
 
 
Τ.Υ.Π.Α.Τ.Ε. 
 
ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 
Ο. Μ. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ   
(τηλ. 210 8898422 -210 8898471) 
 
Αριθμ. Πρωτ.:  3690                                 ΑΘΗΝΑ 25/5/2010 
 
 
 

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ  Νο 7/2010. 
 

ΠΡΟΣ 
ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ 
ΕΔΡΕΣ ΤΟΥΣ 
 

ΘΕΜΑ: Επίδομα  Λουτροθεραπείας 2010. 
 

 Συνάδελφοι, 
  Σας γνωρίζουμε ότι, το Δ.Σ. του Ταμείου αποφάσισε τα παρακάτω 

σχετικά με τη χορήγηση του επιδόματος Λουτροθεραπείας για το έτος 2010 : 
 

1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ 
 

Σημειώνεται ότι και το έτος 2010 το επίδομα Λουτροθεραπείας 
θα καταβληθεί από το ΤΥΠΑΤΕ, πιστώνοντας τον Λογαριασμό των 
δικαιούχων που τηρούν στην ΑΤΕ. 
 
ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ: 

       Οι ΆΜΕΣΑ ασφαλισμένοι, που ενδιαφέρονται να λάβουν το επίδομα 
Λουτροθεραπείας για πρώτη φορά το έτος 2010 πρέπει να υποβάλουν τα 
παρακάτω δικαιολογητικά μέχρι 30/9/2010 : 

- Aίτηση. 
- Ιατρική Γνωμάτευση από την οποία να προκύπτει η ανάγκη της 

διενέργειας της Λουτροθεραπείας. 
 

 Υπενθυμίζουμε ότι μετά τη λήξη της παραπάνω προθεσμίας καμία 
αίτηση δε θα γίνεται δεκτή. 
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2. ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ. 

 



Όλα τα δικαιολογητικά θα υποβληθούν στο Ταμείο ( Πολ/τρείο Αθηνών, Οργανωτική 
Μονάδα Διαχείρισης Επιδομάτων ), θα εξεταστούν από την Υγειονομική Επιτροπή του 
Πολ/τρείου Αθηνών  και στη συνέχεια οι ασφαλισμένοι θα ενημερωθούν εγγράφως. 

 
3. Όσοι από τους ασφαλισμένους δικαιώθηκαν του παραπάνω επιδόματος το έτος 

2008 ή το έτος 2009 ,θα  εισπράξουν το επίδομα για το έτος 2010 χωρίς την 
υποβολή νέων Ιατρικών Γνωματεύσεων. Θα υποβάλουν ΜΟΝΟ αίτηση με 
συν/να τα δικαιολογητικά της παραγράφου  5.  

 
4.  ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΤΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ. 
Δικαίωμα λήψης του παραπάνω επιδόματος έχουν : 

α. Οι εργαζόμενοι, ασφαλισμένοι στο ΤΥΠΑΤΕ,  επί πέντε συνεχή έτη ή που 
συμπληρώνουν πενταετία μέχρι την 31/12/2010 και έχουν συμπληρωμένο το 
50ο έτος της ηλικίας τους, δε βρίσκονται σε άδεια χωρίς αποδοχές ή σε 
προσωρινή παύση. 

β. Οι άμεσοι συνταξιούχοι, που έχουν συμπληρώσει το 50ο έτος της ηλικίας τους. 
Το επίδομα Λουτροθεραπείας χορηγείται για παραμονή στη Λουτροπηγή 15 
ημερών και εκτέλεση ισάριθμων λούσεων.  

Όπως ήδη είναι γνωστό, σύμφωνα με το άρθρο 18 παράγραφος 1, Επίδομα 
Λουτροθεραπείας δε δικαιούνται οι ασφαλισμένοι, που είναι ανάπηροι πολέμου 
και παίρνουν παρόμοιο επίδομα από το Δημόσιο. 
 
5. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΣΕ ΟΛΟΥΣ 
ΑΝΕΞΑΙΡΕΤΩΣ ΤΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ. 
               Όλοι οι δικαιούχοι θα πρέπει να υποβάλλουν στο ΤΥΠΑΤΕ (Ο.Μ. 

Δ/σης Επιδομάτων) τα παρακάτω δικαιολογητικά προκειμένου να 
τους καταβληθεί το επίδομα: 

- Αίτηση 
- Βεβαίωση του Επόπτη Τουρισμού των Ιαματικών πηγών, για το χρόνο 

παραμονής στη Λουτροπηγή και τον αριθμό των λούσεων. Για μικρότερο 
αριθμό ημερών παραμονής καταβάλλεται αναλογικά μειωμένο ποσό 
ανεξάρτητα από τον αριθμό λούσεων που πραγματοποιήθηκαν. 
Σε περίπτωση απουσίας Επόπτη απαιτείται βεβαίωση της Διεύθυνσης της  
Λουτροπηγής, θεωρημένη από την Αστυνομία ή οποιαδήποτε άλλη 
Δημόσια Αρχή, για το γνήσιο της υπογραφής του Διευθυντή της 
Λουτροπηγής. 
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-  Εάν η Λουτροπηγή απέχει πάνω από 25 χιλιόμετρα από τον τόπο 
διαμονής ή από την Υπηρεσιακή Μονάδα και εφόσον ο δικαιούχος 
παραμείνει στην περιοχή της Λουτροπηγής, πρέπει να προσκομίσει  
απόδειξη ξενοδοχείου ή ενοικιαζόμενου δωματίου. Ο εργαζόμενος 
δικαιούχος πρέπει επιπλέον να προσκομίσει και βεβαίωση από την 
Υπηρεσία του, στην οποία να βεβαιώνεται ο χρόνος απουσίας του σε 
κανονική ή αναρρωτική άδεια και ο οποίος πρέπει να συμπίπτει με το 
χρόνο θεραπείας.  

- Εάν ο δικαιούχος κάνει θεραπεία μεταβαίνοντας καθημερινά στον 
τόπο των λουτρών, είναι αρκετή η υποβολή υπεύθυνης δήλωσης του Ν. 
1599/86, που θα αναφέρει τον τρόπο της μετακίνησής του ή σημειώματος 
της Τοπικής Υγειονομικής Επιτροπής του Καταστήματος. 

 
Οι Υπάλληλοι και οι Συνταξιούχοι όλων των Καταστημάτων, 

πρέπει να υποβάλλουν επί πλέον, διαβιβαστικό του Καταστήματος το 
οποίο απαραίτητα θα αναφέρει πρώτον τη χιλιομετρική απόσταση 
Καταστήματος και Λουτροπηγής, που έκανε  τη θεραπεία ο 
ασφαλισμένος και δεύτερον απαραίτητα τον αριθμό λογαριασμού του 
στην ΑΤΕ προκειμένου να του κατατεθεί το επίδομα. 
 
Τα δικαιολογητικά , που είναι αναγκαία για την καταβολή του επιδόματος 
της Λουτροθεραπείας, πρέπει να υποβληθούν στο ΤΥΠΑΤΕ, μέχρι τις 
31/12/2010. 

Η  καταβολή του επιδόματος θα αρχίσει από 1/9/2010, συνεπώς πρέπει 
εγκαίρως να σταλούν τα δικαιολογητικά στο ΤΥΠΑΤΕ ώστε η Υπηρεσία να 
προβεί στις ανάλογες ενέργειες. 
 
Σημειώνεται ότι κανένα ποσό δε θα καταβληθεί, εάν δεν 
προσκομιστούν τα παραπάνω δικαιολογητικά. 

 Παρακαλούνται οι Τοπικές Υγειονομικές Επιτροπές των Καταστημάτων, 
να φροντίσουν να λάβουν γνώση της παρούσας Εγκυκλίου όλοι οι εν Ενεργεία 
και οι Άμεσα Συνταξιούχοι ασφαλισμένοι της περιοχής τους. 

Κοιν/ται : Προσωπικό ΤΥΠΑΤΕ 
1. Πολ/τρείο Αθήνας. 
2. Πολ/τρείο Θεσ/νίκης. 

 
Ο ΑΝΑΠΛ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 
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