
1

Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 622737f46966d7e682f3c6c8 στις 08/03/22 14:30

                              

                   ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

                      e-ΕΦΚΑ
  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ & ΥΓΕΙΑΣ
 ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΠΑΡΟΧΩΝ
 ΤΗΛ: 2108808812, 2108808814, 2108808815
 e-mail: tm.nom.paroxon@efka.gov.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ B΄ ΠΑΡΟΧΩΝ
 ΤΜΗΜΑ Α΄ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ
 ΤΗΛ: 2108808829 
e-mail: tm.aepid.asth@efka.gov.gr
 ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ
 ΤΗΛ: 2108808830
 e-mail: tm.bparatix@efka.gov.gr
ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 54, 10682, ΑΘΗΝΑ

 
               

  

ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

ΑΘΗΝΑ

ΠΡΟΣ:
ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ Α΄

 
   

 ΘΕΜΑ: «Ηλεκτρονική υποβολή αίτησης ειδικής άδειας ασθένειας εργαζομένων 
              του  ιδιωτικού τομέα λόγω νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19».
ΣΧΕΤ.:  η αριθμ. 6/2022 εγκύκλιος της Γενικής Διεύθυνσης Παροχών & Υγείας 
             του e–ΕΦΚΑ 

   Σας ενημερώνουμε ότι από 08/03/2022 κατ’ εφαρμογή του άρθρου 62 του ν.4886/22 
(Α΄12) και της αριθμ. 6924/29-1-22 (Β΄291) υπουργικής απόφασης, η αίτηση χορήγησης 
της ειδικής άδειας ασθενείας λόγω νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19 για το 
διάστημα από 24/1/2022 έως 15/4/2022 υποβάλλεται από τους εργαζόμενους του 
ιδιωτικού τομέα με σύμβαση ή σχέση εξαρτημένης εργασίας, στην ηλεκτρονική υπηρεσία του 
e-ΕΦΚΑ (https://www.efka.gov.gr/el/epidoma), με απόδειξη θετικού διαγνωστικού 
ελέγχου με την ημερομηνία έναρξης νόσησης, η οποία αντλείται μέσω διαλειτουργικότητας 
από το Εθνικό Μητρώο Ασθενών με COVID-19 με βάση τον ΑΜΚΑ ή τον Π.Α.Α.Υ.Π.Α.  χωρίς 
να απαιτείται ιατρική γνωμάτευση. 
   Η αίτηση για τη χορήγηση του επιδόματος ασθενείας υποβάλλεται στην παραπάνω 
ηλεκτρονική υπηρεσία, αφού προηγουμένως ο/η ασφαλισμένος/η αυθεντικοποιηθεί με τη 
χρήση των κωδικών διαπιστευτηρίων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων 
Δημόσιας Διοίκησης (Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (taxisnet) και 
στη συνέχεια πιστοποιήσει/επικαιροποιήσει τα στοιχεία του. 
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    Ο εργοδότης ενημερώνεται από την Υπηρεσία του e-ΕΦΚΑ αυτόματα με ηλεκτρονικό 
μήνυμα, να εισέλθει εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών, στην ηλεκτρονική υπηρεσία 
(https://www.efka.gov.gr/el/epidoma) προκειμένου να συμπληρώσει την βεβαίωση 
της πενθήμερης αποχής από την εργασία και επιπρόσθετα να επιβεβαιώσει την μη παροχή εξ 
αποστάσεως τηλεργασίας. 
   Σε περίπτωση χρήσης της πενθήμερης ειδικής άδειας ασθένειας λόγω νόσησης από τον 
κορωνοϊό COVID-19, εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις ως προς τον τρόπο πληρωμής από 
τον εργοδότη και επιδότησής της από τον ασφαλιστικό φορέα του εργαζόμενου, χωρίς να 
ισχύουν οι χρονικές και λοιπές προϋποθέσεις του ασφαλιστικού φορέα, στον οποίο ο 
εργαζόμενος υπάγεται για παροχές ασθένειας.
   Το αίτημα για χορήγηση του επιδόματος της ειδικής άδειας ασθένειας λόγω νόσησης από 
τον κορωνοϊό COVID-19 υποβάλλεται από τον /την ασφαλισμένο/η εντός προθεσμίας 8 
μηνών από την ημερομηνία νόσησης. 
   Οι ηλεκτρονικές αιτήσεις των ασφαλισμένων διεκπεραιώνονται από τις αρμόδιες Τοπικές 
Διευθύνσεις του e ΕΦΚΑ εκτός των αιτήσεων ασφαλισμένων που υπάγονται στο: 
- τ. Ταμείο Ξενοδοχοϋπαλλήλων (τ. ΤΑΞΥ), 
- τ. Κλάδο Υγείας του Ε.Τ.Α.Π.-Μ.Μ.Ε και 
- τ. Ταμείο Ασφάλισης Υπαλλήλων Τραπεζών και Επιχειρήσεων Κοινής Ωφέλειας 
(Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω.),
οι οποίες διεκπεραιώνονται από την Διεύθυνση Β΄ και Γ΄ Παροχών της Γενικής Δ/νσης 
Παροχών και Υγείας.
  Το Εγχειρίδιο Χρήσης για τους υπαλλήλους e-ΕΦΚΑ της νέας ηλεκτρονικής εφαρμογής 
χορήγησης επιδόματος ασθενείας, καθώς και τα στοιχεία επικοινωνίας για ζητήματα που 
την αφορούν, έχει αναρτηθεί στο intranet του e-ΕΦΚΑ, επιλογή Σύνδεσμοι -> Διαχείριση 
Αιτήσεων Χορήγησης Επιδόματος Ασθενείας. 

Για τους ασφαλισμένους και για τον εργοδότη έχουν αναρτηθεί Εγχειρίδια Χρήσης της 
ηλεκτρονικής πλατφόρμας Χορήγησης Επιδόματος Ασθενείας στον διαδικτυακό τόπο του e-
ΕΦΚΑ (https://www.efka.gov.gr/el/epidoma) επιλογή Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες -> 
Μισθωτοί. 

Παρακαλούμε για την ενημέρωση των αρμοδίων υπαλλήλων και την πιστή εφαρμογή των 
παραπάνω αναφερομένων. 

                                                                      Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗΣ
                                                                                    ΠΑΡΟΧΩΝ & ΥΓΕΙΑΣ
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                                                                                   ΒΑΓΙΟΥΛΑ ΑΓΑΔΑΚΟΥ
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