
 

ΘΕΜΑ: "Νέες χρονικές προϋποθέσεις για την καταβολή του επιδόματος ασθέ-

νειας για την ίδια πάθηση πάνω από 360 και μέχρι 720 ημέρες, 

μετά τις νέες διατάξεις του άρθρου 27 του Ν. 1902/90". 

ΣΧΕΤ: Η 104/88 εγκύκλιος. 

Με το άρθρο 11 του Ν.1759/58 προστέθηκε το εδάφιο στ της 

παραγράφου 1 του άρθρου 35 του Α.Ν.1846/51 σύμφωνα με το οποίο όταν 

πρόκειται για επιδότηση πάνω από 360 ημέρες σύμφωνα με την παρ. 5β του 

άρθρου 38, αντί των προϋποθέσεων των εδαφίων β και ε της παραγράφου 

αυτής, πρέπει ο ασφαλισμένος να έχει πραγματοποιήσει τις ημέρες 

εργασίας που προβλέπονται από τη παρ. 1β του άρθρου 28 όπως ισχύει 

κάθε φορά για τη χορήγηση σύνταξης λόγω αναπηρίας. 

Μετά τη διάταξη αυτή δώσαμε οδηγίες με την εγκύκλιο 104/88 για 

τις χρονικές προϋποθέσεις επιδόματος ασθενείας πάνω από 360 ημέρες και 

μέχρι 720 για την ίδια πάθηση. 

Με το άρθρο 27 του Ν.1902/90 που ισχύει από 17/10/90 (ημερομη-

νία δημοσίευσης) αλλάζουν οι χρονικές προϋποθέσεις για τη χορήγηση 

σύνταξης λόγω αναπηρίας (άρθρο 28 παρ.4 του Α.Ν.1846/51) γι’ αυτό και 

σας δίνουμε τις παρακάτω οδηγίες για την εφαρμογή, σ’ ότι αφορά τη 

καταβολή του επιδόματος ασθένειας μέχρι 720 ημέρες για την ίδια 

πάθηση. 

Έτσι για τη καταβολή του επιδόματος ασθένειας μέχρι 720 ημέρες 

θα πρέπει να συντρέχουν οι παρακάτω προϋποθέσεις: 

Α)  1500 (χίλιες πεντακόσιες) ημέρες εργασίας από τις οποίες 600 

(εξακόσιες) τουλάχιστον τα τελευταία πέντε (5) χρόνια τα αμέσως προη-

γούμενα της αναγγελίας της πάθησης. 

Β)  Να έχει πραγματοποιήσει 4500 (τέσσερες χιλιάδες 

πεντακόσιες) ημέρες εργασίας όχι αμέσως αλλά σταδιακά με τη 

προσθήκη στις 4050 (τέσσερες χιλιάδες πενήντα) ημέρες εργασίας 

ανά 150 (εκατόν πενήντα) ημέρες κατά μέσο όρο για κάθε έτος, αρχής 

γενομένης από 1/1/1992. 

Έτσι θα πρέπει μέχρι την ημέρα αναγγελίας της πάθησης να έχει 

πραγματοποιήσει αντίστοιχα και εφόσον τα έτη αυτά θεωρούνται έτη αναγ-

γελίας της πάθησης μέχρι 31-12-91 (4050) τέσσερες χιλιάδες πενήντα 

ημέρες εργασίας. 
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Γ) Αν δεν υπάρχουν οι παραπάνω προϋποθέσεις, υπάρχουν όμως οι 10.000 

(δέκα χιλιάδες) ημέρες εργασίας στο σύνολο της ασφάλισης μέχρι την ημέρα 

αναγγελίας της πάθησης πάλι θα είναι δυνατή η καταβολή του επιδόματος 

ασθένειας μέχρι 720 ημέρες ή 

Δ) Αν δεν συγκεντρώνει καμιά από τις παραπάνω προϋποθέσεις, 

συγκεντρώνει όμως ανάλογα με την ηλικία του τις παρακάτω προϋποθέσεις τότε 

και πάλι μπορεί να επιδοτηθεί μέχρι 720 ημέρες. 

 

Σημειώνεται ότι στη παραπάνω περίπτωση Δ’ θα πρέπει να υπάρχουν και 300 

(τριακόσιες) ημέρες εργασίας που να έχουν πραγματοποιηθεί στα αμέσως 

προηγούμενα 5 (πέντε) έτη εκείνου της αναγγελίας της πάθησης. 

π.χ. ασφ/νος έχει ηλικία 39 ετών και έχει 2460 ημέρες εργασίας. Από 

αυτές οι 300 ημέρες εργασίας θα πρέπει να είναι οπωσδήποτε στα 5 (πέντε) 

τελευταία έτη τα αμέσως προηγούμενα της αναγγελίας της πάθησης. 

Όπως αναφέρεται και στις οδηγίες που είχαμε δώσει με την εγκύκλιο 

104/88 στις περιπτώσεις του εργατικού ατυχήματος για την επιδότηση είναι 

αρκετή η ασφάλιση κατά την ημέρα του ατυχήματος (χωρίς προϋποθέσεις). 

Ενώ στις περιπτώσεις των εκτός εργασίας ατυχημάτων είναι αρκετή η 

συμπλήρωση του μισού μόνο αριθμού ημερών ασφάλισης όπως ορίζονται παραπάνω. 
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