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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Νο. 227
ΘΕΜΑ: ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ (Από 18 έως 26 ετών)
Η ασφάλιση παιδιών άνω των 18 ετών, που είναι ήδη ασφαλισμένα
στον Τομέα μας, παρατείνεται σύμφωνα με τις Καταστατικές Διατάξεις
του Τομέα και την κείμενη Νομοθεσία, ως εξής:
Συνέχιση Ασφάλισης ΑΠΟ 18 ΕΩΣ 24 ΕΤΩΝ
Για τα παιδιά ασφαλισμένων ηλικίας 18 έως 24 ετών, παρατείνεται η
ασφάλιση τους εφόσον:
α) Σπουδάζουν (Προπτυχιακοί, Μεταπτυχιακοί και Διδακτορικοί Φοιτητές)
σε Αναγνωρισμένες Ανώτατες ή Ανώτερες Σχολές (ΑΕΙ-ΤΕΙ) στην Ελλάδα,
ή την Αλλοδαπή (σε Αναγνωρισμένα, Ισότιμα και Ομοταγή Ιδρύματα με τα
Ελληνικά Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα), καθώς και σε Αναγνωρισμένα
Δημόσια ή Ιδιωτικά Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ), Ανώτερες
Σχολές Δραματικής Τέχνης και Χορού (που εποπτεύονται από το
Υπουργείο Πολιτισμού) και τα Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
ΕΠΑΛ ή
ΕΠΑΣ.
Οι Διδακτορικοί Φοιτητές προσκομίζουν Βεβαίωση Σπουδών, που να
αναφέρει, ότι έχουν Υποχρεωτική παρακολούθηση μαθημάτων ή ότι είναι
Φοιτητές Πλήρους και Συνεχούς Φοιτήσεως για ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ.
Βεβαιώσεις από ΜΗ ΚΡΑΤΙΚΕΣ Σχολές Χορού ή Θεάτρου γίνονται δεκτές,
εφόσον έχουν τη σφραγίδα από το Υπουργείο Πολιτισμού.

Για την συνέχιση της ασφάλισης τους, προσκομίζεται στον Τομέα
ΚΑΘΕ ΧΡΟΝΟ, ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ για το τρέχον κάθε φορά
Ακαδημαϊκό Έτος.
Η Βεβαίωση Σπουδών κατατίθεται στο Τμήμα Μητρώου του Τομέα ή
αποστέλλεται στο Fax 210 3605545 ή στο e-mail: taapt.ag@tayteko.gr,
το αργότερο μέχρι 31.12 κάθε έτους, αναγράφοντας σε αυτήν τον
Αριθμό Μητρώου του Βιβλιαρίου Ασθενείας και τον ΑΜΚΑ του
φοιτητή.
ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ ή ΠΤΥΧΙΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ
ΕΚΔΟΘΕΙ ΑΠΟ ΑΛΛΟΔΑΠΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ (ΠΟΥ ΘΑ ΣΥΝΟΔΕΥΟΝΤΑΙ
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΑΠΟ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΑΠΟ ΔΙΚΗΓΟΡΟ ή ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΤΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
ή
ΛΟΙΠΕΣ
ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ), ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΕΥΚΡΙΝΗ
ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΑ, ΑΠΟ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΘΕΩΡΗΘΕΙ ΑΠΟ
ΔΙΚΗΓΟΡΟ, εκτός και υποβληθεί το πρωτότυπο έγγραφο από την
Αλλοδαπή.
Εξαιρούνται της μετάφρασης, όποιες Βεβαιώσεις Σπουδών ή Πτυχία
είναι στην Αγγλική γλώσσα.
Βεβαιώσεις Σπουδών από Κολλέγια, ΔΕΝ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΔΕΚΤΕΣ.
Για τα τέκνα που σπουδάζουν σε Κολλέγιο, σε μη Αναγνωρισμένα
ΙΕΚ ή λοιπές Σχολές, υποβάλλεται Υπεύθυνη Δήλωση του Νόμου
από τον Άμεσα Ασφαλισμένο, δηλώνοντας ότι: το τέκνο
μου…………………..είναι Άνεργο και Άγαμο και σπουδάζει στο
Κολλέγιο / ΙΕΚ / Σχολή ……………………………………………..
Με αυτή την Υπεύθυνη Δήλωση, δύνανται να παραμένουν στην
ασφάλιση, ΜΟΝΟ μέχρι το 24ο έτος της ηλικίας τους.
Ενημερωτικά: τα Κολλέγια (ΚΕΜΕ)
είναι Πάροχοι Υπηρεσιών, ΜΗ
ΤΥΠΙΚΗΣ Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, ΜΗ ΙΣΟΤΙΜΑ με το
Ελληνικό Πανεπιστήμιο και ΔΕΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΙ, ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ
ΑΚΑΔΗΜΑÏΚΟ ΜΕΡΟΣ ΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΥΝ, ΑΛΛΑ
ΔΥΝΑΝΤΑΙ ΤΗΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ, ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ
ΙΣΟΔΥΝΑΜΙΑ ΤΙΤΛΟΥ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ.
Μετά την ολοκλήρωση των σπουδών και την απόκτηση του Πτυχίου
ή του Τίτλου Σπουδών, ο άμεσα ασφαλισμένος υποχρεούται να
ενημερώσει άμεσα τον Τομέα, προσκομίζοντας στο Τμήμα Μητρώου
το Πτυχίο ή τον Τίτλο Σπουδών. Για τη συνέχιση της ασφάλισης,
εφόσον επιθυμείται, με δυνατότητα κάλυψης για δύο χρόνια μετά τη
λήξη των σπουδών και όχι πέραν του 26ου έτους, προσκομίζεται και
Κάρτα Ανεργίας ΟΑΕΔ, όπως παρακάτω αναφέρεται.
β) είναι Άνεργα.
Για την συνέχιση της ασφάλιση τους, προσκομίζεται στον Τομέα ΚΑΡΤΑ
ΑΝΕΡΓΙΑΣ από τον ΟΑΕΔ, η οποία ανανεώνεται Ανά Τρίμηνο, ενώ
φωτοαντίγραφο της ανανέωσης κατατίθεται στον Τομέα (σε κάθε
ανανέωση), αναγράφοντας σε αυτό τον Αριθμό Μητρώου του Βιβλιαρίου
Ασθενείας και τον ΑΜΚΑ του ανέργου τέκνου.

γ) για τους Στρατευμένους προσκομίζονται:
αρχικά το Αντίγραφο Κατάταξης και εν συνεχεία το
Αντίγραφο
Απολυτηρίου Στρατού, μαζί με Βεβαίωση Σπουδών ή Κάρτα Ανεργίας
ΟΑΕΔ.
Συνέχιση Ασφάλισης ΑΠΟ 24 ΕΩΣ 26 ΕΤΩΝ
Για τα παιδιά ασφαλισμένων ηλικίας 24 έως 26 ετών, παρατείνεται η
ασφάλιση τους, εφόσον:
•
•
•
•

έληξαν οι σπουδές τους πριν τη συμπλήρωση του 24ου έτους της
ηλικίας τους και καλύπτονται για 2 χρόνια, από τη λήψη του πτυχίου
τους.
συνεχίζουν τις σπουδές τους, οπότε προσκομίζεται στο Τμήμα
Μητρώου κάθε έτος, Βεβαίωση Σπουδών για το τρέχον κάθε φορά
Ακαδημαϊκό έτος.
Με την ολοκλήρωση των σπουδών, προσκομίζονται στο Τμήμα
Μητρώου το Πτυχίο και η Κάρτα Ανεργίας του ΟΑΕΔ (Ανά
Τρίμηνο).
για τους Στρατευμένους που έχουν λάβει ήδη Πτυχίο (το οποίο μας έχει
κατατεθεί), προσκομίζονται: αρχικά το Αντίγραφο Κατάταξης και εν
συνεχεία το Αντίγραφο Απολυτηρίου Στρατού, μαζί με Βεβαίωση
Σπουδών η Κάρτα Ανεργίας ΟΑΕΔ.

Τέκνα που διαγράφονται από τον Τομέα μας, με τη συμπλήρωση του
24ου ή 26ου έτους της ηλικίας τους, δύνανται να ασφαλιστούν στη
συνέχεια στο ΙΚΑ (εφόσον είναι Άγαμα και Άνεργα και έχουν εκδώσει
Κάρτα Ανεργίας ΟΑΕΔ), μέχρι να γίνουν 29 ετών και εφόσον λάβουν
Βεβαίωση διαγραφής από το Τμήμα Μητρώου του Τομέα μας.
Χορήγηση Ιδιαίτερου Βιβλιαρίου Ασθενείας
Για παιδιά ασφαλισμένα στον Τομέα μας, που σπουδάζουν σε άλλη
πόλη από αυτή που διαμένουν οι γονείς τους, δύναται να εκδοθεί
ΙΔΙΑΙΤΕΡΟ Βιβλιάριο Ασθενείας (για περισσότερες πληροφορίες
επισκεφθείτε το Ενημερωτικό Φυλλάδιο, στο site του Τομέα: taapt.gr).
Τέκνα με αναπηρία 67%
Τα τέκνα Άμεσα Ασφαλισμένων, τα οποία έχουν αναπηρία 67% και άνω,
διατηρούν το δικαίωμα για λήψη παροχών ως μέλη οικογένειας, πέραν των
καθορισμένων ορίων ηλικίας 18, 24, 26 ετών, έστω και αν εργάζονται ή
απασχολούνται, είτε για βιοποριστικούς λόγους, είτε για λόγους
εργασιοθεραπείας ή απασχολησιοθεραπείας, επιλέγοντας ως Ασφαλιστικό
Φορέα, τον Τομέα μας.
Η ανικανότητα των ανωτέρω, κρίνεται από τις αρμόδιες Υγειονομικές
Επιτροπές των ΚΕ.Π.Α.

Συνεχιζόμενη θεραπεία
Σε περίπτωση Προσωρινής ή Οριστικής Διακοπής Εργασίας του Άμεσα
Ασφαλισμένου ή με τη λήξη της ασφάλισης του τέκνου, στα καθορισμένα
ως άνω όρια ηλικίας του 24ου ή 26ου έτους της ηλικίας τους, σύμφωνα με
το άρθρο 24 παρ. β ΠΔ. 554/ΦΕΚ 182/ΤΑ 77 του Καταστατικού του
Τομέα, όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 7 του ΠΔ 276/ΦΕΚ 49/ΤΑ
82 «Ασφαλισμένος που διατελεί σε περίθαλψη οποιασδήποτε φύσεως και
αποβάλλει για οποιονδήποτε λόγο την ιδιότητα του Ασφαλισμένου,
δικαιούται, ύστερα από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, μετά τη
γνώμη της Υγειονομικής Υπηρεσίας, να συνεχίσει τη θεραπεία που έχει
αρχίσει, μέχρι την αποθεραπεία του και εφόσον δεν έχει υπαχθεί για
υγειονομική περίθαλψη σε άλλο Φορέα».
Αναφορικά με τις προϋποθέσεις εφαρμογής, της άνω Καταστατικής
Διάταξης, πρέπει ο Ασφαλισμένος να επικοινωνήσει με το Τμήμα
Μητρώου του Τομέα.
ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ: Η αποστολή Βεβαιώσεων Σπουδών από τον Εν Ενεργεία
Υπάλληλο, στην Δ/νση Ανθρώπινου Δυναμικού της Τράπεζας που
εργάζεται (για τον φάκελο του), δεν αποστέλλεται από την Τράπεζα στον
Τομέα μας.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Πάνω σε κάθε δικαιολογητικό, σχετικό με την παράταση
ασφάλισης τέκνου, θα πρέπει να έχει συμπληρωθεί από τον Άμεσα
Ασφαλισμένο: ο Αριθμός Μητρώου του Βιβλιαρίου Ασθενείας (και όχι
ο Αριθμός Μητρώου του Υπαλλήλου στην Τράπεζα) και το ΑΜΚΑ του
τέκνου . Η αποστολή Βεβαίωσης Σπουδών και άλλων σχετικών
δικαιολογητικών, γίνεται μέσω fax, μέσω e-mail (σε μορφή PDF και
όχι σε μορφή tif), μέσω αλληλογραφίας (ΕΛΤΑ ή courier) και για τους
Εν Ενεργεία Υπαλλήλους, μέσω της εσωτερικής αλληλογραφίας της
Τράπεζας.
Για νέες ασφαλίσεις και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται, επισκεφτείτε το
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ στο site του Τομέα: taapt.gr.
Για πληροφορίες ή διευκρινίσεις, επικοινωνήστε με το Τμήμα Μητρώου:
κ. Ντίνο Ιωάννη, κα Φάκη Μαρία
τηλ: 210-3606283, 210-3623275,
fax: 210-3605545
e-mail: taapt.ag@tayteko.gr
Παρακαλείστε όπως, κατά την αποστολή μηνύματος μέσω e-mail, να
σημειώνετε τον Αριθμό Μητρώου που αναγράφεται στο Βιβλιάριο
Ασθενείας σας, τον ΑΜΚΑ, Ονοματεπώνυμο, Τράπεζα που εργάζεσθε και
τηλέφωνα επικοινωνίας (σταθερό και κινητό), προκειμένου να
επικοινωνήσουμε μαζί σας, εάν χρειαστεί.
Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ
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