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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

  

Χορήγηση ασφαλιστικής ικανότητας στους ασφαλισμένους  

του τ. Ο.Π.Α.Δ./Τ.Υ.Δ.Κ.Υ. 

 

Δεν απαιτείται προσέλευση στα Υποκαταστήματα  

για τη θεώρηση των βιβλιαρίων υγείας. 

 

Η Διοίκηση του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. σε συνέχεια ενημέρωσης, σχετικά με την 

ανανέωση της ασφαλιστικής ικανότητας των ασφαλισμένων και των 

συνταξιούχων  του τ. Ο.Π.Α.Δ./Τ.Υ.Δ.Κ.Υ. καθώς και των μελών της οικογενείας 

τους για τη περίοδο 1/3/2015-29/2/2016 και προκειμένου να αποφευχθεί η 

άσκοπη προσέλευσή τους στις υπηρεσίες μας, επισημαίνει τα εξής: 

1. Από 16/2/2015 έχει τεθεί στη διάθεσή τους ηλεκτρονική υπηρεσία, 

προκειμένου να ενημερώνονται για τον αριθμό μητρώου ασφαλισμένου 

(Α.Μ.Α.) που τους αποδόθηκε, κατά την ενσωμάτωσή τους στο Μητρώο 

Ασφαλισμένων μας, χωρίς να  χρειάζεται να απευθύνονται στις υπηρεσίες 

μας. (www.ika.gr/Αναζήτηση Αριθμού Μητρώου Ασφαλισμένου (Α.Μ.Α.) 

Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. για τους ασφαλισμένους του τ. Ο.Π.Α.Δ./Τ.Υ.Δ.Κ.Υ.). 

2. Όλοι οι εν ενεργεία ασφαλισμένοι και συνταξιούχοι του τ. 

Ο.Π.Α.Δ./Τ.Υ.Δ.Κ.Υ. μπορούν να ενημερώνονται ηλεκτρονικά για την 

ασφαλιστική τους ικανότητα, από το διαδικτυακό τόπο του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. 

(www.ika.gr/Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες/Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες προς 

Ασφαλισμένους –Συνταξιούχους /Ασφαλιστική Ικανότητα). 

3. Για τα προστατευόμενα μέλη (συζύγους και τέκνα έως 24 ετών) των 

ασφαλισμένων και των συνταξιούχων του τ. Ο.Π.Α.Δ./Τ.Υ.Δ.Κ.Υ. η 

ανανέωση της ασφαλιστικής τους ικανότητας θα αναγγελθεί στο Εθνικό 

Μητρώο Δικαιούχων Περίθαλψης την Τρίτη 3/3/2015. 

http://www.ika.gr/Ηλεκτρονικές
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4. Οι πάροχοι υγείας έχουν τη δυνατότητα να εξυπηρετούν τους 

ασφαλισμένους του τ. Ο.Π.Α.Δ./Τ.Υ.Δ.Κ.Υ. με τον αριθμό μητρώου του  τ. 

Ο.Π.Α.Δ. ή του τ. Τ.Υ.Δ.Κ.Υ., χωρίς να είναι απαραίτητος ο Α.Μ.Α. του 

ασφαλισμένου, που αποδόθηκε από το Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. 

 

Ως εκ τούτου οι ασφαλισμένοι και οι συνταξιούχοι του τ. 

Ο.Π.Α.Δ./Τ.Υ.Δ.Κ.Υ. καθώς και τα μέλη της οικογενείας τους (σύζυγοι και 

τέκνα έως 24 ετών) δεν χρειάζεται να προσέρχονται στις υπηρεσίες μας, 

πλην ειδικών περιπτώσεων προστατευομένων μελών, για τις οποίες 

δεν εντοπίζεται ασφαλιστική ικανότητα και απαιτείται η χορήγησή της 

με τη προσκόμιση των προβλεπομένων από τη νομοθεσία 

δικαιολογητικών. 

 

ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. 
 

 


