ΘΕΜΑ:

α) Υπαγωγή στην ασφάλιση του κλάδου ασθενείας σε
είδος των ανέργων ηλικίας από 29 έως 55 ετών
β) Τροποποίηση της βάσης υπολογισμού των εισφορών που
καταβάλλονται από τον ΟΑΕΔ για τους μακροχρόνια ανέργους
του ν. 2434/96.

Κοινοποιούμε τις διατάξεις του άρθρου 5 παρ. 4 του ν. 2768/99 (ΦΕΚ
273/8.12.99 τ.Α), καθώς και της Φ.7/οικ. 2145/7.1.2000 απόφασης του
Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, και παρέχουμε τις
ακόλουθες οδηγίες για την εφαρμογή τους.
Α. ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΣΕ
ΕΙΔΟΣ ΤΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ ΗΛΙΚΙΑΣ ΑΠΟ 29 ΕΩΣ 55 ΕΤΩΝ
1. ΣΚΟΠΟΣ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ
Με τις διατάξεις αυτές, παρέχεται, από 1/1/2000, η δυνατότητα στους
ανέργους που ευρίσκονται σε ηλικία από 29 έως 55 ετών, να υπαχθούν στον
κλάδο ασθενείας σε είδος του φορέα, στον οποίο ασφαλίζονταν κατά την
διακοπή της εργασίας τους, άλλως, αν έχουν πραγματοποιήσει ασφάλιση σε
περισσότερους φορείς, θα υπαχθούν στον φορέα, στον οποίο έχουν ασφαλισθεί
για το μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.
2.ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ - ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ
Δικαίωμα να υπαχθούν στην ασφάλιση κλάδου ασθενείας σε είδος του
ΙΚΑ έχουν τα πρόσωπα που πληρούν τις εξής προϋποθέσεις:
α)είναι ηλικίας άνω των 29 έως 55 ετών, δηλ. έχουν συμπληρώσει το
29° έτος, αλλά όχι το 55°.
β)έχουν πραγματοποιήσει εξακόσιες (600) ημέρες εργασίας, οι οποίες
προσαυξάνονται ανά εκατό (100) ημέρες για κάθε έτος μετά την συμπλήρωση
του 30ου και μέχρι το 54° έτος της ηλικίας ως εξής:
./..

Επισημαίνεται ότι , επειδή ο νομοθέτης περιορίζει μέχρι το 54° έτος την
ανά εκατό (100) αύξηση των απαιτούμενων ημερών ασφάλισης, οι έχοντες
συμπληρώσει τόσο το 53° όσο και το 54° χρειάζονται τον αυτό αριθμό δηλ.
3000 ημέρες ασφάλισης.
Σε περίπτωση που έχει χωρήσει ασφάλιση σε περισσότερους του ενός
ασφαλιστικούς οργανισμούς, η υπαγωγή θα γίνει στον οργανισμό που έχει
διανυθεί ο περισσότερος χρόνος ασφάλισης.
Επομένως, στο ΙΚΑ μπορούν να υπαχθούν τα πρόσωπα που έχουν τις
απαιτούμενες, κατά τα ανωτέρω, ημέρες ασφάλισης, υπό την προϋπόθεση ότι το
ΙΚΑ ή είναι ο μόνος φορέας στον οποίο έχουν ασφαλισθεί ή (επί
περισσότερων φορέων) ο φορέας, στον οποίο έχει πραγματοποιηθεί η
ασφάλιση για το μεγαλύτερο διάστημα.
Από την αναφορά του νόμου σε ημέρες εργασίας (και όχι σε ημέρες
ασφάλισης), συνάγεται ότι στις απαιτούμενες, αναλόγως της ηλικίας, χρονικές
προϋποθέσεις δεν περιλαμβάνεται χρόνος που έχει διανυθεί στην προαιρετική
ασφάλιση ούτε χρόνος προερχόμενος από αναγνωρίσεις.
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γ)έχουν εγγραφεί ως άνεργοι στον ΟΑΕΔ επί χρονικό διάστημα
τουλάχιστον δώδεκα (12) συνεχών μηνών πριν από την υποβολή αίτησης για
υπαγωγή στην ασφάλιση του οικείου ασφαλιστικού οργανισμού και κατέχουν
κάρτα ανεργίας ανανεούμενη από τον ΟΑΕΔ ανά μήνα.
δ)να μην ασφαλίζονται, για οποιοδήποτε λόγο, στο Δημόσιο ή σε
ασφαλιστικό οργανισμό.
Με την διάταξη σκοπήθηκε η παροχή προστασίας στα πρόσωπα που
στερούνται οποιασδήποτε ασφάλισης για τον κλάδο ασθένειας και για τον
λόγο αυτό, αποκλείσθηκαν οι έχοντες ασφάλιση από οποιοδήποτε λόγο (π.χ.
μέλη οικογένειας).
3.ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Με την κοινοποιούμενη Υπουργική απόφαση, καθορίζονται τα
απαραίτητα δικαιολογητικά τα οποία είναι τα ακόλουθα:
α) αίτηση για υπαγωγή στην ασφάλιση, υποβαλλόμενη στο Τμήμα
Μητρώου του Υποκ/τος ΙΚΑ του τόπου κατοικίας.
β)βεβαίωση από τον ΟΑΕΔ ότι ο αιτών είναι εγγεγραμμένος στα
μητρώα του επί ένα συνεχές δωδεκάμηνο, κατέχει κάρτα ανεργίας ανανεούμενη
ανά μήνα και πληροί τις προϋποθέσεις της παρ. 4 του άρθρου 5 του ν. 2768/99,
δηλ. των κοινοποιούμενων διατάξεων.
γ)υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/86, με την οποία ο αιτών θα δηλώνει
ότι είναι ανασφάλιστος για τον κλάδο ασθένειας και ότι μόλις αναλάβει εργασία
θα το δηλώσει στον ασφαλιστικό του φορέα. Θα δηλώνονται, επίσης, όλοι οι
ασφαλιστικοί οργανισμοί, σε περίπτωση ασφάλισης σε περισσότερους του ενός,
στους οποίους ο αιτών ^ασφαλίσθηκε και θα προσκομίζονται οι σχετικές
βεβαιώσεις για τον χρόνο ασφάλισης του στους φορείς αυτούς.
4. ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΑΥΤΗΣ
Σύμφωνα με το άρθρο 1 της Υπουργικής απόφασης, το δικαίωμα για
παροχές ασθένειας σε είδος ισχύει για δύο (2) χρόνια, αρχίζει δε από την
ημερομηνία υποβολής της αίτησης και λήγει με την συμπλήρωση της διετίας.
Σε περίπτωση, όμως, που ο άνεργος υπαχθεί στην ασφάλιση κάποιου
φορέα, από ανάληψη εργασίας ή άσκηση επαγγέλματος, πριν από την λήξη της
διετίας, το δικαίωμα για παροχές διατηρείται μέχρι την θεμελίωση δικαιώματος
παροχών από τον επόμενο φορέα, αλλ’όχι πέραν του εξαμήνου από την
ημερομηνία υπαγωγής του στην νέα ασφάλιση, σύμφωνα με τις διατάξεις περί
αλλαγής ασφαλιστικού φορέα (αρθρ. 8 του ν. 4202/61).

./..
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από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης. Οποιαδήποτε μετέπειτα ανανέωση
γίνεται ανά εξάμηνο με την προσκόμιση βεβαίωσης από τον ΟΑΕΔ ότι ο αιτών
συνεχίζει να είναι άνεργος.
Άλλοι λόγοι, για τους οποίους η ασφαλιστική ικανότητα δεν θα
διαρκέσει ολόκληρη διετία, είναι η τυχόν απόκτηση ασφαλιστικής ικανότητας
από οποιοδήποτε λόγο (π.χ. ως μέλος οικογένειας) ή η συμπλήρωση του 55ου
έτους της ηλικίας, επειδή οι εν λόγω διατάξεις καταλαμβάνουν τα πρόσωπα
που δεν έχουν συμπληρώσει το 55° έτος. Από την συμπλήρωση του 55ου έτους
και εφ' όσον συνεχίζεται η ανεργία, θα εξετασθεί εάν πληρούνται οι
προϋποθέσεις που ορίζονται από τις διατάξεις του άρθρου 10 του ν. 2434/96
περί της ασφάλισης των άνω των 55 ετών μακροχρόνια ανέργων.
Επισημαίνεται ότι, επειδή πρόκειται για παροχές μόνο σε είδος, στην
εξωτερική σελίδα του βιβλιαρίου ασθενείας θα τίθεται η σφραγίδα «ΠΑΡΟΧΕΣ
ΣΕ ΕΙΔΟΣ».
5. ΕΙΣΦΟΡΕΣ
Οι εισφορές για την κατά τα ανωτέρω ασφάλιση καταβάλλονται από
τον ΟΑΕΔ.
Το ασφάλιστρο ανέρχεται σε ποσοστό 6,45% (το ποσοστό κλάδου
ασθένειας σε είδος του ΙΚΑ) και υπολογίζεται επί του εκάστοτε ισχύοντος
ημερομισθίου ανειδίκευτου εργάτη.
Οι εισφορές υπολογίζονται μηνιαίως, με έναρξη από την 1η του μήνα,
κατά τον οποίο υπεβλήθη η αίτηση, παύουν δε να καταβάλλονται, μόλις ο
άνεργος αναλάβει εργασία (ανεξάρτητα από την υποχρέωση του ΙΚΑ για
διατήρηση του δικαιώματος του ασφαλισμένου σε παροχές μέχρι την
θεμελίωση αντίστοιχου δικαιώματος από την νέα ασφάλιση).
6. ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
Σύμφωνα με το άρθρο 2 της Υπουργικής απόφασης, στο τέλος κάθε
μήνα θα συντάσσονται καταστάσεις με τα ονοματεπώνυμα των δικαιούχων και
τα αντίστοιχα ποσά εισφορών.
Για τον λόγο αυτό, θα πρέπει να τηρείται ειδικό ευρετήριο, στο οποίο
θα καταχωρούνται τα στοιχεία των αιτούντων, καθώς και η χρονική περίοδος
(συγκεκριμένο εξάμηνο), για την οποία χορηγείται ασφαλιστική ικανότητα με
θεώρηση βιβλιαρίου ασθενείας.
Με βάση τις καταχωρήσεις αυτές, θα συντάσσεται, στο τέλος του μήνα,
η κατάσταση που θα περιλαμβάνει τα στοιχεία των δικαιούχων και τον
υπολογισμό των εισφορών, δηλ. το εκάστοτε ημερομίσθιο ανειδίκευτου εργάτη
επί 25 (ημέρες) και επί τον αριθμό των αναγραφόμενων στην κατάσταση
προσώπων, το δε γινόμενο θα πολλαπλασιάζεται επί το ασφάλιστρο 6,45%.
Το αριθμητικό αποτέλεσμα θα ισούται με το σύνολο των εισφορών που
αφορούν τον συγκεκριμένο μήνα.
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αιτήσεων αφ' ετέρου όσων συνεχίζουν να έχουν ασφαλιστική ικανότητα,
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» και θα πιστώνει το αντίστοιχο ποσό στο κωδικό αριθμό 057030-8
«εισφορές ασθενείας σε είδος ανέργων ηλικίας 29-55 ετών».
Αντίγραφα των καταστάσεων θα στέλνονται υποχρεωτικά και στις
τοπικές υπηρεσίες του ΟΑΕΔ για την σχετική ενημέρωση.
Η ανωτέρω διαδικασία πρέπει να ολοκληρώνεται μέσα στο πρώτο
δεκαήμερο του επόμενου μήνα.
Στο τέλος κάθε χρόνου, σύμφωνα με την Υπουργ. Απόφαση, θα γίνεται
από την Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών της Διοίκησης του ΙΚΑ η οριστική
εκκαθάριση των λογαριασμών μεταξύ ΙΚΑ και ΟΑΕΔ.
Β. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΒΑΣΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΩΝ
ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΑΕΔ ΓΙΑ ΤΟΥΣ
ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΤΟΥ Ν. 2434/96 (ηλικίας 29-55 ετών).
Με την εγκ. 10/97, είχαμε κοινοποιήσει τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ.
1-3 του ν. 2434/96, με τις οποίες δόθηκε η δυνατότητα να υπαχθούν στον κλάδο
ασθένειας σε είδος του ΙΚΑ οι μακροχρόνια άνεργοι άνω των 55 ετών.
Οι εισφορές για την κάλυψη αυτή καταβάλλονται από τον ΟΑΕΔ, ο δε
υπολογισμός γινόταν επί του εκάστοτε βασικού ημερήσιιου επιδόματος
ανεργίας.
Με τις κοινοποιούμενες διατάξεις ορίζεται ότι οι εισφορές και για την
κατηγορία αυτή θα υπολογίζονται επί του ημερομισθίου του ανειδίκευτου
εργάτη.
Επειδή εκτιμάται ότι, μέχρι την λήψη της παρούσας εγκυκλίου, δεν θα
υπάρξει επαρκής χρόνος για την εφαρμογή των ως άνω διατάξεων για τις
καταστάσεις του μηνός Ιανουαρίου που συντάσσονται το πρώτο δεκαήμερο του
Φεβρουαρίου, θα πρέπει η εφαρμογή να αρχίσει από τις καταστάσεις του
Φεβρουαρίου (που συντάσσονται το πρώτο δεκαήμερο του Μαρτίου).
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΤΜΗΜ/ΧΗΣ
ΔΙΕΚ/ΣΗΣ & ΠΡΩΤ/ΛΟΥ

Ε. ΠΟΥΛΙΟΥ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΣΤΑΘΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

