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1. ∆ιαζευγµένη µητέρα δύο παιδιών κατήγγειλε στον Συνήγορο του Πολίτη ότι
το Ε.Τ.Α.Α. (Ενιαίο Ταµείο Ανεξάρτητα Απασχολούµενων – Τοµείς Μηχανικών και
Ε∆Ε) απέρριψε την αίτησή της για διαγραφή των παιδιών από τον ασφαλιστικό
φορέα του πατέρα (ΤΣΜΕ∆Ε), προκειµένου να µπορέσει να τα µεταγράψει στο δικό
της (ΟΠΑ∆). Η µητέρα που είχε την επιµέλεια των παιδιών επιθυµούσε τη µεταβολή,
διότι ο πατέρας παρακρατούσε τα βιβλιάριά τους αποκλείοντας πρακτικά τη χρήση
τους, ενώ δεν είχε καταβάλει τις εισφορές του στο ταµείο, µε αποτέλεσµα να µην
υφίσταται και νοµικά ασφαλιστική κάλυψη των παιδιών.
2. Η αίτηση της µητέρας απορρίφθηκε από τη ∆ιεύθυνση Υγείας και Πρόνοιας του
Ε.Τ.Α.Α. µε το αιτιολογικό ότι για τη διαγραφή απαιτείται η διαζευγµένη σύζυγος να
υποβάλει θεωρηµένη εξουσιοδότηση του πατέρα, τα βιβλιάρια των παιδιών και
βεβαίωση από τον ασφαλιστικό της φορέα. Η παραπάνω ∆ιεύθυνση άλλωστε στήριξε
την άρνησή της στην προϋπόθεση που θέτει ο νόµος, ο ασφαλιστικός φορέας της
διαζευγµένης και έχουσας την επιµέλεια µητέρας να παρέχει ευνοϊκότερη κάλυψη.
∆εν προέβη ωστόσο σε συγκριτική εκτίµηση, ούτε παρέπεµψε για την εκτίµηση αυτή
στη ∆ιεύθυνση Νοµικών Υποθέσεων του Ε.Τ.Α.Α. προκειµένου να αποφανθεί, αλλά
εξέδωσε απορριπτική απόφαση µε τη διατύπωση ότι η προϋπόθεση σχετικά µε τον
ευνοϊκότερο χαρακτήρα της ασφάλισης «... δεν κρίνεται αυτοτελώς από την µητέρα η
οποία έχει την επιµέλεια των παιδιών».
3. Ο Συνήγορος του Πολίτη υποστήριξε µε έγγραφό του ότι η µητέρα
νοµιµοποιείτο να ζητήσει αυτοτελώς τη διαγραφή των παιδιών της από το Ε.Τ.Α.Α.,
δεδοµένου ότι ήταν διαζευγµένη από τον άµεσα ασφαλισµένο πατέρα, ασκούσε την
επιµέλεια των παιδιών και ο νόµος (Ν. 997/1979) δεν θέτει ως προϋπόθεση την
εξουσιοδότηση ή έστω τη συναίνεση του άµεσα ασφαλισµένου. Σε ό,τι αφορά το
περιεχόµενο της ασφάλισης και την κρίση ως προς τον ευνοϊκότερο ή µη χαρακτήρα
της, υποστηρίχθηκε από την Αρχή ότι το δικαίωµα ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης
των ανηλίκων δεν διασφαλιζόταν νοµικά και πραγµατικά µέσω του φορέα του πατέρα
(µη καταβολή εισφορών από τον άµεσα ασφαλισµένο, µη θεώρηση βιβλιαρίων, µη
κατοχή βιβλιαρίων από τους δικαιούχους), χωρίς υπαιτιότητα των προστατευόµενων
µελών. Εποµένως, η αρµόδια ∆ιεύθυνση όφειλε είτε να υποδείξει νόµιµο και
πρακτικό τρόπο απολαβής των παροχών του ΤΣΜΕ∆Ε εκ µέρους των παιδιών,
τεκµηριώνοντας µάλιστα την κρίση περί ευνοϊκότερης κάλυψης σε σύγκριση µε το
φορέα της µητέρας, είτε να κάνει δεκτό το αίτηµα διαγραφής.
4. Μετά από επανειληµµένες επικοινωνίες του Συνηγόρου µε τους αρµόδιους
φορείς, ώστε να αποτραπεί περαιτέρω ταλαιπωρία και διακινδύνευση της υγείας των
ανηλίκων, η ∆ιεύθυνση Νοµικών Υποθέσεων του Ε.Τ.Α.Α. γνωµοδότησε προς τη
∆ιεύθυνση Υγείας και Πρόνοιας του ταµείου ότι οφείλει να ικανοποιήσει το αίτηµα της
µητέρας. Με την περαιτέρω άτυπη διαµεσολάβηση του Συνηγόρου του Πολίτη
πραγµατοποιήθηκε τελικά η διαγραφή των παιδιών από το Ε.Τ.Α.Α. και η εγγραφή
τους στον ΟΠΑ∆.
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