
Υπουργική Απόφαση 25078/1938 

«Περί εγκρίσεως Κανονισμού Ασθενείας Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων» 

(ΦΕΚ 112/Β/1.6.1938) 
 
 

VII ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ 
 

Άρθρον 31 
Διαπίστωσις ανικανότητος 

 
1. Το επίδομα ασθενείας παρέχεται πάντοτε μετά ιατρικήν βεβαίωσιν περί της 
ανικανότητος κατά τα εν τω κανονισμώ περί ασφαλιστικής αρμοδιότητος και τρόπου 
απονομής αι υπό του Νόμου (άρθρ. 30) καθοριζόμεναι προυποθέσεις. 
2. Η βεβαίωσις της ανικανότητος γίνεται παρά του θεράποντος ιατρού και θεωρείται 
υπό της υγειονομικής υπηρεσίας του Υπο/ματος, οσάκις πρόκειται περί κλνήρους 
ασθενούς, ή περί μη κλινήρους, ούτινος όμως, η ανικανότης δεν υπερβαίνει τας 15 
ημέρας, παρά της πρωτοβαθμίου δε υγειονομικής Επιτροπής, οσάκις πρόκετια περί 
ανικάνου προς εργασίαν, μη όντος όμως κλινήρους και ούτινος η ανικανότης 
υπερβαίνει τας 15 ημέρας. 
3. Η διαπίστωσις της εις ατύχημα ή επαγγελματικήν νόσον οφειλομένης ανικανότητος 
προς εργασίαν γίνεται κατά την εν άρθροις 21-26 του Κανονισμού περί ασφαλιστικής 
αρμοδιότητος οριζομένην διαδικασίαν. 
4. Δια της αποφάσεως της υγειονομικής Επιτροπής καθορίζεται η διάρκεια της 
ανικανότητος προς εργασίαν, ήτις δεν δύναται να είναι μακροτέρα των τριάκοντα 
ημερών, δύναται όμως να ανανεούται μετά τας αυτάς διατυπώσεις επί ίσον χρόνον 
και μέχρι της συμπληρώσεως του υπό του Νόμου καθοριζομένου ανωτάτου ορίου. 
5. Οσάκις διαπιστούται ανικανότης προς εργασίαν κλινήρους ασθενούς, δέον να 
ειδοποιήται περί αυτής μερίμνη του ασθενούς αμελητεί η υγειονομική υπηρεσία του 
Υπ/ματος διά της προσαγωγής προς τούτο της περί ανικανότητος βεβαιώνσεως του 
ιατρού, εκτός εάν αι συνθήκαι του ασθενούς είναι τοιαύται, ώστε να επιβάλλεται η 
υπό του ιατρού αναγγελία της ανικανότητος περί της ειδοποιήσεως του Ιδρύματος 
χορηγείται υπ΄αυτού εις τον ασθενή βεβαίωσις, καταχωρουμένη επί του βιβλιαρίου 
ασθενείας. Προκειμένου περί νοσηλευομένων εις πάσης φύσεως θεραπευτήρια 
ησφαλισμένων, ή αναγγελία γίνεται μερίμνη της υπηρεσίας του νοσοκομείου. 
 

Άρθρον 32 
Καθορισμός χρονικών ορίων 

 
Χρόνος ενάρξεως ανικανότητος προς εργασίαν λογίζεται η ημέρα καθ΄ ήν αγγέλεται 
άυτης εις το Ίδρυμα, λήξεως δε αυτής η οριοθείσα ημέρα. Εάν δεν καθορισθή ημέρα 
λήξεως της ανικανότητος ή και αν έχει καθορισθή τοιαύτη λήγει προ ταύτης, ευθύς ως 
ο ησφαλισμένος, αναλάβη εργασίαν ή η υγειονομική υπηρεσία του Ιδρύματος 
διαπιστώση ικανότητα προς εργασίαν. 
 

Άρθρον 33 
Καταβολή επιδόματος 

 
1. Το επίδομα ασθενείας καταβάλλεται εις το δικαιούχον ή τον νόμιμον αυτού 
εκπρόσωπον εις το τέλος εκάστης εβδομάδος ή την επιούσαν της λήξεως του χρόνου 
ανικανότητος δι όλας τας ημέρας, συμπεριλαμβανομένων και των μη εργασίμων, 
τοιούτων, καθ΄ ας ο ησφαλισμένος ήτο ανίκανος προς εργασίαν και απέσχε ταύτης, 
ουδέποτε δε προκαταβολικώς. 



2. Προς λήψιν του επιδόματος ασθενείας οφείλει ο ησφαλισμένος να προσαγάγη 
βεβαίωσιν: 
α) Ότι απέχε πράγματι κατά τας ημέρας, δι ας αιτείται επίδομα ασθενείας της 
εργασίας ή υπηρεσίας του συμπεριλαμβανομένου και του χρόνου αναμονής και β) ότι 
δεν ελάμβανε παρά του εργοδότου κατά τον χρόνον της αναικανότητός του 
αντιμισθίαν ή εάν λαμβάνη τοιάυτην το ποσόν αυτής. 
3) Δι’ αποφάσεως του Δ.Σ. θέλουσι καθορισθή αι λεπτομέρειαι των βεβαιώσεων, 
περί ών η παράγραφος 3. 
 

Άρθρος 34 
Μετακίνησις ανικάνου 

 
Ο κριθείς ανίκανος ησφαλισμένος δέον να παραμένη εν τη περφερεία του 
Υποκ/ματος ένθα κατώκει, ότι εκρίθη ανίκανος προς εργασίαν και εν τη προς το 
Ίδρυμα γενουμένη δηλώσει καθοριζομένη κατοικία. Μετακίνησις του επιτρέπεται 
μόνον τη εγκρίσει του Διευθυντού του οικείου Υποκαταστήματος μετά γνώμην της 
Υγειονομικής Υπηρεσίας, οπότε η πληρωμή του επιδόματος συνεχίζεται υπό του 
Υπ/ματος την περιφέρειαν του οποίου μετεκινήθη εις βάρος όμως του Υπ/τος, όπου 
διεπιστώθη η ανικανότης. Τα των αμοιβαίων πιστωχρεώσεων μεταξύ των 
Υποκ/ματων ρυθμίζουσαι δι αποφάσεως του Δ.Σ. 
 
 

VIII ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΚΥΟΦΟΡΙΑΣ ΛΟΧΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΗΛΑΣΕΩΣ 
Άρθρον 35 

Ορισμός χρονικών ορίων 
 

Η ημέρα ενάρξεως της προ του τοκετού περιόδου ανικανότητος λόγω κυοφορίας 
ορίζεται υπό της υγειονομικής υπηρεσίας του Υπ/τος βάσει γνωματεύσεως ιατρού ή 
μαίας, εν η καθορίζεται ο πιθανός χρόνος τοκετού, επεκτείνεται δι αναδρομικώς από 
της ημέρας ταύτης επί εξ εβδομάδας, λήγει δι αύτη πάντως την τελευταίαν ημέραν 
της έκτης εβδομάδος ή εφ΄ όσον ο τοκετός επέλθη προ του καθορισθέντος χρονικού 
σημείου, την ημέραν του τοκετού. 
Εν περιπτώσει καταβολής του επιδόματος κυοφορίας κατά τον τοκετόν ή μετ΄αυτόν 
καταβάλλεται το επίδομα δια τόσην εκ του υπό του νόμου καθοριζόμενον χρόνον 
αναικανόητος όσο βάσει προσηκούσης βεβαιώσεως ή τέξασα ησφαλισμένη απέσχε 
της εργασίας. 
 

Άρθρο 36 
Χρόνος καταβολής 

 
 
Το επίδομα κυοφορίας, λοχείας και θηλάσεως καταβάλλεται καθ΄ εβδομάδα και εις το 
τέλος αυτής εξαιρέσει της περιπτώσεως του εδαφίου β΄ του προηγουμένου άρθρου. 
Δια την χορήγησιν επιδόματος κυοφορίας και λοχείας ααπιτείται βεβαίωσις ότι η 
ησφαλισμένη απέσχε κατά τας ημέρας δι άς αιτείται επίδομα κυοφορίας και λοχείας 
της εργασίας της ή της υπηρεσίας της. 
 



 
ΧΙ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑΙ ΑΣΘΕΝΕΙΑΙ 

Άρθρον 40 
Προϋποθέσεις αναγνωρίσεως 

 
Ως επαγγελματική ασθένεια θεωρείται η εξ οξείας ή χρονίας δηλητηριάσεως ή 
ασθενείας περιλαμβανομένης εις τον πίνακα Α’ του άρθρου 41 του Νόμου 6298, 
προσβολή του ησφαλισμένου, εάν ούτος, εφ’όσον μεν πρόκειται περί μολυβδιάσεως 
και υδραργυριάσεως (άρθρον 41 πίναξ Α΄, στοιχ. α’ και β’) επραγματοποίησεν εντός 
της προηγουμένης της εκδηλώσεως της δηλητηριάσεως διετίας 300 ημέρας εργασίας 
εις επιχείρησιν περιλαμβανομένην εν τω πίνακι Β’ του αυτού άρθρου 41, και 
αντιστοιχούσαν εις την προσβάλουσα αυτόν δηλητηρίασιν, εφ’όσον δε πρόκειται περί 
μολύνσεως εξ άνθρακος, εάν εντός του προηγουμένου της εκδηλώσεως της 
ασθένειας δεκαπενθημέρου μολύνσεως απησχολήθη εις επιχείρσησιν 
περιλαμβανομένην εν τω πίνακι Β’ του αυτού άρθρου 41 υπό στοιχ. γ. 

 
 

Εν Αθήναις τη 28 Μαΐου 1938 
Ο Υπουργός 

ΑΡ. ΔΗΜΗΤΡΑΤΟΣ 


