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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Νο.181
ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ-ΑΠΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΕΚΝΩΝ
Με την από 8-1-2013 και αρ.πρωτ.1075/261/14 επιστολή της η Δ/νση
Πληροφορικής και Επικοινωνιών του ΤΑΥΤΕΚΩ, μετά την από 14-11-2012
και αρ.πρωτ. Δ.Στατ./39/48310 επιστολή της Γενικής Δ/νσης Διαχείρησης και
Αγοράς Υπηρεσιών Υγείας του ΕΟΠΥΥ, ζήτησε και έλαβε από το Ταμείο μας
το Μητρώο Ασφαλισμένων-Συνταξιούχων και τα Προστατευόμενα Μέλη
αυτών.

Επειδή έχει συχνά παρατηρηθεί το φαινόμενο για τέκνα ασφαλισμένων
του Τομέα, τα οποία μετά το 18ο έτος της ηλικίας τους ή μετά την
συμπλήρωση του 24ου ή 26ου έτους στις ειδικά προβλεπόμενες
περιπτώσεις ενώ θα έπρεπε να διακοπεί η ασφάλισή τους από το
Ταμείο, λόγω ανάληψης εργασίας, έναρξης εμπορικής ή
επιχειρηματικής δραστηριότητας, 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) στο Τμήμα Μητρώου του Τομέα, με αίτησή τους για την διαγραφή
και αφαίρεσή από αυτό του τέκνου τους.
Με τον τρόπο αυτό, αφ’ ενός τα Βιβλιάρια Ασθενείας θα εμφανίζουν ως
προστατευόμενα μέλη τα τέκνα εκείνα που θα δικαιούνται ασφάλισης, με
παράλληλη ενημέρωση του ΕΟΠΥΥ, αφετέρου για τους Εν Ενεργεία

ασφαλισμένους το Τμήμα Μητρώου θα ενημερώνει τις Διευθύνσεις
Ανθρωπίνου Δυναμικού των Τραπεζών για την διακοπή της παρακράτησης
της εισφοράς του τέκνου από την μισθοδοσία του άμεσα ασφαλισμένου.
Υπενθυμίζουμε ότι απαγορεύεται καθ’ οιονδήποτε τρόπο η χρήση παροχών
από τον Τομέα και τον ΕΟΠΥΥ για τέκνα τα οποία κακώς δεν έχουν διαγραφεί
από τον Τομέα και από το βιβλιάριο Ασθενείας, εφ’ όσον δεν έχουν τις
προϋποθέσεις να παραμένουν στην ασφάλιση. Η ανωτέρω χρήση αποτελεί
πράξη παράνομη και διώκεται ποινικά.
Ο Τομέας επιφυλάσσεται ρητά κάθε δικαιώματός του αστικής ή ποινικής
φύσεως.

