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ΘΕΜΑ : «Αναδρομική απαλλαγή από τον Κλάδο Υγείας του ΟΑΕΕ των “παλαιών”
ασφαλισμένων του ΕΤΑΑ που ασκούν δραστηριότητα υπαγόμενη στον Οργανισμό χωρίς να
είναι συναφής με την ιδιότητά τους για την οποία είναι ασφαλισμένοι στο ΕΤΑΑ»

ΣΧΕΤ. : «Οι αρ. 79/10, 17/11 και 75/11 εγκύκλιες οδηγίες»

Σε συνέχεια των παραπάνω σχετικών εγκύκλιων οδηγιών, με τις οποίες σας
ενημερώσαμε για την υποχρέωση ασφάλισης στον ΟΑΕΕ των “παλαιών”
ασφαλισμένων του ΕΤΑΑ (ΤΣΜΕΔΕ-ΤΣΑΥ-Ταμείο Νομικών), οι οποίοι ασκούν
επαγγελματική δραστηριότητα υπαγόμενη στον ΟΑΕΕ, εφόσον δεν είναι συναφής με
την ιδιότητα για την οποία υπάγονται στους αντίστοιχους τομείς του ΕΤΑΑ και με
αφορμή ερωτήματα από τις Υπηρεσίες του Οργανισμού, αναφορικά με τη δυνατότητα
ή μη αναδρομικής απαλλαγής από τον Κλάδο Υγείας του ΟΑΕΕ των “παλαιών”
ασφαλισμένων του ΕΤΑΑ, παράλληλα ασφαλισμένων του ΟΑΕΕ οι οποίοι δεν
ενημερώθηκαν εγκαίρως για το νέο ασφαλιστικό καθεστώς που τους διέπει και
προσέρχονται ακόμα και σήμερα για εγγραφή στα Μητρώα ασφαλισμένων του
Οργανισμού, με συνέπεια την αναδρομική υπαγωγή τους στην ασφάλιση του ΟΑΕΕ,
σας γνωρίζουμε τα εξής:
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Στο Κανονισμό Κλάδου Υγείας ΟΑΕΕ (Υπ. Αποφ. αρ. 35/1385/29-9-99) άρθρο
3 προβλέπεται ότι η απαλλαγή από τον Κλάδο Υγείας του ΟΑΕΕ αρχίζει από τον
επόμενο μήνα υποβολής της αίτησης, εκτός εάν το δικαίωμα ασκηθεί κατά την
ημερομηνία εγγραφής στα μητρώα ασφαλισμένων του ΟΑΕΕ, οπότε η απαλλαγή
χωρεί από της εγγραφής.
Επειδή για την προαναφερόμενη κατηγορία ασφαλισμένων δημιουργήθηκε ένα
νέο ασφαλιστικό καθεστώς για το οποίο δεν ενημερώθηκαν εγκαίρως ώστε να
επιλέξουν τον φορέα παροχών υγείας τους και για λόγους χρηστής διοίκησης:
Η απαλλαγή από τον Κλάδο Υγείας του ΟΑΕΕ για έναν “παλαιό” ασφαλισμένο
του ΕΤΑΑ που ήδη είχε δραστηριότητα πριν την 1/8/10 και συνεχίζει, θα χωρεί
αναδρομικά από την ημερομηνία υπαγωγής στην υποχρεωτική ασφάλιση του
Οργανισμού με την προϋπόθεση ότι το σχετικό δικαίωμα θα ασκηθεί κατά την
εγγραφή.
Σε διαφορετική περίπτωση η απαλλαγή αρχίζει από την πρώτη του επόμενου
μήνα υποβολής της αίτησης.
Της παρούσας να λάβει γνώση ενυπόγραφα το προσωπικό της μονάδας σας.
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