
Ενημέρωση σχετικά με τις παροχές και την υπαγωγή στην ασφάλιση του Κλάδου 
Υγείας Υπαλλήλων Αστυνομίας Πόλεων (ΚΥΥΑΠ / ΤΕΑΠΑΣΑ) 

ΑΝΤΩΝΙΟΥ Βασιλική  

Αστυνόμος Α’  | Προϊσταμένη ΚΥΥΑΠ - ΤΕΑΠΑΣΑ 
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ΚΥΥΑΠ σύσταση 

• Με το Ν.Δ. 4019/11-11-1959 (ΦΕΚ 248 τ.Α’ από 12/11/1959), συστάθηκε 
αυτοτελής Κλάδος Υγείας, υπαγόμενος στην εποπτεία του Υπουργείου 
Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας / Γ.Γ.Κ.Α.. 

• Με τις διατάξεις του Ν. 3655/03-04-2008 (ΦΕΚ 58 τ.Α΄ από 03/04/2008), 
συστάθηκε Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.), με την επωνυμία 
«Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Απασχολούμενων στα Σώματα 
Ασφαλείας (ΤΕΑΠΑΣΑ)», το οποίο τελεί πλέον, υπό την εποπτεία του 
Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη.  

• Στο ΤΕΑΠΑΣΑ συγκροτήθηκε, μεταξύ άλλων, και ο Κλάδος Υγείας: 
• ως Τομέας με πλήρη λογιστική και οικονομική αυτοτέλεια.  

• λειτουργεί ως συμπληρωματικός φορέας του ΕΟΠΥΥ. 
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ΚΥΥΑΠ μέτοχοι 
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Υποχρεωτικά 

όλο το εν ενεργεία ένστολο και πολιτικό 
προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας που 

ασφαλίζεται στους τομείς της τέως 
Αστυνομίας Πόλεων και 

όλοι οι νεοεισερχόμενοι υπάλληλοι, που 
ασφαλίζονται στους τομείς της τέως 

Αστυνομίας Πόλεων και της τέως 
Χωροφυλακής του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α., καθώς και 

τα μέλη των οικογενειών τους. 

Προαιρετικά 

με την υπ’ αριθμ. ΓΔΟΕΣ/1/1/105-α΄ από 
27/6/2019 Απόφαση της Υπουργού 

Προστασίας του Πολίτη, οι εν ενεργεία 
αστυνομικοί υπάλληλοι που είναι 

ασφαλισμένοι στους τομείς της τέως 
Χωροφυλακής με χρόνο υπηρεσίας μέχρι 
δέκα (10) έτη, ήτοι ημερομηνία κατάταξης 
στην ΕΛ.ΑΣ. μετά την 3-7-2009, έχουν το 

δικαίωμα υποβολής αίτησης ένταξης στον 
Κ.Υ.Υ.Α.Π./Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. μέχρι και την 

03/01/2020 



ΚΥΥΑΠ κρατήσεις μετόχων 

Τακτικές μηνιαίες ασφαλιστικές εισφορές στον ΚΥΥΑΠ = 

1,5% * συντάξιμων μηνιαίων αποδοχών  

 

 
(Βασικός Μισθός συν τα καταβαλλόμενα επιδόματα εκτός πενθημέρων, νυχτερινών, οικογενειακής 

παροχής και αποζημίωσης αλλοδαπής).  

 

Για παράδειγμα: 

• Αστυφύλακας με 10 έτη υπηρεσίας έχει 16,50 € μηνιαία εισφορά 

• Υπαστυνόμος με 10 έτη υπηρεσίας έχει 23 € μηνιαία εισφορά. 
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ΚΥΥΑΠ παροχές 
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1. Φαρμακευτική περίθαλψη 

2. Παρακλινικές εξετάσεις και ιατρικές πράξεις 

3. Νοσοκομειακή περίθαλψη 

4. Επίδομα τοκετού 

5. Ειδική οικονομική παροχή για απώλεια ζωής 

6. Ειδική οικονομική παροχή για αντικατάσταση τεχνητών – 
πρόσθετων μελών 



Παροχές φαρμακευτικής περίθαλψης 
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Ο ΚΥΥΑΠ καλύπτει το ποσοστό συμμετοχής:  

• 10% ή 25% στις δαπάνες Φαρμακευτικής Περίθαλψης  
των ασφαλισμένων του και των μελών αυτών.  

• 50%, που τυχόν προκύπτει από τη διαφορά μεταξύ 
τιμής αναφοράς και ασφαλιστικής αποζημίωσης του 
φαρμάκου (θα έχει ισχύ μετά την 04/01/2020, οπότε η 
συνταγογράφηση του φαρμάκου, θα πρέπει να είναι 
μεταγενέστερη της 04/01/2020.). Η παροχή δε θα έχει 
αναδρομική ισχύ.  

 

1. 
Φαρμακευτική 

περίθαλψη 

2. Εξετάσεις 

3. 
Νοσοκομειακή 

περίθαλψη 

4. Επίδομα 
τοκετού 

5. Ειδική 
οικονομική 
παροχή για 

απώλεια ζωής 

6. Ειδική 
οικονομική 
παροχή για 

αντικατάσταση 
τεχνητών – 
πρόσθετων 

μελών 



Παροχές παρακλινικών εξετάσεων και ιατρικών πράξεων 
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Ο ΚΥΥΑΠ αποζημιώνει τους άμεσα και έμμεσα 
ασφαλισμένους του: 

• με ποσοστό συμμετοχής 15% επί της τιμής του 
κρατικού τιμολογίου  

• αποκλειστικά στους συμβεβλημένους με τον ΕΟΠΥΥ 
παρόχους υγείας. 

1. 
Φαρμακευτική 

περίθαλψη 

2. Εξετάσεις 

3. 
Νοσοκομειακή 

περίθαλψη 

4. Επίδομα 
τοκετού 

5. Ειδική 
οικονομική 
παροχή για 

απώλεια ζωής 

6. Ειδική 
οικονομική 
παροχή για 

αντικατάσταση 
τεχνητών – 
πρόσθετων 

μελών 



Παροχές νοσοκομειακής περίθαλψης 
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Ο ΚΥΥΑΠ συμμετέχει με ποσοστό συμμετοχής:  

• 10% επί του ποσοστού αποζημίωσης του ΕΟΠΥΥ 
(ημερήσια νοσηλεία)  

• 30% επί του ποσοστού αποζημίωσης του ΕΟΠΥΥ (ΚΕΝ)  

• αποκλειστικά στους συμβεβλημένους με τον ΕΟΠΥΥ 
παρόχους υγείας. 

1. 
Φαρμακευτική 

περίθαλψη 

2. Εξετάσεις 

3. 
Νοσοκομειακή 

περίθαλψη 

4. Επίδομα 
τοκετού 

5. Ειδική 
οικονομική 
παροχή για 

απώλεια ζωής 

6. Ειδική 
οικονομική 
παροχή για 

αντικατάσταση 
τεχνητών – 
πρόσθετων 

μελών 



Επίδομα τοκετού 
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• Για τους τοκετούς, με ημερομηνία γέννησης τέκνου 
προγενέστερη της 03/07/2019, το επίδομα ανέρχεται: 
• στο ποσό των 500,00 ευρώ για μονή κύηση,  

• στο ποσό των 1.000,00 ευρώ για διπλή κύηση κ.ο.κ.. 

 

• Για τους τοκετούς, με ημερομηνία γέννησης τέκνου 
μεταγενέστερη της 03/07/2019, το επίδομα ανέρχεται: 
• στο ποσό των 700,00 ευρώ για μονή κύηση,  

• στο ποσό των 1.400,00 ευρώ για διπλή κύηση κ.ο.κ.. 

 

1. 
Φαρμακευτική 

περίθαλψη 

2. Εξετάσεις 

3. 
Νοσοκομειακή 

περίθαλψη 

4. Επίδομα 
τοκετού 

5. Ειδική 
οικονομική 
παροχή για 

απώλεια ζωής 

6. Ειδική 
οικονομική 
παροχή για 

αντικατάσταση 
τεχνητών – 
πρόσθετων 

μελών 



Ειδική οικονομική παροχή για απώλεια ζωής 
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Ο ΚΥΥΑΠ χορηγεί ειδική οικονομική παροχή απώλειας ζωής, για 
οποιοδήποτε λόγο, των άμεσα, εν ενεργεία ασφαλισμένων ως 
εξής: 

• Ποσό 2.000 ευρώ για άγαμα μέλη, με δικαιούχους τους γονείς 
του θανόντος, κατ’ ισομοιρίαν. 

• Ποσό 3.000 ευρώ για έγγαμους χωρίς τέκνα, με δικαιούχο 
τον/την σύζυγο του θανόντος. Στην περίπτωση διαζευγμένου, 
χορηγείται η παροχή της (Ι) περίπτωσης στους γονείς αυτού/ης. 

• Ποσό 4.000 ευρώ για έγγαμους ή άγαμους ή διαζευγμένους με 
ανήλικα τέκνα, με δικαιούχο το πρόσωπο που έχει την επιμέλεια 
του/των τέκνων. 

 

1. 
Φαρμακευτική 

περίθαλψη 

2. Εξετάσεις 

3. 
Νοσοκομειακή 

περίθαλψη 

4. Επίδομα 
τοκετού 

5. Ειδική 
οικονομική 
παροχή για 

απώλεια ζωής 

6. Ειδική 
οικονομική 
παροχή για 

αντικατάσταση 
τεχνητών – 
πρόσθετων 

μελών 



Ειδική οικονομική παροχή για αντικατάσταση τεχνητών – 
πρόσθετων μελών 
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Ο ΚΥΥΑΠ/ΤΕΑΠΑΣΑ χορηγεί ειδική οικονομική παροχή 
αντικατάστασης τεχνητών πρόσθετων μελών – άκρων 
λόγω ακρωτηριασμού, των άμεσα εν ενεργεία 
ασφαλισμένων: 

• με τη χορήγηση εφάπαξ ποσού ύψους αντίστοιχου της 
δαπάνης στην οποία υποβλήθηκε και όχι πέραν του 
ποσού των 4.000 ευρώ. 

1. 
Φαρμακευτική 

περίθαλψη 

2. Εξετάσεις 

3. 
Νοσοκομειακή 

περίθαλψη 

4. Επίδομα 
τοκετού 

5. Ειδική 
οικονομική 
παροχή για 

απώλεια ζωής 

6. Ειδική 
οικονομική 
παροχή για 

αντικατάσταση 
τεχνητών – 
πρόσθετων 

μελών 



ΚΥΥΑΠ ένταξη μετόχων τέως Χωροφυλακής  
(προαιρετική ένταξη) 
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Οι εν ενεργεία αστυνομικοί υπάλληλοι που είναι ασφαλισμένοι 
στους τομείς της τέως Χωροφυλακής, με χρόνο υπηρεσίας μέχρι 
δέκα (10) έτη (ήτοι ημερομηνία κατάταξης μετά την 3-7-2009), 
έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης ένταξής τους στον 
Κ.Υ.Υ.Α.Π./Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. μέχρι και την 03/01/2020. 

 



Προϋποθέσεις πρόσβασης νέων μελών (τέως Χωροφυλακής) στις 
παροχές του ΚΥΥΑΠ  
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Απαραίτητες προϋποθέσεις 

η ένταξη των νέων μελών στον Κ.Υ.Υ.Α.Π./Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α., με Απόφαση του Δ.Σ. 

η συμπλήρωση εξάμηνης συμμετοχής στις προβλεπόμενες κρατήσεις (1,5%  επί 
των συντάξιμων αποδοχών) 

Συνεπώς, η πρόσβαση στις παροχές άρχεται μετά την 03/07/2020 και η 
οποιαδήποτε πράξη (συνταγογράφηση φαρμάκου, έκδοση παραπεμπτικού για 
εξετάσεις, τοκετός κ.λπ.) θα πρέπει να έπεται της 03/07/2020 



Διαδικασία εγγραφής μετόχων τέως Χωροφυλακής (προαιρετική 
ένταξη) στον ΚΥΥΑΠ 
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Αποστολή μέσω POL ή ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή, έως και την 03/01/2020: 

Συμπληρωμένης αίτησης 

•Υποδείγματα των αιτήσεων ένταξης υπάρχουν και στην επίσημη ιστοσελίδα του 
Ταμείου μας  | www.teapasa.gr) 

•Υποδείγματα των αιτήσεων ένταξης περιλαμβάνονται στην Εγκύκλιο του ΤΕΑΠΑΣΑ, 
που έχει αποσταλεί σε όλες τις υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας.  

Αντιγράφου Φύλλου Μητρώου Υπηρεσίας,  

•με την οποία θα βεβαιώνεται ότι η ημερομηνία κατάταξης στην Ελληνική 
Αστυνομία είναι μεταγενέστερη της 03/07/2009. 
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ΑΝΤΩΝΙΟΥ Βασιλική 
Αστυνόμος Α’  
Προϊσταμένη ΚΥΥΑΠ - ΤΕΑΠΑΣΑ 

healthins@teapasa.gr 
 
www.teapasa.gr 

mailto:healthins@teapasa.gr
http://www.teapasa.gr/

