
4.  ΑΣΦΑΛΙΣΗ 
 
A. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΣΥΖΥΓΟΥ 
Για να ασφαλισθεί ο/η σύζυγος στο Ταμείο πρέπει απαραίτητα να προσκομισθούν τα παρακάτω 
δικαιολογητικά: 
Μία αίτηση. 
Το βιβλιάριο ασθενείας του άμεσα ασφαλισμένου. 
 Μία φωτογραφία τύπου ταυτότητος. 
Ληξιαρχική πράξη γάμου (πρωτότυπη ή επικυρωμένη). 
Α. Εκκαθαριστικό Σημείωμα Εφορίας άμεσα ασφαλισμένου, του τελευταίου Οικονομικού 
έτους (φωτοαντίγραφο). Σε περίπτωση ΜΗ ΑΝΑΓΡΑΦΗΣ του/της συζύγου απαιτείται 
απαραίτητα και η Φορολογική Δήλωση (Ε1). 
Β.   Σε περίπτωση που δεν έχει γίνει εκκαθάριση  Φορολογική δήλωση (Ε1) του άμεσα 
ασφαλισμένου του τελευταίου Οικονομικού Έτους (φωτοαντίγραφο). Η φορολογική δήλωση να 
φέρει εμφανώς την υπογραφή και τη σφραγίδα του Εφοριακού. Σε περίπτωση υποβολής της 
Φορολογικής Δήλωσης μέσω Ταχυδρομείου θα επισυνάπτονται η φωτοτυπία του αποκόμματος 
«Συστημένου» και Υ/Δ  Ν.1599 για τον τρόπο αποστολής της. 
Γ.   Για τα ΝΙΟΠΑΝΤΡΑ ΖΕΥΓΑΡΙΑ  απαιτείται και το τελευταίο εκκαθαριστικό σημείωμα 
Εφορίας του προς ασφάλιση συζύγου (σε περίπτωση μη εκκαθάρισης είναι απαραίτητη η 
Φορολογική Δήλωση Ε1).  
Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599 στην οποία θα δηλώνει ο άμεσα ασφαλισμένος: « Ο/Η σύζυγος 
μου (όνομα-επώνυμο) είναι άνεργος/η, δεν είναι ασφαλισμένος/η  και δεν έχει δικαίωμα 
παροχών από άλλον Ασφαλιστικό Φορέα, δεν θεμελιώνει δικαίωμα κύριας ασφάλισης από άλλο 
Ταμείο, συγκατοικούμε και συντηρείται από εμένα. Αποδέχομαι χωρίς επιφύλαξη τον εφ’ άπαξ 
καταλογισμό σε βάρος μου κάθε δαπάνης υγείας που τυχόν καταβληθεί για την/ον σύζυγό μου 
και αποδειχθεί ότι δεν εδικαιούτο την ασφαλιστική κάλυψη από το Ταμείο».  
Βεβαίωση από τον προηγούμενο Ασφαλιστικό Φορέα της/ου συζύγου ότι «ΔΕΝ ΕΧΕΙ 
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΑΡΟΧΩΝ». 
Σε περίπτωση που ήταν ανασφάλιστη/ος, θα υποβάλει Υ/Δ Ν. 1599 που θα αναφέρει: «Είμαι 
άνεργη/ος, δεν είμαι ασφαλισμένη/ος και δεν έχω δικαίωμα παροχών από άλλο Ασφαλιστικό 
Φορέα, δεν θεμελιώνω δικαίωμα κύριας ασφάλισης από άλλο Ταμείο, συγκατοικώ και 
συντηρούμαι από τον/ην σύζυγο μου». 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 
Όταν ο άμεσα ασφαλισμένος δεν παρίσταται στην ασφάλιση, ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ θεώρηση του 
γνησίου της υπογραφής του στην Αίτηση και στην Υ/Δ Ν.1599 
Οι θεωρήσεις των φωτοαντιγράφων και του γνησίου της υπογραφής μπορούν να γίνουν από 
την Αστυνομία, το Κ.Ε.Π., από Δικηγόρο ή  σε μία από τις  Τράπεζες που συμμετέχουν στο 
Ταμείο.  
Το γνήσιο της υπογραφής θα φέρει και η Υ/Δ  Ν. 1599 του άλλου συζύγου. 
Η απασφάλιση των προστατευομένων μελών γίνεται με αποκλειστική ευθύνη του άμεσα 
ασφαλισμένου και ισχύει από την ημερομηνία της σχετικής αίτησης απασφάλισης. 
  
Σε περίπτωση οποιασδήποτε μεταβολής προστατευόμενου μέλους θα πρέπει να 
ενημερώνεται άμεσα το Ταμείο. 
 
 



B.  ΑΣΦΑΛΙΣΗ   ΠΑΙΔΙΩΝ 
Για να ασφαλισθούν τα παιδιά των άμεσα ασφαλισμένων στο Ταμείο είναι απαραίτητο να 
προσκομισθούν τα παρακάτω δικαιολογητικά: 
Μία αίτηση. 
Το βιβλιάριο ασθενείας του άμεσα ασφαλισμένου. 
Ληξιαρχική πράξη γέννησης – βάπτισης του παιδιού (πρωτότυπη ή επικυρωμένη). 
Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599 στην οποία θα δηλώνει ο άμεσα ασφαλισμένος : «Το παιδί μου 
που γεννήθηκε στις............................... δεν είναι ασφαλισμένο σε άλλο ασφαλιστικό φορέα, 
συγκατοικεί και συντηρείται από εμένα. Αποδέχομαι χωρίς επιφύλαξη τον εφ’ άπαξ 
καταλογισμό σε βάρος μου κάθε δαπάνης υγείας που τυχόν καταβληθεί για το παιδί μου και 
αποδειχθεί ότι δεν εδικαιούτο την ασφαλιστική κάλυψη από το Ταμείο».  
Μία φωτογραφία (τύπου ταυτότητας)  για τα παιδιά που είναι πάνω από 2 χρονών. 
Βεβαίωση απασφάλισης από τον προηγούμενο Ασφαλιστικό Φορέα.(ΔΕΝ ΑΦΟΡΑ ΤΑ 
ΝΕΟΓΕΝΝΗΤΑ).  
Σε περίπτωση που ήταν ανασφάλιστο, Υπεύθυνη Δήλωση Ν. 1599 του άλλου γονέα που θα 
αναφέρει « Το παιδί μου ......................... που γεννήθηκε στις ........................ δεν είναι 
ασφαλισμένο στο δικό μου Ασφαλιστικό φορέα. Αναλαμβάνω την υποχρέωση για την άμεση 
ενημέρωση σας και την διαγραφή του σε περίπτωση που ασφαλιστεί από εμένα». Δεν αφορά 
συζύγους ασφαλισμένους στο Ταμείο μας. 
 
            ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΑΝΩ ΤΩΝ 18 ΚΑΙ ΕΩΣ 24 ΕΤΩΝ 
Παρατείνεται ή εγκρίνεται η ασφάλιση τους , κατά περίπτωση: 
Εφ’ όσον σπουδάζουν να προσκομισθεί η ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ (πρωτότυπη ή 
επικυρωμένη) για το τρέχον Ακαδημαϊκό Έτος, από αναγνωρισμένες Ανώτερες ή Ανώτατες 
Σχολές στην Ελλάδα ή την Αλλοδαπή, καθώς και αναγνωρισμένα ΙΕΚ.  
Η Βεβαίωση Σπουδών θα κατατίθεται στο Ταμείο το αργότερο μέχρι 31/12 κάθε έτους. Σε 
περίπτωση απόκτησης του πτυχίου, ο άμεσα ασφαλισμένος υποχρεούται να ενημερώσει 
άμεσα το Ταμείο. 
Εφ’ όσον είναι άνεργα να προσκομισθεί η ΚΑΡΤΑ ΑΝΕΡΓΙΑΣ από τον ΟΑΕΔ η οποία θα 
ανανεώνεται  ανά μήνα και φωτοαντίγραφο αυτής θα κατατίθεται στο Ταμείο ανά τρίμηνο.  
 
ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΑΝΩ ΤΩΝ 24 ΚΑΙ ΕΩΣ 26 ΕΤΩΝ 
Εφ’ όσον συνεχίζουν τις σπουδές τους θα προσκομίζουν κάθε έτος βεβαίωση σπουδών για το 
τρέχον ακαδημαϊκό έτος. 
Με την ολοκλήρωση των σπουδών θα προσκομίζουν στο Ταμείο φωτοαντίγραφο του 
Πτυχίου Σπουδών και Κάρτα Ανεργίας. 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 
Όταν ο άμεσα ασφαλισμένος δεν παρίσταται στην ασφάλιση, ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ θεώρηση του 
γνησίου της υπογραφής του στην Αίτηση και στην Υ/Δ Ν.1599 
Οι θεωρήσεις των φωτοαντιγράφων και του γνησίου της υπογραφής μπορούν να γίνουν από 
την Αστυνομία, το Κ.Ε.Π., από Δικηγόρο ή  σε μία από τις  Τράπεζες που συμμετέχουν στο 
Ταμείο.  
Το γνήσιο της υπογραφής θα φέρει και η Υ/Δ  Ν. 1599 του άλλου συζύγου. 
Η απασφάλιση των προστατευομένων μελών γίνεται με αποκλειστική ευθύνη του άμεσα 
ασφαλισμένου και ισχύει από την ημερομηνία της σχετικής αίτησης απασφάλισης. 



 
Γ. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΓΟΝΕΩΝ 
Για την ασφάλιση των γονέων των άμεσα ασφαλισμένων στο Ταμείο, είναι απαραίτητο να 
προσκομισθούν τα παρακάτω δικαιολογητικά: 
Μία αίτηση. 
Μία φωτογραφία τύπου ταυτότητας. 
Το βιβλιάριο ασθενείας του άμεσα ασφαλισμένου. 
Α.  Φορολογική Δήλωση (Ε1) (φωτοαντίγραφο) του άμεσα ασφαλισμένου και θα αφορά το 
τελευταίο οικονομικό έτος στην οποία θα εμφανίζεται ο γονέας ως προστατευόμενο μέλος. 
Η φορολογική δήλωση θα φέρει εμφανώς την υπογραφή και την σφραγίδα του εφοριακού. 
Σε περίπτωση υποβολής της δήλωσης μέσω ΕΛΤΑ θα επισυνάπτονται φωτοτυπία του 
αποκόμματος «ΣΥΣΤΗΜΕΝΗ» και Υ/Δ  Ν.1599 για τον τρόπο αποστολής της 
Φορολογικής Δήλωσης. 
Β. Φορολογική Δήλωση (Ε1) (φωτοαντίγραφο) του προς ασφάλιση γονέα και αφορά το 
τελευταίο οικονομικό έτος, μόνο εφ’ όσον δεν δηλώνεται ως προστατευόμενο μέλος στον 
άμεσα ασφαλισμένο. 
Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599 στην οποία θα δηλώνει ο άμεσα ασφαλισμένος:   «Ο πατέρας 
ή η μητέρα μου ή οι γονείς μου, (ανάλογα με το ποιος πρόκειται να ασφαλισθεί), δεν είναι 
ασφαλισμένος/οι σε άλλο Ασφαλιστικό Φορέα. Συγκατοικεί και, συντηρείται από εμένα. 
Δεν θεμελιώνει δικαίωμα ασφάλισης από άλλο Ταμείο. Αποδέχομαι χωρίς επιφύλαξη τον 
εφ’ άπαξ καταλογισμό σε βάρος μου κάθε δαπάνης υγείας που τυχόν καταβληθεί για τον 
γονέα μου, και αποδεχθεί ότι δεν εδικαιούτο  την ασφαλιστική κάλυψη από το Ταμείο». 
Βεβαίωση από τον προηγούμενο Ασφαλιστικό Φορέα  (του προς ασφάλιση γονέα), ότι δεν έχει 
δικαίωμα παροχών. 
Σε περίπτωση που ήταν ανασφάλιστος/η θα υποβάλει Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599 και 
θα δηλώνει «Είμαι άνεργος/η, δεν είμαι ασφαλισμένος/η και δεν έχω δικαίωμα παροχών 
από άλλο Ασφαλιστικό Φορέα. Δεν θεμελιώνω δικαίωμα κύριας ασφάλισης από άλλο 
Ταμείο, συγκατοικώ  και συντηρούμαι από το παιδί μου».  
 
 ΣΗΜΕΙΩΣΗ:      
Η μηνιαία εισφορά του ασφαλισμένου για κάθε έναν από τους γονείς του είναι 1%, πλέον αυτής 
που επιβαρύνει τον ίδιο (3%). 
 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 
Όταν ο άμεσα ασφαλισμένος δεν παρίσταται στην ασφάλιση, ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ θεώρηση του 
γνησίου της υπογραφής του στην Αίτηση και στην Υ/Δ Ν.1599. 
Οι θεωρήσεις των φωτοαντιγράφων και του γνησίου της υπογραφής μπορούν να γίνουν από 
την Αστυνομία, το Κ.Ε.Π., από Δικηγόρο ή  σε μία από τις  Τράπεζες που συμμετέχουν στο 
Ταμείο.  
Το γνήσιο της υπογραφής θα φέρει και η Υ/Δ  Ν. 1599 του άλλου συζύγου. 
Η απασφάλιση των προστατευομένων μελών γίνεται με αποκλειστική ευθύνη του άμεσα 
ασφαλισμένου και ισχύει από την ημερομηνία της σχετικής αίτησης απασφάλισης. 
Σε περίπτωση οποιασδήποτε μεταβολής προστατευόμενου μέλους θα πρέπει να 
ενημερώνεται άμεσα το Ταμείο. 
 


