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ΘΔΜΑ: Δπίδνκα  Λνπηξνζεξαπείαο 2011. 

 

 Σπλάδειθνη, 

  Σαο γλσξίδνπκε όηη ην Γ.Σ. ηνπ Τακείνπ ζηε Νν 6/2011 ζπλεδξίαζή ηνπ, 

απνθάζηζε ηα παξαθάησ ζρεηηθά κε ηε ρνξήγεζε ηνπ επηδόκαηνο 

Λνπηξνζεξαπείαο γηα ην έηνο 2011  : 

 

ΤΓΚΔΚΡΙΜΔΝΑ: 

1. ΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΑ ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ.  

       Οη ΆΜΔΣΑ αζθαιηζκέλνη, πνπ ελδηαθέξνληαη λα ιάβνπλ ην επίδνκα 

Λνπηξνζεξαπείαο αλεμάξηεηα εάλ δηθαηώζεθαλ ηνπ επηδόκαηνο απηνύ ηα 

πξνεγνύκελα έηε, πξέπεη λα ππνβάινπλ εθ λένπ ηα παξαθάησ δηθαηνινγεηηθά,  

κέρξη 30/9/2011 : 

- Aίηεζε. 

- Ιαηξηθή Γλσκάηεπζε από ηελ νπνία λα πξνθύπηεη ε αλάγθε ηεο 

δηελέξγεηαο ηεο Λνπηξνζεξαπείαο. 

 

2. ΣΡΟΠΟ ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΙΣΗΔΩΝ. 

Όια ηα δηθαηνινγεηηθά ζα ππνβιεζνύλ ζην Τακείν ( Πνι/ηξείν Αζελώλ, 

Οξγαλσηηθή Μνλάδα Γηαρείξηζεο Δπηδνκάησλ ), ζα εμεηαζηνύλ από ηελ 

Υγεηνλνκηθή Δπηηξνπή ηνπ Πνι/ηξείνπ Αζελώλ  θαη ζηε ζπλέρεηα νη 

αζθαιηζκέλνη ζα ελεκεξσζνύλ εγγξάθσο. 

 Τπελζπκίδνπκε όηη κεηά ηε ιήμε ηεο παξαπάλω πξνζεζκίαο θακία 

αίηεζε δε ζα γίλεηαη δεθηή. 
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3. ΓΙΚΑΙΟΤΥΟΙ ΣΟΤ ΔΠΙΓΟΜΑΣΟ. 

 

Γηθαίσκα ιήςεο ηνπ παξαπάλσ επηδόκαηνο έρνπλ : 

α. Οη ελ ελεξγεία , αζθαιηζκέλνη ζην ΤΥΠΑΤΔ,  επί πέληε ζπλερή έηε ή εθόζνλ 

ζπκπιεξώλνπλ ηε πεληαεηία κέρξη ηελ 31/12/2011 θαη έρνπλ ζπκπιεξσκέλν 

θαη ην 50ν έηνο ηεο ειηθίαο ηνπο. Δπίζεο δε βξίζθνληαη ζε άδεηα ρσξίο 

απνδνρέο ή ζε πξνζσξηλή παύζε. 

β. Οη άκεζνη ζπληαμηνύρνη, πνπ έρνπλ ζπκπιεξώζεη ην 50ν έηνο ηεο ειηθίαο ηνπο. 

Σν Δπίδνκα Λνπηξνζεξαπείαο ρνξεγείηαη γηα παξακνλή ζηε 

Λνπηξνπεγή 15 εκεξώλ θαη εθηέιεζε ηζάξηζκωλ ινύζεωλ. 

Όπωο ήδε είλαη γλωζηό, ζύκθωλα κε ην άξζξν 18 παξάγξαθνο 1, 

Δπίδνκα Λνπηξνζεξαπείαο δε δηθαηνύληαη νη αζθαιηζκέλνη, πνπ είλαη 

αλάπεξνη πνιέκνπ θαη παίξλνπλ παξόκνην επίδνκα από ην Γεκόζην. 

 

4. ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΚΑΣΑΒΟΛΗ ΣΟΤ ΔΠΙΓΟΜΑΣΟ Δ ΟΛΟΤ 

ΑΝΔΞΑΙΡΔΣΩ ΣΟΤ ΓΙΚΑΙΟΤΥΟΤ. 

 

Δν. Δνεπγεία Αζθαλιζμένοι. 

- Βεβαίσζε – απόδεημε ηεο ινπηξνπεγήο, γηα ην ρξόλν παξακνλήο ζηε 

Λνπηξνπεγή ηνλ αξηζκό ησλ ινύζεσλ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ θαη ην πνζό πνπ 

θαηαβιήζεθε γη΄απηέο, ζπλνδεπόκελε από εκεξήζηα απνθόκκαηα εηζηηεξίσλ ινύζεσλ. 

Τα εηζηηήξηα ησλ ινύζεσλ πνπ πξαγκαηνπνίεζε ν δηθαηνύρνπο, ζε θακία πεξίπησζε 

δε ζα έρνπλ ζπλερή αξίζκεζε.  Γηα κηθξόηεξν αξηζκό εκεξώλ παξακνλήο 

θαηαβάιιεηαη αλαινγηθά κεησκέλν πνζό, αλεμάξηεηα από ηνλ αξηζκό ινύζεσλ πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ. 

Σε πεξίπησζε απνπζίαο Δπόπηε Λνπηξνπεγήο απαηηείηαη βεβαίσζε ηεο 

Γηεύζπλζεο ηεο  Λνπηξνπεγήο, ζεσξεκέλε από ηελ Αζηπλνκία ή νπνηαδήπνηε άιιε 

Γεκόζηα Αξρή, γηα ην γλήζην ηεο ππνγξαθήο ηνπ Γηεπζπληή ηεο Λνπηξνπεγήο. 

- Απόδεημε μελνδνρείνπ ή ελνηθηαδόκελνπ δσκαηίνπ ζεσξεκέλε από ηελ Δθνξία. 

Δάλ ε επηρείξεζε ελνηθηαδόκελσλ δηακεξηζκάησλ ή μελνδνρείνπ εληάζζεηαη ζηηο 

δηαηάμεηο πεξί απαιιαγήο ρνξήγεζεο ζεσξεκέλσλ απνδείμεσλ (άξζξν 6 ηνπ 

λ.2753/1999), ζα πξνζθνκίδνληαη απνδείμεηο είζπξαμεο αζεώξεηεο καδί κε ην 

αληίγξαθν βεβαίσζεο από ηελ Δθνξία, όηη ε επηρείξεζε ή ην μελνδνρείν έρεη ππαρζεί 

ζηνλ παξαπάλσ λόκν ή ζθξαγίδα από ηελ   νπνία ζα πξνθύπηεη όηη εληάζζνληαη ζην 

ζπγθεθξηκέλν λόκν. 

- Απόδεημε εηζηηεξίνπ κεηάβαζεο θαη επηζηξνθήο. 



- -3- 

- Ο εξγαδόκελνο δηθαηνύρνο επηδόηεζεο πξέπεη λα πξνζθνκίζεη απαξαίηεηα 

βεβαίσζε από ηελ Υπεξεζία ηνπ, ζηελ νπνία λα βεβαηώλεηαη ν ρξόλνο απνπζίαο ηνπ 

ζε θαλνληθή ή αλαξξσηηθή άδεηα θαη ν νπνίνο πξέπεη λα ζπκπίπηεη κε ην ρξόλν 

ζεξαπείαο. Δάλ ν εξγαδόκελνο θάλεη ζεξαπεία κεηαβαίλνληαο θαζεκεξηλά ζηνλ ηόπν 

ησλ ινπηξώλ, δελ έρεη ππνρξέσζε ππνβνιήο ηεο παξαπάλσ βεβαίσζεο. 

-  Σηελ πεξίπησζε απηή είλαη αξθεηή ε ππνβνιή ππεύζπλεο δήισζεο ηνπ Ν. 

1599/86, πνπ ζα αλαθέξεη ηνλ ηξόπν ηεο κεηαθίλεζήο ηνπ ή ζεκεηώκαηνο ηεο Τνπηθήο 

Υγεηνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Καηαζηήκαηνο. 

ςνηαξιούσοι Αζθαλιζμένοι. 

- Βεβαίσζε – απόδεημε ηεο ινπηξνπεγήο, γηα ην ρξόλν παξακνλήο ζηε 

Λνπηξνπεγή ηνλ αξηζκό ησλ ινύζεσλ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ θαη ην πνζό πνπ 

θαηαβιήζεθε γη΄απηέο, ζπλνδεπόκελε από εκεξήζηα απνθόκκαηα εηζηηεξίσλ ινύζεσλ. 

Τα εηζηηήξηα ησλ ινύζεσλ πνπ πξαγκαηνπνίεζε ν δηθαηνύρνπο, ζε θακία πεξίπησζε 

δε ζα έρνπλ ζπλερή αξίζκεζε.  Γηα κηθξόηεξν αξηζκό εκεξώλ παξακνλήο 

θαηαβάιιεηαη αλαινγηθά κεησκέλν πνζό αλεμάξηεηα από ηνλ αξηζκό ινύζεσλ πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ. 

Σε πεξίπησζε απνπζίαο Δπόπηε απαηηείηαη βεβαίσζε ηεο Γηεύζπλζεο ηεο  

Λνπηξνπεγήο, ζεσξεκέλε από ηελ Αζηπλνκία ή νπνηαδήπνηε άιιε Γεκόζηα Αξρή, γηα 

ην γλήζην ηεο ππνγξαθήο ηνπ Γηεπζπληή ηεο Λνπηξνπεγήο. 

- Απόδεημε μελνδνρείνπ ή ελνηθηαδόκελνπ δσκαηίνπ ζεσξεκέλε από ηελ Δθνξία. 

Δάλ ε επηρείξεζε ελνηθηαδόκελσλ δηακεξηζκάησλ ή μελνδνρείνπ εληάζζεηαη ζηηο 

δηαηάμεηο πεξί απαιιαγήο ρνξήγεζεο ζεσξεκέλσλ απνδείμεσλ (άξζξν 6 ηνπ 

λ.2753/1999), ζα πξνζθνκίδνληαη απνδείμεηο είζπξαμεο αζεώξεηεο καδί κε ην 

αληίγξαθν βεβαίσζεο από ηελ Δθνξία, όηη ε επηρείξεζε ή ην μελνδνρείν έρεη ππαρζεί 

ζηνλ παξαπάλσ λόκν ή ζθξαγίδα από ηελ   νπνία ζα πξνθύπηεη όηη εληάζζνληαη ζην 

ζπγθεθξηκέλν λόκν. 

- Απόδεημε εηζηηεξίνπ κεηάβαζεο θαη επηζηξνθήο. 

εκεηώλεηαη όηη θαλέλα πνζό δε ζα θαηαβιεζεί, εάλ δελ πξνζθνκηζηνύλ ηα 

παξαπάλω δηθαηνινγεηηθά. 

-  

Οη Τπάιιεινη θαη νη πληαμηνύρνη ηωλ Καηαζηεκάηωλ & ηεο 

Θεζζαινλίθεο, πξέπεη λα ππνβάιινπλ επί πιένλ, δηαβηβαζηηθό ηνπ 

Καηαζηήκαηνο, ην νπνίν απαξαίηεηα ζα αλαθέξεη πξώηνλ ηε ρηιηνκεηξηθή 

απόζηαζε Καηαζηήκαηνο θαη Λνπηξνπεγήο πνπ έθαλε  ηε ζεξαπεία ν 

αζθαιηζκέλνο θαη δεύηεξνλ απαξαίηεηα ηνλ αξηζκό ινγαξηαζκνύ  ηνπ ζηελ ΑΣΔ, 

πξνθεηκέλνπ λα ηνπ θαηαηεζεί ην επίδνκα από ην ΣΤΠΑΣΔ. 
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5. ΠΟΟ ΔΠΙΓΟΜΑΣΟ. 

 

α. Φπζηθά Λνπηξά (απόζηαζε πάλσ ησλ 25 ρηιηνκέηξσλ)    € 265,00 

β. Φπζηθά Λνπηξά θνληά ζηελ έδξα ηεο Υπεξεζηαθήο  

Μνλάδαο  ( απόζηαζε κέρξη 25  ρηι. θαη θνληά ζηελ  

πεξηνρή πνπ θαηνηθνύλ κόληκα )                                               € 74,00 

γ. Τνπηθά Βνπιηαγκέλεο                                                            € 74,00 

 

Τα δηθαηνινγεηηθά, πνπ είλαη αλαγθαία γηα ηελ θαηαβνιή ηνπ επηδόκαηνο ηεο 

Λνπηξνζεξαπείαο, πξέπεη λα ππνβιεζνύλ ζην ΤΥΠΑΤΔ, κέρξη ηηο 31/12/2011. 

Η  θαηαβνιή ηνπ επηδόκαηνο ζα αξρίζεη από 1/9/2011, ζπλεπώο πξέπεη εγθαίξσο 

λα ζηαινύλ ηα δηθαηνινγεηηθά ζην ΤΥΠΑΤΔ, ώζηε ε Υπεξεζία λα πξνβεί ζηηο 

αλάινγεο ελέξγεηεο. 

 

 Παξαθαινύληαη νη Τνπηθέο Υγεηνλνκηθέο Δπηηξνπέο ησλ Καηαζηεκάησλ, 

λα θξνληίζνπλ λα ιάβνπλ γλώζε ηεο παξνύζαο Δγθπθιίνπ όινη νη ελ Δλεξγεία 

θαη νη Άκεζα Σπληαμηνύρνη αζθαιηζκέλνη ηεο πεξηνρήο ηνπο. 

 

 

Κοιν/ηαι :  

1. Πολ/ηπείο Θεζ/νίκηρ. 

 

 

 

 

Ο ΓΙΔΤΘΤΝΣΗ α/α 

 

 

 

Ξςδάρ Βαζίλειορ  

ςνηονιζηήρ Σομεάπσηρ 


