
 «Περίθαλψη από ηον ΟΑΕΕ ηην περίοδο ηης κρίζης αναγγέλλει η ΕΣΕΕ» 

 

Μεηά ηελ ζπλάληεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηεο ΔΣΔΔ θ. Β. Κνξθίδε θαη ηνπ Γεληθνύ 

Γξακκαηέα θ. Γ. Καξαλίθα κε ηνλ Υπνπξγό Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη 

Πξόλνηαο θ. Ι. Βξνύηζε, έγηλε γλσζηό όηη ην πάγην αίηεκα ηεο Σπλνκνζπνλδίαο γηα 

ηελ πξνζηαζία ησλ εληόο θξίζεο κηθξνκεζαίσλ εκπόξσλ θαη ησλ νηθνγελεηώλ ηνπο 

αξρίδεη λα γίλεηαη δεθηό από ηελ Κπβέξλεζε. 

Σπγθεθξηκέλα, ν Υπνπξγόο γλσζηνπνίεζε ζηελ ΔΣΔΔ ηελ πινπνίεζε ζρεηηθνύ 

αηηήκαηόο ηεο, κέζσ ηεο Υπνπξγηθήο Απόθαζεο Φ80000/7870/305/2014, κε ηελ 

νπνία ζα παξέρεηαη πεξίζαιςε θαη ζηνπο ελεξγνύο εκπόξνπο θαη ινηπνύο 

επαγγεικαηίεο πνπ έρνπλ ιεμηπξόζεζκεο νθεηιέο ζηνλ ΟΑΔΔ, ππό ηελ πξνϋπόζεζε 

όηη απηέο έρνπλ δεκηνπξγεζεί εληόο ηεο θξίζεο θαη ζπγθεθξηκέλα εληόο ησλ εηώλ 

2011, 2012, 2013 θαη 2014. 

Οη όξνη ηεο ελ ιόγσ Υπνπξγηθήο Απόθαζεο είλαη νη εμήο: 

 Οη αζθαιηζκέλνη ηνπ Ο.Α.Δ.Δ.  πνπ δηέθνςαλ ηελ επαγγεικαηηθή ηνπο 

δξαζηεξηόηεηα ή πξνέβεζαλ ζε δήισζε αδξάλεηαο εξγαζηώλ ζηε Γ.Ο.Υ.  ή 

ζπλερίδνπλ ηελ επαγγεικαηηθή ηνπο δξαζηεξηόηεηα δηθαηνύληαη, νη ίδηνη θαη 

ηα πξνζηαηεπόκελα κέιε απηώλ, παξνρέο αζζέλεηαο ζε είδνο από ηνλ 

Δ.Ο.Π.Υ.Υ. κέρξη 28/2/2015, εθόζνλ νη νθεηιέο ηνπο αθνξνύλ ηα έηε 2011, 

2012 θαη 2013, ρσξίο λα εμεηάδεηαη ε αζθαιηζηηθή θαηάζηαζε ηνπ 2014, θαη 

ν κέζνο όξνο ηνπ ζπλνιηθνύ νηθνγελεηαθνύ θνξνινγεηένπ εηζνδήκαηνο γηα ηα 

αλσηέξσ  έηε δελ ππεξβαίλεη ηα 12.000 επξώ. 

 Γηα ηελ παξνρή ηεο πεξίζαιςεο απαηηείηαη ε ππνβνιή  αίηεζεο  θαη ε 

πξνζθόκηζε αληίγξαθνπ εθθαζαξηζηηθνύ ζεκεηώκαηνο γηα ηα εηζνδήκαηα ησλ 

εηώλ 2011, 2012 θαη 2013.  Οη  αξκόδηεο ππεξεζίεο ειέγρνπλ ηα 

δηθαηνινγεηηθά θαη  αθνύ δηαπηζηώζνπλ όηη ν κέζνο όξνο ηνπ ζπλνιηθνύ 

νηθνγελεηαθνύ θνξνινγεηένπ εηζνδήκαηνο ησλ ηξηώλ (3) πξνεγνπκέλσλ εηώλ 

δελ ππεξβαίλεη ην πνζό ησλ 12.000 € θαη νη νθεηιέο από αζθαιηζηηθέο 

εηζθνξέο έρνπλ δεκηνπξγεζεί ηα ίδηα έηε, πξνβαίλνπλ ζηελ  ρνξήγεζε 

αζθαιηζηηθήο ηθαλόηεηαο (ζεώξεζε ηνπ βηβιηαξίνπ πγείαο)  κέρξη 28 

Φεβξνπαξίνπ 2015. 

 Σε πεξίπησζε αλαθξηβνύο δήισζεο δηαθόπηεηαη άκεζα ε αζθαιηζηηθή 

ηθαλόηεηα θαη αλαδεηνύληαη νη ηπρόλ θαηαβιεζείζεο δαπάλεο. 

  

Θεσξνύκε όηη απηή είλαη ε πξώηε αδηθία πνπ απνθαζίζηαηαη κεηεθινγηθά από ηνλ 

Υπνπξγό Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Πξόλνηαο.     

Η ΔΣΔΔ ραηξεηίδεη ηελ απόθαζε ηνπ θ. Υπνπξγνύ θαη ζεσξεί όηη ζα απνηειέζεη  

«ζηξνθή θαηεύζπλζεο» ηνπ ζπλόινπ ηεο Κπβεξλεηηθήο πνιηηηθήο γηα ηελ άξζε θαη 

ησλ ινηπώλ αδηθηώλ, ζην πιαίζην πξνζηαζίαο ησλ κηθξνκεζαίσλ ηεο αγνξάο θαη 

δηαηήξεζεο ηεο επηρεηξεκαηηθόηεηαο ηεο ρώξαο καο, ε νπνία πιήηηεηαη ζηνλ 

ππέξηαην βαζκό κέζα ζηελ Διιάδα ηεο θξίζεο θαη ηεο ύθεζεο. 


