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ΠΡΟΣ: Τους   Ασφαλισµένους    και   Συνταξιούχους 

      (Κλάδου Υγείας ∆ιευθύνσεων Β', Γ', ∆') του 

     ΕΤΑΠ-ΜΜΕ 

 

ΘΕΜΑ:«Νέος Κανονισµός Υγειονοµικής Περιθάλψεως Ασφαλισµένων ΕΤΑΠ-ΜΜΕ» 

Σχετ.: Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας ΦΕΚ 1184/17-6-2009 (τεύχος Β). 

Η ∆ιοίκηση του Ταµείου έχει την ευχαρίστηση να σας ενηµερώσει ότι µε την επικύρωση του Νέου 

Κανονισµού Υγείας από το Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας και µε την δηµοσίευση 

του στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, ολοκληρώθηκε η διαδικασία ρυθµίσεως και αναβαθµίσεως των 

ασφαλιστικών δικαιωµάτων υγειονοµικής περίθαλψης των ασφαλισµένων στις Β', Γ' και ∆' ∆ιευθύνσεις 

Ασφάλισης-Παροχών (πρώην ΤΑΙΣΥΤ, ΤΑΤΤΑ & ΤΣΕΥΠ) του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ, που άρχισε µε την Απόφαση ∆.Σ. 

3/22-10-2008. 

Για την επίλυση του καίριου αυτού θέµατος της αναβάθµισης των παρεχοµένων υπηρεσιών 

υγειονοµικής περιθάλψεως µε σκοπό την καλύτερη εξυπηρέτηση των ασφαλισµένων του, κατεβλήθησαν 

συντονισµένες και επίπονες προσπάθειες από όλους τους εµπλεκόµενους φορείς (Υπουργείο Απασχόλησης και 

Κοινωνικής Προστασίας, ∆ιοικητικό Συµβούλιο και Προσωπικό ΕΤΑΠ-ΜΜΕ, Ενώσεις Ασφαλισµένων και 

Συνταξιούχων), επιδείχθηκε πλήρης κατανόηση του προβλήµατος από όλους και υπήρξε άψογη συνεργασία 

σε όλα τα επίπεδα της ιεραρχίας. 

Όλα τα ανωτέρω είχαν ως αποτέλεσµα, σε σύντοµο σχετικά χρόνο, να επιλυθεί κατά τον 

καλύτερο τρόπο το σοβαρό αυτό πρόβληµα που απασχολούσε τους ασφαλισµένους και οι οποίοι στο 

εξής µπορούν να απολαµβάνουν τις αναβαθµισµένες παροχές υγειονοµικής περιθάλψεως σε όλο το 

φάσµα των προβλεπόµενων υπηρεσιών υγείας, τόσο οι ίδιοι όσο και τα προστατευόµενα µέλη. 

Τέλος, η ∆ιοίκηση του Ταµείου επιθυµεί να σας ενηµερώσει ότι θα συνεχίσει τις προσπάθειες της 

για επίτευξη των στόχων της, που αποβλέπουν στον εκσυγχρονισµό των λειτουργικών διαδικασιών, 

στη µηχανοργάνωση του Ταµείου, στην µακροχρόνια βιωσιµότητα του και στην βελτίωση των παροχών. 

Ενώσεις Ασφαλισµένων και Συνταξιούχων που κοινοποιείται το παρόν παρακαλούνται παράλληλα 

µε την ενηµέρωση του Ταµείου, όπως µεριµνήσουν για ενηµέρωση των µελών τους. 
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