
 

 

ΕΤΑΠ – ΜΜΕ     Αθήνα, 16 Μαρτίου 2009 
ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ   

ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ          Αρ. πρωτ.: 7179 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ 
Ταχ. ∆/νση : Καλλιρρόης 5 & Περραιβού 20     
Τ.Κ. 11743 ΑΘΗΝΑ       
Τηλέφωνο : 210-9212420      
FAX  : 210-9212420           
 Προς: 

- Τους ασφαλισµένους και 

συνταξιούχους (Κλάδου Υγείας) του 

ΕΤΑΠ-ΜΜΕ 

- Τις Ενώσεις ασφαλισµένων και 

συνταξιούχων 

 

ΘΕΜΑ:«Ασφαλιστικά δικαιώµατα Υγειονοµικής Περιθάλψεως      

Ασφαλισµένων στο τ. ΤΑΙΣΥΤ και τ. ΤΑΤΤΑ» 

Σχετ.:    Εγκύκλιος Β΄ ∆ιεύθυνσης Ασφάλισης-Παροχών του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ από  

27/10/2008 (µόνο προς ασφαλισµένους τ. ΤΑΙΣΥΤ) 

 

 

Η ∆ιοίκηση του Ταµείου επιθυµεί να σας ενηµερώσει για τις ενέργειες του 

Ταµείου σχετικά µε την αποκατάσταση των  ασφαλιστικών δικαιωµάτων 

υγειονοµικής περίθαλψης των ασφαλισµένων του τ. ΤΑΙΣΥΤ και του τ. ΤΑΤΤΑ, 

που είχαν υποστεί µερική µείωση/υποβάθµιση από την εφαρµογή των διατάξεων 

του κεφ. ∆΄ του άρθρου 39 του Ν. 3655/08, οι οποίες έχουν ως κάτωθι: 

 

α. Από την έναρξη λειτουργίας του Ενιαίου Ταµείου Ασφάλισης Προσωπικού 

Μέσων Μαζικής Ενηµέρωσης (ΕΤΑΠ-ΜΜΕ) και συγκεκριµένα στη συνεδρίαση 

του ∆.Σ. υπ’ αριθµ. 3/22-10-2008 συζητήθηκε και αποφασίσθηκε να ζητηθεί από το 

Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας η επανεξέταση της 

εφαρµογής των Καταστατικών ∆ιατάξεων του Κλάδου Υγείας του πρώην ΤΣΕΥΠ 

και η αναβάθµιση των προβλεπόµενων παροχών υγείας του Ενιαίου πλέον Ταµείου 

στο επίπεδο των παροχών που είχαν οι ασφαλισµένοι των πρώην ταµείων ΤΑΙΣΥΤ 

και ΤΑΤΤΑ (έγγραφο ΕΤΑΠ-ΜΜΕ Φ,26856/6-11-2008 και Απόσπασµα Πρακτικού 

∆.Σ. υπ’ αριθµ. 3/22-10-2008). 

 

β. Το Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας προκειµένου να 

εξετάσει την τροποποίηση του ισχύοντος πλέον Κανονισµού Υγείας του ΕΤΑΠ-

ΜΜΕ, ζήτησε από το Ταµείο µε το έγγραφο Φ.10070/32530/3201/22-10-2008 να 

υποβάλει σχετική πρόταση τροποποίησης του Κανονισµού καθώς και 

προκαλούµενη οικονοµική επιβάρυνση, συνοδευόµενη από έγκριση/απόφαση του 

∆.Σ. για έκδοση υπουργικής απόφασης. 

 

 

 



 

 

 

 

γ. Το Ταµείο συνέταξε/κατέθεσε τροποποιηµένο σχέδιο νέου Κανονισµού Υγείας 

ΕΤΑΠ-ΜΜΕ και αφού εγκρίθηκε από το ∆.Σ. διαβιβάστηκε στην αρµόδια 

∆ιεύθυνση Ασφάλισης Ασθένειας και Μητρότητας του Υπουργείου, όπου και 

επεξεργάζεται προκειµένου να προχωρήσει στην τροποποίηση /έγκριση του εν λόγω 

Κανονισµού. (έγγραφο ΕΤΑΠ-ΜΜΕ Φ.2792/13-2-2009 και απόφαση ∆.Σ. υπ’ 

αριθµ. 15/11-2-2009). 

 

2. Έπειτα από τα ανωτέρω και προς αποφυγή άσκοπης ταλαιπωρίας των 

ασφαλισµένων καθώς και απαίτησης από το προσωπικό των παραπάνω 

∆ιευθύνσεων για ικανοποίηση των αιτηµάτων υγειονοµικής περίθαλψης σύµφωνα 

µε τον υπό αναβάθµιση Κανονισµό, παρακαλούµε όπως αναµείνετε την έκδοση της 

Υπουργικής Απόφασης του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, 

η οποία βρίσκεται στο τελικό στάδιο έκδοσης της και µε την οποία θα δοθεί ριζική 

λύση στο πρόβληµα του συνόλου των ασφαλισµένων στο Κλάδο Υγείας του 

Ενιαίου Ταµείου µε αναβάθµιση/επαναφορά των ασφαλιστικών δικαιωµάτων 

υγειονοµικής περίθαλψης. 

 

 3. Τέλος, η ∆ιοίκηση επιθυµεί να σας γνωρίσει ότι θα συνεχίσει τις 

προσπάθειες της για την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση των ασφαλισµένων του 

Ταµείου (εργαζοµένων και συνταξιούχων), καθώς και για την επίλυση των όποιων 

προβληµάτων τους απασχολούν. 

         

 

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  

 

 

       ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΗΧΑΣ  


