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1. e-ΕΦΚΑ 

 Γξαθείν Γηνηθεηή  

 Γεληθή Γηεύζπλζε παξνρώλ θαη 

Τγείαο  

2. Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. 

Λπθνύξγνπ 10, 10551, Αζήλα  

3. Τποςπγείο Τγείαρ  

 Γξαθείν Τπεξεζηαθνύ Γξακκαηέα 

 Γεληθή Γηεύζπλζε Γηνηθεηηθώλ 

Τπεξεζηώλ θαη Σερληθήο 

Τπνζηήξημεο 

Γηεύζπλζε Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ 

θαη Γηνηθεηηθήο Τπνζηήξημεο 

Αξηζηνηέινπο 17,104 33-Αζήλα  

syllogika @moh.gov.gr    

4. ΕΟΠΤΤ 

 Γξαθείν Πξόεδξνπ ΔΟΠΤΤ 

Απ. Παύινπ 12,Μαξνύζη Σ.Κ.151 23 

1. Τποςπγείο Επγαζίαρ και Κοινωνικών 

Τποθέζεων  

 Γξαθείν Τθππνπξγνύ 

 Γξαθείν Γεληθήο Γξακκαηέσο 

Κνηλσληθώλ Αζθαιίζεσλ  

2. Τποςπγείο Ψηθιακήρ Διακςβέπνηζηρ 
 Γξαθείν Τπεξεζηαθνύ Γξακκαηέα  

ΘΕΜΑ: «Γνωζηοποίηζη διαηάξεων ηος ν. 4826/2021 (Α’160): Άπθπο 77 - σεηικά με 

ηη σοπήγηζη παποσών ζε σπήμα –Σποποποίηζη ηος άπθπος 32 ηος ν. 4387/2016»  

                              

αο γλσξίδνπκε όηη ζην ΦΔΚ 160/Α/07-09-2021 δεκνζηεύηεθε ν Νόκνο 4826/2021, κε ηίηιν 

«Αζθαιηζηηθή κεηαξξύζκηζε γηα ηε Νέα Γεληά: εηζαγσγή θεθαιαηνπνηεηηθνύ ζπζηήκαηνο 

πξνθαζνξηζκέλσλ εηζθνξώλ ζηελ επηθνπξηθή αζθάιηζε, ίδξπζε, νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία 

Σακείνπ Δπηθνπξηθήο Κεθαιαηνπνηεηηθήο Αζθάιηζεο θαη άιιεο επείγνπζεο ξπζκίζεηο».  
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Με ην άξζξν 77 πξνζηίζεηαη δηάηαμε ζην  άξζξν 32 ηνπ λ. 4387/2016, κε ηελ νπνία θαζνξίδνληαη 

εληαία  ηα πγεηνλνκηθά όξγαλα γηα ηε ρνξήγεζε ηνπ επηδόκαηνο κεηξόηεηαο θαη αζζέλεηαο ζηνπο 

αζθαιηζκέλνπο ζηνπο θνξείο, ηνκείο, θιάδνπο, θαη ινγαξηαζκνύο  πνπ εληάρζεθαλ ζηνλ  e-

Δ.Φ.Κ.Α.  

Δηδηθόηεξα κέρξη ηελ έθδνζε ηνπ Καλνληζκνύ Αζθάιηζεο θαη Παξνρώλ ηνπ-Δ.Φ.Κ.Α., ε 

βεβαίσζε ηεο πηζαλήο εκεξνκελίαο ηνθεηνύ θαη ε δηαπίζησζε αληθαλόηεηαο γηα εξγαζία πνπ 

νθείιεηαη ζε αζζέλεηα, αηύρεκα ή επαγγεικαηηθή λόζν, ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζηνπο 

επηκέξνπο θαλνληζκνύο ησλ εληαρζέλησλ ζηνλ e-Δ.Φ.Κ.Α. θνξέσλ, ηνκέσλ, θιάδσλ θαη 

ινγαξηαζκώλ δηελεξγνύληαη σο θαησηέξσ : 

1. Ο ζεξάπσλ ηαηξόο ησλ Γεκόζησλ Γνκώλ Φξνληίδαο Τγείαο, ν ζεξάπσλ ηαηξόο ησλ 

ζπκβεβιεκέλσλ κε ηνλ Δζληθό Οξγαληζκό Παξνρήο Τπεξεζηώλ Τγείαο (Δ.Ο.Π.Τ.Τ.) 

ηδησηηθώλ θιηληθώλ θαη ν ηδηώηεο ζεξάπσλ ηαηξόο, νη νπνίνη είλαη πηζηνπνηεκέλνη ζην 

ζύζηεκα ειεθηξνληθήο ζπληαγνγξάθεζεο ηεο εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία «Ηιεθηξνληθή 

Γηαθπβέξλεζε Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο Α.Δ.» (Η.Γ.Ι.Κ.Α. Α.Δ.), δύλαληαη λα βεβαηώζνπλ ηελ 

πηζαλή εκεξνκελία ηνθεηνύ.  

2. Τγειονομικό όπγανο απμόδιο για ηη διαπίζηωζη ανικανόηηηαρ για επγαζία πος 

οθείλεηαι ζε αζθένεια, αηύσημα ή επαγγελμαηική νόζο  είναι:  

α) Ο ζεξάπσλ ηαηξόο ησλ Γεκόζησλ Γνκώλ Φξνληίδαο Τγείαο, ν ζεξάπσλ ηαηξόο ησλ 

ζπκβεβιεκέλσλ κε ηνλ Δ.Ο.Π.Τ.Τ. ηδησηηθώλ θιηληθώλ θαη ν ηδηώηεο ζεξάπσλ ηαηξόο, νη νπνίνη 

είλαη πηζηνπνηεκέλνη κε ην ζύζηεκα ειεθηξνληθήο ζπληαγνγξάθεζεο ηεο Η.Γ.Ι.Κ.Α. Α.Δ., γηα ηε 

βεβαίσζε αληθαλόηεηαο γηα εξγαζία κέρξη δεθαπέληε (15) εκεξώλ ζπλνιηθά, είηε ζπλερόκελε είηε 

δηαθεθνκκέλε, κέζα ζε ρξνληθή πεξίνδν ελόο (1) εκεξνινγηαθνύ έηνπο.  

β) Γηα ηνπο αζθαιηζκέλνπο, νη νπνίνη εμέξρνληαη από λνζνθνκείν ηνπ Δζληθνύ πζηήκαηνο 

Τγείαο (Δ..Τ.), ζηξαηησηηθό λνζνθνκείν, ή παλεπηζηεκηαθό λνζνθνκείν, λνζνθνκείν λ.π.η.δ. ή 

ζπκβεβιεκέλεο κε ηνλ Δ.Ο.Π.Τ.Τ. ηδησηηθέο θιηληθέο, ν εθάζηνηε αξκόδηνο ζεξάπσλ ηαηξόο ηνπ 

νηθείνπ ηκήκαηνο ή ηνπ νηθείνπ λνζνθνκείνπ ή θιηληθήο, γηα ηε βεβαίσζε αληθαλόηεηαο γηα 

εξγαζία πέξαλ ηεο λνζειείαο θαη κέρξη ηξηάληα (30) εκεξώλ κέζα ζε ρξνληθή πεξίνδν ελόο (1) 

εκεξνινγηαθνύ έηνπο.  

γ) Η αξκόδηα Πξσηνβάζκηα Τγεηνλνκηθή Δπηηξνπή (Α΄ Τ.Δ.) ηνπ άξζξνπ 30 ηνπ λ. 3918/2011 

(Α΄ 31), γηα ηε βεβαίσζε αληθαλόηεηαο γηα εξγαζία κεηά από ηε ζπκπιήξσζε ησλ δεθαπέληε (15) 

ή ηξηάληα (30) εκεξώλ, θαηά ηηο δηαθξίζεηο ησλ πξνεγνπκέλσλ ππό ζηνηρεία α) θαη β) 

πεξηπηώζεσλ. Η Πξσηνβάζκηα Τγεηνλνκηθή Δπηηξνπή (Α΄ Τ.Δ.) κπνξεί λα βεβαηώλεη 

αληθαλόηεηα γηα εξγαζία θαηά ηελ ηαηξηθή - επηζηεκνληθή θξίζε ησλ κειώλ ηεο, ζύκθσλα κε ηε 

βαξύηεηα ηεο πάζεζεο ηνπ αζθαιηζκέλνπ θαη κέρξη εμάληιεζεο ηνπ αλώηαηνπ επηηξεπηνύ 

αξηζκνύ εκεξώλ αληθαλόηεηαο γηα εξγαζία.  

δ) Η αξκόδηα Γεπηεξνβάζκηα Τγεηνλνκηθή Δπηηξνπή (Β΄ Τ.Δ.) ηνπ άξζξνπ 30 ηνπ λ. 3918/2011, ε 

νπνία απνθαίλεηαη επί πξνζθπγώλ θαηά γλσκαηεύζεσλ ησλ Πξσηνβάζκησλ Τγεηνλνκηθώλ 

Δπηηξνπώλ (Α.Τ.Δ.).  
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3. Καηά ησλ γλσκαηεύζεσλ αληθαλόηεηαο γηα εξγαζία, νη νπνίεο εθδίδνληαη από ηα αξκόδηα 

πγεηνλνκηθά όξγαλα ησλ πεξ. α) θαη β), επηηξέπεηαη πξνζθπγή ελώπηνλ ηεο Α΄ Τ.Δ., εληόο 

ηξηάληα (30) εκεξώλ από ηελ εκεξνκελία θαηαρώξεζεο ηεο γλσκάηεπζεο από ην αξκόδην 

πγεηνλνκηθό όξγαλν ζην ζύζηεκα ειεθηξνληθήο ζπληαγνγξάθεζεο, από κελ ηνλ 

ελδηαθεξόκελν αζθαιηζκέλν, γηα θάζε ιόγν, από δε ην αξκόδην αζθαιηζηηθό όξγαλν ηνπ e-

Δ.Φ.Κ.Α. (Πξντζηάκελνο Σνπηθήο Γηεύζπλζεο), εθόζνλ από ζπγθεθξηκέλα ζηνηρεία 

απνδεηθλύεηαη όηη εμέιηπε ε αληθαλόηεηα γηα εξγαζία.  

4. Καηά ησλ γλσκαηεύζεσλ αληθαλόηεηαο γηα εξγαζία, νη νπνίεο εθδίδνληαη από ηελ Α΄ Τ.Δ., 

επηηξέπεηαη πξνζθπγή ελώπηνλ ηεο Β΄ Τ.Δ., από κελ ηνλ ελδηαθεξόκελν αζθαιηζκέλν εληόο 

ηξηάληα (30) εκεξώλ από ηελ θνηλνπνίεζε ηεο γλσκάηεπζεο ηεο Α΄ Τ.Δ., από δε ην αξκόδην 

αζθαιηζηηθό όξγαλν ηνπ e-Δ.Φ.Κ.Α. (Πξντζηάκελνο Σνπηθήο Γηεύζπλζεο) εληόο ηξηάληα (30) 

εκεξώλ από ηελ έθδνζε ηεο γλσκάηεπζεο ηεο Α΄ Τ.Δ.  

5. Δπί ηεο γλσκαηεύζεσο ηνπ αξκνδίνπ πγεηνλνκηθνύ νξγάλνπ αλαγξάθνληαη ην 

ζεξάπνλ/παξαπέκπνλ αξκόδην πγεηνλνκηθό όξγαλν, παξαθιηληθέο εμεηάζεηο θαη ζεξαπείεο, ε 

δηάγλσζε ηεο πάζεζεο, ζύκθσλα κε ηελ θσδηθνπνίεζε ICD-10/Orpha, ην ρξνληθό δηάζηεκα 

έλαξμεο θαη ιήμεο ηεο αληθαλόηεηαο θαη, ζηελ πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ε γλσκάηεπζε 

ρνξεγείηαη από Α΄ Τ.Δ. ή Β΄ Τ.Δ. θαηόπηλ πξνζθπγήο, ε πξνζθπγή ηνπ αζθαιηζκέλνπ.  

6. Γηα όιεο ηηο πεξηπηώζεηο πνπ ε αληθαλόηεηα γηα εξγαζία βεβαηώλεηαη από αξκόδην 

πγεηνλνκηθό όξγαλν, παξέρεηαη δπλαηόηεηα ζε εληεηαικέλν όξγαλν ηεο εηδηθήο επηζεώξεζεο 

ηαηξώλ ηεο Τπεξεζίαο Διέγρνπ Γαπαλώλ Τγείαο Φνξέσλ Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο 

(ΤΠ.Δ.Γ.Τ.Φ.Κ.Α.) ηνπ Δ.Ο.Π.Τ.Τ. λα πξνβεί ζε έιεγρν ηπραίνπ δείγκαηνο γλσκαηεύζεσλ 

αληθαλόηεηαο θαη, κεηά ηηο, θαηά ηελ θξίζε ηνπ, αλαγθαίεο ελέξγεηεο γηα ηε δηαπίζησζε ηεο 

αληθαλόηεηαο γηα εξγαζία, λα ζπλππνγξάθεη ηηο γλσκαηεύζεηο αληθαλόηεηαο, εθόζνλ 

ζπκθσλεί, ή λα πεξηνξίζεη, κεηά από πιήξσο αηηηνινγεκέλε γλώκε ηνπ, ηνλ ρξόλν 

αληθαλόηεηαο. 

7. ηαλ βεβαησζεί αληθαλόηεηα γηα εξγαζία, θαηά ηα εηδηθόηεξα θαζνξηδόκελα ζηηο 

πξνεγνύκελεο παξαγξάθνπο, ε εκεξνκελία έθδνζεο ηεο ηαηξηθήο γλσκάηεπζεο από ην 

Αξκόδην Τγεηνλνκηθό ξγαλν, ζην ζύζηεκα ειεθηξνληθήο ζπληαγνγξάθεζεο ζεσξείηαη 

ρξόλνο έλαξμεο ηεο αληθαλόηεηαο γηα εξγαζία θαη εκεξνκελία αλαγγειίαο ηεο αζζέλεηαο ή 

ηεο δήισζεο αηπρήκαηνο ή επαγγεικαηηθήο λόζνπ αθόκε θαη ζηελ πεξίπησζε αζζέλεηαο ή 

αηπρήκαηνο ή επαγγεικαηηθήο λόζνπ, θαηά ηελ νπνία νη αζθαιηζκέλνη αδπλαηνύλ λα 

πξνζέιζνπλ ζην αξκόδην πγεηνλνκηθό όξγαλν γηα ηαηξηθή γλσκάηεπζε αληθαλόηεηαο γηα 

εξγαζία. Ο αζθαιηζκέλνο δύλαηαη λα ππνβάιεη αίηεζε ζηνλ e-ΔΦΚΑ γηα ιήςε παξνρώλ ζε 

ρξήκα εληόο νθηώ (8) κελώλ από ηελ αλαγγειία. Γηα ηελ αίηεζε ρνξήγεζεο παξνρώλ ζε 

ρξήκα κεηά ηελ πάξνδν ηεο πξνζεζκίαο ηνπ πξνεγνύκελνπ εδαθίνπ, ν αζθαιηζκέλνο κπνξεί 

λα πξνζθύγεη ζηελ αξκόδηα Σνπηθή Γηνηθεηηθή Δπηηξνπή ηνπ e-Δ.Φ.Κ.Α.. Η αληθαλόηεηα 

ιήγεη ηελ εκέξα πνπ νξίζηεθε από ην αξκόδην πγεηνλνκηθό όξγαλν, αξρηθά ή θαηά παξάηαζε, 

ή ακέζσο κόιηο ν αζθαιηζκέλνο αλαιάβεη εξγαζία.  

8. Αξκόδηεο γηα ηελ έθδνζε απνθάζεσλ ρνξήγεζεο παξνρώλ ζε ρξήκα είλαη νη Σνπηθέο 

Γηεπζύλζεηο ηνπ e-Δ.Φ.Κ.Α.  
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9. Οη δηαηάμεηο απηέο θαηαιακβάλνπλ θαη  ηηο  αηηήζεηο γηα παξνρέο ζε ρξήκα πνπ εθθξεκνύλ 

ελώπηνλ ησλ αξκνδίσλ πγεηνλνκηθώλ επηηξνπώλ θαη ησλ Σνπηθώλ Γηεπζύλζεσλ ηνπ e-

Δ.Φ.Κ.Α θαηά ηελ έλαξμε ηζρύνο ηεο παξνύζαο δηάηαμεο.   

10. Δπίζεο νξίδεηαη όηη από  ηελ εκεξνκελία δεκνζίεπζεο ηνπ παξόληνο λόκνπ, ήηνη από 7-9-

2021, θαηαξγείηαη θάζε αληίζεηε θαηαζηαηηθή  δηάηαμε  ησλ εληαρζέλησλ ζηνλ e-Δ.Φ.Κ.Α. 

θνξέσλ, ηνκέσλ, θιάδσλ θαη ινγαξηαζκώλ.  

Καηόπηλ  ησλ αλσηέξσλ παξαθαινύκε γηα ηελ ελεκέξσζε ησλ αξκνδίσλ Τπεξεζηώλ γηα ηελ 

εθαξκνγή ηεο αλσηέξσ δηάηαμεο.   

 

 

Η Πποϊζηαμένη ηηρ Γενικήρ 

Διεύθςνζηρ Κοινωνικήρ Αζθάλιζηρ 

 

 

Δπ. Παπαζκεςή Σζάμη 

 

 

 

 

 

 

 

Εσωτερική Διανομή:  

1. Προϊζηαμένη Γενικής Διεύθσνζης Κοινωνικής Αζθάλιζης  

2. Διεύθσνζη Ειδικόηερων Θεμάηων Αζθάλιζης και Παροτών Τμήμα Γ 
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