
Οι ασφαλισμένοι του ΕΤΑΑ - Τομείς Υγειονομικών είναι αυτή τη στιγμή
120.000

Το ΕΤΑΑ - Τομείς Υγειονομικών αποτελεί Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου εποπτευόμενο από
το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και είναι Ταμείο κύριας
Ασφάλισης. Στο ΕΤΑΑ - Τομείς Υγειονομικών ασφαλίζονται υποχρεωτικά οι γιατροί,
οδοντίατροι, φαρμακοποιοί και κτηνίατροι που ασκούν νόμιμα το επάγγελμα στην Ελλάδα. Στο
ταμείο λειτουργούν 2 Κλάδοι: Σύνταξης και Πρόνοιας. Οι ασφαλισμένοι στο ΕΤΑΑ - Τομείς
Υγειονομικών αυτήν την στιγμή είναι περίπου 120.000.
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Ασφαλιστική Ικανότητα 2016

Σας ενημερώνουμε ότι έχει καταχωρηθεί η ασφαλιστική ικανότητα για το
2016 σε 45.866 άμεσα ασφαλισμένους ελεύθερους επαγγελματίες
έμμισθους υγειονομικούς Ε.Σ.Υ., ΠΕΔΥ. κ.λ.π

  Σας υπενθυμίζουμε  ότι απαραίτητη προϋπόθεση για  να καταχωρηθεί η
ασφαλιστική σας ικανότητα για το 2016, ηλεκτρονικά στο πρόγραμμα
«ΑΤΛΑΣ» ,προκειμένου να έχετε ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή
περίθαλψη , είναι η επικαιροποίηση του ηλεκτρονικού σας
φακέλου.

 Συνδεθείτε έως 30-11-2015 με τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Ταμείου,
ελέγξτε την ασφαλιστική σας ικανότητα για το 2016,  και
επικαιροποιήστε   το ιστορικό απασχόλησης σας , καθώς και τα στοιχεία
επικοινωνίας σας, συμπεριλαμβανομένης και της Διεύθυνσης ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου (e-mail).

Η επικαιροποίηση αφορά όλους τους υγειονομικούς  (ιατρούς
–φαρμακοποιούς του Ε.Σ.Υ. ,Π.Ε.Δ.Υ., Ε.Ο.Π.Υ.Υ. έμμισθους
υγειονομικούς,  ελεύθερους επαγγελματίες κ.λ.π).

Σε περίπτωση που διαπιστώσετε οποιαδήποτε πρόβλημα και δεν έχει
καταχωρηθεί η ασφαλιστική σας ικανότητα για το 2016
 επικοινωνήστε με τις Υπηρεσίες των Τομέων Υγειονομικών, είτε
τηλεφωνικά , είτε ηλεκτρονικά μέσω του  tsay-portal@tsay.gr  , είτε
συμπληρώνοντας και αποστέλλοντας την σχετική αίτηση (πατήστε εδώ) με
FAX ή  στην Κεντρική Υπηρεσία (2108811990), ή  στην Διεύθυνση
Θεσσαλονίκης (2310518101)ή  στα περιφερειακά τμήματα και γραφεία
των Τομέων Υγειονομικών, σύμφωνα με το τόπο κατοικίας σας.

Διευκρινιστικά σας αναφέρουμε ότι η ασφαλιστική σας ικανότητα
και συνεπώς η ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή σας
περίθαλψη  για το 2015, ισχύει μέχρι 31-12-2015 και πριν την
λήξη της θα πρέπει να ελέγξετε την ηλεκτρονική της καταχώρηση
για το επόμενο έτος (2016) , προκειμένου να έχετε πρόσβαση στις
υπηρεσίες υγείας.

Οι ασφαλισμένοι που έχουν υπαχθεί σε ρύθμιση , είναι επιδοτούμενα
άνεργοι ή μακροχρόνια άνεργοι, ή υπάγονται στις διατάξεις του
Ν.4320/2015 για παροχές σε είδος,  ακολουθούν για την διάρκεια της
ασφαλιστικής τους ικανότητα τα οριζόμενα στους αντίστοιχους Νόμους και
στις σχετικές ανακοινώσεις που υπάρχουν στην ιστοσελίδα .   
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