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Απαντώντας στο ανωτέρω σχετικό, που κατατέθηκε στη Βουλή από το Βουλευτή κ. Ν. 
Νικολόπουλο , σας πληροφορούµε τα εξής: 
 
Α.Στο πλαίσιο του νέου ασφαλιστικού συστήµατος (ν.4387/2016 -ΦΕΚ Α' 85) που 
χαρακτηρίζεται από ισονοµία και κοινωνική δικαιοσύνη, προβλέπεται η εφαρµογή ενιαίων 
κανόνων, τόσο για τις εισφορές όσο και για τις παροχές για στον δηµόσιο και τον ιδιωτικό 
τοµέα, τόσο για τους µισθωτούς και όσο για τους ελεύθερους επαγγελµατίες. 
 
Για το λόγο αυτό, οι ασφαλιστικές εισφορές θα υπολογίζονται στο πραγµατικό εισόδηµα 
και σε ποσοστό ίδιο για όλες τις κατηγορίες εργαζοµένων, ώστε οι επιβαρύνσεις που τυχόν 
προκύπτουν νµ είναι δίκαιες και να διασφαλίζουν τόσο τη βιωσιµότητα του συστήµατος 
όσο και τη βιωσιµότητα όλων των κλάδων της οικονοµίας. Ο εκσυγχρονισµός της βάσης 
εισφορών επί τη βάσει του πραγµατικού εισοδήµατος ανέκαθεν αποτελούσε πάγια θέση 
των επιστηµονικών και επαγγελµατικών συλλόγων.  
 
Για να επιτευχθούν τα παραπάνω, δηµιουργείται ενιαίο ταµείο µε στόχο την καλύτερη 
αξιοποίηση της περιουσίας των ταµείων, δεδοµένου ότι η διαχείριση των αποθεµατικών θα 
γίνεται µε ενιαίο τρόπο και θα εξασφαλίζεται η καλύτερη δυνατή απόδοση. 
 
Β. Σχετικά µε θέµατα ασφαλιστικής κάλυψης για παροχές υγειονοµικής περίθαλψης σε 
ασφαλισµένους του Ε.Τ.Α.Α./Τ.Σ.Μ.Ε.∆.Ε. σας γνωρίζουµε τα ακόλουθα: 
 
Για τη χορήγηση ασφαλιστικής ικανότητας σε ασφαλισµένους φορέων κοινωνικής 
ασφάλισης, και την παροχή δυνατότητας κάλυψης για παροχές ασθένειας, από τον 
Ε.Ο.Π.Υ.Υ. σύµφωνα µε τον Ενιαίο Κανονισµό Παροχών Υγείας (Ε.Κ.Π.Υ.), απαραίτητη 
προϋπόθεση αποτελεί η ασφάλιση και η καταβολή των- προβλεπόµενων ασφαλιστικών 
εισφορών. 
 
Ειδικότερα, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 6 του α.ν.2326/1940, στην ασφάλιση του 
Ε.Τ.Α.Α./Τ.Σ.Μ.Ε.∆.Ε. για παροχές υγειονοµικής περίθαλψης υπάγονται υποχρεωτικά τα 
µέλη του Τεχνικού Επιµελητηρίου Ελλάδος (Τ.Ε.Ε.) από την εγγραφή τους σε αυτό 
ανεξάρτητα αν ασκούν ή όχι το επάγγελµα. 
 
Στις περιπτώσεις που υπάρχουν οφειλές, στους ασφαλισµένους που υπάγονται σε καθεστώς 



 

 

 
ρύθµισης, χορηγείται η ασφαλιστική ικανότητα και παρέχεται η δυνατότητα κάλυψης για 
παροχές ασθένειας από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ., σύµφωνα µε τον Ενιαίο Κανονισµό Παροχών 
Υγείας (Ε.Κ.Π.Υ.). 

Επιπρόσθετα, έχει ληφθεί µέριµνα για τους ασφαλισµένους του Ε.Τ.Α.Α./Τ.Υ.Μ.Ε.∆.Ε. 
που λόγω οικονοµικής δυσπραγίας αδυνατούν να καταβάλουν τις ασφαλιστικές εισφορές. 
Με την παρ. Α της υποπαραγρα.Α3 του άρθρου πρώτου του ν.4254/2014 (Α'85), όπως 
τροποποιήθηκε µε το άρθρο 30 του ν.4320/2015 (Α'29), και το άρθρο 61 του ν.4369/2016 
(Α'33) δόθηκε το δικαίωµα ασφαλιστικής κάλυψης για παροχές ασθένειας σε είδος από τον 
Ε.Ο.Π.Υ.Υ. έως 28-2-2017 στους ασφαλισµένους του Ε.Τ.Α.Α./ Τοµέα Μηχανικών και 
Εργοληπτών ∆ηµοσίων Έργων, που έχουν απολύσει την ασφαλιστική τους ικανότητα λόγω 
οφειλών στον οικείο ασφαλιστικό τους φορέα, καθώς και στα προστατευόµενα µέλη 
αυτών, εφόσον οι οφειλές τους αφορούν τα έτη 2011, 2012 και 2013, χωρίς να εξετάζεται η 
ασφαλιστική κατάσταση των ετών 2014, 2015 και 2016, και ο µέσος όρος του συνολικού 
οικογενειακού φορολογητέου εισοδήµατος για τα έτη 2011, 2012, 2013 δεν υπερβαίνει τα 
12.000 ευρώ. 
Σε όσους δεν πληρούν τις προϋποθέσεις χορήγησης ασφαλιστικής ικανότητας από 
οποιονδήποτε ασφαλιστικό οργανισµό για τη λήψη παροχών υγειονοµικής περίθαλψης, 
παρέχεται, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 33 του Ν.4368/2016 (Α'21), δικαίωµα 
ελεύθερης πρόσβασης στις ∆ηµόσιες ∆οµές Υγειας και δικαιούνται νοσηλευτικής και 
ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης. 
 
Σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο ως άνω άρθρο η νοσηλευτική περίθαλψη παρέχεται µέσω 
των Νοσοκοµείων του ν.δ. 2592/1953 (Α' 254), των εποπτευόµενων και επιχορηγούµενων 
από το Υπουργείο Υγείας νοσηλευτικών ιδρυµάτων, των εποπτευόµενων και 
επιχορηγούµενων από το Υπουργείο Υγείας Ν.Π.Ι.∆., των Μονάδων Ψυχικής Υγείας του ν. 
2716/1999 (Α' 96), των Μονάδων Πρωτοβάθµιας Φροντίδας Υγείας του Εθνικού 
Συστήµατος Υγείας, των εποπτευόµενων και επιχορηγούµενων από το Υπουργείο 
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων Νοσοκοµείων, των ∆ηµοτικών Ιατρείων, καθώς και 
µέσω των εποπτευόµενων από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης ιδρυµάτων αποκατάστασης και κοινωνικής φροντίδας. 
 
Επίσης, η φαρµακευτική περίθαλψη παρέχεται από τα συµβεβληµένα µε τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. 
ιδιωτικά φαρµακεία. Φάρµακα υψηλού κόστους, που εµπίπτουν στο πλαίσιο της παρ. 2 του 
άρθρου 12 του ν. 3816/2010 (Α'6), παρέχονται αποκλειστικά από τα φαρµακεία των 
Νοσοκοµείων και του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. 
 
Στην παρ. 5 του άρθρου 33 του Ν.4368/2016 (Α'21) προβλέπεται ότι µε απόφαση των 
Υπουργών Υγείας, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, 
Οικονοµικών και κάθε κατά περίπτωση συναρµόδιου Υπουργού, ορίζονται οι όροι, οι 
προϋποθέσεις της πρόσβασης και της νοσηλευτικής και ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης 
στους φορείς της παραγράφου 1, ενδεχόµενη οικονοµική συµµετοχή στη  φαρµακευτική 
δαπάνη στη βάση οικονοµικών κριτηρίων, η απαιτούµενη διοικητική διαδικασία, η τήρηση 
ηλεκτρονικών Μητρώων, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέµα και αναγκαία λεπτοµέρεια για 
την εφαρµογή του παρόντος άρθρου. Η διαπίστωση της ασφαλιστικής ικανότητας των 
δικαιούχων της παρούσας πραγµατοποιείται µέσω του ηλεκτρονικού συστήµατος της 
Η.∆.Ι.Κ.Α. Α.Ε. 
 
Ήδη έχει εκδοθεί η ΚΥΑ A3 /ΓΠ οικ. 25132/2016 (ΦΕΚ. Β'908) «Ρυθµίσεις για τη 
διασφάλιση της πρόσβασης των ανασφάλιστων στο ∆ηµόσιο Σύστηµα Υγείας», η οποία 
προβλέπει όλα τα παραπάνω. Ακόµη, προβλέπεται η παροχή δωρεάν φαρµακευτικής 
περίθαλψης µέσω των φαρµακείων του ΕΟΠΓΙΥ, των κρατικών νοσοκοµείων και των 



 

 

 
συµβεβληµένων ιδιωτικών φαρµακείων, σύµφωνα µε την αρ. Γ.Π /ΟΙΚ.56432/2014 
(ΒΊ753) Κ.Υ.Α. 
 
Γ. Θέµατα του ΟΑΕ∆: 

Σύµφωνα µε τη διάταξη του άρθρου 50 του 4144/2013: «Η 2 άρθρου 44 του ν. 3986/2011 
αντικαθίσταται ως εξής: 
2, α) Συνιστάται στον Οργανισµό Απασχόλησης Εργατικού ∆υναµικού (ΟΑΕ∆) Ειδικός 
Λογαριασµός Ανεργίας υπέρ των Αυτοτελώς και Ανεξαρτήτως Απασχολούµενων, ο οποίος 
αποτελείται από δύο κλάδους, που λειτουργούν µε πλήρη οικονοµική και λογιστική 
αυτοτέλεια. Ο πρώτος κλάδος καλύπτει ασφαλισµένους στον ΟΑΕΕ και το ΕΤΑΪ1-ΜΜΕ 
και ο δεύτερος ασφαλισµένους του ΕΤΑΑ. Σκοπός του λογαριασµού είναι η χορήγηση 
βοηθήµατος σε περιπτώσεις αποδεδειγµένης διακοπής του επαγγέλµατος και για χρονικό 
διάστηµα τουλάχιστον τριών µηνών. Για τους ασφαλισµένους του ΕΤΑΑ, ως διακοπή 
επαγγέλµατος θεωρείται και το εισόδηµα που δεν υπερβαίνει το 1/2 της 1ης ασφαλιστικής 
κατηγορίας, κατά το προηγούµενο της υποβολής της αίτησης έτος, υπό τον πρόσθετο όρο 
ότι το τελευταίο 8µηνο προ της υποβολής της αίτησης  έχουν ασκήσει καµία 
επαγγελµατική δραστηριότητα (περίοδος αναµονής). 
 
»β) Από 1.8.2011 θεσπίζεται µηνιαία εισφορά ύψους δέκα (10,00) ευρώ που καταβάλλεται 
από τους ασφαλισµένους - αυτοτελώς και ανεξάρτητα απασχολούµενους των 
ασφαλιστικών οργανισµών ΟΑΕΕ, ΕΤΑΑ, ΕΤΑΠ-ΜΜΕ υπέρ του αντίστοιχου κλάδου. Η 
εισφορά βεβαιώνεται και εισπράττεται από τα οικεία ταµεία µαζί µε τις λοιπές εισφορές 
και αποδίδεται στον Ο.Α.Ε.∆. µέχρι το τέλος του µεθεποµένου µήνα από το µήνα που 
καταβάλλεται.  
Οι εισφορές που αναλογούν στο χρονικό διάστηµα από 1.1.2011 έως 31.7.2011 
κατανέµονται ισόποσα και συνεισπράττονται µε τις εισφορές των επόµενων µηνών του 
έτους 2011. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας 
µετά γνώµη των ∆ιοικητικών Συµβουλίων των αρµόδιων οργανισµών και γνώµη του ΣΚΑ 
καθορίζονται και εξειδικεύονται οι προϋποθέσεις και τα κριτήρια για την απόκτηση της 
ιδιότητας του δικαιούχου, η διαδικασία, ο χρόνος, ο τόπος και ο τρόπος χορήγησης του 
βοηθήµατος, το ύψος αυτού, τα απαιτούµενα δικαιολογητικά για την απόδειξη των όρων 
και προϋποθέσεων χορήγησης του βοηθήµατος, καθώς και τα δικαιολογητικά που 
απαιτούνται για την καταβολή οι προϋποθέσεις και η διαδικασία για την αναστολή ή τη 
διακοπή της παροχής και κάθε θέµα σχετικό µε την εφαρµογή του παρόντος.  
Η προβλεπόµενη εισφορά των ασφαλισµένων του ΕΤΑΑ αποδίδεται στον Ο.Α.Ε.∆. έως 
31.12.2011 ανεξαρτήτως εάν αυτά τα ποσά έχουν εισπραχθεί µέχρι την ηµεροµηνία αυτή 
από το φορέα». 
 
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ Α.ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ  


