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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Νο. 215 
 

ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ-ΑΠΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΜΕΛΩΝ 
 
Έχει παρατηρηθεί το φαινόμενο, σε τέκνα Ασφαλισμένων του Τομέα μας, τα 
οποία μετά το 18ο έτος της ηλικίας τους ή μετά  την συμπλήρωση του 24ου ή 
26ου έτους (στις ειδικά προβλεπόμενες περιπτώσεις: Άνεργα έως τα 24 έτη 
ή  Φοιτητές έως τα 24 ή 26 έτη, οδηγίες στο Ενημερωτικό Φυλλάδιο, στο 
www.taapt.gr, για τις προϋποθέσεις συνέχισης της ασφάλισης τέκνων από 18 
έως 26 ετών, στην Ασφάλιση Παιδιών σελ. 10-14), ενώ θα έπρεπε να 
διακοπεί η ασφάλισή τους από τον Τομέα μας, λόγω ανάληψης Εργασίας, 
έναρξης Εμπορικής, Επιχειρηματικής ή Αγροτικής δραστηριότητας (και 
εφόσον αποκτούν δικαίωμα ασφάλισης στον Ασφαλιστικό Φορέα που 
αντιστοιχεί), Γάμου, Μετοίκησης στο εξωτερικό ή υπέρβασης των 
καθορισμένων ορίων ηλικίας του 24ου  ή του 26ου έτους, οι Ασφαλισμένοι 
μας να  αμελούν να ενημερώσουν το Ταμείο και αυτά να παραμένουν – 
ενώ δεν πρέπει να εμφανίζονται πλέον - στο Βιβλιάριο Ασθενείας του 
Άμεσα Ασφαλισμένου. 
 
Για τους εν Ενεργεία υπαλλήλους ειδικότερα, συνέπεια αυτού είναι, να 
εξακολουθεί  η παρακράτηση της εισφοράς του τέκνου, από την 
μισθοδοσία τους. 
 
Τονίζουμε ότι σε κάθε   περίπτωση, ακόμη και με την συμπλήρωση του 
ανώτερου ηλικιακού ορίου   των  26 ετών, θα πρέπει οι Ασφαλισμένοι 
μας  να προσκομίζουν, υποχρεωτικά και άμεσα,  ή να αποστέλλουν το 
Βιβλιάριο Ασθενείας τους (και το Ιδιαίτερο Βιβλιάριο Ασθενείας, εάν είχε 
χορηγηθεί τέτοιο στο τέκνο λόγω σπουδών σε άλλη πόλη, κλπ.) στο 
Τμήμα Μητρώου του Τομέα, ΜΕ ΑΙΤΗΣΗ ΤΟΥΣ, για την διαγραφή του και 
την  αφαίρεσή του από αυτό.    
Τέκνα, που η ασφάλισή τους στον Τομέα μας, λήγει με τη συμπλήρωση του 
24ου ή 26ου έτους της ηλικίας τους, εφόσον παραμένουν Άνεργα και Άγαμα, 
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δύνανται να ασφαλιστούν στο ΙΚΑ, μέχρι τα 29 έτη, με Κάρτα Ανεργίας του 
ΟΑΕΔ και βεβαίωση διαγραφής από το Τμήμα Μητρώου. 
 
ΠΡΟΣΟΧΗ :  
Τέκνα (ανήλικα ή ενήλικα) που λαμβάνουν ΣΥΝΤΑΞΗ ΛΟΓΩ ΘΑΝΑΤΟΥ, 
ενός από τους δύο γονείς, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, 
μετατρέπονται σε «ΑΜΕΣΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟ» από τον Ασφαλιστικό 
Φορέα που τους χορηγεί την σύνταξη αυτή. 
Συνέπεια αυτού είναι, η υποχρεωτική διαγραφή τους από τον Τομέα μας  
ως «Προστατευόμενα Μέλη» και η ασφάλισή τους (με παραλαβή του 
Βιβλιαρίου Ασθενείας τους) από το νέο Φορέα. 
 
 Με τον τρόπο αυτό, αφ’ ενός τα Βιβλιάρια Ασθενείας θα εμφανίζουν ως 
Προστατευόμενα Μέλη τα τέκνα εκείνα που θα δικαιούνται ασφάλιση,  
αφετέρου, για τους Εν Ενεργεία ασφαλισμένους το Τμήμα Μητρώου θα 
ενημερώνει με τις μηνιαίες μεταβολές, τις Διευθύνσεις  Ανθρωπίνου 
Δυναμικού των Τραπεζών, για την διακοπή της παρακράτησης της εισφοράς 
του Τέκνου, από την μισθοδοσία τους. 
 
Παρομοίως, πρέπει να διαγράφονται και οι Σύζυγοι που είναι 
ασφαλισμένοι στον Τομέα μας, όταν αποκτούν δικαίωμα ασφάλισης για 
τον Κλάδο Ασθένειας από άλλο Ασφαλιστικό Φορέα (από ίδιο δικαίωμα), 
στις περιπτώσεις:  ανάληψης Εργασίας, έναρξης Επιχειρηματικής/Εμπορικής 
ή Αγροτικής δραστηριότητας, Θεμελίωσης δικαιώματος καταβολής Σύνταξης 
από Κύριο Φορέα ή  από Προσυνταξιοδοτικό/Επικουρικό Ταμείο ή μετά την 
λήψη Διαζυγίου. 
 
Η απόκτηση δικαιώματος ασφάλισης από άλλο Ασφαλιστικό Φορέα (μετά την 
ανάληψη εργασίας ή την έναρξη Εμπορικής/Επιχειρηματικής/Αγροτικής 
δραστηριότητας) και η παραλαβή του Βιβλιαρίου Ασθενείας από αυτόν, γίνεται 
μετά την συμπλήρωση των προϋποθέσεων του κάθε Φορέα (π.χ. στο ΙΚΑ, να 
γίνουν 50 ένσημα και να περάσουν και οι δύο επόμενοι μήνες - στον ΟΑΕΕ, 
μετά τη συμπλήρωση τεσσάρων μηνών, κλπ.). 
 
Τέκνα ή σύζυγοι, που αποκτούν δικαίωμα ασφάλισης από άλλο Φορέα, 
διαγραφούν από τον Τομέα μας και στη συνέχεια, λήξει η ασφάλισή τους από 
τον Φορέα αυτόν, δύνανται να επανασφαλιστούν στον Τομέα μας, σύμφωνα 
πάντα με τις Καταστατικές Διατάξεις και την κείμενη Νομοθεσία. 
 
Τονίζουμε ότι, ουδείς δύναται να είναι ασφαλισμένος σε δύο φορείς 
ταυτόχρονα ή ΝΑ ΕΠΙΛΕΓΕΙ , να παραμείνει Ασφαλισμένος ως 
Προστατευόμενο Μέλος, ενώ δικαιούται ασφάλιση από ίδιο δικαίωμα. 
 
Μετά τη δημιουργία του Εθνικού Μητρώου Ασφάλισης, απεικονίζεται 
πλέον και ελέγχεται ταυτόχρονα ηλεκτρονικά, η Ασφαλιστική Ικανότητα 
μέσω του συστήματος ΑΤΛΑΣ, για όλους τους Ασφαλισμένους της 
χώρας. 
 
Υπενθυμίζουμε ότι, απαγορεύεται καθ’ οιονδήποτε τρόπο η χρήση παροχών  
από τον Τομέα και τον ΕΟΠΥΥ, για μέλη τα οποία κακώς δεν έχουν διαγραφεί 



από τον Τομέα και από το Βιβλιάριο Ασθενείας, εφ’ όσον δεν έχουν τις 
απαιτούμενες προϋποθέσεις παραμονής στην ασφάλιση. Η ανωτέρω χρήση 
αποτελεί πράξη παράνομη και διώκεται ποινικά. 
 
Ο Τομέας επιφυλάσσεται ρητά, κάθε δικαιώματός του αστικής και ποινικής 
φύσεως.                                                                     
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