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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Νο. 208
ΘΕΜΑ: ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ (ΤΑΑΠΤΠΓΑΕ)
Με την
υπ. αρ. οικ. 11810/179/Φ80353/20-06-2014 (ΦΕΚ 1635/Τ.Β’)
Υπουργική απόφαση, καταργήθηκε η χειρόγραφη θεώρηση και η αποστολή
αυτοκόλλητης ετικέτας των Βιβλιαρίων Ασθενείας όλων των Φορέων
Κοινωνικής Ασφάλισης – θεώρηση ή ετικέτα που δεν υπήρχε ποτέ για τα
Βιβλιάρια Ασθενείας του ΤΑΑΠΤΠΓΑΕ - και η Πιστοποίηση – Επιβεβαίωση
– Χορήγηση Ασφαλιστικής Ικανότητας, γίνεται ηλεκτρονικά μέσω του
συστήματος ΑΤΛΑΣ. Η ενημέρωση του συστήματος ΑΤΛΑΣ, γίνεται μέσω
του Τμήματος Μητρώου του Τομέα.
Η Ηλεκτρονική διαδικασία, διασφαλίζει την ενημέρωση του Εθνικού Μητρώου
Δικαιούχων Περίθαλψης, ώστε οι απαιτούμενες πληροφορίες σχετικά με την
Ασφαλιστική Ικανότητα, να είναι άμεσα διαθέσιμες σε όλους τους Παρόχους
Υγείας (συμβεβλημένα Νοσοκομεία και Ιδιωτικές Κλινικές, Διαγνωστικά
Κέντρα, Εργαστήρια, Ιατρούς, Φαρμακοποιούς, κ.λ.π.) για την εξυπηρέτηση
των Ασφαλισμένων (Εν Ενεργεία, Συνταξιούχων και των Προστατευόμενων
Μελών - Τέκνα, Σύζυγοι κ.λ.π.). Οι ασφαλισμένοι θα πρέπει πάντα, να
προσκομίζουν στους Παρόχους Υγείας το Βιβλιάριο Ασθενείας, μαζί με το
ΑΜΚΑ του εξεταζόμενου.

ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ
Υπενθυμίζουμε, προς αποφυγήν τυχόν ταλαιπωρίας και για την
απρόσκοπτη εξυπηρέτηση των Ασφαλισμένων του Τομέα μας, είτε στην
Ηλεκτρονική Συνταγογράφηση ή Παραπεμπτικό, είτε στην Εισαγωγή για

Νοσηλεία σε Ιδιωτική Κλινική ή Κρατικό Νοσοκομείο, τόσο για τους
ίδιους, όσο και για τα Προστατευόμενα Μέλη τους, να φροντίζουν
εγκαίρως για την Ισχύ της Ασφαλιστικής τους Ικανότητας (σύμφωνα με
τις Καταστατικές Διατάξεις του Τομέα μας και την κείμενη Νομοθεσία),
διεκπεραιώνοντας με το Τμήμα Μητρώου, τα θέματα εκείνα, που
άπτονται των προϋποθέσεων για την Ασφαλιστική τους Ικανότητα,
όπως:
Δήλωση ονόματος Τέκνου (μετά την βάπτιση ή την ονοματοδοσία) στο
Μητρώο και σε Κ.Ε.Π (για να καταχωρηθεί το όνομα στο ΑΜΚΑ)
Φωτογραφία Τέκνου (μετά την συμπλήρωση των 2 ετών)
Συνέχιση ασφάλισης Τέκνου 18 έως 26 ετών
Βεβαίωση Σπουδών Τέκνου (κάθε Ακαδημαϊκό Έτος, με
προσκόμιση έως 31/12)
Κάρτα Ανεργίας ΟΑΕΔ Τέκνου (ανανεούμενη ανά τρίμηνο)
Φωτοτυπία Πτυχίου και Κάρτας Ανεργίας ΟΑΕΔ
Λήξη 6μηνου (μετά την αποχώρηση από την Τράπεζα, με
υποχρεωτική ακύρωση του Βιβλιαρίου)
Αυτασφάλιση (20ετία, Συνταξιούχος σε Αναστολή, Γονική Άδεια Άνευ
Αποδοχών κλπ)
Συνταξιοδότηση από Κύριο (ΙΚΑ) ή Επικουρικό Φορέα {προσκόμιση
της Απόφασης Συνταξιοδότησης ή βεβαίωση θεμελιώσης (ΙΚΑ) ή
Βεβαίωση Θεμελίωσης και παρακράτησης εισφοράς 4% (Επικουρικό)}
Διαγραφή Προστατευόμενων Μελών (όταν δεν πληρούν τις
απαραίτητες προϋποθέσεις για την συνέχιση της ασφάλισής τους)
Ασφάλιση πρώην Υπαλλήλων (Επιδοτούμενοι ή Μακροχρόνια Άνεργοι)
καθώς επίσης να επισκέπτονται το site taapt.gr και να
ενημερώνονται από τις Έκτακτες Ανακοινώσεις (αντλώντας
χρήσιμες πληροφορίες) :
Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίνεται στην ηλεκτρονική σελίδα taapt.gr, στο
Ενημερωτικό Φυλλάδιο, που βρίσκονται χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με
το Τμήμα Μητρώου, για Ασφαλίσεις Τέκνων – Συζύγων – Γονέων, Έκδοση
Ιδιαίτερου Βιβλιαρίου Φοιτητών που σπουδάζουν σε άλλη πόλη,
Προϋποθέσεις για την συνέχιση της ασφάλισης τέκνων άνω των 18 έως 26
ετών, Αυτασφαλίσεις.

ΙΔΙΑΙΤΕΡΗ ΠΡΟΣΟΧΗ
1. Σε περίπτωση που το σύστημα, εμφανίζει την ένδειξη "ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ
ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ: Μη διαθέσιμη – Ελέξτε τη θεώρηση του Βιβλιαρίου",
είτε για την Ηλεκτρονική Συνταγογράφηση ή Παραπεμπτικό, είτε για την
εισαγωγή σε Ιδιωτική Κλινική ή Κρατικό Νοσοκομείο, θα πρέπει να
επικοινωνήσετε με το Τμήμα Μητρώου, για την συμπλήρωση (ή
διόρθωση) πιθανών στοιχείων που είναι ελλειπή. Προτείνουμε στους
Ασφαλισμένους, εάν τους παρουσιαστεί πρόβλημα και δεν τους
εξυπηρετούν κατά την εκτέλεση ή τους ζητηθεί λόγω του προβλήματος
αυτού να πληρώσουν, εάν είναι εφικτό, να επικοινωνήσουν πρώτα με το
Τμήμα Μητρώου.
Σε κάθε περίπτωση έκδοσης Συνταγής ή

Παραπεμπτικού, που αναγράφεται η ανωτέρω ένδειξη και μετά από
το τηλέφωνο στο Τμήμα Μητρώου και την αποκατάσταση του
προβλήματος, ο Ασφαλισμένος δεν χρειάζεται να ξαναπάει στο
γιατρό για έκδοση ΝΕΑΣ, καθώς είναι πλέον δυνατή η εκτέλεσή τους
από τους Παρόχους.
Σημειώνουμε δε ότι κατά την εκτέλεση της, ο Πάροχος, είναι
υποχρεωμένος να ελέγξει την Ασφαλιστική Ικανότητα, μέσω της
σχετικής
εφαρμογής
στο
site
του
ΕΟΠΥΥ
–
eopyy.gov.gr/εφαρμογές/Ασφαλιστική Ικανότητα ή της εφαρμογής
εκτέλεσης.
2. Σε περιπτώσεις που τυχόν εμφανίζονται δύο Ασφαλιστικοί φορείς στο P/C
του γιατρού, πρέπει ο γιατρός να επιλέγει το ΤΑΥΤΕΚΩ – ΤΑΑΠΤΠΓΑΕ και
να προχωρεί.
3. Οι
τυχόν
μεταβολές
προσωπικών
στοιχείων,
όπως
αλλαγή/προσθήκη/διόρθωση ΕΠΩΝΥΜΟΥ ή ΟΝΟΜΑΤΟΣ, εκτός από το
Τμήμα Μητρώου, πρέπει να δηλώνονται και σε Κ.Ε.Π (για την
μεταβολή τους, στο ΑΜΚΑ).
Για την αλλαγή της Ταχυδρομικής Διεύθυνσης που εμφανίζεται
ηλεκτρονικά στο σύστημα του γιατρού, απευθύνεστε σε Κ.Ε.Π.
4. Όσοι Ασφαλισμένοι πρόκειται να συνταξιοδοτηθούν από το ΙΚΑ, πρέπει να
μην ξεχνούν να παραλαμβάνουν την Επιστολή του 4%. Με την
Επιστολή αυτή, εξασφαλίζεται, μετά τη συνταξιοδότηση, η απρόσκοπτη
εξυπηρέτηση των Ασφαλισμένων, για όλες τις διαδικασίες που αφορούν:
την Ισχύ της Ασφαλιστικής Ικανότητας, τον Ασφαλιστικό Φορέα που ο
Ασφαλισμένος ανήκει και το Βιβλιάριο Ασθενείας που κατέχει (ΤΑΥΤΕΚΩ –
ΤΑΑΠΤΠΓΑΕ).
5. Σύμφωνα με τις καταστατικές διατάξεις του Τομέα (Ιδρυτικός Νόμος
271/76 ΦΕΚ 48/76 ΤΑ), οι υπό του ΙΚΑ συνταξιοδοτούμενοι, τέως
υπάλληλοι των Τραπεζών – Μελών, υπάγονται υποχρεωτικώς εις την
ασφάλιση του Τομέα για τον Κλάδο Ασθενείας (με Βιβλιάριο
Ασθενείας ΤΑΑΠΤΠΓΑΕ και όχι Βιβλιάριο ΙΚΑ).
6. Σε όσους Συνταξιούχους του ΙΚΑ, εμφανίζεται στο σύστημα σαν
Ασφαλιστικός Φορέας το ΙΚΑ, τότε θα πρέπει να επικοινωνήσουν με το
Τμήμα Μητρώου, για να παραλάβουν σχετική επιστολή προς το Τμήμα
Μητρώου του ΙΚΑ, για την διακοπή της ασφάλισης ΠΟΥ ΤΟΥΣ ΕΧΕΙ
ΔΟΘΕΙ ΕΚ ΠΑΡΑΔΡΟΜΗΣ.
7. Ο έλεγχος Ασφαλιστικής Ικανότητας που πραγματοποιείται μέσω του
www.ika.gr, αφορά μόνο τους Ασφαλισμένους στο ΙΚΑ (για τον Κλάδο

Ασθένειας).
Δεν αφορά τους Ασφαλισμένους του ΤΑΥΤΕΚΩ –
ΤΑΑΠΤΠΓΑΕ.
8. Όσοι Ασφαλισμένοι αποκτούν τέκνο και δηλώνουν στο Μαιευτήριο τον
Ασφαλιστικό Φορέα που θα ασφαλιστεί αυτό, δηλαδή το ΤΑΥΤΕΚΩ –
ΤΑΑΠΤΠΓΑΕ, πρέπει υποχρεωτικά να προσέλθουν στο Τμήμα Μητρώου
του Τομέα με το Βιβλιάριο Ασθενείας τους και τα σχετικά δικαιολογητικά
για να το ασφαλίσουν. Η δήλωση στο Μαιευτήριο, ΔΕΝ συνεπάγεται
ΑΥΤΟΜΑΤΗ Ασφάλιση.
Για κάθε συναλλαγή σας, με το Τμήμα Μητρώου του Τομέα (Χαριλάου
Τρικούπη 6-10, 2ος όροφος, Ώρες Εξυπηρέτησης 08.00 – 14.00), την
αποστολή Αιτημάτων ή Δικαιολογητικών (από την Αττική ή από την
Περιφέρεια) ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ το ΑΜΚΑ, του Άμεσου και του
Έμμεσου Μέλους.
Τα νεογέννητα προς ασφάλιση Τέκνα, ασφαλίζονται, μόνον εφόσον
τους έχει εκδοθεί ΑΜΚΑ (από τα ΚΕΠ).
Για διευκρινίσεις ή προβλήματα που τυχόν παρουσιαστούν, επικοινωνήστε με
το: Τμήμα Μητρώου
κο Ντίνο Ιωάννη, κα Φάκη Μαρία
Τηλ: 2103606283 & 2103623275 Fax: 2103605545
(έχοντας πρόχειρο τον Αριθμό Μητρώου του Βιβλιαρίου Ασθενείας και το
ΑΜΚΑ) και στο
e-mail: taapt.ag@tayteko.gr στέλνοντας το ερώτημά σας,
αναφέροντας σταθερό και κινητό τηλέφωνο, Επώνυμο, Όνομα, Τράπεζα, Α.Μ.
Βιβλιαρίου Ασθενείας και ΑΜΚΑ, προκειμένου να επικοινωνήσουμε άμεσα
μαζί σας.
Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ
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