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«Ιατρουαρμακευτική κάλυψη των πληττόμενων από την κρίση 

εμπόρων, ζητά η ΕΕΕ» 
 

Με αθοπμή ηην ένηαξη ζηο πολςνομοζσέδιο διάηαξηρ, με ηην οποία παπέσεηαι 

εηήζια ιαηποθαπμακεςηική κάλςτη ζηοςρ άνεπγοςρ εμπόποςρ και 

μικπομεζαίοςρ επισειπημαηίερ, η ΕΣΕΕ  απέζηειλε ζηον Υποςπγό Υγείαρ         

κ. Άδυνι Γευπγιάδη επιζηολή με αίηημα για ένηαξη ζηο ίδιο δικαίυμα και ηυν 

εμπόπυν πος λειηοςπγούν ηιρ επισειπήζειρ ηοςρ, αλλά έσοςν πληγεί ηόζο πολύ 

από ηην κπίζη πος δεν μποπούν να καηαβάλλοςν ηιρ αζθαλιζηικέρ ειζθοπέρ. 

Το πεπιεσόμενο ηηρ επιζηολήρ είναι ηο εξήρ: 

«..Μέρξη ηώξα ε επίζεκε Πνιηηεία έδεηρλε λα κελ αληηιακβάλεηαη ηα 

πξνβιήκαηα ησλ άλεξγσλ κηθξνκεζαίσλ εκπόξσλ θαη επηρεηξεκαηηώλ, 

απνθεύγνληαο λα ππνζηεξίμεη κε νπνηνλδήπνηε ηξόπν απηνύο θαη ηηο νηθνγέλεηέο 

ηνπο, παξά ηνπο θόξνπο θαη ηηο εηζθνξέο πνπ πιήξσλαλ όζν είραλ ελεξγή 

δξαζηεξηόηεηα.  Ειπίδνπκε, ε ξύζκηζε ηελ νπνία εληάμαηε ζην πνιπλνκνζρέδην 

λα απνηειέζεη ηελ απαξρή ηεο αλαγθαίαο κεηαβνιήο ηεο ζηάζεο ηεο Πνιηηείαο 

απέλαληη ζε έλα πξόβιεκα ππαξθηό θαη ζπλερώο εληεηλόκελν. 

Θεσξνύκε σζηόζν όηη, γηα λα είλαη πιήξεο ε δηάηαμε, λα παξάγεη ηα θαηά ην 

δπλαηόλ θαιύηεξν απνηέιεζκα θαη λα αληηκεησπίζεη έλα αλζξσπηζηηθό πιένλ 

πξόβιεκα ην νπνίν πιήηηεη ηνπο κηθξνκεζαίνπο εκπόξνπο θαη ηηο νηθνγέλεηέο 

ηνπο, ζεσξνύκε όηη ζηε ζρεηηθή ξύζκηζε πξέπεη λα εληαρζνύλ κε ηνπο απηνύο 

όξνπο θαη νη ελεξγνί επηρεηξεκαηίεο, πνπ θξαηάλε κε «λύρηα θαη δόληηα» αλνηρηέο 

θαη ιεηηνπξγνύζεο ηηο επηρεηξήζεηο ηνπο θαη έρνπλ αδπλακία θαηαβνιήο ησλ 

εηζθνξώλ ηνπο ζηνλ ΟΑΕΕ.   

Καηά ζπλέπεηα, δεηάκε ην παξερόκελν δηθαίσκα θάιπςεο ηεο 

ηαηξνθαξκαθεπηηθήο θαη λνζνθνκεηαθήο πεξίζαιςεο λα ηζρύζεη θαη γηα ηνπο 

ελεξγνύο εκπόξνπο, πνπ έρνπλ νθεηιέο πξνο ηνλ ΟΑΕΕ, νη νπνίεο 

δεκηνπξγήζεθαλ εληόο θξίζεο θαη εηδηθόηεξα ησλ εηώλ 2011, 2012 θαη 2013. 

Παξά ηελ παξαπάλσ αλαγθαία πξνζζήθε ζηελ ζρεηηθή δηάηαμε ηνπ 

πνιπλνκνζρεδίνπ, ώζηε απηή λα απνθηήζεη κεγαιύηεξε απνηειεζκαηηθόηεηα, ε 

έλαξμε θαη κόλν ηεο ζπδήηεζεο γηα ηνλ «άλεξγν» θαη ππναπαζρνινύκελν 

κηθξνκεζαίν έκπνξν θαη επηρεηξεκαηία, απνηειεί ζεηηθό πξόζεκν, ηόζν γηα ηελ 

Κπβέξλεζε θαη εζάο πξνζσπηθά, όζν θαη γηα ηελ θνηλσλία 

Η ΕΣΕΕ ζα βξίζθεηαη πάληνηε ζηελ δηάζεζή ζαο γηα ηελ νπνηαδήπνηε πεξαηηέξσ 

εμεηδίθεπζε ησλ πξνηάζεώλ καο». 

 


