
NOMO ΤΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4529/2018  (ΦΕΚ Α’  56/2018) 

Σίτλορ: 

«Δλζσκάησζε ζηελ ειιεληθή λνκνζεζία ηεο Οδεγίαο 2014/104/ΔΔ ηνπ Δπξσπατθνχ 

Θνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 26εο Λνεκβξίνπ 2014, ζρεηηθά κε νξηζκέλνπο 

θαλφλεο πνπ δηέπνπλ ηηο αγσγέο απνδεκίσζεο βάζεη ηνπ εζληθνχ δηθαίνπ γηα 

παξαβάζεηο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ δηθαίνπ αληαγσληζκνχ ησλ θξαηψλ - κειψλ θαη ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη άιιεο δηαηάμεηο.» 

 

Άπθπο 22: Τπαγυγή στην ασυάλιση για ςγειονομική πεπίθαλτη 

1. ηνλ Θιάδν θχξηαο αζθάιηζεο θαη ινηπψλ παξνρψλ ηνπ ΔΦΘΑ ππάγνληαη γηα 

παξνρέο πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο νη άκεζα αζθαιηζκέλνη, νη ζπληαμηνχρνη θαη ηα 

κέιε νηθνγελείαο ηνπο, ησλ πξψελ Θιάδσλ Τγείαο ησλ παξαθάησ αζθαιηζηηθψλ 

νξγαληζκψλ πνπ εληάρζεθαλ απφ 1.1.2017 ζηνλ ΔΦΘΑ θαη ζπγθεθξηκέλα νη 

ππαγφκελνη ζηελ αζθάιηζε:  

α) ηνπ η. Θιάδνπ Αζζέλεηαο ηνπ Η.Θ.Α.-Δ.Σ.Α.Κ., ηνπ Σνκέα Αζθαιηζκέλσλ ηνπ 

Γεκνζίνπ θαη ηνπ Σνκέα Γεκνηηθψλ θαη Θνηλνηηθψλ Τπαιιήισλ,  

β) ηνπ η. Θιάδνπ Τγείαο ηνπ Ο.Α.Δ.Δ.,  

γ) ηνπ η. Θιάδνπ Τγείαο ηνπ Ο.Γ.Α.,  

δ) ηνπ η. Θιάδνπ Τγείαο ηνπ Δ.Σ.Α.Α.,  

ε) ηνπ η. Θιάδνπ Τγείαο ηνπ Σ.Α.Τ.Σ.Δ.Θ.Ω. θαη  

ζη) ηνπ η. Θιάδνπ Τγείαο ηνπ Δ.Σ.Α.Π.-Κ.Κ.Δ..  

 

2. Ωο κέιε νηθνγέλεηαο ησλ αλσηέξσ αζθαιηδνκέλσλ πξνζψπσλ θαη ζπληαμηνχρσλ 

ιφγσ αλαπεξίαο ή γήξαηνο ή δηθαηνχρσλ εμσηδξπκαηηθνχ επηδφκαηνο ζεσξνχληαη:  

 

α) Ο/ε ζχδπγνο, εθφζνλ δελ αζθαιίδεηαη απφ δηθφ ηνπ/ ηεο δηθαίσκα ζηνλ ΔΦΘΑ ή 

ζε άιιν αζθαιηζηηθφ νξγαληζκφ εθηφο ΔΦΘΑ.  

 

β) Σα άγακα ηέθλα (λφκηκα ή ηέθλα πνπ έρνπλ λνκηκνπνηεζεί, αλαγλσξηζζεί ή 

πηνζεηεζεί, ή νη πξνγνλνί), ηα θπζηθά ηέθλα αζθαιηζκέλεο ή ζπληαμηνχρνπ ιφγσ 

αλαπεξίαο ή γήξαηνο θαη ηα αλάδνρα ηέθλα, ηελ πξαγκαηηθή θξνληίδα ή επηκέιεηα 

ησλ νπνίσλ θαηέρεη κε δηθαζηηθή απφθαζε ή ζχκβαζε ν/ε αλάδνρνο 

αζθαιηζκέλνο/ε, κέρξη ηε ζπκπιήξσζε ηνπ 18νπ έηνπο ηεο ειηθίαο ηνπο θαη εάλ είλαη 

άλεξγα ή πξνπηπρηαθνί, κεηαπηπρηαθνί ή δηδαθηνξηθνί θνηηεηέο ζε αλαγλσξηζκέλεο 

αλψηεξεο ή αλψηαηεο ζρνιέο ζηελ Διιάδα ή ζηελ αιινδαπή, θαζψο θαη ζε 

αλαγλσξηζκέλα Ηλζηηηνχηα Δπαγγεικαηηθήο Θαηάξηηζεο (ΗΔΘ), Θέληξα/ρνιέο 

Δπαγγεικαηηθήο Θαηάξηηζεο ή ζην «Κεηαιπθεηαθφ έηνο-ηάμε καζεηείαο» κέρξη ηε 

ζπκπιήξσζε ηνπ 24νπ έηνπο ηεο ειηθίαο ηνπο ή ζηελ πεξίπησζε πνπ ζπλερίδνπλ ηηο 

ζπνπδέο ηνπο γηα δχν (2) έηε κεηά ηε ιήμε ησλ ζπνπδψλ ηνπο, εθφζνλ είλαη άλεξγα, 

φρη φκσο πέξαλ απφ ηε ζπκπιήξσζε ηνπ 26νπ έηνπο ηεο ειηθίαο ηνπο. Σα αλσηέξσ 

ηέθλα ζπλερίδνπλ λα ζεσξνχληαη κέιε νηθνγέλεηαο ησλ ζαλφλησλ άκεζα 

αζθαιηζκέλσλ ή ζπληαμηνχρσλ, κε ηηο αλσηέξσ πξνυπνζέζεηο, εθφζνλ δελ 

δηθαησζνχλ ζπληάμεσο.  

 



γ) Σα ηέθλα άκεζα αζθαιηζκέλσλ, ηα νπνία έρνπλ αλαπεξία εμήληα επηά ηνηο εθαηφ 

(67%) θαη άλσ, δηαηεξνχλ ην δηθαίσκα γηα ιήςε παξνρψλ σο κέιε νηθνγέλεηαο, έζησ 

θαη αλ εξγάδνληαη ή απαζρνινχληαη είηε γηα βηνπνξηζηηθνχο ιφγνπο είηε γηα ιφγνπο 

εξγαζηνζεξαπείαο ή απαζρνιεζηνζεξαπείαο. Ζ θαηά ηα αλσηέξσ αλαπεξία θξίλεηαη 

απφ ηηο αξκφδηεο Τγεηνλνκηθέο Δπηηξνπέο.  

 

δ) Ζ κεηέξα θαη ν παηέξαο, θαζψο θαη νη ζεηνί γνλείο ππφ ηηο ίδηεο κε ηνπο θπζηθνχο 

γνλείο πξνυπνζέζεηο.  

 

ε) Οη νξθαλνί απφ παηέξα θαη κεηέξα εγγνλνί θαη αδειθνί, θαζψο θαη νη νξθαλνί 

κφλν απφ παηέξα ή κεηέξα αδειθνί ή εγγνλνί, εθφζνλ ν επηδψλ γνλέαο ζεσξείηαη, 

θαηά ηα αλσηέξσ, σο κέινο νηθνγέλεηαο ηνπ αζθαιηζκέλνπ, κέρξη ζπκπιεξψζεσο 

ηνπ 18νπ έηνπο ηεο ειηθίαο ηνπο θαη εθφζνλ είλαη άγακνη θαη άλεξγνη ή πξνπηπρηαθνί, 

κεηαπηπρηαθνί ή δηδαθηνξηθνί θνηηεηέο ζε αλαγλσξηζκέλεο αλψηεξεο ή αλψηαηεο 

ζρνιέο ζηελ Διιάδα ή ζηελ αιινδαπή, θαζψο θαη ζε αλαγλσξηζκέλα Ηλζηηηνχηα 

Δπαγγεικαηηθήο Θαηάξηηζεο (ΗΔΘ), Θέληξα/ρνιέο Δπαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο ή 

ζην «Κεηαιπθεηαθφ έηνο- ηάμε καζεηείαο», κέρξη ηε ζπκπιήξσζε ηνπ 24νπ έηνπο 

ηεο ειηθίαο ηνπο ή ζηελ πεξίπησζε πνπ ζπλερίδνπλ ηηο ζπνπδέο, εθφζνλ είλαη άλεξγνη 

γηα δχν (2) έηε κεηά ηε ιήμε ησλ ζπνπδψλ ηνπο, φρη φκσο πέξαλ απφ ηε ζπκπιήξσζε 

ηνπ 26νπ έηνπο ηεο ειηθίαο ηνπο. Δπίζεο ζεσξείηαη σο κέινο νηθνγέλεηαο ν/ε 

γελλεκέλνο/ε ρσξίο γάκν ησλ γνλέσλ ηνπ εγγνλφο/ή, εθφζνλ ζπληεξείηαη απφ απηφλ 

θαη ν γνλέαο δελ αζθαιίδεηαη απφ ίδην δηθαίσκα.  

 

ζη) Σα αδέιθηα άκεζα αζθαιηζκέλσλ, ηα νπνία έρνπλ αλαπεξία εμήληα επηά ηνηο 

εθαηφ (67%) θαη άλσ, χζηεξα απφ γλσκάηεπζε αξκφδηαο Τγεηνλνκηθήο Δπηηξνπήο, 

εθφζνλ δελ έρνπλ ίδην δηθαίσκα πεξίζαιςεο ζηνλ ΔΦΘΑ ή ζε άιινλ αζθαιηζηηθφ 

θνξέα εθηφο ΔΦΘΑ.  

 

δ) Οη άγακεο ζπγαηέξεο θαη αδειθέο ησλ άκεζα αζθαιηζκέλσλ ηνπ η. ΟΠΑΓ, νη 

νπνίεο είλαη άλσ ησλ ζαξάληα (40) εηψλ θαη θαηείραλ βηβιηάξην πεξίζαιςεο απφ ην 

Γεκφζην κέρξη ηηο 13.3.2004, φηαλ εθαξκφζζεθε ε 2/190/0094/28.1.2004 θνηλή 

ππνπξγηθή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Τγείαο θαη Θνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη 

Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ (Β΄ 323), δηαηεξνχλ ην δηθαίσκα πγεηνλνκηθήο 

πεξίζαιςεο, εθφζνλ δελ έρνπλ ίδην δηθαίσκα πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο απφ άιιν 

αζθαιηζηηθφ θνξέα εθηφο ΔΦΘΑ.  

Οη άγακεο ή δηαδεπγκέλεο ζπγαηέξεο, ησλ νπνίσλ ε θαηαβνιή ηεο ζχληαμεο 

αλαζηέιιεηαη, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 5 ή ηεο παξ. 6 ηνπ 

άξζξνπ 31 ηνπ π.δ. 169/2007 (Α΄ 210), ππάγνληαη ζην θαζεζηψο πγεηνλνκηθήο 

πεξίζαιςεο ησλ αζθαιηζκέλσλ ηνπ Γεκνζίνπ ππφ ηελ πξνυπφζεζε, φηη δελ έρνπλ 

δηθαίσκα πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο απφ ηνλ ΔΦΘΑ ή απφ άιιν αζθαιηζηηθφ 

νξγαληζκφ εθηφο ΔΦΘΑ. ηελ πεξίπησζε απηή, θαηά ην κήλα Ηαλνπάξην θάζε έηνπο, 

ππνβάιινπλ αίηεζε γηα ζπλέρηζε ηεο αζθάιηζεο θαη θαηαβάιινπλ ηηο αλαινγνχζεο 

εηζθνξέο γηα πγεηνλνκηθή πεξίζαιςε πνπ ηζρχνπλ γηα ηνπο ζπληαμηνχρνπο, νη νπνίεο 

ππνινγίδνληαη επί ηνπ πνζνχ ηεο ζχληαμεο πνπ ζα ηνπο θαηέβαιε ν νηθείνο θνξέαο 

ηνπο, ν νπνίνο εληάρηεθε ζηνλ ΔΦΘΑ.  

 

3. Σα πξφζσπα ηεο παξαγξάθνπ 2 ζεσξνχληαη κέιε νηθνγέλεηαο ηνπ αζθαιηζκέλνπ 

ή ζπληαμηνχρνπ, εθφζνλ ζπκβηψλνπλ κε απηφλ θαη ε ζπληήξεζή ηνπο γηα ηηο 



πεξηπηψζεηο β΄, γ΄, δ΄, ε΄ θαη ζη΄ ηεο παξαγξάθνπ 2 βαξχλεη θπξίσο ηνλ άκεζα 

αζθαιηζκέλν ή ζπληαμηνχρν. Θεσξείηαη φηη ππάξρεη ζπκβίσζε αθφκε θαη αλ γηα 

ζνβαξνχο ιφγνπο ν/ε ζχδπγνο ή ηα ηέθλα δελ ζπγθαηνηθνχλ πξνζσξηλά ζηελ ίδηα 

ζηέγε.  

 

Δηδηθά γηα ηνλ παηέξα, ηε κεηέξα θαη ηνπο ζεηνχο γνλείο ηεο πεξίπησζεο δ΄ ηεο 

παξαγξάθνπ 2, πξνθεηκέλνπ λα αζθαιηζηνχλ σο κέιε νηθνγέλεηαο ηνπ παηδηνχ ηνπο, 

απαηηείηαη επηπιένλ:  

α) λα έρνπλ ειηθία άλσ ησλ 60 εηψλ ή λα είλαη αλάπεξνη κε πνζνζηφ αλαπεξίαο 

νγδφληα ηνηο εθαηφ (80%) θαη άλσ, θαη β) ην νηθνγελεηαθφ εηήζην εηζφδεκά ηνπο απφ 

νπνηαδήπνηε αηηία λα κελ ππεξβαίλεη ην πνζφ ησλ έμη ρηιηάδσλ (6.000) επξψ, ην 

νπνίν απμάλεηαη θαηά πελήληα ηνηο εθαηφ (50%) ζηηο πεξηπηψζεηο αηφκσλ κε 

αλαπεξία 67% θαη άλσ. Ωο εηζφδεκα λνείηαη ην νηθνγελεηαθφ θνξνινγεηέν 

(πξαγκαηηθφ ή ηεθκαξηφ) θαη ην απαιιαζζφκελν ή θνξνινγνχκελν κε εηδηθφ ηξφπν. 

 

4. Ο/ε αλαζθάιηζηνο/ε δηαδεπγκέλνο/ε ζχδπγνο δχλαηαη λα δηαηεξήζεη ην 

αζθαιηζηηθφ δηθαίσκα παξνρψλ αζζέλεηαο ζε είδνο απφ ηνλ Δ.Ο.Π.Π.Τ. πνπ είρε 

θαηά ην ρξφλν ιχζεο ηνπ γάκνπ, ζην θνξέα, ηνκέα, θιάδν ή ινγαξηαζκφ πνπ 

εληάρζεθε ζηνλ ΔΦΘΑ, πνπ ήηαλ αζθαιηζκέλνο γηα παξνρέο αζζέλεηαο ν άιινο 

ζχδπγνο, εθφζνλ ζπληξέρνπλ ζσξεπηηθά νη εμήο πξνυπνζέζεηο:  

 

α) ν γάκνο ιχζεθε κεηά ηε ζπκπιήξσζε ηνπ 25νπ έηνπο ηεο ειηθίαο ηνπ,  

 

β) δελ έρεη άιιν δηθαίσκα άκεζεο ή έκκεζεο αζθάιηζεο γηα παξνρέο αζζέλεηαο απφ 

νπνηνδήπνηε αζθαιηζηηθφ ηακείν,  

 

γ) ππνβάιεη αίηεζε δηαηήξεζεο ηνπ δηθαηψκαηνο ησλ παξνρψλ αζζέλεηαο ζε είδνο 

εληφο έηνπο απφ ηελ εκεξνκελία έθδνζεο ηεο νξηζηηθήο απφθαζεο ηνπ δηαδπγίνπ θαη  

 

δ) θαηαβάιιεη ζηνλ ΔΦΘΑ ηηο κεληαίεο αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο ππέξ πγεηνλνκηθήο 

πεξίζαιςεο ζε είδνο απφ ηνλ Δ.Ο.Π.Τ.Τ. ζε πνζνζηφ 6,45% επί ηνπ πνζνχ πνπ 

αληηζηνηρεί ζηνλ εθάζηνηε βαζηθφ κηζζφ άγακνπ κηζζσηνχ άλσ ησλ είθνζη πέληε (25) 

εηψλ.  

Σα παξαπάλσ ηζρχνπλ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 16 ηνπ λ. 4387/2016, θαη γηα ηνπο 

αλαζθάιηζηνπο ζπκβαιιφκελνπο ζε ζχκθσλν ζπκβίσζεο ηνπ λ. 4356/2015 (Α΄ 181) 

ην νπνίν ιχζεθε.  

 

5.α) Δηδηθά γηα ηα κέιε νηθνγέλεηαο αζθαιηζκέλσλ πνιηηψλ θξαηψλ-κειψλ ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο νη παξνρέο αζζέλεηαο ζε είδνο ρνξεγνχληαη εθφζνλ δηακέλνπλ 

κφληκα ζηελ Διιάδα, ηνπο έρεη ρνξεγεζεί ην έγγξαθν πηζηνπνίεζεο λφκηκεο 

δηακνλήο ηνπ άξζξνπ 16 ηνπ π.δ. 106/2007 (Α΄ 135) θαη πιεξνχληαη νη ινηπέο 

πξνυπνζέζεηο ηνπ ίδηνπ πξνεδξηθνχ δηαηάγκαηνο.  

 

β) Αζθαιηζκέλνη πνιίηεο ηξίησλ ρσξψλ θαη ηα κέιε νηθνγέλεηάο ηνπο, φπσο απηά 

νξίδνληαη ζηελ πεξίπησζε ιγ΄ ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ. 4251/2014 (Α΄ 80), 

δηθαηνχληαη παξνρέο αζζέλεηαο, εθφζνλ πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο κφληκεο θαη 

λφκηκεο δηακνλήο.  

 



6. Ζ ηζρχο ηνπ παξφληνο άξζξνπ αξρίδεη απφ ηελ 1.3.2018.  

 

Άπθπο 23 Υοπήγηση ασυαλιστικήρ ικανότηταρ για ςγειονομική πεπίθαλτη 

 

1.α. ηνλ άκεζα αζθαιηζκέλν θαη ζηα κέιε νηθνγελείαο ηνπ ρνξεγείηαη αζθαιηζηηθή 

ηθαλφηεηα θαη παξνρέο πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο ζε είδνο εθφζνλ:  

 

αα) Ο κηζζσηφο έρεη πξαγκαηνπνηήζεη ηνπιάρηζηνλ εβδνκήληα πέληε (75) εκέξεο 

εξγαζίαο θαηά ην πξνεγνχκελν εκεξνινγηαθφ έηνο ή θαηά ην ηειεπηαίν δσδεθάκελν 

πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία πξνζέιεπζεο ή επέιεπζεο ηνπ αζθαιηζηηθνχ θηλδχλνπ,  

 

ββ) ν κε κηζζσηφο έρεη ζπκπιεξψζεη ηνπιάρηζηνλ ηξεηο (3) κήλεο αζθάιηζεο θαηά ην 

πξνεγνχκελν εκεξνινγηαθφ έηνο ή θαηά ην ηειεπηαίν δσδεθάκελν πξηλ απφ ηελ 

εκεξνκελία πξνζέιεπζεο ή επέιεπζεο ηνπ αζθαιηζηηθνχ θηλδχλνπ θαη έρνπλ 

θαηαβιεζεί νη απαηηνχκελεο αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο ζχκθσλα κε ην λ. 4387/2016 

(Α΄ 85).  

 

Γηα ηε ζπκπιήξσζε ησλ πξνυπνζέζεσλ ηεο ππνπεξίπησζεο αα΄ ιακβάλνληαη ππφςε 

θαη νη εκέξεο επηδφηεζεο ιφγσ αζζέλεηαο ή αηπρήκαηνο, νη εκέξεο επηδφηεζεο ιφγσ 

ηαθηηθήο αλεξγίαο, θαζψο θαη νη εκέξεο επηδφηεζεο ιφγσ επίζρεζεο εξγαζίαο.  

 

β. Ζ αζθαιηζηηθή ηθαλφηεηα αλαλεψλεηαη απφ ηελ πξψηε Καξηίνπ εθάζηνπ έηνπο 

έσο ηελ ηειεπηαία εκέξα ηνπ Φεβξνπαξίνπ ηνπ επφκελνπ εκεξνινγηαθνχ έηνπο κε ηηο 

ίδηεο σο άλσ πξνυπνζέζεηο. Δηδηθά γηα ηνπο κε κηζζσηνχο, ε αζθαιηζηηθή ηθαλφηεηα 

αλαλεψλεηαη εθφζνλ, πιένλ ησλ πξνυπνζέζεσλ ηεο ππνπεξίπησζεο ββ΄ ηεο 

παξνχζαο παξαγξάθνπ, έρνπλ θαηαβιεζεί νη απαηηεηέο εηζθνξέο, ζχκθσλα κε ηα 

πξνβιεπφκελα ζην λ. 4387/2016 έσο θαη 31 Γεθεκβξίνπ ηνπ πξνεγνχκελνπ ηεο 

αλαλέσζεο ηεο αζθαιηζηηθήο ηθαλφηεηαο εκεξνινγηαθνχ έηνπο. Αλ ππάξρεη νθεηιή, 

ε αζθαιηζηηθή ηθαλφηεηα αλαλεψλεηαη αλά κήλα, εθφζνλ ε νθεηιή έρεη εμνθιεζεί ή 

ξπζκηζηεί θαη ηεξείηαη ε εμφθιεζε ησλ δφζεσλ.  

 

γ. Γηα ηνπο εξγαδφκελνπο ζε νηθνδνκνηερληθά έξγα ζηηο εβδνκήληα πέληε (75) εκέξεο 

αζθάιηζεο ζπκπεξηιακβάλνληαη ε πξνζαχμεζε 20% θαη νη εκέξεο αδείαο.  

 

δ. Γηα ηνπο εξγάηεο γεο απαζρνινχκελνπο ζε εξγαζίεο θαιππηφκελεο απφ ηελ 

αζθάιηζε ηνπ πξψελ ΟΓΑ - ακεηβφκελνπο κε εξγφζεκν παξέρεηαη αζθαιηζηηθή 

θάιπςε γηα πγεηνλνκηθή πεξίζαιςε, εθφζνλ έρνπλ ζπκπιεξψζεη εθαηφλ πελήληα 

(150) εκέξεο αζθάιηζεο ην πξνεγνχκελν εκεξνινγηαθφ έηνο ή ην ηειεπηαίν 

δσδεθάκελν πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία πξνζέιεπζεο ή επέιεπζεο ηνπ αζθαιηζηηθνχ 

θηλδχλνπ.  

 

ε. Οη κεηαθιεηνί εξγάηεο γεο - πνιίηεο ηξίησλ ρσξψλ θαη νη κεηαθιεηνί αιινδαπνί 

αιηεξγάηεο ηεο παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 40 ηνπ λ. 4387/2016 απνθηνχλ αζθαιηζηηθή 

ηθαλφηεηα γηα πγεηνλνκηθή πεξίζαιςε απφ ηελ πξψηε εκέξα εξγαζίαο ηνπο θαη απηή 

δηαξθεί γηα φζν ρξνληθφ δηάζηεκα απαζρνινχληαη ζχκθσλα κε ηε ζχκβαζε εξγαζίαο 

ηνπο.  

 



ζη. Οη καζεηεπφκελνη ή εθπαηδεπφκελνη ή θαηαξηηδφκελνη θαη νη απαζρνινχκελνη ζε 

πξνγξάκκαηα ηνπ ΟΑΔΓ δηθαηνχληαη πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο ζε είδνο απφ ηελ 

πξψηε εκέξα έλαξμεο ησλ καζεκάησλ, ηεο εθπαίδεπζεο ή ηεο θαηάξηηζεο ή ηνπ 

πξνγξάκκαηνο.  

 

2. Γεληθέο, εηδηθέο ή θαηαζηαηηθέο δηαηάμεηο πνπ πξνβιέπνπλ ρνξήγεζε 

αζθαιηζηηθήο ηθαλφηεηαο απφ ηελ εκεξνκελία νξθσκνζίαο ή ηελ εκεξνκελία 

ππαγσγήο ζηελ αζθάιηζε ή πξφζιεςεο ή απαζρφιεζεο ζπλερίδνπλ λα ηζρχνπλ.  

 

3. Οη ππάιιεινη ηνπ Γεκνζίνπ, ησλ Ο.Σ.Α. α΄ θαη β΄ βαζκνχ, ησλ Λ.Π.Γ.Γ. θαη ησλ 

Λ.Π.Η.Γ. θαηά ηε δηάξθεηα ηεο άδεηαο άλεπ απνδνρψλ πνπ ιακβάλνπλ, ζχκθσλα κε 

ηηο δηαηάμεηο ηνπ Θψδηθα Θαηάζηαζεο Γεκνζίσλ Πνιηηηθψλ Γηνηθεηηθψλ Τπαιιήισλ 

θαη Τπαιιήισλ Λ.Π.Γ.Γ. (λ. 3528/2007, Α΄ 26) θαη ηνπ Θψδηθα Θαηάζηαζεο 

Γεκνηηθψλ θαη Θνηλνηηθψλ Τπαιιήισλ (λ. 3584/2007, Α΄ 143) πέξαλ ηνπ ελφο (1) 

κελφο, δχλαληαη λα ζπλερίζνπλ ηελ αζθάιηζή ηνπο γηα πγεηνλνκηθή πεξίζαιςε ζην 

θνξέα πνπ ππάγνληαλ πξηλ απφ ηελ ρνξήγεζε ηεο άδεηαο άλεπ απνδνρψλ, θαηφπηλ 

αηηήζεσο. ηελ πεξίπησζε απηή θαηαβάιινπλ αλά κήλα ηηο αλαινγνχζεο 

αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο γηα πγεηνλνκηθή πεξίζαιςε αζθαιηζκέλνπ θαη εξγνδφηε πνπ 

ππνινγίδνληαη επί ησλ απνδνρψλ ηνπ ηειεπηαίνπ κήλα πξηλ απφ ηε ιήςε ηεο άδεηαο 

άλεπ απνδνρψλ. Αλ ν ππάιιεινο δελ αζθαιηζηεί, ε αζθαιηζηηθή ηθαλφηεηα 

δηαθφπηεηαη απφ ηελ πξψηε ηνπ επφκελνπ κήλα ηεο απφθαζεο ρνξήγεζεο άδεηαο 

άλεπ απνδνρψλ. Σα αλσηέξσ εθαξκφδνληαη θαη ζηνπο ινηπνχο ππαιιήινπο ή 

ιεηηνπξγνχο ηνπ θξάηνπο ή Λ.Π.Γ.Γ., νη νπνίνη θαηά ηε ζπληαγκαηηθή ή λνκνζεηηθή 

πξφβιεςε δηέπνληαη απφ εηδηθέο γη’ απηνχο δηαηάμεηο.  

 

4. Οη κηζζσηνί θαη νη κε κηζζσηνί, εθφζνλ ακέζσο πξηλ απφ ηε ζηξάηεπζή ηνπο είραλ 

ζπκπιεξψζεη ηηο πξνυπνζέζεηο ρνξήγεζεο αζθαιηζηηθήο ηθαλφηεηαο ζηνλ ΔΦΘΑ, 

δηθαηνχληαη, νη ίδηνη θαη ηα κέιε νηθνγελείαο ηνπο, παξνρψλ πγεηνλνκηθήο 

πεξίζαιςεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζεηείαο ηνπο θαη γηα έμη (6) κήλεο κεηά ηελ 

απφιπζή ηνπο. Οη κε κηζζσηνί, νη νπνίνη εθπιεξψλνπλ ηελ ππνρξεσηηθή ζηξαηησηηθή 

ηνπο ζεηεία, εμαηξνχληαη απφ ηελ θαηαβνιή εηζθνξάο ππέξ πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο 

ζηνλ ΔΦΘΑ γηα φιν ην ρξνληθφ δηάζηεκα ηεο ζεηείαο ηνπο.  

 

5.α) Οη κηζζσηνί πνπ θαηαζέηνπλ αίηεζε γηα ζπληαμηνδφηεζε θαη πιεξνχλ ηηο 

ειάρηζηεο πξνυπνζέζεηο ζεκειίσζεο ζπληαμηνδνηηθνχ δηθαηψκαηνο, γηα φζν 

δηάζηεκα εθθξεκεί ε έθδνζε ζπληαμηνδνηηθήο απφθαζεο, εμαθνινπζνχλ λα 

αζθαιίδνληαη γηα παξνρέο αζζέλεηαο ζηνλ ΔΦΘΑ, αθφκε θαη εάλ δελ έρνπλ ηηο 

απαηηνχκελεο ρξνληθέο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ αλαλέσζε ηεο αζθαιηζηηθήο 

ηθαλφηεηαο σο αζθαιηζκέλνη.  

 

β) Οη κε κηζζσηνί πνπ δηαθφπηνπλ ηελ άζθεζε ηνπ επαγγέικαηφο ηνπο, βάζεη ηνπ 

νπνίνπ ππάγνληαη ζηελ ππνρξεσηηθή αζθάιηζε ηνπ ΔΦΘΑ, δηθαηνχληαη παξνρέο 

θιάδνπ πγείαο κέρξη έλα (1) έηνο απφ ηε δηαθνπή ηεο αζθάιηζεο, εθφζνλ δελ έρνπλ 

νθεηιέο ή έρνπλ ξπζκίζεη απηέο θαη ηεξείηαη ε εμφθιεζε ησλ δφζεσλ. Αλ ππνβάινπλ 

αίηεζε γηα ζχληαμε εληφο ηνπ έηνπο δηαθνπήο ηνπ επαγγέικαηνο, ζπλερίδνπλ ηελ 

αζθάιηζε γηα πγεηνλνκηθή πεξίζαιςε απφ ηνλ ΔΦΘΑ κέρξη ην ηέινο ηνπ κήλα 

έθδνζεο ζπληαμηνδνηηθήο απφθαζεο θαη εθφζνλ έρνπλ ηηο ειάρηζηεο πξνυπνζέζεηο 

γηα ζχληαμε θαη δελ έρνπλ νθεηιέο πνπ λα ππεξβαίλνπλ ην πνζφ πνπ νξίδεηαη απφ ηελ 



ηζρχνπζα λνκνζεζία. Οη αζθαιηζκέλνη πνπ ππνβάινπλ αίηεζε ζπληαμηνδφηεζεο έλα 

ρξφλν κεηά ηε δηαθνπή ηνπ επαγγέικαηνο, δηθαηνχληαη πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο απφ 

ηνλ ΔΦΘΑ απφ ηελ εκεξνκελία ηεο αίηεζεο κέρξη ηελ έθδνζε ζπληαμηνδνηηθήο 

απφθαζεο, εθφζνλ έρνπλ ηηο ειάρηζηεο πξνυπνζέζεηο ζπληαμηνδφηεζεο απφ ηνλ 

ΔΦΘΑ θαη δελ έρνπλ νθεηιέο πνπ λα ππεξβαίλνπλ ην πνζφ πνπ νξίδεηαη απφ ηελ 

ηζρχνπζα λνκνζεζία.  

 

γ) Αλ εθθξεκεί ε έθδνζε ζπληαμηνδνηηθήο απφθαζεο κε βάζε ηηο δηαηάμεηο πεξί 

δηαδνρηθήο αζθάιηζεο, ζπλερίδνπλ λα ππάγνληαη ζηελ αζθάιηζε ηνπ ΔΦΘΑ κέρξη ηελ 

έθδνζε ηεο ζπληαμηνδνηηθήο απφθαζεο, εθφζνλ πιεξνχλ ηηο ειάρηζηεο πξνυπνζέζεηο 

γηα ζχληαμε απφ ηνλ εληαρζέληα ζηνλ ΔΦΘΑ θνξέα, ζηνλ νπνίν επήιζε ν 

αζθαιηζηηθφο θίλδπλνο θαη δελ έρνπλ νθεηιέο πνπ λα ππεξβαίλνπλ ην πνζφ πνπ 

νξίδεηαη απφ ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία.  

 

6. Οη ζπληαμηνχρνη αλαπεξίαο νξηζκέλνπ ρξφλνπ θαη ηα κέιε ηεο νηθνγελείαο ηνπο 

πνπ αλαθέξνληαη ζην πξνεγνχκελν άξζξν, ππάγνληαη γηα πγεηνλνκηθή πεξίζαιςε 

ζηνλ ΔΦΘΑ γηα φζν ρξφλν δηθαηνχληαη ζχληαμε θαη επί έμη (6) κήλεο κεηά ηε ιήμε 

ηεο. 

 

7.α. Δηδηθά γηα ηελ πεξίνδν απφ 1.3.2018 έσο 28.2.2019 γηα ηελ απφθηεζε 

αζθαιηζηηθήο ηθαλφηεηαο θαη ηε ρνξήγεζε παξνρψλ πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο ζε 

είδνο, ζηνλ άκεζα αζθαιηζκέλν θαη ηα κέιε νηθνγελείαο ηνπ, απαηηείηαη:  

 

αα) Ο κηζζσηφο λα έρεη πξαγκαηνπνηήζεη ηνπιάρηζηνλ πελήληα (50) εκέξεο εξγαζίαο 

θαηά ην πξνεγνχκελν εκεξνινγηαθφ έηνο ή θαηά ην ηειεπηαίν δεθαπεληάκελν πξηλ 

απφ ηελ εκεξνκελία επέιεπζεο ηνπ αζθαιηζηηθνχ θηλδχλνπ, ρσξίο λα 

ζπλππνινγίδνληαη νη εκέξεο εξγαζίαο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ θαηά ην ηειεπηαίν 

εκεξνινγηαθφ ηξίκελν ηνπ δεθαπεληακήλνπ. Γηα ηνπο εξγαδφκελνπο ζε 

νηθνδνκνηερληθά έξγα ζηηο πελήληα (50) εκέξεο αζθάιηζεο ζπκπεξηιακβάλνληαη ε 

πξνζαχμεζε 20% θαη νη εκέξεο αδείαο.  

 

ββ) Ο κε κηζζσηφο λα έρεη ζπκπιεξψζεη ηνπιάρηζηνλ δχν (2) κήλεο αζθάιηζεο θαηά 

ην πξνεγνχκελν εκεξνινγηαθφ έηνο ή θαηά ην ηειεπηαίν δσδεθάκελν πξηλ απφ ηελ 

εκεξνκελία πξνζέιεπζεο ή επέιεπζεο ηνπ αζθαιηζηηθνχ θηλδχλνπ θαη λα έρνπλ 

θαηαβιεζεί νη απαηηνχκελεο αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο ζχκθσλα κε ην λ. 4387/2016.  

 

β. Ζ αζθαιηζηηθή ηθαλφηεηα αλαλεψλεηαη απφ 1.3.2018 έσο 28.2.2019 ζχκθσλα κε 

ηηο ρξνληθέο πξνυπνζέζεηο ηεο πεξίπησζεο α΄ ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ θαη 

ζχκθσλα κε ηηο ινηπέο πξνυπνζέζεηο ηεο πεξίπησζεο β΄ ηεο παξαγξάθνπ 1.  

 

γ. Γεληθέο, εηδηθέο ή θαηαζηαηηθέο δηαηάμεηο πνπ πξνβιέπνπλ ρνξήγεζε 

αζθαιηζηηθήο ηθαλφηεηαο απφ ηελ εκεξνκελία νξθσκνζίαο ή ηελ εκεξνκελία 

ππαγσγήο ζηελ αζθάιηζε ή πξφζιεςεο ή απαζρφιεζεο, θαζψο θαη ρνξήγεζε 

αζθαιηζηηθήο ηθαλφηεηαο ιφγσ εξγαηηθνχ αηπρήκαηνο ή επαγγεικαηηθήο αζζέλεηαο 

θαη αηπρήκαηνο εθηφο εξγαζίαο ζπλερίδνπλ λα ηζρχνπλ.  

 

δ. Απνθηνχλ αζθαιηζηηθή ηθαλφηεηα γηα παξνρέο πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο, απφ 

1.3.2018 έσο 28.2.2019, ρσξίο ηελ πξνυπφζεζε ηεο ζπκπιήξσζεο ησλ εκεξψλ 



αζθάιηζεο ηεο παξαγξάθνπ 1, νη εξγαδφκελνη ζηελ επηρείξεζε κε ηελ επσλπκία 

«ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΣΡΟΥΑΗΟΤ ΤΙΗΘΟΤ ΔΙΙΑΓΟ Α.Δ.», ησλ Λαππεγείσλ θαξακαγθά, 

ηεο Λαππεγνεπηζθεπαζηηθήο Εψλεο Πεξάκαηνο θαη ησλ Λαππεγείσλ Διεπζίλαο, νη 

αλαβάηεο ηππνδξνκηψλ, νη καζεηεπφκελνη αλαβάηεο θαη νη πξνπνλεηέο δξνκψλσλ 

ίππσλ θαη ησλ πξφζσπσλ πνπ ππάγνληαη ζηελ αζθάιηζε ηνπ ΔΦΘΑ σο κηζζσηνί, 

βάζεη απνθιεηζηηθά ηεο πεξίπησζεο δ΄ ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 38 ηνπ λ. 4387/2016, 

θαζψο θαη ηα κέιε ησλ νηθνγελεηψλ ησλ πξνζψπσλ απηψλ.  

 

ε. Γηα ηνπο αζθαιηζκέλνπο ησλ πεξηπηψζεσλ Α΄, Β΄ θαη Γ΄ ηεο ππνπαξαγξάθνπ Α.3. 

ηεο παξ. Α΄ ηνπ άξζξνπ πξψηνπ ηνπ λ. 4254/2014 (Α΄ 85), ηεο παξ. 7 ηνπ άξζξνπ 30 

ηνπ λ. 4320/2015 (Α΄ 29), θαζψο θαη γηα ηα πξνζηαηεπφκελα κέιε απηψλ, 

παξαηείλεηαη ην δηθαίσκα παξνρψλ αζζέλεηαο ζε είδνο κέρξη 28.2.2019 κε ηηο ίδηεο 

πξνυπνζέζεηο πνπ νξίδνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο απηέο.  

 

ζη. Παξαηείλεηαη κέρξη ηελ 28ε Φεβξνπαξίνπ 2019 ε αζθαιηζηηθή θάιπςε γηα 

παξνρέο αζζέλεηαο ζε είδνο:  

αα) Σσλ αλέξγσλ ειηθίαο άλσ ησλ είθνζη ελλέα (29) θαη έσο πελήληα πέληε (55) 

εηψλ, πνπ έρνπλ θάλεη ρξήζε ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ λ. 

2768/1999 (Α΄ 273), θαη 

 

ββ) ησλ αζθαιηζκέλσλ πνπ πξνέξρνληαη απφ ηνλ πξψελ Ο.Α.Δ.Δ., ειηθίαο άλσ ησλ 

ηξηάληα (30) θαη έσο εμήληα πέληε (65) εηψλ, νη νπνίνη έρνπλ δηαθφςεη ηελ άζθεζε 

ηνπ επαγγέικαηνο ηνπο, έρνπλ θάλεη ρξήζε ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξ. 8 ηνπ άξζξνπ 

δεχηεξνπ ηνπ λ. 3845/2010 (Α΄ 65), παξακέλνπλ άλεξγνη θαη αλαζθάιηζηνη θαη δελ 

έρνπλ νθεηιέο πξνεξρφκελεο απφ ηνλ πξψελ Ο.Α.Δ.Δ. ή έρνπλ ξπζκίζεη ηηο νθεηιέο 

ηνπο θαη ηεξείηαη ε ξχζκηζε,  

 

δ. αζθαιηζκέλνη ηνπ πξψελ ΟΓΑ πνπ έρνπλ νθεηιέο πξνο ηνλ ΔΦΘΑ, δηθαηνχληαη λα 

απνθηήζνπλ αζθαιηζηηθή ηθαλφηεηα, εθφζνλ έρεη εθδνζεί απφθαζε απφ ηηο 

επηηξνπέο νηθνλνκηθήο αδπλακίαο ηεο παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ λ. 2458/1997 (Α΄ 15) 

κέρξη 28.2.2019, γηα φζν ρξνληθφ δηάζηεκα νξίδεη ε απφθαζε.  

 

8. Ζ ηζρχο ησλ πεξηπηψζεσλ α΄, β΄ θαη γ΄ ηεο παξαγξάθνπ 1 θαη ε παξάγξαθνο 2 

αξρίδεη απφ ηελ 1.3.2019. Ζ ηζρχο ησλ πεξηπηψζεσλ δ΄, ε΄ θαη ζη΄ ηεο παξαγξάθνπ 1 

θαη ησλ παξαγξάθσλ 3 έσο 6 αξρίδεη απφ ηελ 1.3.2018.  

 

Άπθπο 24 Έναπξη ισσύορ 

 

Ζ ηζρχο ηνπ παξφληνο αξρίδεη απφ ηηο 27 Γεθεκβξίνπ 2016, εθηφο αλ νξίδεηαη 

δηαθνξεηηθά ζηηο επηκέξνπο δηαηάμεηο ηνπ. 


