμενα μέλη, ως βάση υπολογισμού λαμβάνεται το
βασικό ημερήσιο επίδομα ανεργίας διαμορφωμένο με τις ανάλογες
προσαυξήσεις του ΟΑΕΔ λόγω οικογενειακών βαρών.
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΟΑΕΔ, το βασικό
ημερήσιο επίδομα προσαυξάνεται κατά 10% γιά κάθε μέλος οικογένειας που
προστατεύεται από τον άνεργο.
Το ισχύον σήμερα βασικό ημερήσιο επίδομα ανέρχεται σε 3.120 δρχ.
Επομένως, για κάποιον που θα ζητήσει την ασφάλιση και ενός μέλους
της οικογενείας του, το επίδομα θα ανέλθει σε 3.432 δρχ. (δηλ, προσαυξημένο
κατά 10%), γιά άλλον που θα "ασφαλίσει" δυο μέλη οικογένειας θα ανέλθει σε
3.774 δρχ. (δηλ. προσαυξημένο κατά 20%) κ.ο.κ.
Επειδή το βασικό ημερήσιο επίδομα αναπροσαρμόζεται κατά
διαστήματα, η χορηγούμενη από τον ΟΑΕΔ βεβαίωση θα αναφέρει το ισχύον
(και όχι κατ΄ ανάγκην το καταβαλλόμενο) κατά την έκδοση της ημερήσιο
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επίδομα, το οποίο θα προσαυξάνεται από τις Υπηρεσίες μας, όπως ανωτέρω
περιγράφεται, στην περίπτωση που ασφαλίζονται και μέλη οικογενείας.
7. ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
Σύμφωνα με το άρθρο 2 της Υπουργικής απόφασης, στο τέλος κάθε
μήνα, θα συντάσσονται καταστάσεις με τα ονοματεπώνυμα των προσώπων
που κάνουν χρήση της σχετικής διάταξης και τα αντίστοιχα ποσά εισφορών,
ώστε να ενημερώνεται και ο ΟΑΕΔ (ως καταβάλλων τις εισφορές) αφ'ενός
για τα καλυπτόμενα πρόσωπα, αφ'ετέρου για τα οφειλόμενα ποσά.
Προκειμένου στο τέλος κάθε μήνα να είναι έτοιμη η κατάσταση του
μηνός αυτού, τόσο κατά την χορήγηση ασφαλιστικής ικανότητας για το πρώτο
εξάμηνο, όσο και κατά την τυχόν ανανέωση για κάθε περαιτέρω εξάμηνο, θα
καταχωρείται το ονοματεπώνυμο του ασφαλισμένου και έναντι αυτού το
ποσόν του ημερήσιου επιδόματος ανεργίας (όπως αυτό θα αναφέρεται στην
προσκομιζόμενη από τον ασφαλισμένο βεβαίωση του ΟΑΕΔ) προσαυξημένο
κατά ποσοστό 10% για κάθε προστατευόμενο μέλος οικογένειας που τυχόν
θα ασφαλισθεί.
Η κατάσταση θα έχει τις εξής στήλες:
Επώνυμο / Ονομα / Πατρώνυμο / Επίδομα ανεργίας /Αριθμός ασφαλιζόμενων
μελών
Στο τέλος κάθε μήνα, θα κλείνει η κατάσταση και το άθροισμα των επί
μέρους ατομικών επιδομάτων θα πολλαπλασιάζεται επί 6,45% (το
ασφάλιστρο), το γινόμενο αυτών επί 25 (ημέρες ενός μηνός) και το νέο
γινόμενο επί 6 (δηλ. όλους τους μήνες του εξαμήνου), δηλ. άθροισμα
επιδομάτων 6,45% 25.6 = Συνολικό ποσόν. Θα ακολουθεί δε η εγγραφή:
«Το ανωτέρω ποσόν αφορά το εξάμηνο από π.χ. 1/2/97-31/7/97»
Εάν υποτεθεί, ότι η πρώτη κατάσταση θα γίνει για τον 2/97, για τους
επόμενους μήνες έως και τον 7/97 (που τελειώνει η κάλυψη του πρώτου
εξαμήνου), οι μηνιαίες καταστάσεις που θα συνταχθούν θα περιλάβουν μόνο
τα πρόσωπα που θα υπαχθούν για πρώτη φορά.
Τον 8/97, που θα εμφανισθούν ασφαλισμένοι για ανανέωση της
ασφαλιστικής τους κάλυψης (δηλ. οι συνεχίζοντες ως άνεργοι), στην
κατάσταση του μηνός θα περιληφθούν αφ'ενός αυτοί, αφ'ετέρου οι
υπαγόμενοι για πρώτη φορά.
Βέβαια, οι εισφορές και για τις δύο κατηγορίες θα υπολογισθούν για το
προσεχές εξάμηνο (περιλαμβανομένου του τρέχοντος μηνός), όπως και στο
προηγούμενο παράδειγμα
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Οι συντασσόμενες καταστάσεις θα αποστέλλονται από το Τμήμα
Μητρώου στο Τμήμα Οικονομικού , το οποίο θα χρεώνει με το συνολικό
ποσόν τον ΟΑΕΔ στον κωδικό αριθμό 039020-5 «Εισφορές ασθενείας σε
είδος μακροχρονίως ανέργων» και θα πιστώνει το αντίστοιχο ποσόν στον
κωδικό αριθμό 057013-4 «Εισφορές άνευ διαθέσεως ενσήμων».
Αντίγραφα των καταστάσεων θα στέλνονται υποχρεωτικά και στις
τοπικές υπηρεσίες του ΟΑΕΔ για την σχετική ενημέρωση.
Η ανωτέρω διαδικασία θα ολοκληρώνεται το πρώτο δεκαήμερο του
επόμενου μήνα.
Στο τέλος κάθε χρόνου, σύμφωνα με την Υπουργική απόφαση, θα
γίνεται από την Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών της Διοίκησης του ΙΚΑ η
οριστική εκκαθάριση των λογαριασμών μεταξύ ΙΚΑ και ΟΑΕΔ.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ
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