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         ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ 
         ΟΠΣ ΙΚΑ – ΕΤΑΜ 
 
 
 
ΘΕΜΑ : «Ατύχηµα – Έκτακτη Περίθαλψη» 
 
ΣΧΕΤ: Η αρ.98/2009 γνωµοδότηση του Β΄Τµήµατος του Νοµικού Συµβουλίου του  
  Κράτους     
 
 
 Σας κοινοποιούµε την παραπάνω σχετική γνωµοδότηση  του Β΄Τµήµατος του Νοµικού 

Συµβουλίου  του Κράτους, που έγινε δεκτή  από τον ∆ιοικητή του Ιδρύµατος, για γνώση και 

εφαρµογή. 

 1. Σύµφωνα λοιπόν  µε την παραπάνω γνωµοδότηση όσον αφορά  τα ατυχήµατα. 

 α. Η εκπρόθεσµη αναγγελία του ατυχήµατος απορρίπτεται ως απαράδεκτη, µε αποτέλεσµα να 

µην είναι δυνατή και η επιδότηση λόγω ασθενείας (δηλ. δεν δύναται ο ασφαλισµένος να επιδοτηθεί 

σαν κοινή νόσο και να  επιστρέψουµε το ΧΑ µετά την εκδίκαση της Τ∆Ε και συγχώρεση της 

εκπρόθεσµης αναγγελίας). 

 β. Σε εµπρόθεσµη αναγγελία του ατυχήµατος, δεν γίνεται παραίτηση του δικαιώµατος επί του 

ατυχήµατος και επιλογή της επιδότησης. 

 γ. Σε περίπτωση που ο ασφ/νος υποβάλλει αίτηση για χορήγηση επιδόµατος ασθενείας και 

δεν µνηµονεύει το ατύχηµα ούτε περιγράφονται τα εξωτερικά στοιχεία του ατυχήµατος τότε θα 

πληρωθεί κανονικά το επίδοµα ασθένειας εάν συντρέχουν οι απαραίτητες προϋποθέσεις. 

 Εάν συνοδεύει την αίτηση, δήλωση του ασφ/νου περί παραίτησής του από το δικαίωµά του 

στο εργατικό ατύχηµα είναι ανίσχυρη, δεδοµένου ότι η σχετική αξίωση δεν έχει ακόµα γεννηθεί µε 



συνέπεια να δύναται αυτός να επανέλθει υπό την προϋπόθεση ότι δεν έχει παρέλθει η αντίστοιχη 

προθεσµία της αναγγελίας.  

 Η παρούσα αποτελεί  ιδιαίτερη απάντηση στο αρ.Ν-26 /21-8-08 έγγραφο του 

Υποκαταστήµατος ΙΚΑ – ΕΤΑΜ Ν.Φιλαδέλφειας. 

  

 2. Όσον αφορά την έκτακτη περίθαλψη. 
 α. Είναι δυνατή η παραίτηση του ασφαλισµένου από την αίτησή του. 

 β. Είναι δυνατή η παραίτηση του ασφαλισµένου από την αξίωση είσπραξης της αποδοθείσας 

δαπάνης. 

 γ. ∆εν επιστρέφονται τα δικαιολογητικά εφόσον έχει εκδοθεί σχετική διοικητική πράξη 

(απόφαση), διότι θεωρούνται διοικητικά έγγραφα. Μπορεί να χορηγηθούν αντίγραφα των εγγράφων 

επικυρωµένα. 

 δ. Σε περίπτωση παραίτησης  από το δικαίωµα  της προσφυγής, ο ασφαλισµένος δεν µπορεί 

να επανέλθει  εάν έχει περάσει η προθεσµία  της ένστασης,  δηλ.30 ηµέρες από την κοινοποίηση  της 

απόφασης  του ∆ιευθυντή του Υποκαταστήµατος. Καθίσταται αυτή οριστική. 

 

 

Συνηµ.: (1) γνωµοδότηση 
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