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Με απόθαζε ηεο Τποςπγού Απαζσόληζηρ και Κοινυνικήρ Πποζηαζίαρ καρ Φάνηρ 

Πάλλη-Πεηπαλιά εγθξίζεθε ν λένο Κανονιζμόρ ηος Κλάδος Τγείαρ ηος Ενιαίος 

Σαμείος Αζθάλιζηρ Πποζυπικού Μ.Μ.Ε. (ΕΤΑΠ-Μ.Μ.Ε, Τνκείο ζπληαθηώλ πεξηνδηθνύ 

ηύπνπ, εθεκεξηδνπσιώλ, ηερληθώλ ηύπνπ),  

Η Υπνπξγόο Απαζρόιεζεο θαη Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο δήισζε «Με ηελ απόθαζε απηή 

θάλνπκε πξάμε ηελ Αζθαιηζηηθή Μεηαξξύζκηζε θαη πξνρσξάκε ζηελ αλαβάζκηζε ησλ 
ππεξεζηώλ θαζώο θαη ζηελ αλαζύληαμε, ηελ ηξνπνπνίεζε θαη ηελ ζπκπιήξσζε ηνπ 
πξνεγνύκελνπ Καλνληζκνύ. Με ζπληνληζκέλεο θηλήζεηο πεηπραίλνπκε  ηνλ ζηόρν καο θαη  

εμαζθαιίδνπκε κε ηνλ θαιύηεξν ηξόπν έλα ηζρπξό αζθαιηζηηθό ζύζηεκα. Πξόθεηηαη γηα 
ηελ πξώηε εθαξκνγή ζρεηηθήο δηάηαμεο ηεο αζθαιηζηηθήο κεηαξξύζκηζεο, κε ηελ νπνία 

πινπνηείηαη ε πνιηηηθή δέζκεπζε ηεο θπβέξλεζεο γηα αλαβάζκηζε ησλ παξνρώλ πγείαο 
πξνο αζθαιηζκέλνπο θαη ζπληαμηνύρνπο κέζα από ηνπο λένπο Καλνληζκνύο παξνρώλ 
πγείαο ησλ ελνπνηεκέλσλ Φνξέσλ Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο». 

Σπγθεθξηκέλα επέξρνληαη οι παπακάηυ αλλαγέρ: 

1. Ιαηπική πεπίθαλτη 
Επηινγή γηαηξνύ- πξνζθπγή ζε κε ζπκβεβιεκέλν γηαηξό: 

α) Με ην πξνεγνύκελν θαζεζηώο, ν αζθαιηζκέλνο, είρε δηθαίσκα λα επηζθέπηεηαη 

ηοςρ ζςμβεβλημένοςρ ιαηπούρ και μόνο ζε εξαιπεηικέρ πεπιπηώζειρ ηνπο μη 

ζςμβεβλημένοςρ 

Με ηνλ λέν εληαίν Καλνληζκό δίδεηαη ε δπλαηόηεηα λα επηζθέπηεηαη ηνπο 

ζςμβεβλημένοςρ ή μη ιαηπούρ ανεξαπηήηυρ ηος επείγονηορ. 

β) Πποζηέθηκε, επίζεο, ην δηθαίσκα ηνπ αζθαιηζκέλνπ λα πξνζθεύγεη θαη ζε 

απνγεπκαηηλά ηαηξεία Κξαηηθώλ Ννζνθνκείσλ, Ιδησηηθώλ Κιηληθώλ, Ιαηξηθώλ Κέληξσλ, 

θιπ. Με ηελ ηζρύνπζα δηάηαμε ν αζθαιηζκέλνο δελ είρε ην παξαπάλσ δηθαίσκα. 

2. Οδονηιαηπική πεπίθαλτη 

Με ηελ ηζρύνπζα δηάηαμε ζηηο δαπάλεο γηα ηελ νδνληηαηξηθή πεξίζαιςε νη 

αζθαιηζκέλνη ηνπ Κιάδνπ Υγείαο ζπκκεηείραλ θαηά 20%. 

Με ηνλ Νέν Εληαίν Καλνληζκό ην ποζοζηό αςηό ηηρ ζςμμεηοσήρ καηαπγείηαι. 

3. Νοζοκομειακή πεπίθαλτη 

Με ηελ ηζρύνπζα δηάηαμε ε λνζνθνκεηαθή πεξίζαιςε παξέρνληαλ κε δαπάλεο ησλ 

Τνκέσλ Υγείαο ζε κε ζπκβεβιεκέλα ζεξαπεπηήξηα μόνο ζε επείγοςζερ πεπιπηώζειρ. 

Με ηνλ Νέν Εληαίν Καλνληζκό καηαπγείηαι ηο επείγον θαη ε λνζνθνκεηαθή 

πεξίζαιςε παξέρεηαη κε δαπάλεο ησλ Τνκέσλ Υγείαο ζε ζπκβεβιεκέλα ή μη κε ην 

Τακείν ζεξαπεπηήξηα θάζε είδνπο ή ζε Δεκόζηα, Δεκνηηθά, ζεξαπεπηήξηα Κνηλσθειώλ 

Ιδξπκάησλ,  ηα νπνία εγθξίλνληαη από ην Τακείν. 



 

4. Μαιεςηική πεπίθαλτη- βοήθημα ηοκεηού 

Τν εθάπαμ ρξεκαηηθό βνήζεκα γηα έμνδα ηνθεηνύ, δηακνξθώλεηαη εληαία θαη γηα ηνπο 

ηξεηο Τνκείο, θαη αλέξρεηαη κε ην λέν Καλνληζκό ζην 75πιάζην ηνπ εκεξνκηζζίνπ 

αλεηδίθεπηνπ εξγάηε (Η.Α.Ε.), όπσο απηό ηζρύεη θαη αλαπξνζαξκόδεηαη θάζε θνξά, 

δειαδή 2349,00 Εςπώ, ποζό αλαπξνζαξκνδόκελν θάζε ρξόλν  

(Τν πξνεγνύκελν: γηα εθεκεξηδνπώιεο 2.142,40 επξώ,  ηερληθνύο ηύπνπ1.690 επξώ, 
θαη ζπληάθηεο 2.204,25 επξώ). 

5. ςμβάζειρ ηος Σαμείος με γιαηπούρ και κλινικέρ 
Πξνζηέζεθαλ ζηελ παξνρή ηεο ηαηξηθήο πεξίζαιςεο θαη νη ζπκβάζεηο κε γιαηπούρ 
τςσοθεπαπεςηέρ. 

 

6. Ππόζθεηη πεπίθαλτη  

 

Πποθέζειρ και θεπαπεςηικά μέζα 

  

Σηνπο αζθαιηζκέλνπο ηνπ Κιάδνπ Υγείαο ηνπ Τακείνπ θαη ηα κέιε ηεο νηθνγέλεηαο ηνπο 

ρνξεγνύληαη εθηόο ησλ άιισλ θαη δύν δεύγε θξπζηάιισλ (γπαιηά) κάθε ένα σπόνο 

αληί θάζε δύν πνπ ίζρπε  κέρξη πξόηηλνο. 

 

7. ςμμεηοσή ζηιρ Δαπάνερ πεπίθαλτηρ 

Οη άκεζα θαη έκκεζα αζθαιηζκέλνη ηνπ Κιάδνπ Υγείαο ζηηο δαπάλεο ησλ πάζεο θύζεσο 

παξαθιηληθώλ εμεηάζεσλ, εηδηθώλ ζεξαπεηώλ, πξνζέζεσλ θαη ινηπώλ ζεξαπεπηηθώλ 

κέζσλ, είραλ ζπκκεηνρή θαηά 20% κε ηνλ πξνεγνύκελν Καλνληζκό. 

Με ηον νέο Κανονιζμό, η ζςμμεηοσή γίνεηαι μηδενική (0%), εθηόο από 

θάπνηεο ζπγθεθξηκέλεο, εμαηξεηηθέο πεξηπηώζεηο, ζηηο νπνίεο νξίδεηαη πνζνζηό ζπκκεηνρήο 

(πξνζέζεηο- αθνπζηηθά βαξεθνΐαο). 

8. Τγειονομικέρ Επιηποπέρ 
Σην ΕΤΑΠ-ΜΜΕ ζπληζηάηαη εληαία γηα ηνπο ηξεηο Τνκείο Πξσηνβάζκηα θαη Δεπηεξνβάζκηα 
Υγεηνλνκηθή Επηηξνπή, γηα ηελ παξαπνκπή ζε απηή ζεκάησλ θξίζεο αλαπεξίαο θαη 
πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο ησλ αζθαιηζκέλσλ όισλ ησλ Τνκέσλ ηνπ Τακείνπ. 

9. Τέινο όζνλ αθνξά ηηο παποσέρ ζε σπήμα, όπσο, γηα παξάδεηγκα, ην επίδνκα 

ινπηξνζεξαπείαο θαη αζζέλεηαο, νη αιιαγέο πνπ επέξρνληαη, είλαη βειηησηηθέο πξνο 

όθεινο ηνπ ζπλόινπ ησλ αζθαιηζκέλσλ ηνπ Κιάδνπ Υγείαο ηνπ λένπ Τακείνπ. 

 


