
ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΕ ΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Ακαδηµ ίας  76,  6ος όροφος ,10678,  Αθήνα
210 -  6400013

 www. teaypo ik .g r

ΚΛΑ∆ΟΣ 
ΣΥΝΤΑΞΙΟ∆ΟΤΙΚΩΝ 
ΠΑΡΟΧΩΝ

ΚΛΑ∆ΟΣ
ΥΓΕΙΑΣ



ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ2

Το Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης του Υπουργείου Οικονομικών (ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ) ιδρύθηκε με το ΦΕΚ 
Β'727/14.05.2004 και αποτελεί το πρώτο Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης που συστάθηκε στην Ελλάδα κατ'εφαρμο-
γή του Ν.3029/2002 και χορήγησε παροχές στα μέλη του.

Βασικός σκοπός του Ταμείου την δεκαπενταετία 2004-2018 ήταν η παροχή ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΓΕΙΑΣ στα 
μέλη του, για τη συμπλήρωση των παροχών του Κύριου Φορέα Ασφάλισης, με διαδικασίες και όρια που διασφαλίζουν 
την διαφάνεια και την βιωσιμότητα των παροχών.

To TEA-ΥΠΟΙΚ κατά τη χρονική περίοδο 2004-2011 κάλυψε πάνω από 19.000 περιστατικά νοσηλείας μελών του σε 
δημόσια νοσοκομεία ή ιδιωτικές κλινικές με συνολικά ποσά αποζημίωσης που άγγιξαν τα 30 εκατομμύρια ευρώ.

Ο συνολικός αριθμός ασφαλισμένων μελών (κύριων και εξαρτώμενων) που αριθμούσε το Ταμείο την 1.1.2012, ημερομηνία 
αναστολής των παροχών του, ξεπερνούσε τα 33.500 άτομα.

Το ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ, μετά την αναστολή χορήγησης παροχών την 1.1.2012 λόγω διακοπής χρηματοδότησης του εργοδότη από 
το 2010, ενεργοποιήθηκε εκ νέου εντός του πρώτου εξαμήνου του 2017 με εισφορές των εργαζομένων, εξασφαλίζοντας 
στα μέλη του υγειονομική περίθαλψη με άκρως προνομιακή εισφορά, σημαντικά χαμηλότερη από τον μέσο όρο 
ασφαλίστρου της ιδιωτικής ασφαλιστικής αγοράς και με ιδιαίτερα ελκυστικούς όρους και παροχές.

Το Νέο Μητρώο Ασφαλισμένων Μελών του ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ κατά την 1.10.2017 - ημερομηνία επανέναρξης χορήγησης 
παροχών στα μέλη του - αριθμούσε 4.451 κυρίως μέλη (συναδέλφισσες/συναδέλφους) και συνολικά άνω των 10.200 
μελών (σύζυγοι και τέκνα). Έκτοτε, ο πληθυσμός ασφαλισμένων μελών του Ταμείου διευρύνεται με σταθερά αυξητικό 
ρυθμό καθώς με τη συμπλήρωση δέκα πέντε (15) μηνών ενεργούς επαναλειτουργίας (31.12.2018) το Ταμείο 
αριθμούσε 4.986 κυρίως ασφαλισμένους και συνολικά 11.422 μέλη. Ο πληθυσμός του Ταμείου αναμένεται μελλοντικά 
να μεγεθυνθεί σημαντικά καθώς ήδη από τον Μάρτιο του 2018 έχει ενεργοποιηθεί από το Δ.Σ. η σχετική διάταξη του 
ισχύοντος Καταστατικού για τη διεύρυνση των δικαιούχων εγγραφής στο ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ σε συναδέλφους άλλων κλάδων 
του Υπουργείου Οικονομικών, ενώ υλοποιείται σταδιακά και η πληθυσμιακή διεύρυνση του Ταμείου και σε συναδέλφους 
δημοσίους υπαλλήλους που απασχολούνται με μόνιμη υπαλληλική σχέση ή με σχέση εργασίας αορίστου χρόνου σε 
άλλες υπηρεσίες του στενού ή ευρύτερου Δημόσιου Τομέα (Υπουργεία και αμιγώς Δημόσιες Υπηρεσίες).

Το 2019 μετά την έγκριση των νέων τροποποιήσεων του Καταστατικού του ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ (ΦΕΚ 48Β' - 18.1.2019) από 
το αρμόδιο Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και τις λοιπές εποπτικές αρχές, η 
Διοίκηση του ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ ενεργοποίησε και νέο κλάδο παροχών προς όφελος των ασφαλισμένων του μελών και 
συγκεκριμένα τον Κλάδο Συνταξιοδοτικών Παροχών. Ο νέος αυτός κλάδος αφορά τη χορήγηση Εφάπαξ παροχής και 
Σύνταξης για την κάλυψη των ασφαλιστικών κινδύνων γήρατος και αναπηρίας των ασφαλισμένων του.

Βασικά Χαρακτηριστικά του Κλάδου Συνταξιοδοτικών Παροχών του ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ είναι:

α) η χορήγηση Εφάπαξ παροχής η οποία ισούται με το κεφάλαιο που έχει συσσωρευτεί  στον ατομικό λογαριασμό του 
   ασφαλισμένου έως και την ημερομηνία εκκαθάρισης της παροχής και 

β) η σε Τμηματικές Καταβολές παροχή (Σύνταξη) του συσσωρευμένου ποσού στον ατομικό λογαριασμό του  
   ασφαλισμένου. 

Υπογραμμίζεται ότι με το ισχύον Καταστατικό (άρθρο 2, παρ. 6) η υπαγωγή στην ασφάλιση του Ταμείου είναι 
προαιρετική. Ωστόσο, με την εγγραφή στο Ταμείο η ασφάλιση στον κλάδο Συνταξιοδοτικών Παροχών είναι 
υποχρεωτική για όλα τα κυρίως ασφαλισμένα μέλη του, ενώ η ασφάλιση στον κλάδο Υγείας είναι προαιρετική 
για τα κυρίως ασφαλισμένα μέλη και τα εξαρτώμενα αυτών. Για την εγγραφή στο ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ, βάσει του άρθρου 
16 του καταστατικού, κάθε κύριο ασφαλισμένο μέλος καταβάλλει Εισφορά Εγγραφής 25 ευρώ (εφάπαξ ποσό).
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Β' ΠΥΛΩΝΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΤΑΜΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (ΤΕΑ) 

Τα Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης:
• Είναι ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με πλήρη διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια και χρηστή διοίκηση
• Αποσκοπούν στη χορήγηση ασφαλιστικής προστασίας για τους ασφαλιστικούς κινδύνους γήρατος, θανάτου, αναπηρίας,  
 ασθένειας κ.ά.
• Διασφαλίζουν διαφάνεια και ανταποδοτικότητα των εισφορών
• Οι εισφορές στα ΤΕΑ απαλλάσσονται από φόρο ασφαλίστρου και αμοιβές διαμεσολαβούντων, εξασφαλίζοντας  
 χαμηλότερη επιβάρυνση για τα μέλη τους έναντι αντίστοιχων εξόδων σε ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες
• Αποτελούν μορφή ασφάλισης ευρέως διαδεδομένη διεθνώς ενώ στην Ε.Ε. συνιστούν έναν από τους μεγαλύτερους κλάδους  
 συμπληρωματικής ασφάλισης
• Υπόκεινται σε αυστηρό νομοθετικό πλαίσιο λειτουργίας (που εναρμονίζεται με τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες) από τρεις  
 Κρατικές Εποπτικές Αρχές (Εθνική Αναλογιστική Αρχή, Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και Υπουργείο Εργασίας) και έλεγχο από  
 ανεξάρτητους φορείς (Ορκωτούς/Εσωτερικούς ελεγκτές)
• Εξασφαλίζουν σημαντικά φορολογικά οφέλη για τα ασφαλισμένα μέλη, βάσει του Ν.4172/2013, με εξαίρεση της  
 εισφοράς από το φορολογητέο εισόδημα του μέλους και αφορολόγητη παροχή

Σκοπός του ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ είναι η συμπλήρωση και βελτίωση των ασφαλιστικών παροχών που προσφέρονται στα 
μέλη του από το Κύριο Φορέα Ασφάλισης (ΚΦΑ). Ως εκ τούτου, το ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ αποσκοπεί στη χορήγηση πρόσθετης, 
πέραν αυτής του Κύριου Φορέα Ασφάλισης, ασφαλιστικής κάλυψης στα μέλη του. Συνεπώς, η λειτουργία του ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ 
δεν έγκειται στο να αντικαταστήσει τομείς ή δραστηριότητες που ήδη καλύπτουν οι Φορείς Κύριας Ασφάλισης αλλά 
στο να χορηγεί πρόσθετη επαγγελματική ασφαλιστική προστασία στα ασφαλισμένα του μέλη για την κάλυψη των 
ασφαλιστικών κινδύνων του γήρατος, της αναπηρίας και της υγειονομικής περίθαλψης. 

Προς επίτευξη των σκοπών αυτών λειτουργούν στο Ταμείο οι ακόλουθοι κλάδοι:

α) Ο κλάδος Συνταξιοδοτικών Παροχών

&

β) Ο κλάδος Υγείας (Υγειονομικής Περίθαλψης)

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ:

Δικαιούχοι
εγγραφής στο
ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ 

Δικαίωμα εγγραφής στο ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ (άρθρο 4 Καταστατικού) έχουν όλοι οι εργαζόμενοι που 
είναι συνδεδεμένοι με μόνιμη υπαλληλική σχέση ή με σχέση εργασίας αορίστου χρόνου 
στο Υπουργείο Οικονομικών, στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, στην Επιτροπή 
Κεφαλαιαγοράς και στον Στενό ή/και Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα, όπως αυτός ορίζεται από την 
εκάστοτε κείμενη νομοθεσία.
Περαιτέρω, άμεσα ασφαλισμένοι του Ταμείου δύνανται να είναι ο Διοικητής της Ανεξάρτητης 
Αρχής Δημοσίων Εσόδων και οι Γενικοί και Τομεακοί Γραμματείς του Υπουργείου Οικονομικών 
ακόμη και μετά τη λήξη της θητείας τους, τα μέλη του Συμβουλίου και το προσωπικό της Εθνικής 
Αναλογιστικής Αρχής, ο Διευθυντής και οι απασχολούμενοι στο Ταμείο με σύμβαση εργασίας 
αορίστου χρόνου υπάλληλοί του καθώς και οι συνεργάτες (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) που 
έχουν συνεργασία με το Ταμείο δυνάμει συμβάσεως όχι μικρότερης των δώδεκα (12) μηνών.

Εισφορά 
εγγραφής Κυρίως 
Ασφαλισμένου 

Μέλους
25€
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  Κλάδος Συνταξιοδοτικών Παροχών 
Περιγραφή

Τακτικές Μηνιαίες
Εισφορές

• Κάθε ασφαλισμένο κύριο μέλος, με αίτησή του, επιλέγει το ίδιο  
  ατομικά το ύψος της μηνιαίας εισφοράς που θα καταβάλει
• Το ποσό της μηνιαίας εισφοράς θα πρέπει να είναι σε ακέραια μορφή 
• Το ποσό της μηνιαίας τακτικής εισφοράς δεν μπορεί να είναι  
  κατώτερο των 10 € και ανώτερο από 1.000 €
• Από κάθε μηνιαία εισφορά μέλους, ποσοστό 5% διατίθεται για το  
   σχηματισμό Ιδίων Κεφαλαίων του Κλάδου, προς κάλυψη των εξόδων  
  διαχείρισης αυτού

Μεταβολές Τακτικών 
Μηνιαίων Εισφορών

• Το ασφαλισμένο μέλος έχει την διακριτική ευχέρεια να τροποποιεί τη  
  δηλωθείσα στην αίτησή του μηνιαία τακτική εισφορά και με νέα αίτηση να  
 αυξάνει ή να μειώνει το ποσό αυτής πάντα εντός των επιτρεπτών  
  κατώτατων και ανώτατων ορίων του μηνιαίου ποσού εισφοράς
• Το δικαίωμα μεταβολής του ύψους της τακτικής εισφοράς ασκείται  
  μια (1) φορά ανά ημερολογιακό έτος με σχετική γραπτή δήλωση του  
 προς το Δ.Σ. του Ταμείου από την 1η Σεπτεμβρίου έως την 31η  
  Οκτωβρίου κάθε έτους
• Η τροποποίηση της τακτικής εισφοράς θα ξεκινά από την 1η Ιανουαρίου  
  του επόμενου έτους της υποβολής της σχετικής δήλωσης
• Η μη καταβολή  ή η μερική τακτοποίηση των τακτικών μηνιαίων  
   εισφορών συνεπάγεται μη πίστωση του ατομικού λογαριασμού του κυρίως  
  μέλους  και μη συνυπολογισμό του αντίστοιχου χρονικού διαστήματος ως  
  χρόνου ασφάλισης στο Ταμείο

Προαιρετικές - Έκτακτες
Εισφορές

• Κάθε ασφαλισμένος δύναται να καταβάλλει προαιρετικές - έκτακτες  
  εισφορές έως και δύο (2) φορές ανά ημερολογιακό έτος
• Το Δ.Σ. του Ταμείου θα ορίζει το ανώτατο και κατώτατο όριο των εισφορών  
  αυτών
• Το ποσό της προαιρετικής εισφοράς του ασφαλισμένου θα καταβάλλεται  
 μέσω διατραπεζικής εντολής, δηλαδή από τραπεζικό λογαριασμό 
 του ασφαλισμένου προς τραπεζικό λογαριασμό του Ταμείου και όχι με    
 απευθείας κατάθεση στον τραπεζικό λογαριασμό του Ταμείου
• Σε κάθε περίπτωση, το κυρίως μέλος οφείλει να γνωστοποιεί τη συναλλαγή   
  αυτή στο Ταμείο κάθε φορά

Κεφαλαιοποίηση • Ο κλάδος συνταξιοδοτικών παροχών εφαρμόζει κεφαλαιοποιητικό    
  σύστημα προκαθορισμένης εισφοράς

Λήψη Εφάπαξ Παροχής

• Κάθε ασφαλισμένος δικαιούται να λάβει την εφάπαξ παροχή, εφόσον     
  συντρέχουν στο πρόσωπό του οποιαδήποτε από τις εξής προϋποθέσεις:

α) Είναι ηλικίας τουλάχιστον 55 ετών και έχει χρόνο  
    ασφάλισης στον κλάδο τουλάχιστον δέκα (10) έτη ή χρόνο  
    ασφάλισης τουλάχιστον ένα (1) έτος στο Ταμείο κατά την  
    έναρξη του κλάδου Συνταξιοδοτικών Παροχών ή
β) Είναι ηλικίας τουλάχιστον 60 ετών και έχει χρόνο ασφάλισης  
    στον κλάδο τουλάχιστον πέντε (5) έτη ή 
γ) Έχει θεμελιώσει τις προϋποθέσεις για λήψη κύριας σύνταξης  
    λόγω γήρατος και έχει απονεμηθεί σε αυτόν σύνταξη ή
δ) Έχει απονεμηθεί σε αυτόν σύνταξη αναπηρίας ή
ε) Ανεξαρτήτως ηλικίας, εφόσον έχει τουλάχιστον 20  
   συμπληρωμένα έτη ασφάλισης στον κλάδο
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Περίπτωση θανάτου 
του κυρίως
ασφαλισμένου

Σε περίπτωση θανάτου του κυρίως ασφαλισμένου, οι κληρονόμοι του 
δικαιούνται να λάβουν την παροχή του, ανεξαρτήτως εάν πληρούσε ο 
εκλιπών κάποια από τις ως άνω προϋποθέσεις

Τρόποι καταβολής
παροχής

α) Παροχή με Εφάπαξ Καταβολή:
Απονέμεται στο κυρίως ασφαλισμένο μέλος μετά από σχετική απόφαση 
του Δ.Σ. εφάπαξ παροχή η οποία ισούται με το κεφάλαιο που έχει 
συσσωρευτεί στον ατομικό λογαριασμό του έως και την ημερομηνία της 
εκκαθάρισης της παροχής

β) Παροχή με Τμηματικές Καταβολές (Σύνταξη):
• Απονέμεται στο κυρίως ασφαλισμένο μέλος σε τμηματικές καταβολές   
  το ποσό που έχει συγκεντρωθεί στον ατομικό του λογαριασμό (καταβολή  
  σύνταξης), μετά από σχετική απόφαση του Δ.Σ. το οποίο λαμβάνει υπόψη  
  το χρονικό διάστημα της καταβολής όσο και το ποσό της σύνταξης
• Η υποβολή της αίτησης θα πρέπει να γίνει τουλάχιστον έξι (6) μήνες  
  πριν την έναρξη των τμηματικών καταβολών

Περίοδος καταβολής
Σύνταξης

• Η περίοδος καταβολής της σύνταξης στον ασφαλισμένο έχει  
  διάρκεια: πέντε (5), δέκα (10), δεκαπέντε (15) ή είκοσι (20) έτη,  
  κατ’ επιλογή του ασφαλισμένου

• Ο Ασφαλισμένος δύναται να αιτηθεί την εν μέρει καταβολή της    
 παροχής με εφάπαξ καταβολή και το υπόλοιπο ποσό της παροχής  
  με μορφή Σύνταξης

•   Αντιστρόφως, κάθε συνταξιούχος μπορεί να αιτηθεί μετά τo πέρας (1)   
  έτους την διακοπή καταβολής της σύνταξής του, παραιτούμενος από το  
   δικαίωμα του αυτό και την άμεση καταβολή εφάπαξ του υπολοίπου  
  ποσού από τον ατομικό του λογαριασμό

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΟΦΕΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ

• Οι καταβληθείσες εισφορές (τακτικές και έκτακτες) εκπίπτουν 100%  από το φορολογητέο εισόδημα  
 (Ν.4172/2013, Άρθρο 14, παρ.1ε  και ΠΟΛ 1227/14.12.2018)
• Η εφάπαξ καταβαλλόμενη παροχή δεν φορολογείται, σύμφωνα με τον ισχύοντα νόμο (Ν.4172/2013, Άρθρο 14,  
 παρ.1στ)
• Η εφάπαξ καταβαλλόμενη παροχή εξαιρείται από την Ειδική Εισφορά Αλληλεγγύης (ΠΟΛ.1034/2017, Άρθρο  
 6, παρ.2)
• Δικαίωμα εκλέγειν και εκλέγεσθαι: Το Ταμείο διοικείται αποκλειστικά από τους ασφαλισμένους-μέλη του και όχι  
 από μετόχους. Κάθε ασφαλισμένος-μέλος μπορεί να συμμετάσχει στην διοίκηση του Ταμείου
• Καθημερινή ηλεκτρονική πρόσβαση (μέσω προσωπικού κωδικού) στον Ατομικό Συνταξιοδοτικό   
  Λογαριασμό για  έλεγχο από τον ασφαλισμένο της εξέλιξης της ατομικής του επενδυτικής μερίδας
• Έκδοση και αποστολή Ετήσιου Ενημερωτικού Σημειώματος για την εξέλιξη του Ατομικού Λογαριασμού από την  
 έναρξη της Ασφάλισης
• Επιλογή χρόνου αποχώρησης από τον ασφαλισμένο σύμφωνα με τους όρους του Καταστατικού
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     Κλάδος Υγείας (Υγειονομικής Περίθαλψης)

Κύρια Χαρακτηριστικά Παροχών Κλάδου Υγείας ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ:
• Κάλυψη περιστατικών Δευτεροβάθμιας Περίθαλψης σε Δημόσια Νοσοκομεία - Ιδιωτικές Κλινικές
• Ελεύθερη επιλογή Ιδιωτικής Κλινικής για Δευτεροβάθμια Περίθαλψη
• Σε περίπτωση νοσηλείας συνεπεία σοβαρής πάθησης σε εντός Δικτύου Συμβεβλημένων Ιδιωτικών Κλινικών, η  
 συμμετοχή του μέλους στα συνολικά έξοδα, εφόσον ο ασφαλισμένος δεν επιλέξει αναβάθμιση θέσης από δίκλινο σε  
  μονόκλινο, είναι μηδενική
• Η συμμετοχή του μέλους στα έξοδα νοσηλείας υπολογίζεται επί ειδικού τιμοκαταλόγου, φθηνότερου εώς 50%, για  
  νοσηλείες εντός Δικτύου Συμβεβλημένων Ιδιωτικών Κλινικών
• Πρωτοβάθμια Περίθαλψη - Πρόσβαση σε Δίκτυο Κλινικών, Διαγνωστικών Κέντρων & Ιατρών για τα μέλη (κύρια και  
  εξαρτώμενα) και γονείς αυτών
• Επιδόματα για Σοβαρές Ασθένειες, Χημειοθεραπείες, Ακτινοθεραπείες & Αποκατάσταση Μαστού λόγω καρκίνου

Δικαιούχοι Παροχών
Δικαιούχοι παροχών είναι οι άμεσα ασφαλισμένοι του Ταμείου. Επιπλέον, δικαιούχοι παροχών του Kλάδου Υγείας 
του ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ μπορούν να είναι και τα εξαρτώμενα μέλη του άμεσα ασφαλισμένου-κύριου μέλους του Ταμείου, ήτοι 
ο/η σύζυγος και τα τέκνα αυτού, εφόσον παραμένει ασφαλισμένο το κύριο μέλος.
Επιπλέον, ειδικά για την πρωτοβάθμια περίθαλψη οι παροχές επεκτείνονται και στους γονείς των μελών του ταμείου του 
ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ.

ΕΙΣΦΟΡΕΣ
Είδος μηνιαίας εισφοράς Ποσό

Εισφορά Κυρίως Μέλους 10 €

Εισφορά Συζύγου (ως εξαρτώμενου 
μέλους) 7 €

Εισφορά Τέκνων (ανεξαρτήτως αριθμού 
αυτών) 7 €

Μέγιστη μηνιαία εισφορά ανά 
οικογένεια 24 €

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΛΥΨΗΣ

Ανώτατο 
ετήσιο όριο 

ανά οικογένεια 
(κύριο μέλος και 

εξαρτώμενα)

Ισχύει ετήσιο όριο 50.000€ ανά οικογένεια, για όλες τις παροχές δευτεροβάθμιας 
περίθαλψης του ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ

Έναρξη 
Ασφαλιστικής

Κάλυψης 
(Περίοδος 
Αναμονής)

Για όλες τις παροχές υγείας του ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ ισχύουν τα εξής:
• Για ασθένεια, έξι (6) μήνες αναμονή από την ημερομηνία έγκρισης εγγραφής στο ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ  
  από το ΔΣ (εκτός ατυχήματος)
• Για ατύχημα, άμεση κάλυψη από την 1η ημέρα ασφάλισης
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ΝΟΣΗΛΕΙΑ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
Είδος Παροχής Περιγραφή

Ημερήσιο Νοσοκομειακό Επίδομα Χορηγείται ημερήσιο επίδομα ανά διανυκτέρευση σε Δημόσιο Νοσοκομείο, 
από 30€ έως 50€

Χειρουργικό επίδομα ανά νοσηλεία Έως 2.000€ ανάλογα με την βαρύτητα της χειρουργικής επέμβασης

ΝΟΣΗΛΕΙΑ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΝΤΟΣ 'Η ΕΚΤΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΕΑ - ΥΠΟΙΚ
Είδος Παροχής Περιγραφή

Δίκτυο Συμβεβλημένων Ιδιωτικών 
Κλινικών με το ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ (απευθείας 
συμμετοχή Ταμείου)

• Ευρωκλινική Αθηνών
• Ευρωκλινική Παίδων
• Γενική Κλινική Θεσσαλονίκης
• Όμιλος Βιοκλινικής:
  - Βιοκλινική Αθηνών
  - Βιοκλινική Πειραιά
  - Βιοκλινική Θεσσαλονίκης
• Γενική Κλινική Άνασσα - Βόλος

Καλυπτόμενη Θέση Νοσηλείας
• Δίκλινο Δωμάτιο εντός Δικτύου 
• Τρίκλινο Δωμάτιο εκτός Δικτύου
• Έως 240€ στο εξωτερικό ανά ημέρα νοσηλείας

ΚΕΝ (Κλειστά Ενοποιημένα
Νοσήλια)

• Η τελική συμμετοχή του ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ σε νοσηλείες εκτός δικτύου ή στο  
  εξωτερικό δεν μπορεί να ξεπεράσει την αξία του ΚΕΝ που αντιστοιχεί  
  στο περιστατικό
• Εξαιρούνται οι περιπτώσεις νοσηλείας σε ιδιωτική κλινική του Δικτύου,  
  όπου δεν εφαρμόζεται ο περιορισμός του ΚΕΝ

Χρήση Κύριου Φορέα Ασφάλισης 
(ΚΦΑ)

Υποχρεωτική για νοσηλεία σε οποιαδήποτε ιδιωτική κλινική εντός ή εκτός 
δικτύου σε Ελλάδα και εξωτερικό

Εκπιπτόμενο ποσό ανά νοσηλεία

• Εκπιπτόμενο ποσό 800 €
• Δεν παρακρατείται εκπιπτόμενο ποσό:
  - Για τις 110 σοβαρές παθήσεις του Καταστατικού που αναφέρονται στο  
   Παράρτημα 1 του Οδηγού Μέλους
  - Για διαδοχικές νοσηλείες  (εντός 90 ημερών), που αφορούν την ίδια αιτία,  
   όπου ήδη έχει παρακρατηθεί εκπιπτόμενο
  - Σε περίπτωση που το ποσό των 800€ καλυφθεί από ιδιωτική ασφαλιστική

Καλυπτόμενες Δαπάνες Νοσηλείας
• Βάσει Καταστατικού (ενδεικτικά: δωμάτιο και τροφή, εξετάσεις, ιατρικές    
  αμοιβές, υγειονομικό υλικό, φάρμακα, ειδικά υλικά κ.ά.)
• Δαπάνες μη σχετιζόμενες άμεσα με την αιτία νοσηλείας δεν καλύπτονται

Συμμετοχή του ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ στις 
δαπάνες νοσηλείας (μετά τη  
συμμετοχή του ΚΦΑ)  
ΕΝΤΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ

• Για το σύνολο της δαπάνης, μετά την αφαίρεση της συμμετοχής άλλων  
  φορέων και του εκπιπτόμενου ποσού των 800 €, ανάλογα με τη θέση  
  νοσηλείας:
  - 100% (για τη θέση που καλύπτει το TEA-ΥΠΟΙΚ - Δίκλινο)
  -  70% *  (για αναβαθμισμένη θέση μίας κατηγορίας πάνω από τη θέση     
  που καλύπτει το TEA-ΥΠΟΙΚ - Μονόκλινο)

* Στη συμμετοχή του ασφαλισμένου (30%), οι αμοιβές χειρούργου και αναισθησιολόγου  
   χρεώνονται βάσει προνομιακού τιμοκαταλόγου που έχει συμφωνηθεί με το Ταμείο.
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Συμμετοχή του ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ στις  
δαπάνες νοσηλείας (μετά τη 
συμμετοχή του ΚΦΑ) 
ΕΚΤΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ

• Για τις δαπάνες νοσηλείας, μετά την αφαίρεση του εκπιπτόμενου ποσού  
  των 800€ και της συμμετοχής άλλων φορέων και ανάλογα με τη θέση  
  νοσηλείας:
  - 70% (για τη θέση που καλύπτει το TEA-ΥΠΟΙΚ - Τρίκλινο)
  - 60% (για αναβαθμισμένη θέση μίας κατηγορίας πάνω από τη θέση  
  που καλύπτει το TEA-ΥΠΟΙΚ - Δίκλινο)
  - 50% (για αναβαθμισμένη θέση άνω της μίας κατηγορίας πάνω από τη 
  θέση που καλύπτει το TEA-ΥΠΟΙΚ – Μονόκλινο
• Η αμοιβή χειρούργου αναγνωρίζεται έως 2.400€ (12.000 € για    
 εξωτερικό) και σύμφωνα με τον Πίνακα Κατάταξης Χειρουργικών  
  Επεμβάσεων, ενώ η αμοιβή αναισθησιολόγου έχει ως όριο το 20% της  
  αμοιβής του χειρούργου
• Για το σύνολο της νοσηλείας η αποζημίωση του ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ  
  δεν μπορεί να ξεπεράσει το ΚΕΝ του περιστατικού

ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ
Είδος Παροχής Περιγραφή

Επίδομα Χημειοθεραπείας 150 € ανά θεραπεία

Επίδομα Ακτινοθεραπείας

Μέχρι 10 συνεδρίες/θεραπείες επίδομα 150€
Μέχρι 20 συνεδρίες/θεραπείες επίδομα 400€
Μέχρι 30 συνεδρίες/θεραπείες επίδομα 800€
Άνω των 30 συνεδριών/θεραπειών επίδομα 1.200€

Επίδομα Λοιπών Εξόδων
30€ ανά ημέρα νοσηλείας (όταν προηγηθεί εκκαθάριση με τον Κύριο 
Φορέα Ασφάλισης και έπειτα με Ασφαλιστική Εταιρία) με μέγιστο ετήσιο 
όριο τις δέκα (10) ημέρες

Ημερήσιο Επίδομα συνοδού Από 25€ έως 35€ υπό προϋποθέσεις, για τέκνα έως 14 ετών

Επίδομα Αποκατάστασης Μαστού 500€ ανά μαστό λόγω μαστεκτομής μετά από διάγνωση καρκίνου

Νοσηλεία σε κέντρα 
αποκατάστασης

Επίδομα έως 15€ ανά ημέρα, για νοσηλεία σε κέντρα αποκατάστασης για 
σοβαρή πάθηση, μετά την 30η ημέρα νοσηλείας και μέχρι την 150η, για 
κάλυψη ποσών που δεν καλύφθηκαν από τον ΚΦΑ

Προσθετικά μέλη ή εξαρτήματα Συμμετοχή στην δαπάνη, με ανώτατο όριο το 50% του ποσού που έχει 
καλύψει ο ΚΦΑ (απαραίτητη συμμετοχή ΚΦΑ)

Επίδομα σοβαρών ασθενειών
Επίδομα ύψους 1.000€, σε περίπτωση που το μέλος δεν λάβει από το ΤΕΑ- 
ΥΠΟΙΚ αποζημίωση για δαπάνες νοσηλείας εξαιτίας της σοβαρής ασθένειας 
για την οποία έλαβε το επίδομα

Διακομιδή με Ασθενοφόρο  
(εντός Δικτύου)

Δωρεάν μεταφορά με ασθενοφόρο (εντός νομού Αττικής και Νομού 
Θεσσαλονίκης) σε περίπτωση εισαγωγής (νοσηλείας) λόγω επείγοντος 
περιστατικού για Ευρωκλινική Αθηνών, Ευρωκλινική Παίδων και Γενική 
Κλινική Θεσσαλονίκης. Σε περίπτωση μη εισαγωγής, έκπτωση 50%
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Εξωνοσοκομειακή Περίθαλψη (Πρωτοβάθμια Περίθαλψη)
Είδος Παροχής Περιγραφή

Προγραμματισμένες
Ιατρικές Επισκέψεις

•  Ευρωκλινική Αθηνών: Δωρεάν απεριόριστες προγραμματισμένες επι-  
  σκέψεις σε Παθολόγο, Καρδιολόγο, Ορθοπεδικό, Γενικό Χειρουργό, ΩΡΛ,  
  Οφθαλμίατρο, Δερματολόγο, Ενδοκρινολόγο, Νευρολόγο, Γυναικολόγο,  
  Ουρολόγο, Γαστρεντερολόγο, Πνευμονολόγο, Αγγειοχειρουργό,  
  Νευροχειρουργό
•   Ευρωκλινική Παίδων: Προγραμματισμένες επισκέψεις σε υπο-ειδικότητες  
  παιδιάτρων: ΩΡΛ, Ορθοπεδικού, Ενδοκρινολόγου, Οφθαλμιάτρου με 30€ για  
  Επιμελητή, ή 50 € για Διευθυντή. Επίσκεψη σε Αναπτυξιολόγο με 60€
• Γενική Κλινική Θεσσαλονίκης: Επίσκεψη με 10 € σε Παθολόγο,  
  Καρδιολόγο (άνω των 5 ετών), Ορθοπεδικό, Χειρουργό, ΩΡΛ, Οφθαλμίατρο  
  (άνω των 6 ετών), Δερματολόγο, Ενδοκρινολόγο, Ουρολόγο, Γαστρεντερολό- 
  γο, Πνευμονολόγο, Γυναικολόγο, Παιδίατρο
• Πανελλαδικό Δίκτυο: Απεριόριστες προγραμματισμένες επισκέψεις με  
  20€ κατόπιν ραντεβού μέσω του κέντρου Ευρωκλινικής, σε όλη την Ελλάδα

Επείγοντα Περιστατικά

• Δωρεάν επισκέψεις στην Ευρωκλινική Αθηνών για ειδικότητες που  
  εφημερεύουν: Παθολόγος, Χειρουργός, Ορθοπεδικός, Καρδιολόγος
• Δωρεάν διαγνωστικές εξετάσεις αξίας μέχρι 500€ επί  
  τιμοκαταλόγου ΦΕΚ ανά περιστατικό, στην Ευρωκλινική Αθηνών  
  και μετά τα 500 € παραμένει εν ισχύ ο τιμοκατάλογος ΦΕΚ. Προνομιακή  
  τιμολόγηση για ιατρικές και χειρουργικές πράξεις
• Δωρεάν επισκέψεις στην Ευρωκλινική Παίδων για ειδικότητες που  
  εφημερεύουν: Παιδοχειρουργός, Παιδίατρος
• Δωρεάν διαγνωστικές εξετάσεις αξίας μέχρι 300€ επί  
  τιμοκαταλόγου ΦΕΚ ανά περιστατικό για παιδιά έως 14 ετών, στην  
  Ευρωκλινική Παίδων, και μετά τα 300 € παραμένει εν ισχύ ο  
  τιμοκατάλογος ΦΕΚ. Προνομιακή τιμολόγηση για ιατρικές και  
  χειρουργικές πράξεις
• Δωρεάν επισκέψεις στη Γενική Κλινική Θεσσαλονίκης  
  για ειδικότητες που εφημερεύουν: Παθολόγος, Χειρουργός,  
  Καρδιολόγος, Παιδίατρος
• Δωρεάν διαγνωστικές εξετάσεις αξίας μέχρι 500€ για  
  ενήλικες ή 300€ για παιδιά έως 14 ετών επί τιμοκαταλόγου ΦΕΚ  
  ανά περιστατικό, στη Γενική Κλινική Θεσσαλονίκης και μετά  
  το ποσό αυτό παραμένει εν ισχύ ο τιμοκατάλογος ΦΕΚ. Προνομιακή  
  τιμολόγηση για ιατρικές και χειρουργικές πράξεις

Διαγνωστικές Εξετάσεις
• Χρέωση εξετάσεων με τιμοκατάλογο ΦΕΚ για Ευρωκλινική Αθηνών,  
  Ευρωκλινική Παίδων, Γενική Κλινική Θεσσαλονίκης καθώς και για το εν  
  λειτουργία Πανελλαδικό Δίκτυο
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Προληπτικός έλεγχος/CheckUp

• Δωρεάν ένας ετήσιος προληπτικός έλεγχος (Checkup) με  
  υποχρεωτική χρήση ΕΟΠΥΥ στην Ευρωκλινική Αθηνών και  
  τη Γενική Κλινική Θεσσαλονίκης για άνδρες και γυναίκες (κυρίως  
  μέλη). Ο προληπτικός έλεγχος περιλαμβάνει: γενική αίματος, ταχύ-  
  τητα καθιζήσεως ερυθρών, ασβέστιο, σάκχαρο, ουρικό οξύ, ουρία,  
  κρεατινίνη, χοληστερίνη, ΗDL, LDL, κάλιο, νάτριο, τριγλυκερίδια,  
  SGOT, SGPT, γ - GT, λευκώματα, λευκωματίνη, αλκαλική φωσφα- 
  τάση, γενική ούρων & παθολογική εξέταση (επιπλέον για τις  
  γυναίκες T3, T4 και TSH) Επιπλέον, για τους άνδρες άνω των  
  50 ετών περιλαμβάνει PSA

Πακέτα προληπτικού ελέγχου σε προνομιακές τιμές σε Ευρωκλινική 
Αθηνών και Γενική Κλινική Θεσσαλονίκης. Τα πακέτα 
αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Ταμείου

Πράξεις Ενδοσκοπικού Προνομιακή τιμολόγηση στις ενδοσκοπικές πράξεις του 
Γαστρεντερολογικού (γαστροσκόπηση, κολονοσκόπηση)

Κάλυψη Επικράτειας

Πέραν των κλινικών που υποστηρίζουν παροχές πρωτοβάθμιας 
περίθαλψης, η Ευρωκλινική διαθέτει συνεργαζόμενο δίκτυο 
διαγνωστικών κέντρων και ιατρών σε όλη την Επικράτεια (Πανελλαδικό 
Δίκτυο) όπου ισχύουν οι ως άνω χρεώσεις

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΝΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ

Νοσηλεία σε Δημόσιο Νοσοκομείο:
• Εξιτήριο (πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο)
• Ιατρική γνωμάτευση από ιατρό που προέβη στη χειρουργική επέμβαση, εφόσον δεν προκύπτει με σαφήνεια από το  
 εξιτήριο (πρωτότυπη)
• Αντίγραφο βιβλιαρίου τραπέζης στο οποίο να αναφέρεται ο λογαριασμός IBAN

Νοσηλεία σε Ιδιωτική κλινική Εσωτερικού εκτός Δικτύου:
• Εξιτήριο
• Ιατρική γνωμάτευση από ιατρό που προέβη στη χειρουργική επέμβαση, εφόσον δεν προκύπτει από το εξιτήριο
• Πρωτότυπα παραστατικά δαπανών
• Αντίγραφο τιμολογίου ΚΦΑ ή βεβαίωση κλινικής από την οποία θα προκύπτει το ΚΕΝ της νοσηλείας και η συμμετοχή του ΚΦΑ
• Απορριπτική απόφαση συμμετοχής ΚΦΑ ή υπεύθυνη δήλωση ασφαλισμένου
• Αντίγραφα παραστατικών δαπανών και πρωτότυπη βεβαίωση ΚΦΑ ή ασφαλιστικής, σε περίπτωση που ο φορέας συμμετείχε  
 απολογιστικά στη δαπάνη
• Αντίγραφο βιβλιαρίου τραπέζης στο οποίο να αναφέρεται ο λογαριασμός IBAN

Νοσηλεία σε Ιδιωτική κλινική Εξωτερικού:
• Εξιτήριο
• Ιατρική γνωμάτευση από ιατρό που προέβη στη χειρουργική επέμβαση, εφόσον δεν προκύπτει από το εξιτήριο
• Πρωτότυπη βεβαίωση ΚΦΑ ή και ασφαλιστικής
• Αντίγραφα παραστατικών δαπανών
• Αντίγραφο βιβλιαρίου τραπέζης στο οποίο να αναφέρεται ο λογαριασμός IBAN

Ειδικά για το εξωτερικό ισχύουν τα ίδια δικαιολογητικά, μόνο που αυτά συνυποβάλλονται θεωρημένα και μεταφρασμένα 
από αρμόδιες αρχές.
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ΜΟΝΤΕΛΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ – ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

Για αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τον ΚΛΑΔΟ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ, παρακαλούμε όπως 
απευθύνεστε στο ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ του ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ : 210-6400013

Για κάθε θέμα χρήσης παροχών του ΚΛΑΔΟΥ ΥΓΕΙΑΣ σε εκτός ή εντός δικτύου συμβεβλημένων ιδιωτικών κλινικών 
καθώς και προγραμματισμό νοσηλείας ή ραντεβού για πρωτοβάθμια υγειονομική περίθαλψη σε κλινική του δικτύου, 
καλέστε στο ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 215 5155 318

Για χρήση ασθενοφόρου επικοινωνήστε στο 210-6416600 για την περιοχή της Αττικής και στο 2312-202424 για 
την περιοχή της Θεσσαλονίκης

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του Ταμείου: www.teaypoik.gr

Οι πληροφορίες που αναφέρονται στο παρόν φυλλάδιο δεν υποκαθιστούν την πληρέστερη ενημέρωση που παρέχεται 
στο νέο τροποποιημένο Καταστατικό (ΦΕΚ 48 Β' 18.01.2019) και τον Οδηγό Μέλους του ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ.



ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ
Ακαδημ ίας  76,  6ος όροφος ,10678,  Αθήνα

210 -  6400013
teaypo ik@gmai l . com


