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ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ 
 

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ  Νο    8 / 2002 
 

Προς  
Όλες τις Τοπικές Υγ. Επιτροπές  
Έδρες τους  
 

ΘΕΜΑ : « Επιδόματα Ασθενείας 2002» 
 
 Συνάδελφοι, 

 Το Δ.Σ. του Ταμείου, αφού ενημερώθηκε με το πόρισμα της μελέτης που έγινε από 

την Επιτροπή που συστήθηκε με την απόφ. Δ.Σ. 3/2002, στη συνεδρίασή του Νο 

7/26.06.02 αποφάσισε την αναθεώρηση των επιδομάτων ασθένειας που χορηγεί το ΤΥ.  

 Έτσι, σύμφωνα με τον Κανονισμό Περίθαλψης του Ταμείου και την απόφαση Π3α / 

Φ. 18 /2938 των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας & Πρόνοιας ( ΦΕΚ 851/00) οι 

επιδοτούμενοι χωρίζονται σε δύο μεγάλες ομάδες. 

Α)  Τα άτομα με ειδικές ανάγκες 
- Τυφλοί 

- Κωφάλαλοι 

- Βαριά Νοητικά Καθυστερημένοι 

- Πάσχοντες από Μεσογειακή Αναιμία 

- Πάσχοντες από AIDS  

- Αιμοροφιλικοί 

- Ψυχωσικοί 

- Σπαστικοί (Παραπληγικοί – Τετραπληγικοί) 

- Κινητικά ανάπηροι και ακρωτηριασμένοι 

- Χανσενικοί 

 
Β)Τα μη αυτοεξυπηρετούμενα άτομα από οποιαδήποτε πάθηση & οι φυματικοί 

Τα παραπάνω επιδόματα χορηγούνται στα άμεσα μέλη με εξαίρεση τους τυφλούς 

και νεφροπαθείς οι οποίοι πρέπει να απευθύνονται στην Πρόνοια. 
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Τα έμμεσα μέλη πρέπει να απευθύνονται στην Πρόνοια ή σε άλλη πηγή 

Επιδότησης. Μόνο αν προσκομίζουν βεβαίωση απ΄ τον άλλο φορέα ότι δεν έχουν 

δικαίωμα λήψης επιδόματος, (άρθρο 15 παρ. 4), τότε οι περιπτώσεις αυτές θα εξετάζονται 

απ΄ το Ταμείο μας. 

Όσοι ασφαλισμένοι εμπίπτουν σε περισσότερες της μίας κατηγορίας επιδότησης 

σύμφωνα με τους προηγούμενους πίνακες λαμβάνουν μόνο το ένα απ΄ τα τυχόν 

περισσότερα επιδόματα σύμφωνα με τον Κ.Π. 

Τα ποσά των επιδομάτων παραμένουν στο ίδιο χρηματικό ύψος με τα περυσινά και 

θα επανεξετασθούν τη νέα χρονιά. 

Το πλαφόν του οικογενειακού εισοδήματος ορίζεται στα 21.000 €, αλλά αυξάνεται 

κατά 3.000 € για κάθε προστατευόμενο – κατά τη φορολογική έννοια – παιδί. 

Τέλος θα επανεξετάζονται από την Υπηρεσία μέχρι 30/11/2002 όλες οι μέχρι 

σήμερα επιδοτούμενες περιπτώσεις σύμφωνα με τις παραπάνω προϋποθέσεις. Μέχρι την 

ίδια ημερομηνία, δηλαδή 30/11/2002 θα χορηγηθούν τα επιδόματα σ΄ όλους τους 

επιδοτούμενους όπως μέχρι τώρα, ανεξάρτητα από το εάν τελικά δικαιωθούν επίδομα 

μετά την 30/11/2002  ή όχι. 

Για το σκοπό αυτό πρέπει εφ’όσον δεν έχει προσκομισθεί μέχρι τώρα να 

προσκομισθεί μαζί με την αίτηση του δικαιούχου πρόσφατο ιατρικό πιστοποιητικό όπου θα 

περιγράφεται λεπτομερώς η σημερινή του κατάσταση  

Ακόμη αποφασίσθηκε :  

1. Το επίδομα εκπαίδευσης να χορηγείται χωρίς όριο ηλικίας και για άτομα μεγαλύτερα 

των 25 ετών (Ν. 861/79),  εφ΄ όσον η αρμόδια Υγειονομική Επιτροπή γνωματεύσει 

τη συνέχιση της παρεχόμενης αγωγής. Να συμψηφίζεται όμως με οποιοδήποτε 

άλλο όμοιο που τυχόν θα λαμβάνουν από άλλη πηγή. 

2. Τα έξοδα κηδείας (για έμμεσα μέλη) θα καταβάλλονται μόνον αφού προσκομιστεί 

σχετική βεβαίωση μη λήψης, από άλλο ασφαλιστικό φορέα που τυχόν ήταν 

ασφαλισμένος ο θανών. 

Οι Τοπικές Υγειονομικές Επιτροπές και οι Δ/ντές των Υπηρεσιακών μονάδων 

παρακαλούνται να φροντίσουν να λάβουν έγκαιρα γνώση της παρούσης οι υπάλληλοι της 

μονάδας τους, καθώς και οι συνταξιούχοι της περιοχής ευθύνης τους. 

 
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ  

 
 
 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΠΑΛΑΜΠΡΟΣ 
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