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Δελτίο Τύπου
ΘΕΜΑ: ΠΑΡΟΧΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΜΠΟΡΟΥΣ ΜΕ ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΤΟΝ ΟΑΕΕ
Από τον Εμπορικό Σύλλογο Φαρσάλων ανακοινώνεται ότι εστάλη έγγραφο από την Εθνική
Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου ( ΕΣΕΕ ) σχετικά με τη κάλυψη των παροχών
ασθενείας από τον ΕΟΠΥΥ προς τους ανενεργούς και ενεργούς εμπόρους που έχουν
απολέσει την ασφαλιστική τους ιδιότητα λόγω οφειλών προς τον ΟΑΕΕ.
Το έγγραφο της ΕΣΕΕ αναφέρει τα εξής :
Σε συνέχεια της υπ’ αριθμ. Φ2.Α.2199/3-7-2014 εγκυκλίου μας, σας γνωστοποιούμε ότι,
κατά την συνάντηση του Προέδρου της ΕΣΕΕ κ. Βασίλη Κορκίδη με την Υφυπουργό Υγείας
κα Κατερίνα Παπακώστα συζητήθηκαν θέματα σχετικά με την πρόοδο της κάλυψης των
παροχών ασθενείας από τον ΕΟΠΥΥ προς τους ανενεργούς και ενεργούς εμπόρους που
έχουν απολέσει την ασφαλιστική τους ιδιότητα λόγω οφειλών προς τον ΟΑΕΕ.
Στην συνάντηση, η κα Υφυπουργός παρέδωσε προς τον Πρόεδρο της ΕΣΕΕ το συνημμένο
στην παρούσα έντυπο που έχει συντάξει το Υπουργείο με την απαιτούμενη αίτηση και τα
υποβαλλόμενα δικαιολογητικά, η οποία πρέπει να υποβληθεί προκειμένου να
δικαιολογηθεί η σχετική δαπάνη.
Υπενθυμίζουμε για μία ακόμη φορά τους όρους της Υπουργικής Απόφασης
Φ80000/7870/305/16-6-2014, που συνιστά υλοποίηση πάγιου αιτήματος της
Συνομοσπονδίας για την προστασία των εντός κρίσης μικρομεσαίων εμπόρων:

Ασφαλισμένοι με οφειλές προς τον ΟΑΕΕ που είτε έχουν διακόψει την
επαγγελματική τους δραστηριότητα, είτε την συνεχίζουν, δικαιούνται, οι ίδιοι και οι
οικογένειές τους, παροχές ασθένειας σε είδος από τον ΕΟΠΥΥ μέχρι 28-2-2015, εφόσον οι
οφειλές τους αφορούν τα έτη 2011, 2012 και 2013 και ο μέσος όρος του εισοδήματός
τους για τα έτη αυτά δεν υπερβαίνει τα 12.000 ευρώ.

Εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις, οι υπηρεσίες του ΟΑΕΕ προβαίνουν στην
χορήγηση ασφαλιστικής ικανότητας με θεώρηση του βιβλιαρίου υγείας.
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΕΝΤΥΠΑ ΓΙΑ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΟΥΣ
1. Αίτηση Ασθενούς

2. Βεβαίωση Θεράποντος Ιατρού του ΠΕΔΙ ή Δημοσίου Νοσοκομείου, ότι χρήζει
νοσηλείας
3. Εισιτήριο Θεράποντος Ιατρού
4. Προεισαγωγική εκτίμηση ΚΕΝ
5. ΑΜΚΑ & ΑΦΜ Ασθενούς
6. Έλεγχος Ασφαλιστικής Ικανότητας από το Νοσοκομείο μέσω των διαδικτυακών
πυλών ALTLAS & ΕΡΓΑΝΗ
7. Λογαριασμός ΔΕΚΟ ή οποιαδήποτε επίσημο έγγραφο που να αποδεικνύει τη μόνιμη
κατοικία του Ασθενούς
8. Υπεύθυνη Δήλωση (Δεν έχω Ιδιωτική ασφάλεια και θα αναλάβω τη δαπάνη των
νοσηλίων ως ιδιώτης όπως προκύπτει από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Νοσοκομείου
εφόσον δεν εγκριθεί το αίτημα από την ειδική επιτροπή του Νοσοκομείου)
9. Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας για τους Έλληνες υπηκόους.
*Επισυνάπτεται η αίτηση ασθενούς.

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς,
Για το Δ.Σ. του Εμπορικού Συλλόγου Φαρσάλων
Ο Πρόεδρος

Ο Γεν. Γραμματέας

Γακόπουλος Δημήτριος

Πιτσάβας Γεώργιος
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