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ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΘΕΩΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΑΡΙΩΝ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ 2011 
 

∆ικαίωµα για ΙΝΠ ΕΤΑΑ – ΤΣΑΥ έχουν οι: 
 

01: Άµεσα ασφαλισµένοι και συγκεκριµένα: 

 

1. Οι Έµµισθοι υγειονοµικοί για όσο διάστηµα εργάζονται και για 6 µήνες µετά την 

τελευταία ηµέρα εργασίας τους. 

 

∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ που θα πρέπει να έχουν προσκοµίσει στο ΤΣΑΥ: 

• όλες τις βεβαιώσεις εργασίας τους για τις έµµισθες θέσεις από την πρώτη ηµέρα 

εργασίας τους έως σήµερα.. 

• εάν η εργασία είναι σε ιδιωτικό φορέα (πχ. κλινική) η βεβαίωση εργασία θα 

πρέπει να δηλώνει ρητά ότι «έχουν γίνει όλες οι νόµιµες κρατήσεις για τον ιατρό 

…. Από (ηµεροµηνία πρόσληψης) έως και σήµερα» 

 

2. Οι Άνεργοι υγειονοµικοί εφ’ όσον επιδοτούνται από τον ΟΑΕ∆ για ανεργία. 

 

∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ: 

• όλες τις βεβαιώσεις εργασίας τους για τις έµµισθες θέσεις από την πρώτη ηµέρα 

εργασίας τους έως σήµερα.. 

• την ΕΓΚΡΙΤΙΚΗ απόφαση του ΟΑΕ∆ που δηλώνει τις ακριβής ηµεροµηνίες 

επιδότησης. 

 

3. Οι ελεύθεροι επαγγελµατίες υγειονοµικοί οι οποίοι έχουν πληρώσει τις ασφαλιστικές 
τους εισφορές από την πρώτη ηµέρα εργασίας τους έως και την λήξη του προηγούµενου 

εξαµήνου. 

 

02: Οι σύζυγοι υγειονοµικών εφ’ όσον είναι άνεργες και ανασφάλιστες. 

 

 ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:  

• Απαραίτητα το εκκαθαριστικό της εφορίας του προηγούµενο έτους σε φωτοτυπία ή 

• Το έντυπο Ε1 υπογεγραµµένο για την κατάθεσή του από την εφορία. 

  

03: Τα τέκνα υγειονοµικών µε ηλικίες: 
 

 ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ: 

• από 0 – 18 ετών ασφαλίζονται απλά µε την πρώτη ληξιαρχική πράξη γέννησης και 

µια υπεύθυνη δήλωση από τον δεύτερο γονέα που να δηλώνει «ότι συµφωνεί  να 

ασφαλιστεί το τέκνο του στο ΤΣΑΥ από τον πρώτο γονέα» 

• από 18-24 ετών χρειάζεται απαραίτητα µι υπεύθυνη δήλωση, που συµπληρώνεται 

µία φορά, από τον γονέα που να δηλώνει ότι «το τέκνο µου είναι άνεργο και 

ανασφάλιστο, αν προκύψει η οποιαδήποτε αλλαγή υποχρεούµαι να ενηµερώσω το 

ταµείο» 

• από 24-26 ετών χρειάζεται απαραίτητα κάθε χρόνο βεβαίωση σπουδών. 

Ο ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ 

ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΕΙ  ΠΑΝΤΑ ΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ 

ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ ΟΤΑΝ ΕΡΧΕΤΑΙ ΣΤΟ ΤΣΑΥ 


