ΘΕΜΑ: Υπαγωγή στην ασφάλιση του κλάδου ασθενείας σε είδος των ανέργων νέων
ηλικίας μέχρι 29 ετών.
Κοινοποιούμε τις διατάξεις του άρθρου 18 του ν. 2639/98 (ΦΕΚ 205/2.9.98
τ.Α) σχετικά με τη «Ρύθμιση εργασιοικών σχέσεων, σύσταση Σώματος Επιθεώρησης
Εργασίας και άλλες διατάξεις», καθώς και της Φ21/οικ.2040/29.12.98 (ΦΕΚ
1334/31.12.98τ.Β) απόφασης του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων
και παρέχουμε τις ακόλουθες οδηγίες για την εφαρμογή τους.
ΕΝΝΟΙΑ-ΣΚΟΠΟΣ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ
Με τις κοινοποιούμενες διατάξεις, παρέχεται η δυνατότητα να υπαχθούν στον
κλάδο ασθενείας σε είδος του ΙΚΑ οι νέοι άνεργοι ηλικίας μέχρι 29 ετών, ώστε να
αντιμετωπισθεί το θέμα της παροχής περίθαλψης σε μια σημαντική κατηγορία
προσώπων που μέχρι τώρα ήταν ανασφάλιστοι.
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ - ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ
Δικαίωμα να υπαχθούν στις διατάξεις αυτές έχουν τα πρόσωπα που πληρούν
τις εξής προϋποθέσεις:
α) δεν έχουν υπερβεί το 29ο έτος της ηλικίας τους κατά την ημερομηνία
υποβολής της αίτησης για υπαγωγή τους στην ασφάλιση του κλάδου ασθενείας σε
είδος του ΙΚΑ, δηλαδή, δεν έχουν συμπληρώσει το 29ο έτος (π.χ νέος άνεργος, ο
οποίος έχει γεννηθεί την 3/6/70, συμπληρώνει το 29ο έτος την 3/6/99).
β) έχουν εγγραφεί ως άνεργοι στα μητρώα του ΟΑΕΔ επί ένα συνεχές δίμηνο,
αμέσως προηγούμενα της υποβολής της αίτησης τους για υπαγωγή στην ασφάλιση
του ΙΚΑ, και κατέχουν κάρτα ανεργίας, ανανεούμενη ανά μήνα.
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Θα πρέπει, δηλαδή, το δίμηνο ανεργίας να συμπληρώνεται τον αμέσως
προηγούμενο της υποβολής της αίτησης μήνα (π.χ. νέος που εγγράφηκε ως άνεργος
στον ΟΑΕΔ την 15/11/98 και ανανέωσε την εγγραφή του την 15/12/98, συμπληρώνει,
επομένως, το δίμηνο την 15/1/99, πρέπει να υποβάλει αίτηση εντός του μηνός
Φεβρουαρίου (1-28), εκτός αν συνεχίσει να είναι άνεργος , οπότε με νέα βεβαίωση του
ΟΑΕΔ θα μπορεί να υποβάλει αίτηση και πέραν του Φεβρουαρίου.
Εξαιρούνται από τις ανωτέρω διατάξεις όσοι ασφαλίζονται:
α)από ίδιο δικαίωμα
β)ως μέλη οικογένειας ασφαλισμένων, όπως αυτά προσδιορίζονται από τις
διατάξεις του άρθρου 51 του ν. 1539/85 , και
γ)όσοι σπουδάζουν σε ανώτερα και ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της
Ελλάδας και του εξωτερικού.
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Με την κοινοποιούμενη υπουργική απόφαση, καθορίσθηκαν τα απαραίτητα
δικαιολογητικά, τα οποία είναι τα εξής:
α) αίτηση, η οποία υποβάλλεται στο Τμήμα Μητρώου του Υποκαταστήματος
ΙΚΑ του τόπου κατοικίας του ενδιαφερομένου
β) βεβαίωση από τον ΟΑΕΔ, ότι ο αιτών είναι εγγεγραμμένος στα μητρώα του
επί ένα συνεχές δίμηνο πριν από την υποβολή της αίτησης για υπαγωγή στην
ασφάλιση του ΙΚΑ , κατέχει κάρτα ανεργίας ανανεούμενη ανά μήνα και πληροί τις
προϋποθέσεις του άρθρου 18 του ν. 2639/98.
Σημειώνουμε, ότι η έρευνα και η βεβαίωση για την πλήρωση της προϋπόθεσης
της ανεργίας ανήκει αποκλειστικά στην αρμοδιότητα του ΟΑΕΔ, το δε ΙΚΑ δεν
υπεισέρχεται στον έλεγχο της ορθότητας του περιεχομένου της βεβαίωσης του
ΟΑΕΔ.
Στο υπ'αριθμ. Α30/472/5.1.99 έγγραφο μας, με το οποίο σας γνωστοποιήσαμε
τις σχετικές διατάξεις προκειμένου να δέχεστε αιτήσεις των ενδιαφερομένων,
αναφέρουμε ότι, για λόγους απλούστευσης διαδικασίας των υπηρεσιών του ΟΑΕΔ,
συμφωνήθηκε να υποβάλλεται αντί βεβαίωσης φωτοαντίγραφο του δελτίου ανεργίας
επικυρωμένο από τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΟΑΕΔ.
Τελικώς, όμως, ο ΟΑΕΔ δέχθηκε να χορηγεί τις βεβαιώσεις, που ορίζονται
από την υπουργική απόφαση.
Επειδή, είναι πιθανό κάποιοι ενδιαφερόμενοι (ελάχιστες περιπτώσεις) να έχουν
ήδη προμηθευτεί φωτοαντίγραφα δελτίου ανεργίας επικυρωμένα, σύμφωνα με την
αρχική θέση του ΟΑΕΔ , θα πρέπει να γίνονται δεκτά και να μην ζητείται η
βεβαίωση.
γ)υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/86 ότι είναι ανασφάλιστος, δεν σπουδάζει και
ότι μόλις αναλάβει εργασία ή ασφαλιστεί με οποιοδήποτε τρόπο στον κλάδο
ασθενείας του ΙΚΑ ή άλλου Οργανισμού (π.χ. ως μέλος οικογενείας), θα το δηλώσει
στο Υποκατάστημα του τόπου κατοικίας του.
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ΕΝΑΡΞΗ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ
Το δικαίωμα για παροχές ασθένειας σε είδος του ΙΚΑ αρχίζει από την
συμπλήρωση των προϋποθέσεων που ορίζονται στο άρθρο 31 του Α.Ν. 1846/51
Δηλαδή, 50 ημέρες (2 μήνες ανεργίας) είτε κατά τον προηγούμενο χρόνο, είτε το
τελευταίο δεκαπεντάμηνο, αφαιρουμένων, στην περίπτωση αυτή, των ημερών που
πραγματοποιήθηκαν στους τρεις τελευταίους μήνες του 15μήνου.
Το βιβλιάριο ασθενείας θα θεωρείται για 6 μήνες και θα ανανεώνεται με την
προσκόμιση βεβαίωσης από τον ΟΑΕΔ, ότι συνεχίζει ο ενδιαφερόμενος να είναι
άνεργος και, με υπεύθυνη δήλωση, ότι εξακολουθεί να πληροί τις προϋποθέσεις που
ορίζουν οι διατάξεις. Η ανανέωση θα γίνεται για ένα εξάμηνο. Κάθε νέο εξάμηνο
αρχίζει από την λήξη του προηγουμένου.
Τόσο για την έναρξη της ασφαλιστικής ικανότητας όσο και για την παράτασή
της, θα ελέγχεται η μη υπέρβαση του 29ου έτους (π.χ για κάποιον που συμπληρώνει
το 29ο έτος 3 μήνες μετά την έναρξη ή παράταση της ασφαλιστικής ικανότητας η
θεώρηση του βιβλιαρίου ασθενείας θα γίνεται για 3 και όχι για 6 μήνες).
Σε ειδικό ευρετήριο, σε κάθε Υποκατάστημα θα καταχωρούνται με αύξοντα
αριθμό τα ονοματεπώνυμα των αιτούντων.
Θα αναγράφονται, επίσης, η ημερομηνία υποβολής της αίτησης, η ημερομηνία
γέννησης και το χρονικό διάστημα για το οποίο χορηγείται η ασφαλιστική ικανότητα
καθώς και κάθε παράταση της.
Με βάση τα στοιχεία του ευρετηρίου, θα συντάσσονται οι μηνιαίες
καταστάσεις, στις οποίες θα αναφερθούμε κατωτέρω.
Το δικαίωμα για παροχές ασθενείας λήγει μόλις αποκτήσει δικό του δικαίωμα
ο ενδιαφερόμενος ή παύσουν να υπάρχουν οι προϋποθέσεις που ορίζονται στην παρ.
1 του άρθρου 18 του κοινοποιούμενου νόμου (συμπλήρωση ηλικίας, έναρξη σπουδών,
ασφάλιση ως προστατευόμενο μέλος).
Επειδή πρόκειται για παροχές μόνο σε είδος, στην εξωτερική σελίδα του
βιβλιαρίου ασθενείας,θα τίθεται η σφραγίδα «ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΕ ΕΙΔΟΣ».
Σε περίπτωση αλλαγής τόπου κατοικίας, η ανανέωση της ασφαλιστικής
ικανότητας θα γίνεται από το Υποκ/μα της νέας κατοικίας. Ομως, πριν από τη
χορήγηση οποιασδήποτε παροχής, το Υποκ/μα αυτό θα φροντίζει για την μεταφορά
της παλαιάς πινακίδας παροχών που τηρείται στο Υποκ/μα της προηγούμενης
κατοικίας.
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Κατά την υποβολή της αίτησης στο Υποκ/μα , θα πρέπει να ζητείται από τους
ενδιαφερόμενους να δηλώσουν εάν έχουν απογραφεί στο Ιδρυμα από άλλη αιτία και
έχουν πάρει Αριθμό Μητρώου ΙΚΑ, ο οποίος θα χρησιμεύσει για την έκδοση του
βιβλιαρίου ασθενείας.
Εάν διαπιστωθεί ότι πρόκειται για αναπόγραφους ασφαλισμένους, θα γίνεται
απογραφή από τις Υπηρεσίες Μητρώου των Υποκαταστημάτων μας κατά τον συνήθη
τρόπο, χωρίς, βέβαια, να δηλώνεται εργοδότης. Στην ένδειξη δε του Δελτίου
Απογραφής Ασφαλισμένων με Νο 18 «ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ» θα αναγράφεται
«ΑΝΕΡΓΟΣ άρθρου 18 ν. 2639/98».και ο κωδικός «30»
Επειδή, τα πρόσωπα που θα κάνουν χρήση των παραπάνω διατάξεων, θα
έχουν, κατά πάσα πιθανότητα, άμεση ανάγκη λήψης παροχών, οπότε για την έκδοση
του βιβλιαρίου υγείας θα είναι απαραίτητος ο Α.Μ, κατά παρέκκλιση των ισχυόντων
μέχρι σήμερα, θα δίδεται Αριθμός Μητρώου (ΑΜ ΙΚΑ) τηλεφωνικά από το Τμήμα
Μητρώου της Δ/νσης Πληροφορικής (τηλ. 7784341-7754726), ο οποίος θα
αναγράφεται αμέσως στο Δελτίο Απογραφής.
Στη συνέχεια, θα διαβιβάζονται τα Δελτία Απογραφής στη Δ/νση
Πληροφορικής για περαιτέρω επεξεργασία.
Εφιστάται ιδιαίτερα η προσοχή των υπαλλήλων, ώστε να μεταφέρεται σωστά ο
Α.Μ. επί του απογραφικού δελτίου.
ΕΙΣΦΟΡΕΣ
Οι εισφορές για την ασφαλιστική κάλυψη των προσώπων αυτών
καταβάλλονται στο ΙΚΑ από τον ΟΑΕΔ, αντλούνται δε από τον Λογαριασμό για την
Απασχόληση και την Επαγγελματική Κατάρτιση (ΛΑΕΚ).
Το ασφάλιστρο ανέρχεται σε ποσοστό 6,45% (δηλ. το ποσοστό κλάδου
ασθενείας σε είδος του ΙΚΑ) και υπολογίζεται επί του εκάστοτε τεκμαρτού
ημερομισθίου της 4ης ασφαλιστικής κλάσης του ΙΚΑ.
Για κάθε δικαιούχο υπολογίζονται οι εισφορές μηνιαίως, με έναρξη από την
πρώτη του μήνα κατά τον οποίο υπεβλήθη η αίτηση, π.χ. εάν η αίτηση υποβληθεί
20/1/99, οι εισφορές Ιανουαρίου θα υπολογισθούν από 1/1/-31/1, δηλαδή στο
25πλάσιο του τεκμαρτού της 4ης ασφαλιστικής κλάσης.
Η ανωτέρω εισφορά παύει να καταβάλλεται από τον ΟΑΕΔ στο ΙΚΑ, μόλις ο
άνεργος αναλάβει εργασία ή ασφαλιστεί με οποιοδήποτε τρόπο για τον κλάδο
ασθενείας στο ΙΚΑ ή σε άλλο ασφαλιστικό Οργανισμό ή συμπληρώσει το 29ο έτος.
Επομένως, οι εισφορές για κάθε άνεργο θα καταβάλλονται από την 1η του
μηνός, στον οποίο υπεβλήθη η αίτηση, μέχρι την λήξη του δικαιώματος για παροχές
ασθενείας. Παράδειγμα: άνεργος, με δίμηνο ανεργίας Ιανουάριο και Φεβρουάριο '99,
υποβάλλει αίτηση την 7/3/99. Το δικαίωμα για παροχές, σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 31 του α.ν. 1846/51, αρχίζει από 1/5/99, ισχύει δε για ένα εξάμηνο (1/531/10), εισφορές, όμως, θα καταβληθούν από 1/3/99 μέχρι 31/10/99.
Ομως, στην περίπτωση που ο άνεργος αναλάβει εργασία, η καταβολή των
εισφορών από τον ΟΑΕΔ θα παύσει (δηλ. δεν θα συμπεριληφθεί πλεόν το όνομα του
στην επόμενη κατάσταση), αλλά η ασφαλιστική ικανότητα του από την ιδιότητα του
ανέργου θα συνεχισθεί μέχρι να αρχίσει η ασφαλιστική του ικανότητα από εργασία
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Σύμφωνα με το άρθρο 2 της υπουργικής απόφασης, στο τέλος κάθε μήνα, θα
συντάσσονται καταστάσεις με τα ονόματα των δικαιούχων και το συνολικό ποσό των
εισφορών.
Με βάση τις εγγραφές που έχουν γίνει στο ειδικό ευρετήριο, στο τέλος κάθε
μήνα θα συντάσσεται κατάσταση με τα ονόματα των ανέργων που έχουν υποβάλει
αίτηση μέσα στο μήνα αυτό.
Θα περιλαμβάνουν τρεις στήλες: Επώνυμο / Ονομα / Πατρώνυμο, στο τέλος
δε της κατάστασης, θα γίνεται ο εξής υπολογισμός:
Θα πολλαπλασιάζεται το τεκμαρτό ημερομίσθιο της 4ης ασφαλιστικής κλάσης,
όπως ισχύει κάθε φορά, επί 25 και επί τον αριθμό των ανέργων που περιλαμβάνονται
στην κατάσταση. Το γινόμενο θα πολλαπλασιάζεται επί 6,45% (ασφάλιστρο) και θα
προκύπτει το συνολικό ποσό εισφορών που πρέπει να καταβληθεί για το
συγκεκριμένο μήνα.
Για κάθε επόμενο μήνα θα συντάσσεται νέα κατάσταση, η οποία θα
περιλαμβάνει τα ονόματα, όσων συνεχίζουν να έχουν ασφαλιστική ικανότητα και τα
νέα ονόματα (νέες αιτήσεις, αν υπάρχουν)αφαιρουμένων όσων έπαψαν να είναι
δικαιούχοι.
Οι συντασσόμενες καταστάσεις θα αποστέλλονται από το Τμήμα Μητρώου
στο Τμήμα Οικονομικού, το οποίο θα χρεώνει με το συνολικό ποσό τον ΟΑΕΔ στον
κωδικό αριθμό 039020-5 «εισφορές ασθενείας σε είδος ανέργων ηλικίας μέχρι 29
ετών» και θα πιστώνει το αντίστοιχο ποσό στον κωδικό αριθμό 057054-8 «εισφορές
επιδ. ανεργίας για ασθένεια»
Αντίγραφα των καταστάσεων θα στέλνονται υποχρεωτικά και στις τοπικές
υπηρεσίες του ΟΑΕΔ για την σχετική ενημέρωση.
Η ανωτέρω διαδικασία των καταστάσεων πρέπει να ολοκληρώνεται μέσα στο
πρώτο δεκαήμερο του επόμενου μήνα.
Στο τέλος κάθε χρόνου, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση, θα γίνεται από
τη Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών της Διοίκησης του ΙΚΑ η οριστική εκκαθάριση
των λογαριασμών μεταξύ ΙΚΑ και ΟΑΕΔ.
Ακριβές Αντίγραφο
Η ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ
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