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ΘΔΜΑ: Τπαγωγή ηωλ ζπληαμηνύρωλ ηνπ η. Σ..Π. - Α.Σ.Δ. ζηνλ 
Δ.Ο.Π.Τ.Τ. γηα παξνρέο αζζέλεηαο ζε είδνο. 

αο θνηλνπνηνύκε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 5 ηνπ δεύηεξνπ άξζξνπ ηνπ 

Νόκνπ 4158/2013 (Φ.Δ.Κ. 126/4.6.2013, η.Α΄), θαζώο θαη ην αξηζ. 

Φ.40021/16445/660/05.06.2013 έγγξαθν ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο 

Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο, πνπ αθνξνύλ ηελ ππαγσγή 

ησλζπληαμηνύρσλ ηνπ ηέσο Σακείνπ πληάμεσλ Πξόλνηαο 

Πξνζσπηθνύ Α.Σ.Δ. (Σ..Π.- Α.Σ.Δ.) θαη ησλ κειώλ νηθνγελείαο ηνπο 

γηα παξνρέο ζε είδνο ζηνλ Δ.Ο.Π.Τ.Τ. θαη ζαο παξέρνπκε ηηο 

παξαθάησ νδεγίεο: 

ΓΔΝΙΚΑ 

Όπσο είλαη γλσζηό, κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 38 παξ. 2 ηνπ Ν. 

3522/2006 ν θιάδνο ζύληαμεο ηνπ ηέσο Σ..Π.- Α.Σ.Δ. εληάρζεθε 

ππνρξεσηηθά, από 01/01/2007, ζηνλ θιάδν ζύληαμεο ηνπ Ι.Κ.Α. - 

Δ.Σ.Α.Μ. (ζρεη. εγθ.13/2007 & 60/2007). 
Γηα παξνρέο αζζέλεηαο, νη ζπληαμηνύρνη ηνπ η.Σ..Π.-ΑΣΔ, ππάγνληαλ 

ζην Σακείν Τγείαο Πξνζσπηθνύ ΑΣΔ (ΣΤΠΑΣΔ), θαη γηα ην ιόγν απηό 

ην ΙΚΑ-ΔΣΑΜ θξαηνύζε θάζε κήλα από ηε ζύληαμή ηνπο θαη απέδηδε 

ζην ηακείν απηό, ηελ εηζθνξά πνπ αλαινγνύζε ζε θάζε πεξίπησζε, 

δεδνκέλνπ όηη ηα πνζνζηά εηζθνξώλ ήηαλ δηαθνξεηηθά αλάινγα κε 

ηελ ειηθία ηνπ ζπληαμηνύρνπ θαη ηα πξνζηαηεπόκελα κέιε. 

Με ηηο θνηλνπνηνύκελεο δηαηάμεηο νη ζπληαμηνύρνη ηνπ η. Σ..Π. - Α.Σ.Δ. 

θαη ηα κέιε νηθνγελείαο ηνπο, δηθαηνύληαη, από 01/06/2013, παξνρέο 

αζζέλεηαο ζε είδνο από ηνλ Δ.Ο.Π.Τ.Τ., εθαξκνδνκέλσλ αλαιόγσο 

ησλ δηαηάμεσλ πνπ αθνξνύλ ηνπο ζπληαμηνύρνπο ηνπ Ι.Κ.Α. - 

Δ.Σ.Α.Μ., σο πξνο ηελ αζθάιηζε, ην ύςνο ησλ εηζθνξώλ θαη ηελ 

ρνξήγεζε βηβιηαξίνπ αζζελείαο. 

ΤΠΑΓΩΓΗ ΣΗΝ ΑΦΑΛΙΗ 

ύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Α.Ν. 

1846/51 όπσο ηζρύνπλ κεηά ηελ αληηθαηάζηαζε ηνπο από ην άξζξν 2 
ηνπ Ν.Γ. 4104/60 ε εηζθνξά ησλ ζπληαμηνύρσλ ηνπ Ι.Κ.Α. - Δ.Σ.Α.Μ. 

γηα ηελ αζθάιηζή ηνπο ζηνλ Κιάδν Παξνρώλ Αζζελείαο, νξίδεηαη ζε 

4% επί ηνπ ζπλνιηθνύ πνζνύ ηεο ζπληάμεσο ηνπο, από ηελ νπνία 

παξαθξαηείηαη θάζε κήλα. 
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Καηά ζπλέπεηα, ην Σνπηθό Τπνθ/κα Ι.Κ.Α. - Δ.Σ.Α.Μ. Αζθ/λσλ ησλ 

Δληαζζόκελσλ Σακείσλ θαη θιάδσλ Σ..Π. - Α.Σ.Δ., Σ.Α.Π. - Δ.Σ.Β.Α. 

θαη Σ.Α.Π.Α.Δ. - ΔΘΝΙΚΗ ην νπνίν ζπλερίδεη λα ππνζηεξίδεηαη 

κεραλνγξαθηθά από ηηο ππεξεζίεο ηεο Σξάπεδαο Πεηξαηώο (η. Α.Σ.Δ.), 

ζα πξνβεί ζηηο απαξαίηεηεο ελέξγεηεο γηα παξαθξάηεζε από ηε 

ζύληαμε ηνπο, ηεο σο άλσ εηζθνξάο θιάδνπ αζζέλεηαο θαη ηελ 

απόδνζε ηεο ζηνλ Δ.Ο.Π.Τ.Τ. 

Η δηαδηθαζία παξαθξάηεζεο θαη απόδνζεο ζα είλαη ε ίδηα κε ηε 
δηαθνξά όηη, ην πνζνζηό θξάηεζεο ηνπ θιάδνπ αζζελείαο, από 

1/6/2013, είλαη 4% γηα όινπο ηνπο ζπληαμηνύρνπο, αλεμάξηεηα από 

ηελ αζθάιηζε ή όρη πξνζηαηεπνκέλσλ κειώλ, ηα δε αληίζηνηρα πνζά 

ζα απνδίδνληαη ζηνλ Δ.Ο.Π.Τ.Τ. θαη όρη ζην Σ.Τ.Π.Α.Σ.Δ.. 

ΔΞΟΓΑ ΚΗΓΔΙΑ 

Έμνδα θεδείαο ζα ρνξεγνύληαη βάζεη ηνπ άξζξνπ 32 ηνπ Α.Ν. 

1846/1951 ζηνπο επηκειεζέληεο ηελ θεδεία ησλ ζπληαμηνύρσλ πνπ 

απνβηώλνπλ, εθόζνλ πξνζθνκηζζνύλ ηα απαξαίηεηα παξαζηαηηθά, 

κόλν από ην Τπνθ/κα ηνπ ΙΚΑ-ΔΣΑΜ Αζθ/λσλ ησλ Δληαζζόκελσλ 

Σακείσλ θαη θιάδσλ Σ..Π. - Α.Σ.Δ., Σ.Α.Π. - Δ.Σ.Β.Α. θαη Σ.Α.Π.Α.Δ. - 

ΔΘΝΙΚΗ, όπσο ηζρύεη ζήκεξα. 

ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΔΚΓΟΗ ΒΙΒΛΙΑΡΙΩΝ ΑΘΔΝΔΙΑ 

Οη ζπληαμηνύρνη πξέπεη λα πξνζέξρνληαη ζην Σκήκα Μεηξώνπ ηνπ 

Τπνθαηαζηήκαηνο ηνπ Ι.Κ.Α. - Δ.Σ.Α.Μ. θαηά πξνηίκεζε ηνπ ηόπνπ 
θαηνηθίαο ηνπο, πξνζθνκίδνληαο, ηα απαηηνύκελα δηθαηνινγεηηθά όπσο 

αλαθέξνληαη παξαθάησ, πξνθεηκέλνπ λα εθδνζεί βηβιηάξην αζζελείαο 

ΙΚΑ-ΔΣΑΜ, ηόζν γηα ηνπο ίδηνπο όζν θαη γηα κέιε νηθνγελείαο ηνπο ηα 

όπνηα ε λνκνζεζία ηνπ ΙΚΑ -ΔΣΑΜ ραξαθηεξίδεη πξνζηαηεπόκελα 

κέιε. 

Από 1/6/2013 ηα βηβιηάξηα πγείαο ηνπ ηέσο Σ.Τ.Π.Α.Σ.Δ. 

ησλ ζπληαμηνύρσλ ηνπ η. Σ..Π. - Α.Σ.Δ. παύνπλ λα ηζρύνπλ θαη ζα 

εθδίδνληαη, βηβιηάξηα αζζελείαο ηνπ Ι.Κ.Α. - Δ.Σ.Α.Μ., ζηα νπνία ζα 

ηίζεηαη ζθξαγίδα κε ηελ έλδεημε «ΑΚΤΡΟ -ΔΚΓΟΘΗΚΔ ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ 

ΤΓΔΙΑ Ι.Κ.Α. - Δ.Σ.Α.Μ.» 

Ο αξκόδηνο ππάιιεινο ζα πξέπεη πάληνηε λα δηεξεπλά, κέζσ ηνπ 

Ο.Π../Ι.Κ.Α. - Δ.Σ.Α.Μ, εάλ ν ελδηαθεξόκελνο δηαζέηεη Αξηζκό 

Μεηξώνπ Αζθαιηζκέλνπ (Α.Μ.Α.), ώζηε, γηα όζνπο ζηεξνύληαη λα 

δηελεξγεί άκεζα ηελ απνγξαθή ηνπο, ελώ γηα ηνπο ήδε 

απνγεγξακκέλνπο λα επηθαηξνπνηεί θαη λα ζπκπιεξώλεη ηα ζηνηρεηά 
ηνπο (Α.Φ.Μ., Α.Μ.Κ.Α., Γ/λζε θαηνηθίαο, ΙΒΑΝ, ηζηνξηθό αζθάιηζεο, 

αξηζκόο Μεηξώνπζπληαμηνύρνπ η. Σ..Π. - Α.Σ.Δ. θ.ι.π.). 

Γηα δηεπθόιπλζε ησλ αζθαιηζκέλσλ θαη ησλ ππαιιήισλ καο είλαη 

δηαζέζηκν κέζσ ηεο νζόλεο «Αλαδήηεζε 

ζηνηρείσλ ζπληαμηνύρσλ Α.Σ.Δ.» ηνπ «Μεηξώνπ αζθαιηζκέλσλ» 

αξρείν κε ηα ζηνηρεία ησλ ζπληαμηνύρσλ (όισλ ησλ θαηεγνξηώλ) ηνπ 

η. Σ..Π. - Α.Σ.Δ. από ην νπνίν ζα αληινύληαη νη απαηηνύκελεο γηα ηελ 

νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο πιεξνθνξίεο (ζεκείσζε: νη Α.Μ.Α. πνπ 

εληνπίδνληαη ζην ελ ιόγν αξρείν ζα πξέπεη λα επηβεβαηώλνληαη σο 



πξνο ηελ νξζόηεηα ηνπο, πξηλ ηελ θαηαρώξεζε ηνπο ζην Ο.Π../Ι.Κ.Α. 

-Δ.Σ.Α.Μ.). 

Δάλ νη ελδηαθεξόκελνη δηαθσλνύλ κε ηα ζηνηρεία ηνπο όπσο 

απεηθνλίδνληαη ζην σο άλσ αξρείν, ζα πξέπεη λα πξνζθνκίδνπλ 
αληίζηνηρα έγγξαθα από ηα νπνία λα επηβεβαηώλνληαη νη ηζρπξηζκνί 

ηνπο, ώζηε ζην Μεηξών Αζθαιηζκέλσλ λα θαηαρσξείηαη ε νξζή 

πιεξνθνξία. 

ε θάζε πεξίπηωζε ν αξηζκόο κεηξώνπ ζπληαμηνύρνπ ηνπ η. 

Σ..Π. - Α.Σ.Δ. πξέπεη λα θαηαρωξείηαη ζην πεδίν «Α.Μ. ζηνλ 

Φνξέα» πνπ βξίζθεηαη ζηνλ πίλαθα « Αζθάιηζε ζε `Αιινπο 

Φνξείο». 

Σνλίδεηαη δε όηη δελ ζα ρνξεγείηαη βηβιηάξην αζζελείαο Ι.Κ.Α. - 

Δ.Σ.Α.Μ. ζε πξόζωπα πνπ δελ πεξηιακβάλνληαη ζην 

πξναλαθεξόκελν αξρείν ζπληαμηνύρωλ ηνπ η. Σ..Π. - Α.Σ.Δ. 

έζηω θαη αλ δηαζέηνπλ ελ ηζρύ βηβιηάξην πγείαο ηνπ η. 

Σ.Τ.Π.Α.Σ.Δ.. 

Γηα ηελ έθδνζε Αζθαιηζηηθήο Ιθαλόηεηαο, κέζω ΟΠ - ΙΚΑ, ηεο 

ωο άλω θαηεγνξίαο αζθαιηζκέλωλ, έρνπλ δεκηνπξγεζεί νη 

παξαθάηω ηύπνη: 
Κωδηθόο 70 -> πληαμηνύρνο γήξαηνο Α.Σ.Δ. 

Κωδηθόο 71 -> πληαμηνύρνο αλαπεξίαο Α.Σ.Δ. ανξίζηνπ ρξόλνπ 

Κωδηθόο 72 -> πληαμηνύρνο αλαπεξίαο Α.Σ.Δ. νξηζκέλνπ 

ρξόλνπ 

Κωδηθόο 80 -> Γηθαηνύρνο ζύληαμεο ζαλάηνπ Α.Σ.Δ. ανξίζηνπ 

ρξόλνπ 

Κωδηθόο 81 -> Γηθαηνύρνο ζύληαμεο ζαλάηνπ Α.Σ.Δ. νξηζκέλνπ 

ρξόλνπ 

Οη θσδηθνί ζα επηιέγνληαη από ηνλ ρξήζηε, βάζεη ηεο πιεξνθνξίαο 

πνπ ζα αληιείηαη από ηελ νζόλε «Αλαδήηεζε 

ηνηρείσλ πληαμηνύρσλΑ.Σ.Δ.» ηνπ «Μεηξώνπ Αζθαιηζκέλσλ», 

ζρεηηθά κε ηελ ηδηόηεηα ηνπ αζθαιηζκέλνπ, 

(π.ρ. ζπληαμηνύρνο γήξαηνο, αλαπεξίαο ή δηθαηνύρνο ζύληαμεο 

ζαλάηνπ), θαζώο επίζεο ηελ έλαξμε θαη ιήμε ηεο Αζθαιηζηηθήο 
Ιθαλόηεηαο. 

ΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΑ ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΚΓΟΗ ΒΙΒΛΙΑΡΙΟΤ 

ΑΘΔΝΔΙΑ ΙΚΑ-ΔΣΑΜ 

Α) ΤΝΣΑΞΙΟΤΥΟΙ 

1. Αζηπλνκηθή ηαπηόηεηα 

2. Μία πξόζθαηε θσηνγξαθία 

3. Απνδεηθηηθό δηεύζπλζεο ηόπνπ θαηνηθίαο (ινγαξηαζκόο ΓΔΗ ή ΟΣΔ 
ή εθθαζαξηζηηθό εθνξίαο) 

4. Βηβιηάξην πγείαο ηνπ πξώελ Σ ΤΠΑΣΔ, πξνθεηκέλνπ λα αθπξσζεί. 

Β) ΠΡΟΣΑΣΔΤΟΜΔΝΑ ΜΔΛΗ 



ύκθσλα κε ηε λνκνζεζία ηνπ ΙΚΑ-ΔΣΑΜ ηα κέιε νηθνγελείαο 

ηνπ ζπληαμηνύρνπ γήξαηνο ή αλαπεξίαο, πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 

33 ηνπ Α.Ν. 1846/51, δηθαηνύληαη παξνρέο αζζέλεηαο ζε είδνο, εθόζνλ 

δελ αζθαιίδνληαη ζε άιιν θνξέα, ζπγθαηνηθνύλ θαη ζπληεξνύληαη από 

απηόλ θαη ηα παηδηά εθόζνλ είλαη άγακα. 

Οη ζπληαμηνύρνη ιόγσ ζαλάηνπ δελ αζθαιίδνπλ κέιε νηθνγελείαο. 

ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ: 

1. Πηζηνπνηεηηθό νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο θαη ιεμηαξρηθή πξάμε, 
όπνπ απαηηείηαη. 

2. Μία πξόζθαηε θσηνγξαθία 

3. Βηβιηάξην πγείαο ηνπ πξώελ Σ.Τ.Π.ΑΣΔ, πξνθεηκέλνπ λα αθπξσζεί.  

4. Οπνηνδήπνηε επίζεκν ζηνηρείν ζην νπνίν λα θαίλεηαη ν ΑΦΜ θαη ν 

ΑΜΚΑ ησλ πξνζηαηεπόκελσλ κειώλ (ΑΦΜ όπνπ πξνβιέπεηαη). 

5. Πξόζθαην εθθαζαξηζηηθό εθνξίαο, πξνθεηκέλνπ λα ειεγρζεί ηπρόλ 

ππνρξέσζε ππαγσγήο αζθάιηζεο ζε άιιν αζθαιηζηηθό θνξέα, όζνλ 

αθνξά ηηο/ηνπο ζπδύγνπο. 

Δηδηθά γηα ηα πξνζηαηεπόκελα κέιε - ηέθλα πνπ έρνπλ ππεξβεί ην 18 
έηνο ηεο ειηθίαο ηνπο, θαηά πεξίπησζε πξέπεη λα ππνβάιινληαη 

επηπιένλ ηα αθόινπζα δηθαηνινγεηηθά: 

α) Γλσκάηεπζε από ηελ αξκόδηα ΛΤΔ ηεο Μνλάδαο Τγείαο ηνπ 

ΔΟΠΤΤ γηα ηέθλα αλίθαλα γηα θάζε εξγαζία (παξαπνκπή από ηελ 

ππεξεζία). 

β) Πηζηνπνηεηηθό ζπνπδώλ γηα ζπνπδάδνληα ηέθλα, ην αξγόηεξν κέρξη 
ην 24° έηνο ηεο ειηθίαο ηνπο. 

γ) Βεβαίσζε ΟΑΔΓ ή ζρεηηθή ππεύζπλε δήισζε γηα άλεξγα ηέθλα, 

κέρξη ηε ζπκπιήξσζε ηνπ 24νπ έηνπο θαη εθόζνλ έρνπλ ιήμεη νη 

ζπνπδέο ηνπο, γηα δύν έηε αθόκε, όρη όκσο πέξα από ην 26° έηνο ηεο 

ειηθίαο ηνπο. 

Καηά ηα ινηπά, γηα ηηο επηκέξνπο πεξηπηώζεηο ζα εθαξκόδνληαη νη 
θαηά θαηξνύο νδεγίεο πνπ έρνπλ δνζεί από ηελ ππεξεζία καο. 

Η ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΣΡΙΑ ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ 

ΥΑΡΙΚΛΔΙΑ ΓΓΟΝΣΑΚΗ 
 


