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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Φ.40055/11439/1169
Ανασύνταξη, τροποποίηση και συμπλήρωση του Κανονι−

σμού του κλάδου Υγείας του Ενιαίου Ταμείου Ασφά−
λισης Προσωπικού Μ.Μ.Ε. (ΕΤΑΠ−Μ.Μ.Ε).

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του κεφ. Δ΄ άρθρο 39 του νόμου. 

3655/2008 (Α΄ 58), «Διοικητική και οργανωτική μεταρ−
ρύθμιση του συστήματος Κοινωνικής Ασφάλισης και 
λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις» και του άρθρου 5 του 
νόμου 177/1943 (Α΄ 154).

2. Την υπ’ αριθμ. Φ.40055/10210/1401/2007 (Β΄ 2044) 
Υπουργική Απόφαση «έγκριση του Ειδικού Λογαριασμού 
Υγιεινής και Περίθαλψης του Ταμείου Συντάξεων Εφη−
μεριδοπωλών και Υπαλλήλων Πρακτορείων (ΤΣΕΥΠ)».

3. Τις διατάξεις του π.δ/τος 63/2005 (Α΄ 98) «Κωδι−
κοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα 
κυβερνητικά όργανα».

4. Το π.δ. 213/1992 (Α΄ 102), «Οργανισμός της Γενικής 
Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων» ιδίως το άρθρο 
15 παρ. 5.

5. Τις διατάξεις του π.δ. 238/2007 (Α΄ 278) «Διορισμός 
Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας».

6. Τις υπ’ αριθμ. 15/11.2.2009, 21/26.3.2009 και 25/29.4.2009 
αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του Ενιαίου 
Ταμείου Προσωπικού Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης 
(Ε.Τ.Α.Π.−Μ.Μ.Ε.)

7. Το υπ’ αριθμ. 6159/79/16.3.2009 σημείωμα της Δ/νσης 
Αναλογιστικών Μελετών της Γ.Γ.Κ.Α

8. Την γνώμη του Συμβουλίου Κοινωνικής Ασφάλισης που 
διατυπώθηκε κατά την αριθ. 4/7.5.2009 συνεδρίασή του.

9. Το γεγονός ότι, από την εφαρμογή της παρού−
σας απόφασης προκαλείται ετήσια επιβάρυνση ύψους 
350.000,00 € μόνο στον Τομέα Υγείας Εφημεριδοπω−
λών και Υπαλλήλων Πρακτορείων Αθηνών (ΤΥΕΥΠΑ) του 
Κλάδου Υγείας του ΕΤΑΠ –ΜΜΕ περίπου, και για την 
οποία έχει εγγραφεί σχετική πίστωση στον προϋπολο−
γισμού του ( K.A.E.0681), αποφασίζουμε:

Την έγκριση του νέου Κανονισμού του κλάδου Υγεί−
ας του Ενιαίου Ταμείου Ασφάλισης Προσωπικού Μ.Μ.Ε. 

(ΕΤΑΠ− Μ.Μ.Ε), κατά ανασύνταξη, τροποποίηση και συ−
μπλήρωση της υπ’ αριθμ. Φ.40055/10210/1401/2007(Β΄ 
2044) Υπουργικής Απόφασης «κανονισμός ασφάλισης 
του Ειδικού Λογαριασμού Υγιεινής και Περίθαλψης του 
Ταμείου Συντάξεων Εφημεριδοπωλών και Υπαλλήλων 
Πρακτορείων (ΤΣΕΥΠ)», οι διατάξεις της οποίας με βάση 
τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 39 του νόμου ν. 
3655/2008 (Α΄ 58) εφαρμόζονται στους ασφαλισμένους 
αυτού, που έχει ως ακολούθως:

Άρθρο 1

Σκοπός

Σκοπός του Κλάδου Υγείας του Ενιαίου Ταμείου 
Ασφάλισης Προσωπικού Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης 
(ΕΤΑΠ− Μ.Μ.Ε), είναι η ασφαλιστική κάλυψη για τους 
κινδύνους της ασθένειας, μητρότητας και θανάτου, των 
προσώπων που ορίζονται στο άρθρο 2 του παρόντος 
Κανονισμού.

Ο Κλάδος Υγείας, παρέχει στα δικαιούχα περίθαλψης 
πρόσωπα τις πιο κάτω παροχές σε είδος και σε 
χρήμα:

Παροχές σε είδος
α) Ιατρική περίθαλψη
β) Παρακλινικές εξετάσεις− ειδικές θεραπείες
γ) Οδοντιατρική περίθαλψη
δ) Φαρμακευτική περίθαλψη
ε) Νοσοκομειακή περίθαλψη
ζ) Νοσηλεία στο εξωτερικό 
η) Μαιευτική περίθαλψη
θ) Πρόσθετη περίθαλψη
Παροχές σε χρήμα
α) Επιδόματα λουτροθεραπείας – αεροθεραπείας
β) Επίδομα ασθένειας− επίδομα κυήσεως και λοχείας
γ) Έξοδα μετακίνησης ασθενών ασφαλισμένων−έξοδα 

κηδείας
δ) Έξοδα για παιδικές κατασκηνώσεις

Άρθρο 2

Υπαγόμενα πρόσωπα
Στην ασφάλιση του Κλάδου Υγείας υπάγονται υπο−

χρεωτικά και αυτοδίκαια:
1. Οι άμεσα ασφαλισμένοι:
α) του Τομέα Υγείας Ιδιοκτητών Συντακτών και Υπαλ−

λήλων Τύπου και ειδικότερα:
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αα) οι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο ασφαλισμένων του 
οικείου Τομέα Κυρίας Σύνταξης

ββ) εγγεγραμμένοι στο Μητρώο του πιο πάνω Τομέα 
συνταξιούχοι,

β) του Τομέα Υγείας Εφημεριδοπωλών και Υπαλλήλων 
Πρακτορείων Αθηνών και ειδικότερα:

αα) οι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο ασφαλισμένων του 
οικείου Τομέα Κυρίας Σύνταξης,

ββ) εγγεγραμμένοι στο Μητρώο του πιο πάνω Τομέα 
συνταξιούχοι,

γγ) οι νέοι εφημεριδοπώλες και υπάλληλοι ηλικίας 16 
ετών συμπληρωμένων.

γ) του Τομέα Υγείας Τεχνικών Τύπου Αθηνών και ει−
δικότερα:

αα) οι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο ασφαλισμένων του 
οικείου Τομέα Κυρίας Σύνταξης,

ββ) εγγεγραμμένοι στο Μητρώο του πιο πάνω Τομέα 
συνταξιούχοι.

δ) οι μέχρι την 30.9.2008 υπηρετούντες υπάλληλοι 
του Ενιαίου Ταμείου Ασφάλισης Προσωπικού Μ.Μ.Ε. 
(ΕΤΑΠ− Μ.Μ.Ε), εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά από 
άλλες διατάξεις. 

2. Οι έμμεσα ασφαλισμένοι που είναι: 
α) Ο/η σύζυγος, εφόσον δεν εργάζεται και δεν είναι 

ασφαλισμένος/η σε άλλο ασφαλιστικό φορέα ή το Δη−
μόσιο. 

β) Η μητέρα και ο πατέρας καθώς και οι θετοί γο−
νείς.

γ) Τα άγαμα παιδιά, που είναι νόμιμα, νομιμοποιη−
μένα, υιοθετημένα, οι προγονοί και στην περίπτωση 
ασφαλισμένης συζύγου συνταξιούχου και τα φυσικά 
της παιδιά, οι άγαμοι εγγονοί και οι αδελφοί− αδερφές, 
ορφανοί από πατέρα και μητέρα, μέχρι τη συμπλήρωση 
του 18ου έτους της ηλικίας τους, και σε περίπτωση 
συνεχίσεως των σπουδών τους μέχρι τη συμπλήρωση 
του 24ου έτους της ηλικίας τους, το οποίο μπορεί να 
παραταθεί για 2 ακόμη έτη σε περίπτωση περαιτέρω 
συνέχισης των σπουδών τους, και μέχρι τη συμπλήρωση 
του 26ου έτους της ηλικίας τους, εφόσον είναι άνεργα 
και δεν έχουν δικαίωμα ασφάλισης σε άλλο ασφαλι−
στικό φορέα. 

Προκειμένου για παιδιά, αδέλφια, εγγονούς, προγο−
νούς, που είναι ανίκανα για κάθε βιοποριστική εργασία, 
μετά από γνωμάτευση της Α.Υ.Ε. του Ταμείου, το παρα−
πάνω όριο ηλικίας δεν ισχύει και για όσο χρόνο διαρκεί 
η ανικανότητα αυτή. 

Για τη συμπλήρωση των παραπάνω ορίων ηλικίας 
ως ημέρα γεννήσεως θεωρείται η 31η Δεκεμβρίου του 
έτους γεννήσεως. 

Τα πρόσωπα που αναφέρονται στη παρούσα παρά−
γραφο θεωρούνται ως μέλη της οικογένειας του ασφα−
λισμένου, εφόσον συμβιούν με αυτόν και η συντήρησή 
τους βαρύνει κυρίως αυτόν. Θεωρείται ότι υπάρχει συμ−
βίωση και στην περίπτωση, που για σοβαρούς λόγους 
(σπουδών, υγείας κλπ.),οι οποίοι κρίνονται κάθε φορά 
από το Δ.Σ. του Ταμείου, ο σύζυγος ή η σύζυγος και τα 
παιδιά δεν διαμένουν προσωρινά στην ίδια κατοικία.

3. Για την ασφαλιστική κάλυψη των παιδιών των ασφα−
λισμένων ή συνταξιούχων των Τομέων που είναι άτομα 
με ειδικές ανάγκες και έχουν αναπηρία τουλάχιστον 
67%, εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 18 του νό−
μου 2072/1992 (125Α΄), όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά.

4.Το δικαίωμα σε παροχές του Ταμείου, που έχει ο 
σύζυγος, οι γονείς και τα αδέρφια ασφαλισμένων ή συ−
νταξιούχων, το ίδιο δικαίωμα αποκτά και ο σύζυγος, οι 
γονείς και οι αδελφοί−ες ασφαλισμένης ή συνταξιούχου 
γυναίκας με τις ίδιες προϋποθέσεις.

5. Ο διαζευγμένος σύζυγος άμεσα ασφαλισμένου 
στους επί μέρους Τομείς, μπορεί να διατηρήσει σαν 
άμεσα ασφαλισμένος το δικαίωμα παροχών ασθενείας 
σε είδος, που είχε κατά το χρόνο λύσης του γάμου στο 
Ταμείο, εφόσον συντρέχουν οι εξής προϋποθέσεις:

α) Ο γάμος λύθηκε μετά τη συμπλήρωση του 35ου 
έτους της ηλικίας.

β) Δεν καλύπτεται άμεσα ή έμμεσα για παροχές ασθε−
νείας από το Δημόσιο ή άλλο ασφαλιστικό φορέα.

Για τη διατήρηση του δικαιώματος των παροχών 
ασθενείας, σύμφωνα με τις διατάξεις της προηγούμε−
νης παραγράφου, οι ενδιαφερόμενοι υποχρεούνται να 
καταβάλλουν το άθροισμα της εισφοράς ασφαλισμένου 
και εργοδότη για τις παροχές σε είδος του κλάδου 
ασθενείας που αναλογεί στο ημερομίσθιο του ανειδί−
κευτου εργάτη. Το ασφαλιστικό δικαίωμα ασκείται από 
τον ενδιαφερόμενο εντός έτους από την ημερομηνία 
της τελεσίδικης έκδοσης απόφασης του διαζυγίου.

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την εφαρμογή 
του παρόντος άρθρου, ορίζονται κάθε φορά με απόφα−
ση του Δ.Σ. του Ταμείου. 

Άρθρο 3

Εξαίρεση υπαγωγής

Οι ασφαλισμένοι που έχουν υπαχθεί στην ασφάλιση 
των Τομέων, Υγείας Ιδιοκτητών Συντακτών και Υπαλ−
λήλων Τύπου (ΤΥΙΣΥΤ), Υγείας Εφημεριδοπωλών και 
Υπαλλήλων Πρακτορείων Αθηνών (ΤΥΕΥΠΑ) και Υγείας 
Τεχνικών Τύπου Αθηνών (ΤΥΤΤΑ) του Ενιαίου Ταμείου, 
δύνανται να εξαιρεθούν με αίτησή τους από την ασφά−
λιση του Κλάδου Υγείας, εφόσον είναι άμεσα ασφαλι−
σμένοι ή συνταξιούχοι από δική τους απασχόληση ή 
λόγω θανάτου για παροχές ασθένειας στο Δημόσιο 
ή άλλο Ασφαλιστικό Οργανισμό, απαλλασσόμενοι της 
υποχρέωσης καταβολής της αντίστοιχης εισφοράς. Η 
απαλλαγή αυτή αρχίζει από την πρώτη του επόμενου 
μήνα υποβολής της αίτησης. 

Η επιλογή του φορέα ασθενείας γίνεται ύστερα από 
αίτηση του δικαιούχου, μπορεί δε αυτή να μεταβάλλε−
ται, αλλά πάντοτε ύστερα από τη συμπλήρωση δύο (2) 
τουλάχιστον ετών από την προηγούμενη επιλογή.

Άρθρο 4

Πόροι

1. Πόροι των Τομέων του Κλάδου Υγείας του Ταμείου 
είναι:

• τα έσοδα από τις προβλεπόμενες εισφορές, ασφα−
λισμένου− εργοδότου, 

• τα έσοδα από κοινωνικούς πόρους, επιχορηγήσεις, 
προσόδους περιουσίας, αποδόσεις κεφαλαίων και απο−
θεματικών κατά το ποσοστό που κατανέμεται σε καθέ−
να εκ των δικαιούχων με βάση τις κείμενες διατάξεις 
καθώς και,

• κάθε άλλο έσοδο από δωρεές, κληροδοτήματα και 
άλλη χαριστική αιτία κτήσης. 

Ειδικότερα τα έσοδα από μηνιαίες εισφορές είναι:
Τομέας Υγείας Ιδιοκτητών Συντακτών και Υπαλλήλων 

Τύπου (ΤΥΙΣΥΤ)
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• 6% επί του συνόλου των αποδοχών των ασφαλι−
σμένων Υπαλλήλων και συντακτών που καταβάλλονται 
σ’αυτούς κάθε φορά, συμπεριλαμβανομένων και των 
δώρων Εορτών και του επιδόματος αδείας, η οποία 
βαρύνει κατά 2% τους Υπαλλήλους και κατά 4 % τον 
εργοδότη. 

• 6% επί του ποσού επί του οποίου υπολογίζεται η 
τακτική μηνιαία εισφορά των ασφαλισμένων ιδιοκτητών 
για την κύρια ασφάλιση. 

• 6% υπολογιζόμενο επί του 30πλασίου του εκάστο−
τε ισχύοντος ημερομισθίου ανειδίκευτου εργάτη, των 
Ανταποκριτών Ξένου Τύπου, των Φωτοειδησεογράφων 
και Εικονοληπτών Επικαίρων Τηλεόρασης.

• 8,65% επί του συνόλου των πάσης φύσεως τακτικών 
μηνιαίων αποδοχών των Υπαλλήλων των Τομέων Ασφά−
λισης, Υγείας και Επικουρικής Ασφάλισης Ιδιοκτητών 
και Υπαλλήλων Τύπου, συμπεριλαμβανομένων και των 
δώρων Εορτών και του επιδόματος αδείας, η οποία 
βαρύνει κατά 2,55% τους Υπαλλήλους και κατά 6,10 % 
τον εργοδότη. 

• το ποσό που αναλογεί στον Τομέα Υγείας από το 
έσοδο του αγγελιοσήμου

• 4% επί του ποσού των κατά μήνα λαμβανομένων συ−
ντάξεων, συμπεριλαμβανομένων και των δώρων Εορτών 
και του επιδόματος αδείας, που παρακρατείται από το 
Ταμείο μετά την αφαίρεση των νομίμων κρατήσεων.

Τομέας Υγείας Εφημεριδοπωλών και Υπαλλήλων Πρα−
κτορείων Αθηνών (ΤΥΕΥΠΑ)

Εργοδοτών:
• 1% επί της τιμής εκάστου πωλουμένου στην Αθήνα, 

τον Πειραιά και τα περίχωρα φύλλου ημερήσιας εφη−
μερίδας, βαρύνουσα κατά 0,50% τα δικαιώματα των 
εκδοτών και κατά 0,50% την προμήθεια της ενώσεως 
Ελληνικού και Ξένου τύπου ΑΕ και του υποπρακτορείου 
Πειραιά 

• 2% επί της τιμής εκάστου περιοδικού ή άλλου έντυ−
που που πωλείται δια των εφημεριδοπωλών στην Αθήνα, 
τον Πειραιά και τα περίχωρα, βαρύνουσα κατά 1% τα 
δικαιώματα των εκδοτών ή άλλων εντύπων και κατά 1% 
την προμήθεια της ένωσης Ελληνικού και Ξένου τύπου 
ΑΕ και του υποπρακτορείου Πειραιά

Ασφαλισμένων: 
• 0,25% επί της τιμής πώλησης εφημερίδων περιο−

δικών ή άλλων εντύπων, παρακρατουμένη από τα δι−
καιώματα των Εφημεριδοπωλών Αθηνών Πειραιώς και 
περιχώρων.

• 2% στο σύνολο αποδοχών των υπαλλήλων της 
Ενώσεως Ελληνικού και Ξένου Τύπου ΑΕ και του υπο−
πρακτορείου Πειραιά, μετά την αφαίρεση των νομίμων 
κρατήσεων.

Όλες οι παραπάνω εισφορές παρακρατούνται από την 
Ένωση Ελληνικού και Ξένου Τύπου ΑΕ και αποδίδονται 
στον Ειδικό Λογαριασμό Υγιεινής και Περίθαλψης κάθε 
μήνα.

• 2% στο σύνολο αποδοχών των υπαλλήλων του Τα−
μείου

Συνταξιούχων:
• 2% επί του ποσού των κατά μήνα λαμβανομένων συ−

ντάξεων, συμπεριλαμβανομένων και των δώρων Εορτών 
και του επιδόματος αδείας, που παρακρατείται από το 
Ταμείο μετά την αφαίρεση των νομίμων κρατήσεων.

Τομέας Υγείας Τεχνικών Τύπου Αθηνών (ΤΥΤΤΑ)
• 14% από τους πόρους του Τομέα Ασφάλισης Τεχνι−

κών Τύπου Αθηνών και Θεσσαλονίκης (ΤΑΤΤΑ/Θ)
• 4% επί του ποσού των κατά μήνα λαμβανομένων συ−

ντάξεων, συμπεριλαμβανομένων και των δώρων Εορτών 
και του επιδόματος αδείας, που παρακρατείται από το 
Ταμείο μετά την αφαίρεση των νομίμων κρατήσεων.

2. Όλα τα έσοδα των Τομέων από τους πιο πάνω 
πόρους, εγγράφονται στον ειδικό προϋπολογισμό κάθε 
χρήσης ενός έκαστου εξ αυτών, και διατίθενται αποκλει−
στικά για την εκπλήρωση των σκοπών τους.

3. Με απόφαση του Υπουργού Απασχόλησης και Κοι−
νωνικής Προστασίας, ύστερα από γνώμη του Διοικητι−
κού Συμβουλίου του ΕΤΑΠ−ΜΜΕ αποδίδεται στον Το−
μέα Υγείας ΤΑΙΣΥΤ ετήσια εισφορά από τον πόρο του 
αγγελιοσήμου των Τομέων Ασφάλισης Ανταποκριτών 
Ξένου Τύπου και Φωτοειδησεογράφων και Εικονολη−
πτών Επικαίρων Τηλεόρασης, το ύψος της οποίας θα 
είναι ανάλογο με το αντίστοιχο ποσό της εισφοράς που 
αποδίδεται για τους ασφαλισμένους του Τομέα Υγείας 
ΤΑΙΣΥΤ (άρθρο 2 παρ. 5 του ν. 2335/1995 ΦΕΚ 185 Α΄)

Άρθρο 5

Διοίκηση− Διαχείριση

1. Τη διοίκηση και διαχείριση του Κλάδου Υγείας, ασκεί 
το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΤΑΠ−ΜΜΕ με τους επί 
μέρους Τομείς και την Κεντρική Υπηρεσία του Φορέα. 

2. Η διεξαγωγή της εσωτερικής υπηρεσίας των Τομέ−
ων του Κλάδου Υγείας γίνεται από το προσωπικό του 
ΕΤΑΠ−ΜΜΕ, σύμφωνα με τον οργανισμό του Φορέα. 

Η λογιστική και διαχειριστική οργάνωση των Τομέων 
του Κλάδου Υγείας διέπεται από τον ενιαίο Κανονισμό 
Οικονομικής και Λογιστικής λειτουργίας του Φορέα, κα−
θώς και από τις διατάξεις της γενικότερης νομοθεσίας, 
όπως ισχύoυν.

3. Οι Τομείς του Κλάδου Υγείας του ΕΤΑΠ−ΜΜΕ, έχουν 
πλήρη οικονομική και λογιστική αυτοτέλεια, σύμφωνα 
και με τις διατάξεις του ν. 3655/2008 (Α΄ 58). 

Άρθρο 6

Ασφαλιστική ικανότητα

1. Στους σφαλισμένους του άρθρου 2 του παρόντος 
Κανονισμού, όταν συμπληρώσουν χρόνο ασφάλισης τρι−
ών (3) μηνών, χορηγούνται βιβλιάρια ασθενείας. Ο τύπος 
του βιβλιαρίου ασθενείας καθορίζεται με απόφαση του 
Δ.Σ. του ΕΤΑΠ−ΜΜΕ. Όσοι δεν είναι εφοδιασμένοι με 
βιβλιάριο ασθενείας δεν δικαιούνται τις παροχές του 
παρόντος κανονισμού Ασφάλισης Υγείας. Οι ασφαλι−
σμένοι δικαιούνται τις παροχές που ορίζονται από τις 
διατάξεις του παρόντος Κανονισμού ή ειδικών νόμων 
γενικής εφαρμογής στην έκταση που ορίζεται για κάθε 
περίπτωση.

2. Οι παροχές του Κλάδου Υγείας εξακολουθούν να 
χορηγούνται για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών μετά 
τη διακοπή της ασφάλισης για οποιοδήποτε λόγο του 
άμεσου ή έμμεσου ασφαλισμένου ή συνταξιούχου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΕ ΕΙΔΟΣ

Άρθρο 7

Ιατρική περίθαλψη

1. Η ιατρική περίθαλψη συνίσταται στην παροχή των 
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κατάλληλων ιατρικών φροντίδων για την πρόληψη, τη 
διάγνωση και τη θεραπεία των νόσων, καθώς και τη 
διενέργεια των απαραίτητων παρακλινικών εξετάσεων 
και ειδικών θεραπειών. 

Η ιατρική περίθαλψη παρέχεται στους ασφαλισμένους 
των Τομέων Υγείας του ΕΤΑΠ−ΜΜΕ από συμβεβλημέ−
νους ή μη γιατρούς ειδικοτήτων, από τα εξωτερικά 
ιατρεία των Κρατικών Νοσοκομείων, Πανεπιστημιακές 
Κλινικές, από τα Κέντρα Υγείας και λοιπές Υγειονομικές 
Υπηρεσίες του ΕΣΥ, καθώς και από συμβεβλημένα ή μη 
θεραπευτήρια.

2. Γιατροί θεραπευτές και ελεγκτές
Οι γιατροί θεραπευτές και ελεγκτές προκειμένου να 

προσληφθούν στο Ταμείο απαιτείται να συντρέχουν οι 
εξής προϋποθέσεις:

α) Να έχουν πτυχίο Ιατρικής AEI της ημεδαπής ή ισό−
τιμο πτυχίο της αλλοδαπής καθώς και άδεια άσκησης 
του ιατρικού επαγγέλματος.

β) Να μην τους έχει καταγγελθεί η σύμβαση εργασίας 
με δημόσια υπηρεσία ή Ο.Τ.Α. ή άλλο νομικό πρόσωπο 
του Δημόσιου Τομέα για σπουδαίο λόγο, οφειλόμενο σε 
υπαιτιότητα τους, αν δεν παρέλθει πενταετία.

γ) Οι γιατροί ελεγκτές, επί πλέον να έχουν ασκήσει 
το επάγγελμα πάνω από πέντε (5) έτη.

δ) Οι γιατροί θεραπευτές ειδικοτήτων, να έχουν και 
άδεια ειδικότητας και οι οδοντίατροι δικαίωμα χρησι−
μοποίησης του τίτλου του οδοντίατρου.

ε) Να μην έχουν συμπληρώσει το 65ο έτος της ηλι−
κίας τους.

Δεν διορίζονται στο Ταμείο:
α) Όσοι έχουν καταδικασθεί για κακούργημα και σε 

οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή και 
στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απι−
στία δικηγόρου, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί 
την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος, καθ’ υποτροπή 
συκοφαντική δυσφήμηση, καθώς και για οποιοδήποτε 
έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή έγκλημα 
οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.

β) Οι υπόδικοι που έχουν παραπεμφθεί με τελεσίδι−
κο βούλευμα για κακούργημα ή για πλημμέλημα της 
περίπτωσης α παρ.2, έστω και αν το αδίκημα έχει πα−
ραγραφεί.

γ) Όσοι, λόγω καταδίκης, έχουν στερηθεί τα πολιτικά 
τους δικαιώματα και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση 
αυτή.

δ) Όσοι τελούν υπό στερητική δικαστική συμπαρά−
σταση (πλήρη ή μερική), υπό επικουρική δικαστική συ−
μπαράσταση (πλήρη ή μερική) και υπό τις δύο αυτές 
καταστάσεις. 

Η ανικανότητα αίρεται μόνο με την έκδοση του κατά 
το άρθρο 47 παρ.1 του Συντάγματος διατάγματος που 
αίρει τις συνέπειες της ποινής.

3. Τρόπος παροχής ιατρικής περίθαλψης
Ο ασφαλισμένος δικαιούται να επισκέπτεται τους συμ−

βεβλημένους ή μη ιατρούς στο ιατρείο τους, όπως και να 
καλεί αυτούς οποιονδήποτε ώρα του 24ώρου στο σπίτι 
του, όταν η κατάσταση της υγείας του είναι σοβαρή και 
δεν μπορεί να μεταβεί στο ιατρείο τους, και μέχρι τρεις 
(3) κατά μήνα ιατρικές επισκέψεις ανά ειδικότητα. Για 
τις πέραν των τριών (3) επισκέψεων απαιτείται έγκριση 
του ελεγκτή γιατρού του Ταμείου.

Στην έννοια της ιατρικής επίσκεψης περιλαμβάνονται 

οι εξετάσεις που ορίζονται από τις διατάξεις του π.δ. 
127/2005 (ΦΕΚ 182 Α) όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά.

Οι συμβεβλημένοι ιατροί υποχρεούνται να καταχωρούν 
στο ατομικό βιβλιάριο ασθενείας του ασφαλισμένου τις 
παρακλινικές εξετάσεις, τα φάρμακα ως και την επίσκε−
ψη, η οποία θα χαρακτηρίζεται «οίκοι» ή «ιατρείο». 

Η ενεσιοθεραπεία παρέχεται από βοηθητικά υγειονο−
μικά όργανα, εφόσον αυτό επιτρέπεται από την ιατρική 
δεοντολογία. Η διαδικασία της παροχής της καθώς και 
η αμοιβή της καθορίζονται σύμφωνα με το Τιμολόγιο 
του Δημοσίου.

Η φυσιοθεραπεία παρέχεται στους ασφαλισμένους 
μετά από γνωμάτευση του ειδικού ιατρού και έγκρι−
ση του ελεγκτή γιατρού του Ταμείου, και μέχρι τρεις 
(3) φορές το χρόνο, δέκα (10) συνεδρίες από πέντε 
(5) πράξεις, στα χρόνια συνήθη περιστατικά, και αφού 
προσκομισθούν ακτινογραφίες και άλλα στοιχεία, που 
να αποδεικνύουν την πάθηση. Στα έκτακτα περιστατικά 
χορηγούνται τόσες συνεδρίες & πράξεις όσες χρειάζο−
νται για την αποκατάσταση της υγείας του ασθενούς, 
μετά από έγκριση της Α.Υ.Ε. του Ταμείου. 

Για την προληπτική ιατρική που παρέχεται στους 
ασφαλισμένους του Ταμείου έχουν εφαρμογή οι δια−
τάξεις του άρθρου 33 του ν. 2676/1999 (Α΄ 1) και οι δια−
τάξεις της αρ.φ7/οικ.1624/4.11.1999(Δ΄ 2053) Κ.Υ.Α. όπως 
ισχύουν.

Η απόδοση των δαπανών πραγματοποιείται, βάσει επι−
σήμων αποδείξεων τιμολογίων και λοιπών παραστατι−
κών, με αίτηση του ασφαλισμένου υποβαλλομένη εντός 
τριών (3) μηνών από τη λήξη της θεραπείας. 

4. Επιλογή γιατρού− προσφυγή σε μη συμβεβλημένο 
γιατρό

Ο ασφαλισμένος δικαιούται να προσφεύγει σε οποιο−
δήποτε γιατρό συμβεβλημένο με το Ταμείο ή μη. Στην 
περίπτωση προσφυγής σε μη συμβεβλημένο γιατρό, το 
Ταμείο αποδίδει στον ασφαλισμένο την προβλεπόμενη 
από το κρατικό τιμολόγιο δαπάνη για την ιατρική επί−
σκεψη την οποία θα κατέβαλε σε συμβεβλημένο για−
τρό της ειδικότητας του γιατρού που τον εξέτασε, και 
εφόσον υποβληθεί και η σχετική απόδειξη, εντός της 
οριζόμενης στην παρ. 3 του άρθρου αυτού προθεσμίας, 
για την είσπραξη της αμοιβής.

Ο ασφαλισμένος δικαιούται να προσφεύγει και σε 
απογευματινά ιατρεία Κρατικών Νοσοκομείων, Ιδιωτι−
κών Κλινικών, Ιατρικών Κέντρων, Α.Ε., Ε.Π.Ε., Ο.Ε. Στην 
περίπτωση αυτή αποδίδεται στον ασφαλισμένο η προ−
βλεπόμενη από το κρατικό τιμολόγιο δαπάνη για την 
ιατρική επίσκεψη, εφόσον υποβληθεί η σχετική από−
δειξη εντός οριζόμενης στην παρ. 3 του άρθρου αυτού 
προθεσμίας.

Άρθρο 8

Υποχρεώσεις γιατρών−ασθενών

1. Στις περιπτώσεις που οι ιατροί με το Ταμείο παρα−
βαίνουν τις υποχρεώσεις τους ή υποπίπτουν σε παρα−
πτώματα, που έχουν σχέση με τους λογαριασμούς του 
Ταμείου, καταγγέλλεται η με αυτούς σύμβαση, προσω−
ρινά ή οριστικά με απόφαση του Δ.Σ., και ύστερα από 
πρόταση του ελεγκτή ιατρού. Παράλληλα καταγγέλλο−
νται στον οικείο Σύλλογο για την επιβολή των νομίμων 
πειθαρχικών κυρώσεων, ανεξάρτητα από την ποινική 
τους δίωξη και την αστική ευθύνη. Γενικότερα, σχετικά 
με τις υποχρεώσεις των γιατρών του Ταμείου έχουν 



 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 14873

εφαρμογή και όσα προβλέπονται από τις διατάξεις του 
π.δ. 121/2008 (183 Α΄), όπως ισχύει.

2. Ο ασθενής υποχρεούται να συμμορφώνεται με τη 
θεραπεία που του έχει συστήσει ο θεράπων γιατρός 
και να αποφεύγει κάθε ενέργεια που είναι ασυμβίβαστη 
με την κατάστασή του ή εμποδίζει τη γρήγορη θερα−
πεία και την ανάρρωσή του. Σε αντίθετη περίπτωση, το 
Δ.Σ. του Ταμείου μπορεί να στερήσει τον ασφαλισμένο 
για όλες ή ένα μέρος από τις παροχές για χρονικό 
διάστημα μέχρι τριών (3) το πολύ μηνών, αφού προη−
γουμένως τον καλέσει μέσα σε 48 ώρες να υποβάλει 
τις παρατηρήσεις του. Η ολική ή μερική στέρηση των 
παροχών της προηγούμενης παραγράφου, εφαρμόζεται 
και στην περίπτωση που ο ασφαλισμένος επιδιώκει με 
οποιοδήποτε τρόπο να εξαπατήσει το Ταμείο με την 
υποβολή ανακριβών δικαιολογητικών δαπανών ή ψευδών 
δηλώσεων και γενικά για κακή ή δόλια άσκηση των 
δικαιωμάτων του.

3. Για τη χρήση, θεώρηση και έλεγχο του ατομικού 
τους συνταγολογίου και βιβλιαρίου καθώς και για τις 
κυρώσεις που επιβάλλονται στους ασφαλισμένους του 
Ταμείου, εφαρμόζονται οι διατάξεις της ισχύουσας νο−
μοθεσίας (π.δ. 191/2005 ΦΕΚ Α΄ 234 και η αριθμ. φ 42000/
οικ.30285/3116/2008 Υπουργική Απόφαση ΦΕΚ Β΄ 1467). 

Άρθρο 9

Παρακλινικές εξετάσεις− ειδικές θεραπείες

1. Στους δικαιούχους παρέχονται ειδικές θεραπείες και 
παρακλινικές εξετάσεις πάσης φύσεως εκτελούμενες 
από οποιοδήποτε συμβεβλημένο ή μη εργαστήριο ή 
θεραπευτήριο με ελεύθερη επιλογή του δικαιούχου.

2. Παρακλινικές εξετάσεις
Για την εκτέλεση παρακλινικών εξετάσεων (μικροβιο−

λογικών, ακτινολογικών κλπ.), αναγράφονται αυτές από 
τον θεράποντα ιατρό, συμβεβλημένο ή μη, στο ατομικό 
βιβλιάριο ασθενείας του ασφαλισμένου και θεωρού−
νται εντός μηνός από τον ελεγκτή ιατρό του Ταμείου, 
εκτός αυτών, που αναγράφονται από ιατρούς του ΕΣΥ 
των Κρατικών Νοσοκομείων ή Κέντρων Υγείας, για τις 
οποίες δεν απαιτείται θεώρηση, με την προϋπόθεση 
ύπαρξης της σχετικής σφραγίδας του Νοσοκομείου ή 
Κέντρου Υγείας. Σε περίπτωση αναγραφής παρακλινι−
κών εξετάσεων από συμβεβλημένους ή μη ιατρούς, και 
εφόσον εκτελεστούν σε Κρατικό Νοσοκομείο, δεν είναι 
απαραίτητη η θεώρησή τους από τον ελεγκτή ιατρό.

Σε περίπτωση που οι παρακλινικές εξετάσεις γίνουν 
σε μη συμβεβλημένο εργαστήριο, η απόδοση της δα−
πάνης γίνεται με τον ίδιο τρόπο με τον οποίο αποδί−
δεται η αμοιβή του ιατρού που δεν έχει συμβληθεί με 
το Ταμείο.

Δεν δύναται ο θεράπων ιατρός να εκδίδει εντολές 
παρακλινικών εξετάσεων και να τις εκτελεί ο ίδιος (πε−
ρίπτωση υπερηχογραφήματος κλπ.) εκτός περιπτώσεων 
ιατρικών πράξεων που ανάγονται στην αρμοδιότητα 
ειδικότητας του θεράποντα ιατρού και εκτελούνται για 
διαγνωστικούς λόγους.

3. Περίθαλψη σωματικά ή νοητικά ανάπηρων παιδιών 
σε ειδικά θεραπευτήρια

Στην υγειονομική περίθαλψη που παρέχεται από το 
Ταμείο, περιλαμβάνεται η παρεχόμενη σε εκπαιδευ−
τήρια, οικοτροφεία, άσυλα, ιδρύματα ή οποιουδήποτε 
χαρακτηρισμού θεραπευτήρια, αγωγή με ειδική εκπαί−
δευση, επιμέλεια και περίθαλψη σε σωματικά ή νοητικά 

ανάπηρα ή δυσπροσάρμοστα παιδιά ασφαλισμένων του 
Ταμείου.

Η πιο πάνω περίθαλψη παρέχεται για όσο χρονικό 
διάστημα απαιτείται σε κάθε περίπτωση, μετά από γνω−
μάτευση της Πρωτοβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής 
του Ταμείου. 

Το ύψος των νοσηλίων−τροφείων, που καταβάλλει το 
Ταμείο για την παραπάνω περίθαλψη, ισούται με το 
ποσό, που ορίζεται κάθε φορά, για το σκοπό αυτό, με 
απόφαση του Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής 
Προστασίας, που εκδίδεται σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 22 του ν. 997/1979 ( Α΄ 287). Με απόφαση του 
Δ.Σ. του Ταμείου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 
6 του ν. 861/79 (Α΄ 2), όπως ισχύει, μπορεί να ορισθεί η 
συμμετοχή του ασφαλισμένου στις δαπάνες της πα−
ραπάνω περίθαλψης σε ποσοστό που ορίζεται με την 
απόφαση αυτή και πάντως όχι ανώτερη του 1/4, καθώς 
και η διαδικασία παροχής της περίθαλψης αυτής. 

Για την ειδική αγωγή σε εκπαιδευτήρια, οικοτροφεία 
ή θεραπευτήρια των σωματικά ή νοητικά αναπήρων ή 
δυσπροσάρμοστων παιδιών ασφαλισμένων του Ταμεί−
ου, καταβάλλονται οι προβλεπόμενες δαπάνες ανεξαρ−
τήτως ορίου ηλικίας, εφόσον τα αρμόδια υγειονομικά 
όργανα γνωματεύουν τη συνέχιση της παρεχόμενης 
αγωγής. Το νοσήλιο τροφείο που χορηγεί το Ταμείο 
εξακολουθεί να καταβάλλεται στα πιο πάνω πρόσωπα 
και μετά τη συνταξιοδότησή τους λόγω θανάτου του 
προστάτη τους.

Άρθρο 10

Οδοντιατρική περίθαλψη

1. Η οδοντιατρική περίθαλψη που παρέχεται στους 
ασφαλισμένους περιλαμβάνει θεραπευτικές, προσθετι−
κές και ορθοδοντικές οδοντιατρικές εργασίες.

2. Οι δαπάνες για την παροχή θεραπευτικών εργασιών, 
οι οποίες αποδίδονται σύμφωνα με το κρατικό τιμο−
λόγιο, βαρύνουν αποκλειστικά τους Τομείς Υγείας του 
Ταμείου χωρίς συμμετοχή του ασφαλισμένου.

3. Οι δαπάνες για την παροχή της προσθετικής ερ−
γασίας καθορίζονται όπως παρακάτω:

α) Η αξία των ευγενών μετάλλων (χρυσός ή χρυσοπλα−
τίνα), και η αξία των συνδέσμων ακριβείας, επί μερικών 
οδοντοστοιχιών (VITALIOM), όπου απαιτείται η χρησιμο−
ποίησή τους βαρύνει αποκλειστικά τον ασφαλισμένο και 
καταβάλλεται από αυτόν στον θεράποντα οδοντίατρο, 
χωρίς την μεσολάβηση του Ταμείου.

β) Η αμοιβή του θεράποντα οδοντιάτρου για την πα−
ροχή προσθετικής εργασίας, όπως αυτή καθορίζεται 
από το κρατικό τιμολόγιο που ισχύει κάθε φορά «περί 
οδοντιατρικών αμοιβών» βαρύνει τους κατά περίπτωση 
Τομείς Υγείας. 

γ) Κατ’ εξαίρεση εφόσον κατά τη γνώμη του Ελεγκτή−
οδοντιάτρου του Ταμείου και μετά από απόφαση του 
Δ.Σ. αυτού, η εξαγωγή των οδόντων έγινε για την θερα−
πεία σοβαρής νόσου, τότε οι δαπάνες των προσθετικών 
οδοντιατρικών εργασιών καταβάλλονται εξολοκλήρου 
από το Ταμείο χωρίς συμμετοχή των ασφαλισμένων 
(αμέσων− εμμέσων).

4. Οι ορθοδοντικές εργασίες παρέχονται στους 
ασφαλισμένους, εφόσον κρίνονται αναγκαίες για θε−
ραπευτικούς και όχι αισθητικούς λόγους, ύστερα από 
γνωμάτευση του θεράποντα ορθοδοντικού και έγκριση 
του αρμόδιου ελεγκτή οδοντιάτρου. Κατ’ εξαίρεση για 
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τα παιδιά η ορθοδοντική περίθαλψη παρέχεται και για 
λόγους αισθητικούς.

5. Η δαπάνη για την παροχή της ορθοδοντικής εργα−
σίας δεν μπορεί να υπερβαίνει:

α) Το 10πλάσιο του ημερομισθίου του ανειδίκευτου 
εργάτη, όπως αυτό ισχύει και αναπροσαρμόζεται κάθε 
φορά, για ορθοδοντική ανωμαλία στην κάθε γνάθο.

β) Το πιο πάνω ποσό της περίπτωσης α΄ προσαυξά−
νεται κατά 100% για ορθοδοντική ανωμαλία και για τις 
δυο μαζί άνω και κάτω γνάθους. 

γ) Το 70% του ποσού της πιο πάνω περίπτωσης α΄ 
για σταυροειδή σύγκλιση και για τις δυο πιο πάνω πε−
ριπτώσεις.

6. Ο δικαιούχος οδοντιατρικής περίθαλψης έχει τη 
δυνατότητα αντικατάστασης της τεχνητής οδοντοστοι−
χίας μετά από γνωμάτευση του θεράποντα οδοντιάτρου 
και έγκριση του ελεγκτή οδοντιάτρου του Ταμείου ανά 
τριετία (3). Αντικατάσταση της οδοντοστοιχίας και σε 
χρονικό διάστημα μικρότερο των τριών (3) ετών, δικαι−
ολογείται μόνο όταν υπάρχουν ουσιαστικοί λόγοι που 
αναφέρονται στην γνωμάτευση του θεράποντα οδοντί−
ατρου και του ελεγκτή οδοντιάτρου του Ταμείου. Ολική 
οδοντοστοιχία μπορεί να θεωρηθεί και όταν υπάρχουν 
1−2 δόντια στη γνάθο.

7. Ο ασφαλισμένος μπορεί να διαλέξει τον οδοντία−
τρο που επιθυμεί. Στην περίπτωση που η οδοντιατρική 
εργασία γίνει σε μη συμβεβλημένο οδοντίατρο η από−
δοση της σχετικής δαπάνης γίνεται με τον ίδιο τρόπο 
που αποδίδεται η αμοιβή του γιατρού που δεν έχει 
συμβληθεί με το Ταμείο.

8. Ο δικαιούχος οδοντιατρικής περίθαλψης υποχρε−
ούται πριν την έναρξη των εργασιών αλλά και μετά 
το πέρας αυτών να προσκομίζει στον ελεγκτή οδο−
ντίατρο γνωμάτευση του θεράποντα οδοντιάτρου με 
τις απαιτούμενες εργασίες για έγκριση. Κατ’ εξαίρεση, 
θεραπευτική εργασία εκτελείται χωρίς προηγούμενο 
έλεγχο, για μία φορά το χρόνο μέχρι του ποσού που 
αντιστοιχεί σε τρία (3) ημερομίσθια ανειδίκευτου ερ−
γάτη, όπως αυτό ισχύει και αναπροσαρμόζεται κάθε 
φορά, για κάθε ασφαλισμένο, με την υποχρέωση του 
ασφαλισμένου να προσέλθει στον ελεγκτή οδοντίατρο 
του Ταμείου για έλεγχο μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες 
από το τέλος της θεραπείας.

Άρθρο 11

Φαρμακευτική Περίθαλψη

1. Η φαρμακευτική περίθαλψη περιλαμβάνει τα ανα−
γκαία για την αποκατάσταση της υγείας και της ικα−
νότητας προς εργασία των ασθενών ασφαλισμένων ή 
για ανακούφιση από τη νοσηρή κατάσταση φάρμακα, 
τις αναγκαίες για τη διάγνωση των νόσων ουσίες, κα−
θώς και άλλα δόκιμα συνηθισμένα θεραπευτικά μέσα, 
μέχρι του ποσού που είναι ενδεδειγμένο σε κάθε πε−
ρίπτωση.

2. Τρόπος παροχής φαρμάκων
Τα φάρμακα και τις ουσίες για διαγνωστικούς και 

θεραπευτικούς λόγους ο ασφαλισμένος μπορεί να τα 
προμηθευτεί από συμβεβλημένα με το Ταμείο φαρμα−
κεία, μέσω του οικείου φαρμακευτικού συλλόγου, με 
βάση τη συνταγή, που αναγράφεται στο ενιαίο έντυπο 
καταγραφής και χορήγησης φαρμάκων (συνταγολόγιο), 
συνοδευόμενο απαραίτητα από το βιβλιάριο ασθένει−
ας του ασφαλισμένου, από συμβεβλημένο ή μη ιατρό 

σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία περί 
φαρμακευτικής περίθαλψης (π.δ. 88/1998−ΦΕΚ 82 Α, π.δ. 
121/2008−ΦΕΚ 183 Α, και ν. 3457/2006−ΦΕΚ 93 Α, όπως 
ισχύουν κάθε φορά).

Τα φάρμακα και τα άλλα θεραπευτικά μέσα χορηγού−
νται μετά από συνταγή του γιατρού− θεραπευτή. Η κάθε 
συνταγή εκτελείται μόνο μία φορά και απαγορεύεται να 
δοθεί εντολή για επανεκτέλεσή της. Η συνταγή πρέπει 
να υποβάλλεται για εκτέλεση μέσα σε πέντε (5) ημέρες 
από τη χρονολογία της έκδοσης που αναγράφεται σ’ 
αυτήν.

3. Συμμετοχή στη δαπάνη φαρμάκων
Η συμμετοχή των δικαιούχων στη δαπάνη των φαρ−

μάκων είναι αυτή που καθορίζεται από τις κείμενες 
διατάξεις, όπως ισχύουν.

Ειδικότερα:
α) Με ποσοστό 25% της διατιμημένης αξίας του φαρ−

μάκου συμμετέχουν στη δαπάνη αγοράς φαρμάκων οι 
δικαιούχοι εξωνοσοκομειακής φαρμακευτικής περίθαλ−
ψης ασφαλισμένοι του Ταμείου. 

β) Με ποσοστό 10% στις δαπάνες εξωνοσοκομειακής 
φαρμακευτικής περίθαλψης συμμετέχουν:

βα) Οι συνταξιούχοι, δικαιούχοι του ΕΚΑΣ και για όσο 
χρόνο το δικαιούνται, καθώς και τα μέλη της οικογέ−
νειάς τους. 

ββ) Οι πάσχοντες από τις χρόνιες παθήσεις επί των 
κατωτέρω φαρμάκων όπως αναφέρονται αντίστοιχα:

− Αντιπαρκινσονικών φαρμάκων (νόσος του PARKINSOΝ 
και δυστονίες).

− Αντιδιουρητικής ορμόνης και των συνθετικών ομο−
λόγων της (άποιος διαβήτης).

− Των ενδεικνυόμενων φαρμάκων για την αντιμετώπι−
ση της χρόνιας ρευματικής βαλβιδοπάθειας και λοιπών 
βαλβιδοπαθειών, της χρόνιας πνευμονικής καρδιοπάθει−
ας και της συγγενούς καρδιοπάθειας.

− Των ενδεικνυόμενων φαρμάκων για την αντιμετώπιση 
των νοσημάτων του συνδετικού ιστού (συστηματικός 
ερυθυματώδης λύκος, σκληροδερμία, δερματομυοσίτης, 
αγγειϊτιδες, ρευματοειδής αρθρίτις, αγγυλωτική σπον−
δυλοαρθρίτις, ψωριασική αρθρίτις).

− Των φαρμάκων που επηρεάζουν τον μεταβολισμό 
των οστών (οστεοπόρωση και νόσος PAGET).

− Των παρασυμπαθομιμητικών και κορτικοειδών φαρ−
μάκων (μυασθένεια).

βγ) Των ενδεικνυόμενων φαρμάκων για την αντιμε−
τώπιση:

− Της στεφανιαίας νόσου, έστω και αν ο ασθενής έχει 
υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση.

− Των υπερλιπιδαιμιών. 
− Της φυματίωσης.
− Της χρόνιας αποφρακτικής πνευμονοπάθειας.
− Του κληρονομικού αγγειοοιδήματος.
− Του αδενώματος υπόφυσης.
− Της ελκώδους κολίτιδας.
− Της Νόσου του GROHN.
− Tης Κίρρωσης του ήπατος
− Της συγγενούς ιχθύασης. 
− Της χρόνιας και επίκτητης ανοσολογικής ανεπάρ−

κειας και 
− Της βιταμινεξαρτώμενης ραχίτιδας.
γ) Με μηδενική (0%) συμμετοχή χορηγούνται στους 

δικαιούχους εξωνοσοκομειακής περίθαλψης του Ταμεί−
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ου τα καθοριζόμενα φάρμακα, για την αντιμετώπιση ή 
θεραπεία των κατωτέρω χρόνιων παθήσεων:

γα) Νεοπλασμάτων όλων των συστημάτων και λευχαι−
μιών (αντινεοπλαστικά φάρμακα και τα αντίδοτα τους 
καθώς και τα φάρμακα που απαιτούνται για την αντι−
μετώπιση των συνεπειών των νεοπλασμάτων:

− Σακχαρώδη διαβήτη (ινσουλίνη)
− Ψυχώσεων (νευροληπτικά και αντικαταθλιπτικά φάρ−

μακα).
− Επιληψίας και λοιπών επιληπτικών καταστάσεων 

(αντιεπιληπτικά φάρμακα)
− Μεσογειακής αναιμίας (φάρμακα αποσιδήρωσης και 

των τυχόν επιπλοκών της νόσου.
− Αιμορροφιλίας (αντιαιμορροφιλικοί παράγοντες).
− Υποφυσιογενούς νανισμού (αυξητική ορμόνη).
γβ) Οι πάσχοντες από νεφρική ανεπάρκεια που υπο−

βάλλονται σε συνεχή θεραπεία υποκατάστασης με τε−
χνητά μέσα και οι έχοντες υποβληθεί σε μεταμόσχευ−
ση νεφρού, οι πάσχοντες από σκλήρυνση κατά πλάκας 
καθώς και οι παραπληγικοί και τετραπληγικοί για όλα 
ανεξαρτήτως τα φάρμακα.

γγ) Οι ασφαλισμένοι για τα κυτταροστατικά και ανο−
σορρυθμιστικά φάρμακα, με τα οποία υποβάλλονται 
σε θεραπεία, ανεξάρτητα της πάθησης, από την οποία 
πάσχουν.

γδ) Τα φάρμακα για τη μητρότητα, τα εργατικά ατυ−
χήματα και τις επιπλοκές της μεσογειακής αναιμίας

γε) Τα αντιρετροϊκά φάρμακα που χορηγούνται στους 
HIV θετικούς ασθενείς−ασφαλισμένους και συνταγογρα−
φούνται από τα αναγνωρισμένα κέντρα αναφοράς για 
τη διάγνωση του AIDS και τις αναγνωρισμένες νοσο−
κομειακές μονάδες ειδικών λοιμώξεων, σύμφωνα με τις 
ισχύουσες Υπουργικές Αποφάσεις. 

γστ) Όλα ανεξαιρέτως τα φάρμακα που είναι απα−
ραίτητα για τους ασφαλισμένους που υποβάλλονται σε 
μεταμόσχευση συμπαγών ή ρευστών οργάνων. 

γζ) Όλα ανεξαιρέτως τα φάρμακα που είναι απαραί−
τητα για την αντιμετώπιση των ακόλουθων χρόνιων 
παθήσεων:

− Δρεπανοκυτταρική και μικροδρεπανοκυτταρική αναι−
μία

− Κυστική Ίνωση (κυστική ινώδης νόσος, ινοκυστική 
νόσος)

− Αγγειοπάθεια BURGER
− Άνοια, νόσο Αlzheimer και νόσο Charcot
− Σύνδρομο βραχέως εντέρου 
− Χρόνια Ηπατίτιδα Β & Χρόνια Ηπατίτιδα C
− Νόσος Wilson (ηπατοφακοειδής εκφύλιση) 
 − Γλυκοκονίαση
 − Νόσος Gaucher
γη) Τα φάρμακα υψηλού κόστους που έχουν καθορι−

σθεί, από σχετικές Υπουργικές Αποφάσεις και χορη−
γούνται από τα φαρμακεία των Κρατικών Νοσοκομείων, 
σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Άρθρο 12

 Υγειονομικός και Φαρμακευτικός έλεγχος

1. Οι υποχρεώσεις του Ταμείου, των θεραπόντων και 
ελεγκτών γιατρών και των φαρμακοποιών κατά την 
παροχή της φαρμακευτικής περίθαλψης και η επιβολή 
κυρώσεων για την παράβαση των υποχρεώσεων ορίζο−
νται από τις διατάξεις του π.δ. 121/2008 (Α΄ 183), καθώς 
και τις περί φαρμάκων γενικής ισχύος διατάξεις.

2. Το τίμημα που καταβάλλεται από τους κατά πε−
ρίπτωση Τομείς προς τους φαρμακοποιούς μέσω των 
οικείων φαρμακευτικών συλλόγων, είναι αυτό που κάθε 
φορά ορίζεται με την ισχύουσα κρατική διατίμηση χωρίς 
καμία άλλη προσαύξηση. Έναντι του λογαριασμού, ο 
οποίος υποβλήθηκε μέσω των οικείων φαρμακευτικών 
συλλόγων, χορηγείται μέσα σε τριάντα (30) μέρες το 
100% του αναφερόμενου στο λογαριασμό ως συνολικού 
πληρωτέου ποσού. Τυχόν διαφορές που θα προκύψουν 
μετά από φαρμακευτικό και λογιστικό έλεγχο, τακτο−
ποιούνται με τον επόμενο λογαριασμό. 

3. Η άσκηση του Υγειονομικού και Φαρμακευτικού 
ελέγχου γίνεται από τους ιατρούς, οδοντιάτρους και 
Φαρμακοποιούς του Ταμείου, μόνιμους και με σύμβαση. 
Το Δ.Σ. μπορεί με απόφασή του να αναθέτει τον Υγειο−
νομικό, Φαρμακευτικό καθώς και τον Οδοντιατρικό έλεγ−
χο σε γιατρό, φαρμακοποιό και οδοντίατρο με σύμβαση 
έργου, τηρουμένων των κειμένων διατάξεων.

Απαγορεύεται στους ως άνω ιατρούς ελεγκτές ν’ 
ασκούν τα καθήκοντα του ιατρού θεραπευτή και γενικώς 
να ενεργούν υπό την ιδιότητα του θεραπευτή ιατρού 
δια τους ασφαλισμένους ή συνταξιούχους του Ταμεί−
ου, για δε τους φαρμακοποιούς ελεγκτές να εκτελούν 
συνταγές του Ταμείου.

Άρθρο 13

Νοσοκομειακή περίθαλψη

1. Η νοσοκομειακή περίθαλψη, παρέχεται στους ασφα−
λισμένους του κλάδου Υγείας του Ταμείου όταν η ασθέ−
νεια ή γενικά η κατάσταση της υγείας του ασθενούς 
απαιτεί, σύμφωνα με τη γνωμάτευση του θεράποντος 
γιατρού, συνεχή παρακολούθηση ή ιατρικές φροντίδες 
και επεμβάσεις, που δεν μπορούν να παρασχεθούν με 
τα συνήθη διαγνωστικά και θεραπευτικά μέσα στο σπίτι 
του ασθενούς, ή το ιατρείο του θεράποντος γιατρού.

2. Η νοσοκομειακή περίθαλψη περιλαμβάνει την ενδι−
αίτηση του ασθενούς, τις αναγκαίες ιατρικές φροντίδες, 
τις παρακλινικές εξετάσεις, τα φάρμακα τις χειρουργι−
κές επεμβάσεις κλπ. που χορηγούνται σε αυτόν κατά 
τη διάρκεια της νοσηλείας του χωρίς καμία συμμετοχή 
του στις σχετικές δαπάνες. 

3. Η νοσοκομειακή περίθαλψη παρέχεται με δαπάνες 
των Τομέων Υγείας, χωρίς συμμετοχή, σε συμβεβλημένα 
ή μη με το Ταμείο θεραπευτήρια κάθε είδους ή σε Δη−
μόσια, Δημοτικά, θεραπευτήρια Κοινωφελών Ιδρυμάτων, 
για όσους άμεσα ασφαλισμένους έχουν συνολικό χρόνο 
ασφάλισης μέχρι 10 έτη σε Βα θέση, και για όσους έχουν 
συνολικό χρόνο ασφάλισης πάνω από 10 έτη και τους 
συνταξιούχους σε Α΄ θέση. Οι έμμεσα ασφαλισμένοι 
νοσηλεύονται σε θέση Βα χωρίς συμμετοχή. Με αίτηση 
του ο ασθενής μπορεί να νοσηλευθεί σε ανώτερη θέση, 
στην περίπτωση όμως αυτή καταβάλλει ο ίδιος την επί 
πλέον διαφορά των κάθε είδους δαπανών, χωρίς καμία 
ευθύνη του Ταμείου προς το θεραπευτήριο.

4. Στην περίπτωση νοσηλείας σε θεραπευτήρια που 
δεν είναι συμβεβλημένα με το Ταμείο, καταβάλλονται 
στον ασφαλισμένο νοσήλια και άλλες δαπάνες φαρμά−
κων, παρακλινικών εξετάσεων κ.τ.λ. με βάσει το κρατικό 
τιμολόγιο και σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παραπάνω 
παρ. 3 του παρόντος, ως προ τη θέση νοσηλείας. 

Κατ’ εξαίρεση, αν ο ασφαλισμένος πάσχει από σοβαρή 
πάθηση για την οποία επιβάλλεται να γίνει δύσκολη 
χειρουργική επέμβαση, που δεν μπορεί να πραγματο−
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ποιηθεί παρά μόνο από ορισμένους εξειδικευμένους για−
τρούς, δύναται, ύστερα από γνωμάτευση του θεραπευτή 
γιατρού και έγκριση εκλεκτή γιατρού, να καταβάλλεται 
από τους επί μέρους Τομείς, μετά από απόφαση του 
ΔΣ του Ταμείου, η επί πλέον δαπάνη της αμοιβής του 
ειδικού χειρουργού γιατρού.

5. Σε περιπτώσεις χειρουργικών επεμβάσεων ή βαρέ−
ων περιστατικών, εκτός από τις χρόνιες παθήσεις, οι 
νοσηλευόμενοι ασθενείς μπορούν να ζητήσουν από το 
Ταμείο την χρησιμοποίηση αποκλειστικής νοσοκόμας, 
ύστερα από έγκριση του ελεγκτή γιατρού και για χρο−
νικό διάστημα όχι μεγαλύτερο των σαρανταπέντε (45) 
ημερών από την ημέρα της χειρουργικής επέμβασης ή 
του βαρέος περιστατικού για κάθε νοσηλεία. Η αμοιβή 
αυτή θα αφορά μια βάρδια το 24ωρο και το ύψος της 
ισούται με το ημερομίσθιο του ανειδίκευτου εργάτη, 
όπως ισχύει και αναπροσαρμόζεται κάθε φορά, προσαυ−
ξανόμενο κατά 10%, ενώ κατά τις αργίες ισούται με το 
ημερομίσθιο του ανειδίκευτου εργάτη προσαυξανόμε−
νο κατά 30%. Σε βαριές περιπτώσεις η χρησιμοποίηση 
αποκλειστικής νοσοκόμας μπορεί να παραταθεί μετά 
από έγκριση της ΑΥΕ. 

6. Κατά την διάρκεια νοσηλείας ασφαλισμένων σε 
ιδιωτικά θεραπευτήρια συμβεβλημένα ή μη με το Ταμείο, 
τα ειδικά υλικά που χρησιμοποιούνται σε χειρουργι−
κές επεμβάσεις και τα οποία δεν περιλαμβάνονται στα 
Προεδρικά διατάγματα που αφορούν κοστολόγηση ια−
τρικών πράξεων και υλικών, θα αποδίδονται μετά από 
την προσκόμιση των απαραίτητων παραστατικών (π.χ. 
πιστοποιητικό ΤΕΕ, βεβαίωση αποκλειστικού αντιπρο−
σώπου κ.λ.π.), και την έγκριση της ΑΥΕ του Ταμείου. 

7. Η έκδοση εισιτηρίου για Δημόσια, Δημοτικά ή Θε−
ραπευτήρια Κοινωφελών Ιδρυμάτων περιλαμβάνει όλες 
τις παροχές του κλειστού νοσηλίου, ήτοι δαπάνες για 
φάρμακα και κάθε είδους παρακλινικές εξετάσεις, αμοι−
βές ιατρών, για ειδικές θεραπείες και οποιαδήποτε άλλη 
σχετική δαπάνη, κατά τη διάρκεια της νοσηλείας. Από 
το Ταμείο αποδίδονται στα ανωτέρω θεραπευτήρια η 
αντίστοιχη συνολική δαπάνη με βάση το κρατικό τιμο−
λόγιο, εφόσον υπάρχει προέγκριση του ελεγκτή γιατρού 
του Ταμείου.

Η έκδοση εισιτηρίου για συμβεβλημένα ή μη Ιδιωτικά 
Θεραπευτήρια γίνεται με τη διαδικασία του ανοιχτού 
νοσηλίου, ήτοι δαπάνες για φάρμακα και κάθε είδους 
παρακλινικές εξετάσεις, αμοιβές ιατρών, για ειδικές θε−
ραπείες και οποιαδήποτε άλλη σχετική δαπάνη, για την 
κάθε ημέρα νοσηλείας. Από το Ταμείο αποδίδεται στα 
ανωτέρω συμβεβλημένα ή μη ιδιωτικά θεραπευτήρια η 
αντίστοιχη δαπάνη με βάση το κρατικό τιμολόγιο για 
την κάθε ημέρα νοσηλείας, εφόσον υπάρχει προέγκριση 
του ελεγκτή −γιατρού του Ταμείου.

Για τη νοσοκομειακή περίθαλψη των ασφαλισμένων 
της Επαρχίας μπορεί να χρησιμοποιείται το βιβλιάριο 
Υγειονομικής Περίθαλψης αντί του εισιτηρίου, όπου θα 
αναφέρεται η ημερομηνία εισόδου/εξόδου και οι ημέρες 
νοσηλείας στο Νοσοκομείο.

Επίσης, καταβάλλεται και η δαπάνη μεταφοράς του 
ασθενή εντός της πόλεως, από την κατοικία του στο 
Νοσοκομείο και από το Νοσοκομείο στην κατοικία του, 
όταν ο ασθενής λόγω της κατάστασης του δεν μπορεί να 
βαδίσει, σύμφωνα με βεβαίωση του γιατρού−ελεγκτή.

8. Το Ταμείο υποχρεούται να παρέχει στον ασθενή 
κάθε αναγκαία πληροφορία και να φροντίζει για την 

εισαγωγή του στο θεραπευτήριο. Ο ασθενής μπορεί 
να διαλέξει μεταξύ των συμβεβλημένων με το Ταμείο 
θεραπευτηρίων που διαθέτουν άδεια κλίνη, εκείνο στο 
οποίο επιθυμεί να νοσηλευθεί. Η εισαγωγή του ασφα−
λισμένου στο Νοσοκομείο γίνεται με εισιτήριο, που το 
χορηγεί η υπηρεσία του Τομέα Υγείας, μετά από σχετική 
βεβαίωση του νοσοκομείου ή της κλινικής και ύστερα 
από γνωμάτευση του γιατρού – ελεγκτή που ορίζει και 
τον απαιτούμενο χρόνο νοσηλείας, σύμφωνα με τις δια−
τάξεις του παρόντος. Στο εισιτήριο σημειώνεται ο χρό−
νος νοσηλείας και το Νοσοκομείο που θα νοσηλευθεί ο 
ασθενής. Κάθε εισιτήριο που δεν χρησιμοποιήθηκε μέσα 
σε δέκα (10) ημέρες από την έκδοση του, είναι άκυρο. 

Η έγκριση που χορηγείται σύμφωνα με τις διατάξεις 
του παρόντος άρθρου, ισχύει για ορισμένο χρονικό 
διάστημα νοσοκομειακής περίθαλψης, που μπορεί να 
παραταθεί ανάλογα με τις ανάγκες του ασθενή για τη 
θεραπεία και βελτίωση της κατάστασής του. Η παρά−
ταση της νοσηλείας που χορηγείται κάθε φορά, δεν 
μπορεί να υπερβαίνει τους τρεις (3) μήνες, εκτός από 
τις περιπτώσεις χρόνιων παθήσεων που μπορεί να υπερ−
βαίνει τους έξι (6) μήνες. 

Η πιο πάνω έγκριση για νοσηλεία διαρκείας μέχρι 
τριών (3) μηνών παρέχεται ύστερα από γνωμάτευση του 
γιατρού ελεγκτή που εκδίδεται μετά από γνωμάτευση 
του γιατρού θεραπευτή. Για νοσηλεία που συνεχίζε−
ται πέραν των τριών (3) μηνών απαιτείται γνωμάτευση 
της Υγειονομικής Επιτροπής και έγκριση του Δ.Σ. του 
Ταμείου. 

Η έγκριση ζητείται εκ των προτέρων και σε εξαι−
ρετικές περιπτώσεις εκ των υστέρων, μόνο εφόσον 
πρόκειται για επείγουσες περιπτώσεις, που θεωρείται 
επιβεβλημένη λόγω της κατάστασης της υγείας του 
ασθενή, η άμεση παροχή της ιατρικής περίθαλψης σε 
θεραπευτήριο και από την αναβολή υπάρχει κίνδυνος. 
Στην περίπτωση αυτή ο ασθενής υποχρεούται μέσα 
σε δέκα (10) το πολύ ημέρες από την είσοδο του να 
αναγγείλει στους Τομείς την εισαγωγή του. Αν περάσει 
άπρακτη η προθεσμία αυτή και εφόσον από την εξέτα−
ση του ασθενή από τον γιατρό−ελεγκτή, είναι δυνατό 
να διαπιστωθεί ότι η περίπτωση ήταν επείγουσα κα−
θώς και ότι υπήρχε ανάγκη της νοσηλείας, και μόνο σε 
αυτή την περίπτωση η Υπηρεσία θα προχωρήσει στην 
έκδοση του εισιτηρίου, όχι όμως πέραν του τριμήνου. 
Μετά το πέρας του ανωτέρω χρονικού διαστήματος θα 
αποφασίζει το Δ.Σ. του Ταμείου για την έγκριση ή όχι 
της νοσηλείας.

9. Σε άμεσα ασφαλισμένους που λόγω της σοβαρότη−
τας της ασθένειας τους δεν μπορούν να μετακινηθούν 
και παραμένουν κλινήρεις και οι οποίοι έχουν ανάγκη 
από συμπαράσταση άλλου προσώπου, παρέχεται την 
ημέρα με μορφή οίκοι νοσηλείας ποσό ίσο με το 1/3 του 
Η.Α.Ε. όπως αυτό ισχύει και αναπροσαρμόζεται κάθε 
φορά.

Το πιο πάνω ποσό για την οίκοι νοσηλεία καταβάλ−
λεται μετά από απόφαση της Υγειονομικής Επιτροπής, 
για ορισμένο χρόνο, που δεν μπορεί να υπερβεί κάθε 
φορά τους έξι (6) μήνες, και σε περίπτωση χρόνιων 
παθήσεων, ο πιο πάνω χρόνος νοσηλείας δεν μπορεί 
να υπερβεί κάθε φορά τον ένα (1) χρόνο. Σε ιδιάζουσες 
και εξαιρετικές περιπτώσεις μετά από απόφαση της 
ΑΥΕ του Ταμείου είναι δυνατό να εξετάζεται ο ασθενής 
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ΟΙΚΟΙ από δύο τουλάχιστον μέλη της επιτροπής που θα 
συνοδεύονται από τον/την γραμματέα της. 

10. Στη παρεχόμενη από το Ταμείο υγειονομική περί−
θαλψη περιλαμβάνεται και ο έλεγχος και η θεραπεία 
από την εφαρμογή μεθόδων ιατρικώς υποβοηθούμενης 
αναπαραγωγής. Ο χρόνος επανάληψης της τεχνικής 
εξωσωματικής γονιμοποίησης και οι ιατρικές εξετάσεις 
και τα φάρμακα που περιλαμβάνονται στην κοστολό−
γησή της, όπως ισχύουν με τις διατάξεις του νόμου 
3089/2002 (Α΄ 327) και του νόμου 3305/2005 (Α΄ 17), όπως 
ισχύουν. 

11. Στην υγειονομική περίθαλψη των ασφαλισμένων 
των Τομέων Υγείας του Ταμείου περιλαμβάνεται και η 
αφαίρεση και μεταμόσχευση ιστών και οργάνων σύμ−
φωνα με τις διατάξεις του νόμου 2737/1999 (Α΄ 174) και 
της υπ’ αριθμ. Υ4δ/οικ.1595/1994 (Β΄ 91) απόφασης του 
Υπουργείου Υγείας Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλί−
σεων, όπως ισχύουν.

Άρθρο 14

Μαιευτική περίθαλψη− Βοήθημα τοκετού

Στις ασφαλισμένες των Τομέων του Κλάδου Υγείας 
του Ταμείου σε περίπτωση τοκετού καταβάλλεται εφά−
παξ χρηματικό βοήθημα, αντί μαιευτικής περίθαλψης. 
Το εφάπαξ χρηματικό αυτό βοήθημα για έξοδα τοκετού, 
ανέρχεται στο 75πλάσιο του Η.Α.Ε., όπως αυτό ισχύει 
και αναπροσαρμόζεται κάθε φορά. 

Σε περίπτωση τοκετού με καισαρική τομή το ανωτέρω 
βοήθημα προσαυξάνεται επιπλέον κατά 50%, ενώ σε 
περίπτωση τοκετού διδύμων το βοήθημα διπλασιάζεται 
και ανάλογα αυξάνεται κατά το είδος του πολύδυμου 
τοκετού.

Το καταβαλλόμενο κατά τα ανωτέρω επίδομα τοκετού 
και καισαρικής τομής στις περιπτώσεις νεκρών εμβρύων, 
χορηγείται εφόσον έχουν συμπληρωθεί είκοσι έξι 26 
εβδομάδες κύησης.

Άρθρο 15

Συμβάσεις του Ταμείου με γιατρούς και κλινικές

1. Για την παροχή της νοσοκομειακής περίθαλψης το 
Ταμείο συμβάλλεται, εκτός των Δημοσίων Νοσοκομείων, 
Θεραπευτηρίων, κλπ., με ιδιωτικές κλινικές καθώς και 
με Ασφαλιστικούς Οργανισμούς, που ασκούν ασφάλι−
ση ασθενείας σε ιδιόκτητα θεραπευτήρια. Οι σχετικές 
συμβάσεις με τις ιδιωτικές κλινικές και τα ιδιωτικά θε−
ραπευτήρια υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Δ.Σ 
του Ταμείου και της ενδιαφερόμενης κλινικής, ύστερα 
από απόφαση του Δ.Σ. του Ταμείου και έγκριση των 
αρμοδίων Υπουργών.

2. Για την παροχή της ιατρικής περίθαλψης στους 
ασφαλισμένους, στις περιπτώσεις που παρέχεται με 
συμβεβλημένους γιατρούς, φυσικοθεραπευτές, εταιρείες 
φυσικοθεραπευτών, ιατρικές εταιρείες προσαρμοσμένες 
σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 84/01 (Α΄ 70), λογοθε−
ραπευτές, καταρτίζονται κάθε φορά ειδικές συμβάσεις 
ορισμένου χρόνου, όχι μεγαλύτερου των δύο (2) ετών, 
που είναι δυνατό να ανανεώνονται κάθε φορά με κοι−
νή συμφωνία, για ίσο χρονικό διάστημα κατά ανώτατο 
όριο.

Οι πιο πάνω συμβάσεις υπογράφονται από τον Πρόε−
δρο του Δ.Σ. του Ταμείου και τον ενδιαφερόμενο γιατρό, 
ύστερα από απόφαση του Δ.Σ. του Ταμείου.

Η αμοιβή των ιατρικών επισκέψεων στους συμβεβλη−
μένους με το Ταμείο γιατρούς, καθορίζεται σύμφωνα 
με το κρατικό τιμολόγιο, όπως ισχύει κάθε φορά (π.δ. 
127/2005, Α).

Οι συμβεβλημένοι με το Ταμείο ιατροί, φυσικοθερα−
πευτές, εταιρείες φυσικοθεραπευτών και ιατρικές εται−
ρείες, υποχρεούνται όπως υποβάλλουν τα σχετικά πα−
ραστατικά για είσπραξη της αμοιβής τους, το αργότερο 
εντός έτους από την παλαιότερη παροχή υπηρεσιών, 
όπως αυτή ημερολογιακά αναγράφεται και υπογράφε−
ται από τον ασφαλισμένο όπισθεν του αποκόμματος 
του βιβλιαρίου του (π.δ. 17/1997).

Για την παροχή ψυχοθεραπείας (ατομική− ομαδική−
συμβουλευτική), ο αριθμός των συνεδριών δεν μπορεί θα 
υπερβαίνει τις τέσσερεις (4) ανά μήνα για τους ενήλικες 
και οκτώ (8) ανά μήνα για τα παιδιά, χωρίς περιορισμό 
του χρονικού διαστήματος διενέργειάς τους. Πλέον του 
αριθμού αυτού απαιτείται παραπομπή στην Α.Υ.Ε. του 
Ταμείου. Η αμοιβή που καταβάλλεται από το Ταμείο για 
κάθε συνεδρία, είναι σύμφωνα με όσα ορίζονται από τις 
διατάξεις του π.δ. 157/1991 καθώς και το π.δ. 127/2005, 
όπως ισχύουν κάθε φορά. 

Ο αριθμός και η συχνότητα των συνεδριών αγωγής λό−
γου, λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, καθώς και ειδικής 
αγωγής που χρήζει κάθε ασφαλισμένος, ορίζεται μέχρι 
20 πράξεις ανά είδος το μήνα, ύστερα από γνωμάτευση 
ιατρού Κρατικού Νοσοκομείου ή Πανεπιστημιακού Νοσο−
κομείου ή Ψυχικής Υγιεινής. Πλέον του αριθμού αυτού 
απαιτείται παραπομπή στην ΑΥ.Ε. του Ταμείου. 

Η αμοιβή για τη διενέργεια συνεδριών αγωγής λόγου, 
λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, καθώς και συνεδρίας 
ειδικής συμπεριφοράς, θα είναι σύμφωνα με τα οριζό−
μενα από τις ισχύουσες διατάξεις. 

Άρθρο 16

Νοσηλεία στο εξωτερικό

1. Η νοσηλεία στο εξωτερικό των ασφαλισμένων εγκρί−
νεται με δαπάνες του Ταμείου ύστερα από έγκριση των 
Ειδικών Υγειονομικών Επιτροπών και εφόσον πληρού−
νται οι προϋποθέσεις που ορίζονται από τις εκάστοτε 
Υπουργικές αποφάσεις περί νοσηλείας στο εξωτερικό, 
στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α) Αν ο ασφαλισμένος πάσχει από σοβαρό νόσημα το 
οποίο δεν μπορεί να αντιμετωπισθεί στην Ελλάδα, είτε 
γιατί δεν υπάρχουν τα κατάλληλα επιστημονικά μέσα 
είτε γιατί δεν εφαρμόζεται η ειδική ιατρική μέθοδος 
διάγνωσης της θεραπείας που απαιτείται.

β) Αν ο ασφαλισμένος πάσχει από σοβαρό νόσημα 
το οποίο δεν μπορεί να αντιμετωπισθεί έγκαιρα στην 
Ελλάδα και η τυχόν καθυστέρηση της αντιμετώπισής 
του θέτει σε κίνδυνο τη ζωή του.

γ) Αν ο ασθενής αναχωρήσει επειγόντως για το εξω−
τερικό, χωρίς την προβλεπόμενη προέγκριση του φο−
ρέα, επειδή υπάρχει ανάγκη άμεσης αντιμετώπισης της 
περίπτωσής του.

δ) Αν ο ασφαλισμένος, που βρίσκεται προσωρινά για 
οποιοδήποτε λόγο σε χώρα του εξωτερικού, ασθενήσει 
ξαφνικά και νοσηλευθεί σε θεραπευτήριο. 

2. Για τη νοσηλεία ασθενών στο εξωτερικό αποδίδο−
νται από το Ταμείο:

α) Το αντίτιμο των εισιτηρίων μετάβασης και επιστρο−
φής του ασθενή, του αναγκαίου συνοδού και προκειμέ−
νου για μεταμόσχευση, του δότη.
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β) Πάγιο ημερήσιο ποσό, για έξοδα διαμονής και δια−
τροφής του ασθενή και του τυχόν δότη για όσο χρόνο 
θα βρίσκεται εκτός θεραπευτηρίου.

γ) Έξοδα διαμονής και διατροφής του τυχόν αναγκαί−
ου συνοδού ή υπαλλήλου (ΕΟΜ) που θα μετακινηθεί για 
τη μεταφορά του μοσχεύματος, που καθορίζεται κάθε 
χρόνο με απόφαση του Δ.Σ. του Ταμείου, που μπορεί να 
είναι διαφορετικό κατά Χώρα ή ομάδα Χωρών.

δ) Η δαπάνη προμήθειας πτωματικού νεφρού και λοι−
πών μοσχευμάτων, εφόσον η προμήθειά τους γίνεται 
από ειδική Τράπεζα συντήρησης των οργάνων αυτών.

ε) Όλες οι αναγκαίες δαπάνες νοσηλείας στις οποίες 
περιλαμβάνονται και εκείνες που έγιναν εκτός Θεραπευ−
τηρίου για τη διάγνωση της πάθησης ή για την ολοκλή−
ρωση της θεραπείας, εφόσον κρίθηκαν απαραίτητες και 
πραγματοποιήθηκαν με σύσταση του Θεραπευτηρίου 
που ανέλαβε τη θεραπεία του ασθενή.

στ) Αν ασφαλισμένος, που βρίσκεται προσωρινά σε 
Χώρα του Εξωτερικού, εκτός της Ευρώπης, νοσηλευθεί, 
λόγω αιφνίδιας εκδήλωσης της πάθησής του, μπορεί να 
εγκριθεί εκ των υστέρων μόνο η δαπάνη νοσηλείας του, 
ύστερα από αιτιολογημένη γνωμάτευση της αρμόδιας 
Υγειονομικής Επιτροπής.

3. Οι ανωτέρω αναφερόμενες δαπάνες εγκρίνονται με 
την προϋπόθεση ότι ο ασφαλισμένος θα προσκομίσει 
τα εξής δικαιολογητικά:

α) Βεβαίωση του Θεραπευτηρίου, για τη φύση της 
ασθένειας, τη διάρκεια της νοσηλείας και προκειμένου 
περί εξωνοσοκομειακής περίθαλψης: 

β) Τη βεβαίωση του θεράποντος γιατρού, στην οποία 
φαίνεται η διάγνωση της ασθένειας, η θεραπευτική 
αγωγή, που του εφαρμόσθηκε, καθώς και η δαπάνη 
που καταβλήθηκε.

γ) Το τιμολόγιο του Θεραπευτηρίου που νοσηλεύτηκε 
και το οποίο περιλαμβάνει αναλυτικά όλα τα ποσά που 
καταβλήθηκαν για τη νοσηλεία.

δ) Την απόδειξη καταβολής εξόδων μεταφοράς και 
επιστροφής, με το μεταφορικό μέσο, που χρησιμοποι−
ήθηκε.

4. Σε περίπτωση θανάτου ασφαλισμένου στο Εξωτε−
ρικό, το Ταμείο αναλαμβάνει τις δαπάνες ταρίχευσης, 
φερέτρου και μεταφοράς της σορού του αποβιώσαντος, 
μέχρι του τόπου ενταφιασμού του στην Ελλάδα. Το 
ύψος των δαπανών αυτών, που καταβάλλει το Ταμείο, 
δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο από το ποσό που κα−
ταβάλλει, στην περίπτωση που προβλέπεται από το 
προτεινόμενο άρθρο 23 του παρόντος αυξημένο κατά 
250%.

5. Όλα τα δικαιολογητικά που προβλέπονται από τις 
σχετικές διατάξεις του Κανονισμού και από τις αποφά−
σεις του Δ.Σ. του Ταμείου, πρέπει να είναι θεωρημένα 
από την αρμόδια Προξενική Αρχή ή σε περίπτωση που 
δεν υπάρχει Προξενική Αρχή, από την αρμόδια Αστυ−
νομική ή άλλη Δημόσια Αρχή. Σε περίπτωση που τα πιο 
πάνω δικαιολογητικά είναι σε ξένη γλώσσα, απαιτείται 
επίσημη μετάφρασή τους από το Υπουργείο Εξωτερι−
κών.

6. Κατά την κρίση του Δ.Σ., μπορεί να προκαταβάλ−
λεται μέρος των δαπανών για νοσήλια, για όσες ημέ−
ρες ορίζει η απόφαση της Υγειονομικής Επιτροπής του 
Ταμείου. Η προκαταβολή αυτή χορηγείται με βάση τα 
απαιτούμενα δικαιολογητικά για το ταξίδι (διαβατήριο 

και εισιτήριο ή βεβαίωση στην οποία να φαίνεται ότι 
έχει κλεισθεί θέση).

Σε περίπτωση θανάτου του ασθενή στο Εξωτερικό 
δεν αναζητείται η δαπάνη που προκαταβλήθηκε, εφό−
σον προκύπτει από αποδείξεις ότι πραγματοποιήθηκαν 
δαπάνες συναφείς με τη νοσηλεία ή τη μεταφορά του 
νεκρού, μέχρι του ποσού της δαπάνης που προκατα−
βλήθηκε. Σε περίπτωση που η προκαταβολή υπερβαίνει 
τις ανωτέρω σχετικές δαπάνες επιστρέφεται.

Καμιά δαπάνη νοσηλείας στο Εξωτερικό δεν αναγνω−
ρίζεται, αν δεν έχει τηρηθεί η διαδικασία που προ−
βλέπεται από τις σχετικές διατάξεις του Κανονισμού 
Υγείας και δεν προσκομισθούν όλα τα δικαιολογητικά 
που απαιτούνται.

7. Στους Δημοσιογράφους και Φωτορεπόρτερ που 
είναι ασφαλισμένοι στον Τομέα Υγείας ΤΑΙΣΥΤ και υπη−
ρετούν με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου σε Γραφεία 
Τύπου χωρών εκτός Ε.Ε. και ΕΟΧ, (ν. 3144/2003, ΦΕΚ 111 
Α αρθ. 17 παρ. 2) σε περίπτωση ασθένειας κατά την 
παραμονή τους στο εξωτερικό αποδίδονται από τον 
ασφαλιστικό οργανισμό δαπάνες ως ακολούθως:

Για τις ιατρικές επισκέψεις και κάθε είδους εξετά−
σεις και ιατρικές πράξεις τα προβλεπόμενα από τον 
Κανονισμό του Φορέα για παροχή περίθαλψης στην 
ημεδαπή. Για την απόδοση των δαπανών τα σχετικά 
δικαιολογητικά υποβάλλονται στον οικείο ασφαλιστικό 
οργανισμό εντός εξαμήνου (6) από την πραγματοποίηση 
της δαπάνης. Υποβάλλονται τα πρωτότυπα αναλυτικά 
τιμολόγια ή οι σχετικές πρωτότυπες εξοφλητικές απο−
δείξεις θεωρημένες από την αρμόδια προξενική αρχή 
ή ελλείψει αυτής από την αρμόδια αστυνομική ή άλλη 
δημόσια αρχή και επίσημα μεταφρασμένα.

Με απόφαση Δ.Σ. του ΕΤΑΠ−ΜΜΕ καθορίζεται ο τρό−
πος και η διαδικασία απόδοσης της σχετικής δαπάνης, 
τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, καθώς και κάθε άλλη 
αναγκαία λεπτομέρεια.

Άρθρο 17

Πρόσθετη περίθαλψη

Προθέσεις και θεραπευτικά μέσα
1. Στους ασφαλισμένους του Κλάδου Υγείας του Τα−

μείου και τα μέλη της οικογένειας τους παρέχονται 
όλα τα ενδεδειγμένα προς αποκατάσταση της υγείας 
τους ή προς ανακούφιση από τη νοσηρή τους κατάστα−
ση ειδικά θεραπευτικά μέσα και προθέσεις μετά από 
γνωμάτευση του θεράποντα γιατρού και έγκριση του 
ελεγκτή γιατρού του Ταμείου.

Τα ορθοπεδικά υποδήματα και οι ζώνες (για την ίδια 
πάθηση) χορηγούνται, τα μεν υποδήματα, ανά έξι μήνες, 
οι δε ζώνες ανά έτος (1).

Τα ορθοπεδικά και ακουστικά μηχανήματα, τεχνητά 
μέλη, οι οφθαλμοί καθώς και τα λοιπά πρόσθετα είδη 
χορηγούνται μία (1) φορά κάθε τέσσερα χρόνια. Η χο−
ρήγηση μετά δύο (2) χρόνια, ορθοπεδικών μηχανημάτων 
και ακουστικών βαρηκοΐας, γίνεται με την προϋπόθε−
ση ότι αυτά καταστράφηκαν ή υπολειτουργούν και γι’ 
αυτό προσκομίζονται στην Υγειονομική Υπηρεσία του 
Ταμείου για έλεγχο.

2. Η χορήγηση της πρόσθετης περίθαλψης του παρό−
ντος άρθρου γίνεται μετά από έγκριση του γιατρού ελε−
γκτή του Ταμείου, εκτός ειδικών περιπτώσεων υψηλού 
κόστους για τις οποίες αποφασίζει το Δ.Σ. μετά από πα−
ραπομπή προς αυτό από την Υγειονομική Επιτροπή.
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3. Για την προμήθεια των ζωνών, των κηλεπιδέσμων 
και λοιπών ειδών, εκτός των ακουστικών βαρηκοΐας, 
αποδίδεται μέχρι του ποσού των τριών (3) Η.Α.Ε., όπως 
αυτό ισχύει και αναπροσαρμόζεται κάθε φορά. Εάν το 
ποσό υπερβαίνει τα 3 Η.Α.Ε. η τιμή καθορίζεται μετά 
την υποβολή τριών προσφορών, και αν υπερβαίνει τα 10 
Η.Α.Ε. εκτός από τις προσφορές ζητείται και η γνωμά−
τευση της Α.Υ.Ε. του Ταμείου. Ειδικότερα, για την αγο−
ρά ακουστικών βαρηκοΐας, τα παραπάνω χορηγούνται 
ανεξαρτήτως βαρύτητας της πάθησης. Η συμμετοχή 
του ασφαλισμένου καθορίζεται σε ποσοστό 20% στο 
κατά περίπτωση χορηγούμενο ποσό.

Ομματοϋάλια 
1. Στους ασφαλισμένους των Τομέων Υγείας χορη−

γούνται επανορθωτικά γυαλιά (ομματοϋάλια) με βάση 
τη συνταγή του θεράποντα ιατρού και προσκόμιση του 
σχετικού Δελτίου Παροχής Υπηρεσιών από τον οπτικό, 
ως εξής: 

Δύο σκελετοί (ένας για κοντά και ένας για μακριά) 
χορηγούνται κάθε δύο χρόνια και δύο (2) ζεύγη κρυ−
στάλλων (ένα για κοντά και ένα για μακριά) χορηγού−
νται κάθε χρόνο (1), εκτός ειδικών περιπτώσεων για 
τις οποίες αποφασίζει το Δ.Σ. μετά από εισήγηση της 
Υγειονομικής Επιτροπής.

 Όταν πρόκειται για παιδιά μέχρι 14 ετών, δύναται 
να χορηγηθεί και πριν τα δύο (2) χρόνια σκελετός με 
φακούς ασφαλείας (άθραυστα), μετά από αιτιολογημένη 
γνωμάτευση του θεράποντα οφθαλμιάτρου.

Για την προμήθεια σκελετού των άμεσα ασφαλισμέ−
νων του Ταμείου χορηγείται ποσό μέχρι πέντε (5) Η.Α.Ε., 
όπως αυτό ισχύει και αναπροσαρμόζεται κάθε φορά, και 
για τα κρύσταλλα το ίδιο ποσό. Για τα έμμεσα μέλη η 
συμμετοχή καθορίζεται σε ποσοστό 20% στο χορη−
γούμενο ποσό.

2. Στους ασφαλισμένους χορηγούνται φακοί επαφής 
ανά διετία, και με απόσταση τουλάχιστον έξι (6) μηνών 
από τυχόν αγορά γυαλιών, σε περίπτωση υψηλής μυωπί−
ας, υπερμετρωπίας, πάνω από 6 βαθμούς, κερατοειδόκω−
νου, σε μάτια που έχουν χειρουργηθεί από καταρράκτη 
και για θεραπευτικούς σκοπούς, όταν υπάρχουν παθήσεις 
στον κερατοειδή χιτώνα Στο διάστημα της διετίας για 
το οποίο χορηγούνται φακοί επαφής δεν χορηγούνται 
ομματοϋάλια. Επίσης δεν χορηγούνται υγρά φακών επα−
φής Το ποσό που καταβάλλεται για την προμήθεια των 
φακών επαφής είναι έως 5 Η.Α.Ε., όπως αυτό ισχύει και 
αναπροσαρμόζεται κάθε φορά, με συμμετοχή των εμμέ−
σων μελών σε ποσοστό 20% στο χορηγούμενο ποσό. 

Αναλώσιμα υλικά
1. Σε χρονίως πάσχοντες (διαβητικούς, νεφροπαθείς, 

καρκινοπαθείς, πάσχοντες από μεσογειακή αναιμία κ.λ.π.) 
χορηγούνται τα κατωτέρω ειδικά αναλώσιμα υλικά, σε πο−
σότητα ανά μήνα και για όσο χρόνο κρίνεται επιβεβλημένο, 
μετά από αίτηση του ασφαλισμένου, που συνοδεύεται από 
γνωμάτευση του θεράποντα γιατρού και μετά από έγκριση 
του ελεγκτή ιατρού ο οποίος δύναται, σε εξαιρετικές πε−
ριπτώσεις, εφόσον το κρίνει απαραίτητο, να παραπέμπει 
προς γνωμάτευση στην ΑΥΕ του Ταμείου:

α) Μετρητές σακχάρου, σύριγγες ινσουλίνης, βελόνες, 
συστήματα για μέτρηση του σακχάρου στο αίμα και τα 
ούρα των πασχόντων από σακχαρώδη διαβήτη.

β) Επιδεσμικό υλικό, προϊόντα παραφύση στομίων μαζί 
με τα παρακολουθήματά των, καθετήρες, ουροσυλλέ−
κτες, τραχειοσωλήνες κλπ. μέσα.

γ) Όλα τα ιατρικά μέσα ή φαρμακευτικά διαλύματα 
που απαιτούνται στους υποβαλλόμενους σε αιμοκάθαρ−
ση και μεταγγίσεις χρονίως πάσχοντες.

Στις περιπτώσεις αυτές το Ταμείο καταβάλλει στον 
ασφαλισμένο το ποσό που αναγράφεται στην απόδειξη 
του Φαρμακείου, η οποία θα προσκομίζεται εντός τριών 
(3) μηνών στο Ταμείο.

Ειδικά προϊόντα
1. Σε όσους πάσχουν από μεταβολικά νοσήματα π.χ. 

φαινυλκετονουρία, γαλακτοζουρία κ.ά. ή παρουσιάζουν 
διαταραχή στην απορρόφηση τροφών, χορηγούνται 
δωρεάν ειδικά προϊόντα και σκευάσματα ειδικής δια−
τροφής, που είναι απαραίτητα για τη διαιτητική τους 
αγωγή. Για την πιστοποίηση της νόσου απαιτείται γνω−
μάτευση διευθυντή πανεπιστημιακής κλινικής ή κλινικής 
του Ε.Σ.Υ. σχετικά με την πάθηση και τελική έγκριση από 
τον ελεγκτή γιατρό του Ταμείου μετά από γνωμάτευση 
της ΑΥΕ του Ταμείου. 

2. Η παραπομπή στην ΑΥΕ θα γίνεται άπαξ και εκτός 
από την έγκριση της ποσότητας και του είδους των ει−
δικών προϊόντων, θα καθορίζεται και το χρονικό διάστη−
μα χορήγησής τους. Η διαδικασία θα επαναλαμβάνεται 
εξαρχής, αφού λήξει το καθορισθέν χρονικό διάστημα, 
και εφόσον παρουσιασθεί ανάγκη επαναχορήγησης των 
ειδικών προϊόντων.

Άρθρο 18

Συμμετοχή στις Δαπάνες περίθαλψης

1. Οι άμεσα και έμμεσα ασφαλισμένοι του Κλάδου 
Υγείας δεν έχουν συμμετοχή στις δαπάνες των πάσης 
φύσεως παρακλινικών εξετάσεων, ειδικών θεραπειών, 
προθέσεων και λοιπών θεραπευτικών μέσων, εκτός εάν 
ορίζεται διαφορετικά σε συγκεκριμένα άρθρα του πα−
ρόντος Κανονισμού. 

2. Από τις δαπάνες περίθαλψης, όπου τυχόν αναφέρε−
ται συμμετοχή, εξαιρούνται αυτής οι άμεσα και έμμεσα 
ασφαλισμένοι που πάσχουν από AIDS, νεοπλάσματα 
όλων των συστημάτων, μεσογειακή αναιμία ή άλλες 
συγγενείς αναιμίες, αιμορροφιλία, σακχαρώδη διαβήτη 
και υποβάλλονται σε θεραπεία με ινσουλίνη, υποφυσι−
ογενή νανισμό και νεφρική ανεπάρκεια. 

3. Οι ασφαλισμένες, όταν πρόκειται για εγκυμοσύνη, 
τοκετό και των συνεπειών αυτών, απαλλάσσονται από 
κάθε συμμετοχή στις δαπάνες ιατροφαρμακευτικής πε−
ρίθαλψης. Η απαλλαγή αυτή εγκρίνεται από τον γιατρό 
ελεγκτή του Ταμείου μετά από αίτηση της ασφαλι−
σμένης συνοδευόμενη από σχετική γνωμάτευση του 
γιατρού−θεραπευτή.

4. Στους ασφαλισμένους που πάσχουν από τετρα−
πληγία ή παραπληγία, η χορήγηση των ορθοπεδικών 
μηχανημάτων−βοηθημάτων γίνεται χωρίς συμμετοχή.

5. Με απόφαση της ΑΥΕ του Ταμείου μπορεί να απαλ−
λαγούν από κάθε συμμετοχή ασφαλισμένοι, που πά−
σχουν από σοβαρές και πολυδάπανες νόσους διαρκείας 
πλέον των έξι (6) μηνών.

Άρθρο 19

Υγειονομικές Επιτροπές

Στο ΕΤΑΠ−ΜΜΕ συνιστώνται Πρωτοβάθμια και Δευ−
τεροβάθμια Υγειονομική Επιτροπή αποτελούμενες από 
τρία (3) μέλη η κάθε μία ως εξής:
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1. Πρωτοβάθμια Υγειονομική:
α) Από γιατρό ελεγκτή του Ταμείου, ως Πρόεδρο, με 

ειδικότητα Παθολογίας ή Γενικής Ιατρικής, που υπηρετεί 
στο Ταμείο ως μόνιμος ή με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου 
αορίστου χρόνου. Σε περίπτωση ύπαρξης περισσοτέρων 
του ενός υποψηφίων, που έχουν τα ίδια προσόντα, ως 
Πρόεδρος ορίζεται εκείνος με τον περισσότερο χρό−
νο υπηρεσίας ως ελεγκτής ιατρός του Ταμείου. Όταν 
ο Πρόεδρος απουσιάζει ή κωλύεται, τον αναπληρώνει 
ιατρός ελεγκτής με τα ίδια προσόντα.

β) Από δυο (2) γιατρούς, ως μέλη, που υπηρετούν 
στο Ταμείο με οποιαδήποτε σχέση εργασίας και έχουν 
πενταετή (5) τουλάχιστον άσκηση του ιατρικού επαγ−
γέλματος, με ειδικότητα Παθολογίας, Γενικής Ιατρικής ή 
Γενικής Χειρουργικής. Σε περίπτωση που δεν υπηρετούν 
στο Ταμείο ιατροί των συγκεκριμένων ειδικοτήτων, ως 
μέλη ορίζονται ιατροί των ίδιων ειδικοτήτων με τουλά−
χιστον πενταετή άσκηση του ιατρικού επαγγέλματος 

γ) Ως αναπληρωτές των μελών δύνανται να ορισθούν 
δύο γιατροί ειδικότητας νευρολογίας και ορθοπεδι−
κής αντίστοιχα και σε περίπτωση που στο Ταμείο δεν 
υπηρετούν ιατροί των ανωτέρω ειδικοτήτων, ως μέλη 
ορίζονται ιατροί των ίδιων ειδικοτήτων με τουλάχιστον 
πενταετή άσκηση του ιατρικού επαγγέλματος. Οι ανα−
πληρωτές αντικαθιστούν τα τακτικά μέλη όχι μόνο όταν 
αυτά απουσιάζουν ή κωλύονται, αλλά και κάθε φορά 
που συζητούνται θέματα, που άπτονται της ειδικότητάς 
τους.

δ) Χρέη εισηγητή εκτελεί ο Δ/ντής της οικείας Δ/
νσης της οποίας τα θέματα εξετάζονται κάθε φορά, 
και γραμματέα ένας μόνιμος υπάλληλος του Ταμείου, 
που ορίζεται με τον αναπληρωτή του από το Διοικητικό 
Συμβούλιο αυτού. 

2. Δευτεροβάθμια Υγειονομική Επιτροπή
α) Από ένα (1) γιατρό ελεγκτή του Ταμείου, ως Πρό−

εδρο, με ειδικότητα Παθολογίας, που υπηρετεί στο 
Ταμείο ως μόνιμος ή με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού 
δικαίου αορίστου χρόνου.

Σε περίπτωση ύπαρξης περισσοτέρων του ενός υπο−
ψηφίων, που έχουν τα ίδια προσόντα, ως Πρόεδρος 
ορίζεται εκείνος που έχει τον περισσότερο χρόνο υπη−
ρεσίας ως ιατρός ελεγκτής του Ταμείου. Όταν ο Πρό−
εδρος απουσιάζει ή κωλύεται, τον αναπληρώνει ιατρός 
ελεγκτής με τα ίδια προσόντα.

β) Από δυο (2) γιατρούς, ως μέλη, που υπηρετούν στο 
Ταμείο ως μόνιμοι ή με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, 
ειδικότητας Παθολογίας, Γενικής Ιατρικής ή Γενικής 
Χειρουργικής, και σε περίπτωση που στο Ταμείο δεν 
υπηρετούν ιατροί των ανωτέρω ειδικοτήτων, ως μέλη 
ορίζονται ιατροί των ίδιων ειδικοτήτων με τουλάχιστον 
πενταετή άσκηση του ιατρικού επαγγέλματος. 

γ) Ως αναπληρωτές των μελών ορίζονται δύο γιατροί 
ειδικοτήτων νευρολογίας και ορθοπεδικής αντίστοιχα 
και σε περίπτωση που στο Ταμείο δεν υπηρετούν ιατροί 
των ανωτέρω ειδικοτήτων, ως μέλη ορίζονται ιατροί των 
ίδιων ειδικοτήτων με τουλάχιστον πενταετή άσκηση του 
ιατρικού επαγγέλματος. Οι αναπληρωτές αντικαθιστούν 
τα τακτικά μέλη όχι μόνο όταν αυτά απουσιάζουν ή κω−
λύονται, αλλά και κάθε φορά που συζητούνται θέματα, 
που άπτονται της ειδικότητάς τους.

δ) Στην Δευτεροβάθμια Υγειονομική Επιτροπή, δεν 
μπορεί να μετέχει μέλος, που μετείχε στην Πρωτο−

βάθμια Υγειονομική Επιτροπή, κατά γνωμάτευσης της 
οποίας έχει ασκηθεί η ένσταση.

ε) Χρέη εισηγητή εκτελεί ο Δ/ντής της οικείας Δ/
νσης της οποίας τα θέματα εξετάζονται κάθε φορά, 
και γραμματέα ένας μόνιμος υπάλληλος του Ταμείου, 
που ορίζεται με τον αναπληρωτή του από το Διοικητικό 
Συμβούλιο αυτού. 

3. Ο Πρόεδρος και τα μέλη της Πρωτοβάθμιας και Δευ−
τεροβάθμιας Υ.Ε. διορίζονται με απόφαση του Υπουργού 
Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, ύστερα από 
πρόταση του Δ.Σ. του Ταμείου για δύο (2) έτη.

4. Η Πρωτοβάθμια Υγειονομική Επιτροπή είναι αρμόδια 
για την γνωμάτευση επί θεμάτων υγειονομικής περί−
θαλψης ασφαλισμένων του Κλάδου Υγείας του Ταμείου 
στις περιπτώσεις, που από τις διατάξεις του παρόντος 
Κανονισμού προβλέπεται, καθώς και επί θεμάτων κρίσης 
αναπηρίας, για την υπαγωγή στην ασφάλιση ασφαλι−
σμένων των Τομέων Σ.Ε.Υ.Π.Α και Α.Τ.Τ.Α.Θ. 

5. Η Β/βάθμια Υ.Ε. είναι αρμόδια για γνωμάτευση ύστε−
ρα από ένσταση κατά απορριπτικών αποφάσεων της Α΄ 
βάθμιας Υ.Ε. ή για όποιο άλλο θέμα έχει αρμοδιότητα. 
Δικαίωμα ένστασης κατά των γνωματεύσεων της Α.Υ.Ε. 
για τις παροχές που εμπίπτουν στον παρόντα Κανο−
νισμό, έχουν οι ασφαλισμένοι του Κλάδου Υγείας του 
Ταμείου, όπως και το Ταμείο, μέσα σε ένα (1) ημερολο−
γιακό μήνα από την γνωστοποίηση και την έκδοση ης 
γνωμάτευσης της Α΄ βάθμιας Υ.Ε, αντίστοιχα. 

6. Η Α.Υ.Ε. και η Β.Υ.Ε. συνεδριάζουν μία φορά την 
εβδομάδα και έκτακτα όταν παρουσιασθεί ανάγκη. Οι εν 
λόγω Επιτροπές βρίσκονται σε απαρτία όταν παρευρί−
σκονται όλα τα τακτικά ή αναπληρωματικά αυτών μέλη. 
Στις συνεδριάσεις των Επιτροπών τηρούνται πρακτικά 
στα οποία καταχωρούνται οι γνωματεύσεις αυτών, και 
υπογράφονται από τον Πρόεδρο, τα μέλη και το γραμ−
ματέα. Αντίγραφο των γνωματεύσεων παραδίδεται στον 
ασφαλισμένο.

7. Στον Πρόεδρο, τα μέλη, τον εισηγητή και τον γραμ−
ματέα των Υ.Ε. καταβάλλεται αποζημίωση, σύμφωνα 
με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις περί αποζημιώ−
σεων μελών συλλογικών οργάνων του Δημοσίου και 
των ΝΠΔΔ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

ΠΑΡΟΧΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΣΕ ΧΡΗΜΑ

Άρθρο 20

Eπίδομα Λουτροθεραπείας− Αεροθεραπείας

Eπίδομα Λουτροθεραπείας
1. Οι άμεσα ασφαλισμένοι του Κλάδου Υγείας του 

ΕΤΑΠ−ΜΜΕ και οι ασφαλισμένοι σύζυγοί τους δικαιού−
νται επίδομα λουτροθεραπείας ύστερα από γνωμάτευ−
ση της Υγειονομικής Επιτροπής του Ταμείου και αφού 
προσκομίσουν τα σχετικά δικαιολογητικά διαμονής και 
λουτροπηγής.

Ειδικότερα, για τη διαμονή απαιτείται νόμιμο δελτίο 
παροχής υπηρεσιών ή εάν πρόκειται για ενοικιαζόμενο 
διαμέρισμα, ιδιωτικό συμφωνητικό μίσθωσης θεωρη−
μένη από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. του εκμισθωτή. Για δε 
τη λουτροπηγή, τα σχετικά αποκόμματα των λούσε−
ων και νόμιμη απόδειξη στην οποία θα αναφέρεται το 
ποσό που καταβλήθηκε και ο αριθμός των λούσεων 
που πραγματοποιήθηκαν. Από την Υγειονομική Επιτρο−
πή καθορίζεται η πάθηση, το είδος και ο αριθμός των 
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ενδεικνυόμενων λούσεων, καθώς και η ιαματική πηγή 
στην οποία γίνεται η λουτροθεραπεία.

2. Το επίδομα χορηγείται για όσες ημέρες γνωμοδο−
τήσει η Α.Υ.Ε. του Ταμείου, ότι ο ασφαλισμένος παρου−
σιάζει πάθηση για την οποία η λουτροθεραπεία έχει 
θεραπευτική αξία. Ο αριθμός των ιαματικών λουτρών, 
που εγκρίνονται κάθε χρόνο και για την ίδια νοσηλευτι−
κή περίοδο, δε μπορεί να είναι μεγαλύτερος από είκοσι 
(20) λούσεις.

Το ύψος του επιδόματος, που καταβάλλεται, στους 
σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου δικαι−
ούχους, ανέρχεται στο ύψος του ενδεκαπλάσιου του 
εκάστοτε ισχύοντος τεκμαρτού ημερομισθίου της ανώ−
τατης ασφαλιστικής κλάσης του ΙΚΑ−ΕΤΑΜ. Το επίδομα 
αυτό καλύπτει τη δαπάνη για πλήρη λουτρική περίοδο 
είκοσι (20) λούσεων. 

Οι αιτήσεις υποβάλλονται στο Ταμείο από την 1η Απρι−
λίου έως την 31η Ιουλίου κάθε έτους και ως λουτρική 
περίοδος ορίζεται το διάστημα από 15 Μαΐου έως 15 
Οκτωβρίου. Το επίδομα λουτροθεραπείας καταβάλλεται 
από το Ταμείο στον ασφαλισμένο μετά την προσκόμι−
ση των απαραίτητων δικαιολογητικών και μέσα σε ένα 
εξάμηνο(6) από τη λήξη της λουτροθεραπείας. 

Επίδομα Αεροθεραπείας
1. To επίδομα αεροθεραπείας μπορεί να χορηγείται 

κατά τη θερινή περίοδο κάθε έτους στους ασφαλισμέ−
νους και συνταξιούχους λόγω γήρατος και αναπηρίας 
του Ταμείου, σύμφωνα με τις διατάξεις του α.ν. 124/1967, 
όπως ισχύει, και τους όρους που ορίζονται με τις κατ’ 
εξουσιοδότηση των διατάξεων του νόμου αυτού απο−
φάσεις. 

2. Το επίδομα αεροθεραπείας χορηγείται σε όσους 
πάσχουν από φυματίωση, καρκίνο των πνευμόνων ή 
πνευμονοκονίαση, νεφρική ανεπάρκεια ή έχουν υπο−
βληθεί σε μεταμόσχευση νεφρού, πνευμονοπάθεια με 
ποσοστό αναπηρίας 80% στην πνευμονική νόσο και 
σε όσους έχουν υποβληθεί σε μεταμόσχευση πνευμό−
νων, καρδιάς και ήπατος. Το επίδομα αεροθεραπείας 
δικαιούνται και οι πάσχοντες από φυματίωση και στην 
περίπτωση που παίρνουν βοήθημα τύπου συντάξεως 
λόγω φυματίωσης ή επίδομα διαιτολογίου. 

3. Οι δικαιούχοι ασφαλισμένοι και συνταξιούχοι που 
έχουν υποβληθεί σε μεταμόσχευση νεφρού, πνευμόνων, 
καρδιάς και ήπατος δικαιούνται του επιδόματος αερο−
θεραπείας εφ’ όρου ζωής. 

Απαραίτητη προϋπόθεση για τη χορήγηση του επι−
δόματος είναι:

α) οι συνταξιούχοι λόγω γήρατος να έχουν ποσοστό 
αναπηρίας από τις προαναφερόμενες αιτίες άνω του 
33%

β) οι εν ενεργεία ασφαλισμένοι να επιδοτούνται λόγω 
ασθένειας για τις παραπάνω παθήσεις κατά το χρονικό 
διάστημα από 1.6 μέχρι 31.8. κάθε έτους, έστω και κατά 
το τμήμα του διαστήματος αυτού

4. Δεν δικαιούνται επιδόματος αεροθεραπείας:
α) Όσοι παίρνουν το επίδομα αυτό από οποιαδήποτε 

άλλη πηγή
β) Όσοι νοσηλεύονται, εφόσον τους καταβάλλονται 

οι δαπάνες της νοσηλείας ή τους παρέχονται έξοδα 
ενοικίων ή γενικά έξοδα θερινής διαμονής, εφόσον το 
χρονικό διάστημα για το οποίο καταβάλλονται οι ανω−
τέρω παροχές αντιστοιχεί στο μεγαλύτερο τμήμα του 

χρονικού διαστήματος, που ορίζεται από τις διατάξεις 
της παρ. β.

5. Το επίδομα αεροθεραπείας χορηγείται μετά από 
γνωμάτευση του γιατρού ελεγκτή και απόφαση της ΑΥΕ 
του Ταμείου. Το ποσό του επιδόματος αεροθεραπείας 
είναι ίσο με αυτό που καθορίζεται με κοινή Υπουργική 
απόφαση προσαυξανόμενο κατά 30% κάθε φορά, εφό−
σον το επιτρέπει η οικονομική κατάσταση του κατά 
περίπτωση Τομέα του Ταμείου. 

Άρθρο 21

 Επίδομα ασθένειας

1. Οι ασφαλισμένοι του Κλάδου Υγείας δικαιούνται 
το επίδομα ασθενείας, εφόσον έχουν τις εξής προϋ−
ποθέσεις:

α) Έχουν συμπληρώσει χρόνο ασφάλισης στο Ταμείο 
τριών (3) μηνών.

β) Δεν λαμβάνουν σύνταξη από το Ταμείο.
γ) Απέχουν από την εργασία τους λόγω ασθενείας 

που δεν οφείλεται σε δόλο αυτών.
 δ) Η αποχή από την εργασία λόγω ασθενείας, διήρκε−

σε περισσότερο από τρεις (3) τουλάχιστον ημέρες.
2. Προσδιορισμός του ποσού του επιδόματος ασθε−

νείας.
α) Στους ασφαλισμένους Εφημεριδοπώλες του Τομέα 

Υγείας Εφημεριδοπωλών και Υπαλλήλων Πρακτορείων 
Αθηνών, καταβάλλεται επίδομα ασθενείας, ίσο με το 
100% των συντάξιμων αποδοχών των ασφαλισμένων, 
προσαυξανόμενο κατά 10% για κάθε προστατευόμενο 
μέλος οικογένειας αυτού, όπως αυτά ορίζονται από το 
άρθρο 2 του παρόντος Κανονισμού. 

β) Στους ασφαλισμένους συντάκτες και μισθωτούς 
ασφαλισμένους όλων των Τομέων του Κλάδου Υγεί−
ας του Ταμείου, που αποδεδειγμένα απέχουν από την 
εργασία τους, λόγω ασθενείας πέραν των 3 ημερών, 
καταβάλλεται από το Ταμείο επίδομα ασθενείας. Το 
ύψος του επιδόματος αυτού είναι ίσο με το 100% του 
ποσού του ασφαλιστέου κατά το χρόνο της ασθενείας 
του μισθού.

γ) Στους ασφαλισμένους ιδιοκτήτες, ΑΞΤ και Φωτ/
φους, που αποδεδειγμένα απέχουν από την εργασία 
τους για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 10 ημερών, 
καταβάλλεται ημερήσιο βοήθημα από το Ταμείο, από 
την 1η ημέρα της ασθενείας τους. Το ύψος του βοηθήμα−
τος αυτού, ισούται με το εκάστοτε ισχύον ημερομίσθιο 
ανειδικεύτου εργάτη (ΗΑΕ) επί τον αριθμό των ημερών 
ασθενείας και μέχρι ένα εξάμηνο κατ’ ανώτατο όριο. 

3. Το επίδομα ασθενείας καταβάλλεται και για τις μη 
εργάσιμες ημέρες. Ως πρώτη ημέρα επιδότησης λαμ−
βάνεται εκείνη, που από το θεράποντα γιατρό διαπι−
στώθηκε η ασθένεια, η οποία δεν μπορεί να είναι πριν 
από τρεις (3) ημέρες από την έκδοση της γνωμάτευσης 
του γιατρού ελεγκτή του Ταμείου, και εφόσον ο ασθε−
νής δεν εργάσθηκε σύμφωνα με βεβαίωση του οικείου 
εργοδότη για τους μισθωτούς όλων των Τομέων και 
βεβαίωση της οικείας επαγγελματικής οργάνωσης για 
τις λοιπές κατηγορίες Ασφαλισμένων (εφημεριδοπώλες, 
ιδιοκτήτες, ΑΞΤ, Φωτ/φους).

4. Το επίδομα ασθένειας χορηγείται με απόφαση Δι−
ευθυντού του οικείου Τομέα. Για διάστημα έως και ένα 
(1) μήνα συνεχόμενης ή τμηματικής ασθένειας, το επί−
δομα χορηγείται μετά από γνωμάτευση του θεραπευτή 
γιατρού και έγκριση του ελεγκτή ιατρού. Για διάστημα 
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συνεχόμενης ή τμηματικής ασθένειας πέραν του ενός 
(1) μηνός και μέχρι και ένα (1) έτος, το επίδομα χορηγεί−
ται μετά από γνωμάτευση του γιατρού θεραπευτή και 
έγκριση της Α.Υ.Ε. του Ταμείου. Στα παραπάνω χρονικά 
διαστήματα περιλαμβάνεται ο χρόνος επιδότησης από 
την πρώτη μέρα της αναρρωτικής άδειας των ασφαλι−
σμένων, νοσηλευόμενων ή μη.

5. Το ημερήσιο επίδομα ασθένειας, όπως προσδιο−
ρίζεται στην παρ. 2, του άρθρου αυτού, χορηγείται σε 
ποσοστό 50% για διάστημα συνεχόμενης ή τμηματικής 
ασθένειας, πέραν του έτους. Για ασθένεια πέραν του 
έτους, ο ασφαλισμένος έχει δικαίωμα παραπομπής στην 
κατά περίπτωση αρμόδια Υγειονομική Επιτροπή για χο−
ρήγηση προσωρινής σύνταξης.

6. Από το καταβαλλόμενο ποσό επιδόματος ασθένειας, 
προκειμένου οι ημέρες επιδότησης να λαμβάνονται ως 
ημέρες ασφάλισης στους οικείους Τομείς του Κλάδου 
Υγείας του Ταμείου, παρακρατείται εισφορά σε ποσο−
στό 2% υπέρ αυτών. 

Άρθρο 22

Επίδομα κυήσεως και λοχείας

1. Σε περίπτωση τοκετού εν ενεργεία ασφαλισμένης 
του Ταμείου χορηγείται ημερήσιο επίδομα κυοφορίας 
και λοχείας για δεκαεπτά (17) εβδομάδες ή εκατόν δεκα−
εννιά (119) ημέρες, οκτώ (8) εβδομάδες ή πενήντα έξι (56) 
ημέρες υποχρεωτικά πριν από την πιθανή ημερομηνία 
του τοκετού και εννιά (9) εβδομάδες ή εξήντα τρεις (63) 
ημέρες μετά τον τοκετό.

Εάν ο τοκετός πραγματοποιηθεί σε χρόνο προγενέ−
στερο από αυτόν που αρχικά είχε πιθανολογηθεί, οι 
ημέρες επιδότησης κυοφορίας που αντιστοιχούν στο 
χρονικό διάστημα μεταξύ της πραγματικής και της πι−
θανής ημέρας του τοκετού, μεταφέρονται μετά το επί−
δομα λοχείας, ώστε ο συνολικός χρόνος επιδότησης να 
ανέρχεται σε εκατό δεκαεννιά (119) ημέρες. Η ημέρα της 
έναρξης της πριν από τον τοκετό ανικανότητας λόγω 
κυοφορίας ορίζεται με γνωμάτευση του γιατρού θερα−
πευτή θεωρουμένης από την ΑΥΕ του Ταμείου.

Το επίδομα κυήσεως και λοχείας καταβάλλεται για 
όσες ημέρες της χρονικής περιόδου, που ορίζεται από 
την προηγούμενη παράγραφο, η ασφαλισμένη απέχει 
από την εργασία της, συμπεριλαμβανομένων και των 
μη εργάσιμων ημερών, οι οποίες σε καμία περίπτωση 
δεν μπορούν να υπερβούν συνολικά τις 119.

2. Το ποσό του επιδόματος κυήσεως και λοχείας ισού−
ται με το ποσό του επιδόματος ασθενείας, όπως αυτό 
προσδιορίζεται από τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 
21 του παρόντος Κανονισμού. Από το καταβαλλόμενο 
ποσό επιδόματος κυοφορίας και λοχείας, προκειμέ−
νου οι ημέρες επιδότησης να λαμβάνονται ως ημέρες 
ασφάλισης στους οικείους Τομείς του Κλάδου Υγείας 
του Ταμείου, παρακρατείται εισφορά σε ποσοστό 2% 
υπέρ αυτών. 

3. Σε περίπτωση διαδοχικής ασφάλισης το Ταμείο, 
εάν είναι ο απονέμων φορέας, χορηγεί στη δικαιούχο, 
σύμφωνα με τα παραπάνω, τα επιδόματα μητρότητας 
εξ ολοκλήρου, χωρίς συμμετοχή των άλλων φορέων.

Άρθρο 23

 Έξοδα μετακίνησης και μεταφοράς ασθενών −
έξοδα κηδείας

Έξοδα μετακίνησης και μεταφοράς ασθενών
1. Οι Τομείς Υγείας αναλαμβάνουν στις περιπτώσεις 

βαριά ασθενών τα έξοδα μεταφοράς τους, όταν έχουν 
ανάγκη να μεταφερθούν για ειδική εξέταση ή θεραπεία, 
που δεν μπορεί να γίνει στον τόπο διαμονής τους. Η με−
ταφορά του ασθενούς μπορεί να γίνει με οποιοδήποτε 
μεταφορικό μέσο. Σε περιπτώσεις σοβαρών τραυματι−
σμών, ατυχημάτων ή άλλων σοβαρών περιστατικών οι 
Τομείς Υγείας αναλαμβάνουν και τα έξοδα μεταφοράς 
συνοδού, εφόσον η κρισιμότητα του περιστατικού επι−
βάλει τη χρησιμοποίησή του.

2. Για την αναγνώριση της δαπάνης μεταφοράς απαι−
τείται προηγουμένως γνωμάτευση του θεράποντα ια−
τρού, στην οποία ορίζεται και το μεταφορικό μέσο, 
καθώς και έγκριση του ιατρού ελεγκτή. Σε έκτακτες 
περιπτώσεις, η μεταφορά πραγματοποιείται χωρίς τη 
σχετική γνωμάτευση του ιατρού, η καταβολή όμως της 
δαπάνης γίνεται μετά από έγκριση του γιατρού ελεγκτή. 
Για την απόδοση της γενομένης δαπάνης απαιτείται να 
προσκομισθούν τα σχετικά δικαιολογητικά, που να απο−
δεικνύουν ότι πραγματοποιήθηκε η μεταφορά, εφόσον 
το περιστατικό ήταν εξαιρετικά επείγον.

3. Έξοδα μεταφοράς μέσα στην πόλη που διαμένουν 
οι ασφαλισμένοι χορηγούνται μόνο σε νεφροπαθείς. Για 
κάθε αιμοκάθαρση καθορίζεται ένα ποσό με απόφαση 
του Δ.Σ. του Ταμείου. Για τη μεταφορά τους εκτός πό−
λης ισχύουν τα αναφερόμενα στις παραγράφους 1 και 
2 του παρόντος.

4. Εφόσον στον τόπο κατοικίας του ασφαλισμένου 
δεν είναι δυνατή η παροχή αναγκαίας ή εξειδικευμένης 
περίθαλψης ή ελλείπει η αντίστοιχη ειδικότητα ιατρού, 
αφού τούτο πιστοποιηθεί από τον ιατρικό σύλλογο του 
νομού που κατοικεί ο ασφαλισμένος, το Ταμείο καταβά−
λει με απόφαση του Δ.Σ. αυτού τις δαπάνες μετακίνησης 
του ασφαλισμένου μέχρι του πλησιέστερου, προς την 
κατοικία του τόπου, όπου μπορεί να του προσφερθεί η 
αναγκαία ή εξειδικευμένη περίθαλψη ή εξέταση από το 
Νοσοκομείο, ή ιδιώτη γιατρό ή διαγνωστικό κέντρο και 
εργαστήριο, με απόφαση του Δ.Σ. του Ταμείου.

Έξοδα κηδείας
1. Σε περίπτωση θανάτου άμεσα ή έμμεσα ασφαλισμέ−

νου καταβάλλονται έξοδα κηδείας στον επιμεληθέντα 
την κηδεία του θανόντα. Τα έξοδα κηδείας καταβάλλο−
νται με την υποβολή ληξιαρχικής πράξης θανάτου και 
τα δικαιολογητικά πληρωμής.

Οι οικείοι Τομείς Υγείας, μπορούν να φροντίσουν 
απευθείας για την κηδεία του θανόντα ασφαλισμένου 
τους, και να καταβάλλουν ολόκληρη τη σχετική δαπάνη. 
Στην περίπτωση αυτή δεν καταβάλλονται έξοδα κηδείας 
στον επιμεληθέντα την κηδεία του θανόντα.

2. Τα έξοδα κηδείας ορίζονται ως εξής:
α) Για άμεσα ασφαλισμένο καταβάλλεται ποσό ίσο 

με το ανώτατο όριο των συντάξιμων αποδοχών που 
ορίζονται από διατάξεις των Καταστατικών των οικείων 
Τομέων Σύνταξης του Ταμείου, καθώς και τις γενικής 
ισχύος διατάξεις, προσαυξημένο κατά 100%.

β) Για έμμεσα ασφαλισμένο καταβάλλεται το μισό του 
ποσού που ορίζεται για τους άμεσα ασφαλισμένους.

Άρθρο 24

Κατασκηνώσεις

1. Για την αποστολή παιδιών ασφαλισμένων και συ−
νταξιούχων σε κατασκηνώσεις, το Δ.Σ. του Ταμείου, 
εφόσον το επιτρέπει η οικονομική κατάσταση του οι−
κείου Τομέα, μπορεί ύστερα από έγκριση του Υπουργού 
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Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας να καλύπτει 
δαπάνες για την αποστολή των παραπάνω παιδιών σε 
κατασκηνώσεις του Δημοσίου ή ΝΠΔΔ ή οργανισμών 
με κοινωφελή χαρακτήρα ή ιδιωτών, καταβάλλοντας 
ημερήσιο τροφείο, το ύψος του οποίου καθορίζεται και 
αναπροσαρμόζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών 
Οικονομικών και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστα−
σίας. Με την ίδια απόφαση καθορίζεται ο τρόπος, ο 
χρόνος και η διαδικασία καταβολής αυτού. 

Γενικότερα, η αποστολή παιδιών ασφαλισμένων του 
Ταμείου σε κατασκηνώσεις, γίνεται σύμφωνα με τους 
όρους και τις διαδικασίες που καθορίζονται από τις δια−
τάξεις του άρθρου 10 του ν. 1276/1982 (Α΄ 100), όπως έχει 
τροποποιηθεί και ισχύει με τις διατάξεις του ν. 1554/1985 
(Α΄ 97) και του ν. 2556/1997 (Α΄ 270), καθώς και τις κατ’ 
εξουσιοδότηση εκδιδόμενες υπουργικές αποφάσεις.

2. Δικαίωμα συμμετοχής σε κατασκηνώσεις κατά τη 
θερινή περίοδο έχουν τα παιδιά ασφαλισμένων και συ−
νταξιούχων του Ταμείου, μέχρι τη συμπλήρωση του 16ου 
έτους της ηλικίας τους. Ως ημερομηνία συμπλήρωσης 
του έτους αυτού θεωρείται η 31η Δεκεμβρίου.

Άρθρο 25

Παραγραφή

Κάθε δικαίωμα των ασφαλισμένων ή συνταξιούχων 
για τη λήψη των παροχών του Κανονισμού του Κλάδου 
Υγείας του Ενιαίου Ταμείου Ασφάλισης Προσωπικού Μέ−
σων Μαζικής Ενημέρωσης (ΕΤΑΠ−ΜΜΕ), παραγράφεται 
μετά από ένα (1) έτος από τη γέννησή του.

Απαιτητές παροχές, που προβλέπονται από τον πα−
ρόντα Κανονισμό, εφόσον δεν εισπραχθούν μέσα σε 
έξι (6) μήνες από την ημέρα που έγιναν απαιτητές, πα−
ραγράφονται.

Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσί−
ευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 9 Ιουνίου 2009

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΦΑΝΗ ΠΑΛΛΗ−ΠΕΤΡΑΛΙΑ
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ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ Φ.Ε.Κ.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ − Βασ. Όλγας 227 23104 23956 ΛΑΡΙΣΑ − Διοικητήριο 2410 597449
ΠΕΙΡΑΙΑΣ − Ευριπίδου 63 210 4135228 ΚΕΡΚΥΡΑ − Σαμαρά 13 26610 89122
ΠΑΤΡΑ − Κορίνθου 327 2610 638109 ΗΡΑΚΛΕΙΟ − Πεδιάδος 2 2810 300781
ΙΩΑΝΝΙΝΑ − Διοικητήριο 26510 87215 ΜΥΤΙΛΗΝΗ − Πλ. Κωνσταντινουπόλεως 1 22510 46654
ΚΟΜΟΤΗΝΗ − Δημοκρατίας 1 25310 22858

ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΦΥΛΛΩΝ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
Σε έντυπη μορφήη μ ρφή

• Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 μέχρι 16 σελίδες σε 1 €, προσαυξανόμενη κατά 0,20 € για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.
• Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 € ανά σελίδα.
 Σε μορφή DVD/CDμ ρφή

Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Α΄ 150 € 40 € 15 € Α.Α.Π. 110 € 30 € −

Β΄ 300 € 80 € 30 € Ε.Β.Ι. 100 € − −

Γ΄ 50 € − − Α.Ε.Δ. 5 € − −

Υ.Ο.Δ.Δ. 50 € − − Δ.Δ.Σ. 200 € − 20 €

 Δ΄ 110 € 30 € − Α.Ε. − Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. − − 100 €

• Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd−rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 € προσαυξανόμενη κατά 1 € ανά 50 σελίδες.
• Η τιμή πώλησης σε μορφή cd−rom/dvd, δημοσιευμάτων μιας εταιρείας στο τεύχος Α.Ε.−Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. σε 5 € ανά έτος.
 ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ Φ.Ε.Κ.: Τηλεφωνικά: 210 4071010 − fax: 210 4071010 − internet: http://www.et.gr

ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ Φ.Ε.Κ.

Τεύχος Έντυπη μορφή Ψηφιακή Μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Ψηφιακή Μορφή

Α΄ 225 € 190 € Α.Ε.Δ. 10 € Δωρεάν

Β΄ 320 € 225 € Α.Ε. − Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. 2.250 € 645 €

Γ΄ 65 € Δωρεάν Δ.Δ.Σ. 225 € 95 €

Υ.Ο.Δ.Δ. 65 € Δωρεάν Α.Σ.Ε.Π. 70€ Δωρεάν

Δ΄ 160 € 80 € Ο.Π.Κ. − Δωρεάν

Α.Α.Π. 160 € 80 € Α΄+ Β΄+ Δ΄ + Α.Α.Π. − 450 €

Ε.Β.Ι. 65 € 33 €

• Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70 €, ποσό το οποίο αφορά τα ταχυδρομικά έξοδα.
•  Για την παροχή πρόσβασης μέσω διαδικτύου σε Φ.Ε.Κ. προηγουμένων ετών και συγκεκριμένα στα τεύχη: α) Α, Β, Δ, Α.Α.Π., Ε.Β.Ι. και Δ.Δ.Σ., η τιμή προσαυξάνεται,

πέραν του ποσού της ετήσιας συνδρομής του 2007, κατά 40 € ανά έτος και ανά τεύχος και β) για το τεύχος Α.Ε.−Ε.Π.Ε. & Γ.Ε.ΜΗ., κατά 60 € ανά έτος παλαιότητας.

* Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/28.2.2005 2η Υπηρεσία
Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34,
Τ.Κ. 104 32 Αθήνα).

* Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά και θα επιστρέφονται.
* Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεο−

πτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α., τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά Όργανα και οι τριτοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα
τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα).

* Το ποσό υπέρ Τ.Α.Π.Ε.Τ. [5% επί του ποσού συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα)], καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκπτωση.
* Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση.

Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρούνται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000.
Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: Μάρνη 8 τηλ.: 210 8220885, 210 8222924, 210 5279050.

Οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα ελεύθερης ανάγνωσης των δημοσιευμάτων που καταχωρούνται σε όλα τα τεύχη της Εφημερίδας της 
Κυβερνήσεως πλην εκείνων που καταχωρούνται στο τεύχος Α.Ε.−Ε.Π.Ε και Γ.Ε.ΜΗ., από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr).

Οι υπηρεσίες εξυπηρέτησης πολιτών λειτουργούν καθημερινά από 08:00 μέχρι 13:00

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: http://www.et.gr  –  e-mail: webmaster.et@et.gr*02011841706090016*
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