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Θέµα: Αίτηση διαζευγµένης µητέρας για διαγραφή τέκνων από ασφαλιστικό φορέα
πατέρα (σχετικό υπ’ αριθµ. πρωτ. *****/7-9-2010 έγγραφό σας)

Αξιότιµοι κύριοι,
Ο Συνήγορος του Πολίτη στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων του κατά το άρ. 103
§ 9 του Συντάγµατος και το ν.3094/2003 εξετάζει αναφορά της κυρίας **** ****, για
πρόβληµα που αντιµετωπίζει στην ασφαλιστική κάλυψη των ανήλικων παιδιών της,
το οποίο σχετίζεται µε το ΕΤΑΑ.
Ι. Ειδικότερα, η κυρία **** έθεσε υπόψη της Αρχής µας ότι είναι διαζευγµένη,
µητέρα δύο παιδιών, τα οποία είχαν ασφαλιστεί στον φορέα του πατέρα τους
(ΤΣΜΕ∆Ε). Μετά το διαζύγιο, η επιµέλεια των παιδιών ανατέθηκε στη µητέρα, η
οποία ως εκ τούτου είναι επιφορτισµένη και µε την ιατρική φροντίδα τους. Ο πατέρας
ωστόσο, άµεσα ασφαλισµένος του ταµείου σας, έχει παρακρατήσει τα βιβλιάρια των
παιδιών, παρόλο που τα τελευταία δεν διαµένουν µαζί του και αρνείται να τα
χορηγήσει στη µητέρα, προκειµένου να καλύπτονται οι ανάγκες περίθαλψης των
ανηλίκων. Περαιτέρω, σύµφωνα µε όσα υποστηρίζει η αναφεροµένη, ο άµεσα
ασφαλισµένος δεν έχει καταβάλει τις εισφορές του στο ταµείο, µε αποτέλεσµα να µην
έχουν θεωρηθεί τα βιβλιάρια των παιδιών και, τελικά, να υπάρχει πρόβληµα στην
ασφαλιστική τους κάλυψη.
Η αναφεροµένη ζήτησε µε αίτησή της από το ΕΤΑΑ να διαγραφούν τα παιδιά
της από τον ασφαλιστικό φορέα αυτό, προκειµένου να µπορέσει να τα εγγράψει στον
δικό της, καθώς είναι ασφαλισµένη στο ∆ηµόσιο. Με το υπ’ αριθµ. πρωτ. *****/7-92010 έγγραφο του Ταµείου σας (Τοµείς Μηχανικών και Ε∆Ε, ΤΣΜΕ∆Ε-ΤΕΑΜΕ∆ΕΤΠΜΕ∆Ε-ΤΥΜΕ∆Ε, ∆ιεύθυνση Υγείας και Πρόνοιας, Τµήµα Ασφάλισης Κλάδων
Υγείας & Πρόνοιας), απορρίπτεται η αίτηση της κυρίας ****, µε το αιτιολογικό ότι: α)
ακόµη και η διαζευγµένη σύζυγος πρέπει να έχει «εξουσιοδότηση του Μηχανικού, η
οποία θα πρέπει να είναι θεωρηµένη από Αστυνοµική Αρχή ή από ΚΕΠ. Επίσης θα
πρέπει να µας καταθέσει τα βιβλιάρια των παιδιών και βεβαίωση από τον δικό της
ασφαλιστικό φορέα», β) προϋπόθεση για τη διαγραφή των παιδιών µε ενέργειες της
(διαζευγµένης και έχουσας την επιµέλεια) µητέρας είναι η δική της ασφάλιση να είναι
ευνοϊκότερη για τα παιδιά.
ΙΙ. Ο Συνήγορος του Πολίτη εκτιµά ότι, εφόσον επιβεβαιωθεί από το Ταµείο
σας ότι τα βιβλιάρια των παιδιών δεν έχουν θεωρηθεί για οποιαδήποτε λόγο, µε
αυτονόητη συνέπεια την αδυναµία άσκησης των σχετικών δικαιωµάτων των

ανηλίκων, θα πρέπει να γίνει δεκτή την αίτηση της κυρίας ****, µε βάση την ισχύουσα
νοµοθεσία (Ν. 997/1979, άρθ. 17). Ειδικότερα, η αίτηση της µητέρας πρέπει να γίνει
δεκτή διότι: α) η µητέρα είναι διαζευγµένη από τον άµεσα ασφαλισµένο, πατέρα, β)
έχει την επιµέλεια των παιδιών, συνεπώς αποφασίζει εκείνη για την ασφάλισή τους,
και γ) δεν τίθεται θέµα σύγκρισης ως προς την ευνοϊκότερη ασφάλιση µεταξύ
∆ηµοσίου και ΕΤΑΑ, αφού στην πράξη και µε βάση το ισχύον νοµικό πλαίσιο, τα
παιδιά δεν (φαίνεται να) µπορούν να ασκήσουν το δικαίωµά τους στην υγεία µέσω
του ΕΤΑΑ, αλλά µόνο µέσα από τον ασφαλιστικό φορέα της µητέρας τους. Είναι
αυτονόητο ότι, αντίθετη εκδοχή, θα οδηγούσε στο εντελώς ανεπιεικές αποτέλεσµα,
τα δύο ανήλικα να στερούνται το συνταγµατικά και διεθνώς (άρθρα 2 παρ. 1, 5 παρ.
5, 21 παρ. 3 και 22 παρ. 5 του Συντ., άρθ. 24, 26 της ∆ιεθνούς Σύµβασης
∆ικαιωµάτων του Παιδιού, Ν. 2101/1992) κατοχυρωµένο δικαίωµά τους στην υγεία,
πράγµα που συµβαίνει κατά τον παρόντα χρόνο.
Πρέπει εξάλλου να διευκρινισθεί συµπληρωµατικά ότι ο Ν. 997/1979 δεν θέτει
ως προϋπόθεση την εξουσιοδότηση ή έστω τη συναίνεση του άµεσα ασφαλισµένου,
πατέρα, διαφορετικά θα στερείτο νοήµατος η διατύπωση «εις περίπτωσιν καθ’ ην η
σύζυγος έχει την επιµέλειαν των τέκνων αποφασίζει εκείνη περί της ασφαλίσεώς
των…» (άρθ. 17 παρ. 3) σε συνδυασµό µε την αµέσως προηγούµενη παράγραφο
του ίδιου άρθρου, που ορίζει ότι: «Σε περίπτωση που τα τέκνα έχουν ασφαλιστεί στο
φορέα του πατέρα, µπορούν να ασφαλιστούν από την µητέρα ασφαλισµένη, εφόσον
διαγραφούν από το φορέα ασθένειας του πατέρα».
Σε αντίθετη περίπτωση, και εφόσον θεωρηθείτε ότι το δικαίωµα
ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης των ανήλικων τέκνων της κυρίας ****, εξακολουθεί
να διασφαλίζεται νοµικά και πραγµατικά από το ΕΤΑΑ, παρά την µη συνδροµή
ουσιωδών προϋποθέσεων (µη καταβολή εισφορών, µη θεώρηση βιβλιαρίων, µη
κατοχή βιβλιαρίων από τους δικαιούχους) χωρίς υπαιτιότητα των δικαιούχων και
εξαιτίας της σταθερά αρνητικής στάσης του άµεσα ασφαλισµένου, παρακαλούµε να
µας υποδείξετε µέσω ποιας οδού συµβαίνει αυτό, ώστε να µπορεί να γίνεται λόγος
για ισχύουσα (και ενδεχοµένως ευνοϊκότερη ασφάλιση) και, τελικά, να µπορέσουν να
τύχουν τα παιδιά της ιατροφαρµακευτικής φροντίδας που δικαιούνται, την οποία
σήµερα στερούνται ήδη επί µακρόν.
ΙΙΙ. Κατόπιν όσων εκτέθηκαν παραπάνω και στο πλαίσιο της εκ του νόµου
αρµοδιότητας που παρέχεται στην Αρχή, µε στόχο την ταχύτερη και
αποτελεσµατικότερη διευθέτηση των ζητηµάτων προς το συµφέρον του παιδιού,
χωρίς τη µεσολάβηση χρονοβόρων και αναµφίβολα βλαπτικών για την ευάλωτη
παιδική ηλικία δικαστικών ενεργειών, σας παρακαλούµε για την ταχεία δική σας
παρέµβαση, προκειµένου να διασφαλιστεί, µε οιοδήποτε µέσο κριθεί ως πλέον
πρόσφορο εκ µέρους σας, το συντοµότερο δυνατό η προστασία των δικαιωµάτων
των ανηλίκων.
Θεωρώντας δεδοµένη την ευαισθησία σας σε θέµατα που αφορούν παιδιά
και, ιδίως, την υγεία τους, παρακαλούµε επίσης να µας ενηµερώσετε άµεσα για τις
θέσεις σας, καθώς και για τις ενέργειες στις οποίες προτίθεσθε να προβείτε για την
επίλυση του προβλήµατος, προς όφελος των ανηλίκων, τα οποία σήµερα εκτίθενται
σε σοβαρότατο κίνδυνο λόγω της ανύπαρκτης ασφαλιστικής κάλυψής τους.
Σε αναµονή της απάντησης και των ενεργειών σας, σας ευχαριστούµε εκ των
προτέρων και βρισκόµαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε περαιτέρω
πληροφορία ή διευκρίνιση χρειαστείτε.
Με τιµή
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