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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Νο. 216 
 

ΑΣΦΑΛΙΣTIKΗ IKANOTHTA ΑΝΕΡΓΩΝ (Πρώην Υπαλλήλων) 
 

 Α)  ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΟΙ ΑΝΕΡΓΟΙ 
 Β)  ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΑΝΕΡΓΟΙ 29 ΕΩΣ 55 ΕΤΩΝ 
 
Σχετικά με την ασφάλιση ΠΡΩΗΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ, που μετά την αποχώρησή 
τους από την Τράπεζα, δεν ακολουθεί ΑΜΕΣΗ συνταξιοδότηση από 
Προσυνταξιοδοτικό/Ειδικό Επικουρικό Ταμείο ή από τον Κύριο Φορέα (ΙΚΑ) 
και μετά από την λήξη του 6μήνου που δικαιούνται, από την ημερομηνία 
αποχώρησής τους από την Τράπεζα: 
 
Α)  Εφ’ όσον είναι ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΟΙ ΑΝΕΡΓΟΙ από τον ΟΑΕΔ ( δηλαδή 
εισπράττουν από τον ΟΑΕΔ Επίδομα Ανεργίας, χρονικής διάρκειας 5 έως 12 
μηνών, βάσει των σχετικών προϋποθέσεων του ΟΑΕΔ) ΔΥΝΑΝΤΑΙ ΝΑ 
ΣΥΝΕΧΙΣΟΥΝ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΟΥΣ στον Τομέα μας, για ΟΣΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ 
ΔΙΑΡΚΕΙ Η ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ και για 6 μήνες μετά τη λήξη αυτής, 
εφόσον η ημερομηνία έναρξης της, είναι εντός του 6μήνου από την 
αποχώρηση από την Τράπεζα, υποβάλλοντας  στο Τμήμα Μητρώου α) 
σχετική Αίτηση, β) την ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
<<ΕΠΙΔΟΜΑ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ>> από τον ΟΑΕΔ σε 3 αντίγραφα και 
αντίγραφο των ενσήμων,  που τυχόν πραγματοποίησαν σε άλλο Εργοδότη, 
μετά την αποχώρηση από την Τράπεζα, τα οποία δεν πρέπει να υπερβαίνουν 
τα 50. 
 
Μετά τη λήξη της επιδότησής τους, επιβάλλεται και δεν πρέπει να 
ξεχνούν, την ανανέωση στα προβλεπόμενα χρονικά διαστήματα, της 
κάρτας Ανεργίας, που τους έχει εκδοθεί από τον ΟΑΕΔ. Είναι 
απαραίτητη προϋπόθεση (εφόσον το επιθυμούν και δεν υπάρχει 
σύζυγος να τους ασφαλίσει) για τη συνέχιση της ασφάλισής τους, στη 
συνέχεια, με την ιδιότητα: Β) Μακροχρόνια Άνεργοι 29 έως 55 ετών. 
Σε περίπτωση διακοπής του Επιδόματος Ανεργίας, για οποιονδήποτε 
λόγο, πρέπει να ειδοποιηθεί ΑΜΕΣΑ το Τμήμα Μητρώου του Τομέα. 
 

http://www.taapt.gr/


. 
 
Β)  Άνεργοι ηλικίας 29 έως 55 ετών, καλύπτονται για παροχές Ασθενείας σε 
Είδος (Ιατροφαρμακευτική και Νοσοκομειακή περίθαλψη) από τον 
Ασφαλιστικό τους Φορέα στον οποίο ασφαλίζονταν πριν τη διακοπή της 
εργασίας τους, εφόσον: 
 

1. Έχουν πραγματοποιήσει στην ασφάλιση οποιουδήποτε Ασφαλιστικού 
Οργανισμού 600 ημέρες εργασίας. 
Το κατώτατο όριο των 600 ημερών εργασίας, αυξάνεται ανά 100 
ημέρες κάθε χρόνο μετά τη συμπλήρωση του 30ου  έτους της ηλικίας , 
μέχρι το 54ο έτος της ηλικίας. 

2. Έχουν εγγραφεί ως άνεργοι στον ΟΑΕΔ, για χρονικό διάστημα 12 
τουλάχιστον συνεχών μηνών, πριν από την ημερομηνία 
υπαγωγής τους στην ασφάλιση του οικείου Ασφαλιστικού Φορέα 
και κατέχουν Κάρτα Ανεργίας ανανεούμενη ανά τρίμηνα. 

3. Δεν ασφαλίζονται για οποιονδήποτε λόγο, στο Δημόσιο ή σε άλλο 
Ασφαλιστικό Οργανισμό. 

 
Σε περίπτωση που ο άνεργος, έχει ασφαλιστεί σε περισσότερους του 
ενός Ασφαλιστικούς Οργανισμούς, θα καλυφθεί για παροχές ασθενείας 
από τον Ασφαλιστικό Οργανισμό, στον οποίο έχει ασφαλιστεί για 
μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. 
 
Η κάλυψη για παροχές Ασθενείας σε Είδος, ισχύει για δύο χρόνια από την 
ημερομηνία υποβολής της Αίτησης και εφόσον ο Ασφαλισμένος εξακολουθεί 
να παραμένει άνεργος. 
 
Σχετικά δικαιολογητικά: 

• Αίτηση  για υπαγωγή στην ασφάλιση. 
• Αντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας. 
• Βεβαίωση από τον ΟΑΕΔ, ότι ο αιτών είναι εγγεγραμμένος  στα 

Μητρώα του, επί ένα συνεχές δωδεκάμηνο, πριν από την υποβολή της 
Αίτησής του για την υπαγωγή στην ασφάλιση. 

• Αντίγραφο Κάρτας Ανεργίας, ανανεούμενη ανά τρίμηνο, που θα 
προσκομίζεται στη συνέχεια ανά 6μηνο στο Τμήμα Μητρώου του 
Τομέα μας, μαζί με σχετική βεβαίωση από τον ΟΑΕΔ, ότι εξακολουθεί ο 
δικαιούχος να είναι άνεργος, για τη συνέχιση της ασφάλισής του. 

• Υπεύθυνη δήλωση του Νόμου, με την οποία ο Αιτών θα δηλώνει ότι 
είναι ανασφάλιστος, ότι μόλις αναλάβει εργασία θα το δηλώσει στον 
Τομέα μας και ότι το ΤΑΑΠΤΠΓΑΕ, είναι ο Ασφαλιστικός Φορέας με τα 
περισσότερα έτη ασφάλισης, για τον Κλάδο Ασθενείας. 

 
   Σε περίπτωση ασφάλισης σε περισσότερους από έναν Ασφαλιστικούς 
Οργανισμούς, θα δηλώνονται όλοι οι Ασφαλιστικοί Οργανισμοί στους οποίους 
ο Αιτών ασφαλίστηκε και θα προσκομίζονται οι σχετικές Βεβαιώσεις, για το 
χρόνο ασφάλισής τους στους Φορείς αυτούς. 
   Στην προαναφερόμενη περίπτωση, ο άνεργος θα καλυφθεί για 
παροχές ασθενείας από τον Ασφαλιστικό Οργανισμό, στον οποίο έχει 
ασφαλιστεί για το μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. 
   Το δικαίωμα για παροχές ασθενείας σε Είδος ισχύει για δύο χρόνια. Αρχίζει  
από την ημερομηνία υποβολής της Αίτησης και λήγει με τη συμπλήρωση της 
διετίας, (με πιθανή παράταση αυτής, μετά από σχετική Υπουργική Απόφαση). 



 
 Απαραίτητη προϋπόθεση, για την ισχύ της ασφάλισης για τα δύο αυτά 
χρόνια, είναι η υποχρεωτική ανανέωση της Κάρτας Ανεργίας του ΟΑΕΔ 
(ανά τρίμηνο), στις προκαθορισμένες χρονικά προθεσμίες και η 
προσκόμιση κάθε εξάμηνο στο Τμήμα Μητρώου, των δύο (2) 
ανανεώσεων της Κάρτας, καθώς επίσης και της σχετικής Βεβαίωσης 
Ανεργίας από τον ΟΑΕΔ. 
Οι ανανεώσεις ανά τρίμηνο ( οι οποίες πρέπει να εκτυπώνονται) καθώς 
και η έκδοση Βεβαίωσης Ανεργίας, γίνονται και ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ, εφόσον 
έχει δοθεί ο σχετικός ΚΩΔΙΚΟΣ και ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ, από τον ΟΑΕΔ. 
Μετά την συμπλήρωση του 55ου έτους της ηλικίας τους, η ασφάλιση 
στον Τομέα μας λήγει και ο Ασφαλισμένος δύναται να ασφαλιστεί στη 
συνέχεια από το ΙΚΑ, ως Άνεργος άνω των 55 ετών με 3.000 
ημερομίσθια. 
 
   Σε περίπτωση που ο άνεργος, αναλάβει εργασία πριν από τη λήξη της 
διετίας, το δικαίωμα για παροχές διατηρείται μέχρι τη θεμελίωση δικαιώματος 
παροχών από τον νέο Ασφαλιστικό του Φορέα και πάντως, όχι πέραν του 
εξαμήνου από την ημερομηνία υπαγωγής του στην ασφάλιση του νέου Φορέα 
και ως Εργαζόμενος πλέον (πρώην Άνεργος), πρέπει να ειδοποιήσει ΑΜΕΣΑ 
το Τμήμα Μητρώου του Τομέα. 
 
 
 
                                                      ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ                              
 
 
 
                                                ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΣΤΡΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ                  


