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ΘΕΜΑ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΟΥΣ ΕΜΠΟΡΟΥΣ 
 
 

 
      Ο Εµπορικός Σύλλογος Φαρσάλων ανακοινώνει πως, όσοι ήταν άµεσα 
ασφαλισµένοι σε Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης των οποίων οι κλάδοι υγείας 
υπάχθηκαν στο Ε.Ο.Π.Υ.Υ και απώλεσαν την ασφαλιστική τους ικανότητα ή 
είναι προστατευόµενα µέλη άµεσα, πρώην ασφαλισµένων, όπως αυτά 
ορίζονται στην παράγραφο Β’ του άρθρου 3 της ΚΥΑ ΕΜΠ 5 17/11/2012, ΦΕΚ 
3054 Β’/18/11/12 «Ενιαίος Κανονισµός Παροχών Υγείας (Ε.Κ.Π.Υ.) του 
Εθνικού Οργανισµού Παροχών Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.), µπορούν να 
ενταχθούν σε ειδικό πρόγραµµα τεσσάρων µηνών για τη γενική κατηγορία 
και εννέα µηνών για την παρακολούθηση κύησης για τις γυναίκες που 
κυοφορούν. 
 
          Συγκεκριµένα οι συνάδελφοι έχουν δικαίωµα: 
 

• Να επισκεφθούν τους συµβεβληµένους µε τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ ιατρούς, ή τις 
µονάδες πρωτοβάθµιας φροντίδας του ΕΣΥ (Κέντρα Υγείας, 
Νοσοκοµεία) και να παραπεµφθούν για εξετάσεις.  

• Να πραγµατοποιήσουν τις εξετάσεις σε όλα τα ∆ηµόσια Νοσοκοµεία  
του ΕΣΥ, αλλά και συµβεβληµένα µε τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ διαγνωστικά 
κέντρα, πολυϊατρεία.  

• Μετά την πραγµατοποίηση των εξετάσεων, µπορούν να επισκεφθούν 
πάλι µονάδες πρωτοβάθµιας φροντίδας υγείας, ή ιατρούς 
συµβεβληµένους του Ε.Ο.Π.Υ.Υ για αξιολόγηση των αποτελεσµάτων-
διάγνωση.  
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Προϋποθέσεις ένταξης: 

• Το ατοµικό εισόδηµα των πρώην άµεσα ασφαλισµένων, προκειµένου 
για άτοµα που υποβάλλουν ατοµική φορολογική δήλωση να µην 
υπερβαίνει τα 12.000 ευρώ. Στην περίπτωση έγγαµων που 
υποβάλλουν κοινή φορολογική δήλωση, το άθροισµα των ατοµικών 
εισοδηµάτων των δυο συζύγων να µην υπερβαίνει τα 25.000 ευρώ. 
Ως ατοµικό εισόδηµα λαµβάνεται υπόψη το ετήσιο ατοµικό εισόδηµα, 
όπως ορίζεται στο άρθρο 29 του ν.3986/2011, περί επιβολής έκτακτης 
εισφοράς. Για τη λειτουργία του συστήµατος θα ληφθούν υπ’ όψιν τα 
στοιχεία του οικονοµικού έτους 2013, όπου αυτά είναι διαθέσιµα. 
Εναλλακτικά θα γίνεται χρήση των στοιχείων του οικονοµικού έτους 
2012.  

• Να έχουν την Ελληνική Υπηκοότητα ή την υπηκοότητα άλλου κράτους-
µέλους της ΕΕ, ή να είναι οµογενείς ή υπήκοοι τρίτων χωρών που 
έχουν δικαίωµα διαµονής στη χώρα και είναι νόµιµοι κάτοικοι αυτής.  

          Το πρόγραµµα καλύπτει τις ακόλουθες υπηρεσίες: 

•  Παροχή υπηρεσιών ιατρικής εξέτασης µε επισκέψεις σε συµβεβληµένο 
µε τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ ιατρό ή µονάδες υγείας του ΕΣΥ (Κέντρα Υγείας ή 
Νοσοκοµεία). 

• ∆υνατότητα παραποµπής µε αξιολόγηση από τον ιατρό για 
πραγµατοποίηση βασικού πακέτου εξετάσεων ελέγχου κύησης, 
σύµφωνα µε το τρίµηνο κύησης που διανύει η έγκυος, και καθ' όλη τη 
διάρκεια της εγκυµοσύνης. 

• Πραγµατοποίηση διαγνωστικών εξετάσεων, από συµβεβληµένα µε τον 
Ε.Ο.Π.Υ.Υ διαγνωστικά κέντρα, Ιατρεία Ε.Ο.Π.Υ.Υ ή µονάδες υγείας του 
ΕΣΥ. 

• Αξιολόγηση /διάγνωση, οδηγίες ιατρού, και ότι περιλαµβάνεται ως 
παροχή υπηρεσίας προς την ωφελούµενη σύµφωνα µε την επιστήµη 
και την ιατρική ένδειξη κατά την επίσκεψη για έλεγχο-παρακολούθηση 
κύησης. 
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         Για συµµετοχή στο πρόγραµµα οι συνάδελφοι µπορούν να 
ενηµερωθούν µέσω της ιστοσελίδας: 

http:// www.healthvoucher.gr/ 

 

         Οι συνάδελφοι, µέλη του Συλλόγου που δεν έχουν πρόσβαση µπορούν 
να απευθύνονται στη Γραµµατεία του Συλλόγου τηλ. 2491026511 ή στο e-
mail.: esfarsala@yahoo.gr 

 

         Ο Εµπορικός  Σύλλογος Φαρσάλων θεωρεί πως το πρόγραµµα δίνει µια 
µικρή ανάσα στο µεγάλο πρόβληµα των ανασφάλιστων συναδέλφων. Σε κάθε 
περίπτωση όµως δηλώνει, πως η ιατροφαρµακευτική περίθαλψη είναι 
αναφαίρετο και συνταγµατικό δικαίωµα όλων των Ελλήνων πολιτών καθώς 
είναι υποχρέωση της πολιτείας να την παρέχει αδιάλειπτα. 

 

 

 

 
Με συναδελφικούς χαιρετισµούς, 

 
Για το ∆.Σ. Του Εµπορικού Συλλόγου Φαρσάλων 

 
  Ο Πρόεδρος                                                               Ο Γεν. Γραµµατέας  
 
Γακόπουλος ∆ηµήτριος   Πιτσάβας Γεώργιος  


