
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

   Αριθμ. 13658 
Παράταση ισχύος της ρύθμισης του άρθρου 62 

του ν. 4886/2022 (Α’ 12) για τη χορήγηση ειδικής 

άδειας ασθένειας εργαζομένων λόγω νόσησης 

από τον κορωνοϊό COVID-19 και την επιδότησή 

της από τον ασφαλιστικό φορέα. 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Της παρ. 5 του του άρθρου 62 του ν. 4886/2022 

«Εκσυγχρονισμός του δικαίου ανταγωνισμού για την 
ψηφιακή εποχή - Τροποποίηση του ν. 3959/2011 και 
ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 
2018 για την παροχή αρμοδιοτήτων στις αρχές ανταγω-
νισμού των κρατών μελών, ώστε να επιβάλλουν αποτε-
λεσματικότερα τους κανόνες και για τη διασφάλιση της 
εύρυθμης λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς και άλλες 
διατάξεις» (Α’ 12),

β) της παρ. 2 του άρθρου 15 του ν. 4670/2020 «Ασφα-
λιστική μεταρρύθμιση και ψηφιακός μετασχηματισμός 
Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.) και 
άλλες διατάξεις» (Α’ 43),

γ) του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, 
Α’98) σε συνδυασμό με την παρ. 22 του άρθρου 119 του 
ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία 
και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών ορ-
γάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133),

δ) του π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασί-
ας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» 
(Α’ 168).

ε) του π.δ. 8/2019 «Οργανισμός Ηλεκτρονικού Εθνικού 
Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης: e-Ε.Φ.Κ.Α.» (Α’ 8),

στ) του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονο-
μασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των 
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμο-
διοτήτων μεταξύ των Υπουργείων» (Α’ 119),

ζ) του π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρω-
τών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2).

2. Την υπ’  αρ. οικ. 49876/14967/07-12-2020 κοινή 
απόφαση των Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικών Υπο-
θέσεων, Υγείας και Επικρατείας «Καθορισμός της ηλε-
κτρονικής διαδικασίας για τη χορήγηση του επιδόματος 
ασθένειας - ατυχήματος από τον e-ΕΦΚΑ» (Β’ 5497),

3. Την υπ’ αρ. 6924/27-01-2022 απόφαση του Υπουρ-
γού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Ειδικότεροι 
όροι και λεπτομέρειες για τη χορήγηση της ειδικής άδειας 
ασθένειας εργαζομένων λόγω νόσησης, από τον κορω-
νοϊό COVID-19, την τυχόν παράτασή της και την εν γένει 
εφαρμογή του άρθρου 62 του ν. 4886/2022» (Β’ 291).

4. Την υπ’ αρ. 35432/13-04-2022 απόφαση του Υπουρ-
γού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Παράταση 
ισχύος της ρύθμισης του άρθρου 62 του ν. 4886/2022 
(Α’ 12) για τη χορήγηση ειδικής άδειας ασθένειας εργα-
ζομένων λόγω νόσησης, από τον κορωνοϊό COVID-19 
και την επιδότησή της από τον ασφαλιστικό φορέα» 
(Β’ 1820).

5. Την υπ’ αρ. 61579/30-06-2022 απόφαση του Υπουρ-
γού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Παράταση 
ισχύος της ρύθμισης του άρθρου 62 του ν. 4886/2022 
(Α’ 12) για τη χορήγηση ειδικής άδειας ασθένειας εργα-
ζομένων λόγω νόσησης, από τον κορωνοϊό COVID-19 
και την επιδότησή της από τον ασφαλιστικό φορέα» 
(Β’ 3474).

6. Την υπ’ αρ. 93108/06-10-2022 απόφαση του Υπουρ-
γού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Παράταση 
ισχύος της ρύθμισης του άρθρου 62 του ν. 4886/2022 
(Α’ 12) για τη χορήγηση ειδικής άδειας ασθένειας εργα-
ζομένων λόγω νόσησης, από τον κορωνοϊό COVID-19 
και την επιδότησή της από τον ασφαλιστικό φορέα» 
(Β’ 5304).

7. Την υπ’ αρ. 11395/01-02-2023 εισηγητική έκθεση 
της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του 
Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

8. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν 
προκαλείται οικονομική επιβάρυνση στον κρατικό προ-
ϋπολογισμό του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών 
Υποθέσεων, προκαλείται όμως οικονομική επιβάρυνση 
στον προϋπολογισμό του e-Ε.Φ.Κ.Α., το ύψος της οποίας 
δεν δύναται να προσδιοριστεί διότι εξαρτάται από τον 
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αριθμό των ατόμων που θα κάνουν χρήση αυτής και τις 
ήμερες ασθένειας, αποφασίζουμε:

Η ισχύς του άρθρου 62 του ν. 4886/2022 (Α’ 12) πα-
ρατείνεται από τη λήξη της υπ’ αρ. 93108/06-10-2022 
(Β’ 5304) υπουργικής απόφασης, ήτοι από 01-02-2023 
και μέχρι τις 30-06-2023, με τους ειδικότερους όρους 
και λεπτομέρειες, που ορίζονται στην υπ’  αρ. 6924/ 
27-01-2022 (Β’ 291) απόφαση του Υπουργού Εργασίας 
και Κοινωνικών Υποθέσεων για τη χορήγηση ειδικής 
άδειας ασθένειας εργαζομένων λόγω νόσησης από τον 

κορωνοϊό COVID-19 και την επιδότησή της από τον 
ασφαλιστικό φορέα.

Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 7 Φεβρουαρίου 2023

Ο Υπουργός

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ   

Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα 
Τηλ. Κέντρο 210 5279000
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