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Οι 12 + 1 προϋποθέσεις για την ασφαλιστική ικανότητα

Οι αναρτήσεις στο BLOG
πραγματοποιούνται προς χάριν
ενημέρωσης της κατάστασης
και των απόψεων στο χώρο της
υγείας και δεν
αντιπροσωπεύουν κατ'ανάγκην
προσωπικές θέσεις της
διαχειρίστριας.

Του Δημήτρη Κατσαγάνη - Capital.gr
Από δεκατρείς "δρόμους" μπορεί να
εξασφαλίσει
ένας
ελεύθερος
επαγγελματίας
–στις
σημερινές
συνθήκες της ασφαλιστικής και
φορολογικής
λεηλασίας–
την
πρόσβασή του στην ασφαλιστική
ικανότητα, δηλαδή στη δημόσια υγεία
και στη συνταγογράφηση φαρμάκων
μέσων ΕΟΠΥΥ.
Το Capital.gr δημοσιεύει έναν οδηγό προς την ασφαλιστική ικανότητα, ο οποίος
επικεντρώνεται αποκλειστικά στους ασφαλισμένους του τέως Οργανισμού
Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών (ΟΑΕΕ) και τους τέως Ενιαίου Ταμείου
Ανεξάρτητα Απασχολούμενων (ΕΤΑΑ).
O οδηγός αυτός αφορά τους όρους και τις προϋποθέσεις χορήγησης ασφαλιστικής
ικανότητας για τους εμπόρους, τους βιοτέχνες, τους "μπλοκάκηδες" με πάνω από
2 εργοδότες, τους μηχανικούς, τους γιατρούς και τους δικηγόρους.
Πιο συγκεκριμένα, αναλύεται το πως εξασφαλίζεται η πρόσβαση στην ιατροφαρμακευτική περίθαλψη στους οικονομικά ενεργούς αυτοαπασχολούμενους,
αλλά και σε εκείνους που έχουν διακόψει την επαγγελματική δραστηριότητα, τους
οφειλέτες των Ταμείων, τους συνταξιούχους, τους άνεργους, τους
ανασφάλιστους αλλά και εκείνους που υπηρετούν τη στρατιωτική τους θητεία.
Πιο συγκεκριμένα, πρόσβαση στην δημόσια υγεία και τη συνταγογράφηση
φαρμάκων έχουν οι ακόλουθοι:

Ανώνυμα σχόλια με προσωπικές
αναφορές ή επιθέσεις δεν θα
αναρτώνται για λόγους
δεοντολογίας και νομοθεσίας.

Αναζήτηση αυτού του
ιστολογίου
Αναζήτηση

Ε-mail επικοινωνίας
anima@otenet.gr

ΜΗΝΥΜΑ ΧΩΡΙΣ ΧΡΕΩΣΗ ΠΡΟΣ
ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΗΓΕΣΙΑ ΤΟΥ
ΥΥΚΑ
ΑΛΛΑΓΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ !!

Συνολικές προβολές σελίδας

15793852

1. Υπαγόμενοι σε τέως ΟΑΕΕ - ΕΤΑΑ
Οι άμεσα ασφαλισμένοι και συνταξιούχοι των πρώην Κλάδων Υγείας του τέως
ΟΑΕΕ και του τέως ΕΤΑΑ, οι οποίοι εντάχθηκαν από 1η Ιανουαρίου 2017 στον
Ε.Φ.Κ.Α., καθώς και τα μέλη οικογενείας τους.

ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ

Ως μέλη οικογένειας όλων των παραπάνω ασφαλιζομένων προσώπων και
συνταξιούχων λόγω αναπηρίας ή γήρατος ή δικαιούχων εξωιδρυματικού
επιδόματος θεωρούνται:
- Ο/η σύζυγος, εφόσον δεν ασφαλίζεται από δικό του/της δικαίωμα στον Ε.Φ.Κ.Α.
ή σε άλλο ασφαλιστικό οργανισμό εκτός Ε.Φ.Κ.Α.
- Τα άγαμα τέκνα (νόμιμα ή τέκνα που έχουν νομιμοποιηθεί, αναγνωρισθεί ή
υιοθετηθεί ή οι προγονοί), τα φυσικά τέκνα ασφαλισμένης ή συνταξιούχου λόγω
αναπηρίας ή γήρατος και τα ανάδοχα τέκνα, μέχρι τη συμπλήρωση του 18ου
έτους της ηλικίας τους. Εάν είναι άνεργα ή προπτυχιακοί, μεταπτυχιακοί ή
διδακτορικοί φοιτητές σε αναγνωρισμένες ανώτερες ή ανώτατες σχολές στην
Ελλάδα ή στην αλλοδαπή, καθώς και σε αναγνωρισμένα ΙΕΚ, ΚΕΚ ή στο
"Μεταλυκειακό έτος - τάξη μαθητείας" θεωρούνται μέλη οικογενείας μέχρι τη
συμπλήρωση του 24ου έτους της ηλικίας τους και στην περίπτωση που
συνεχίζουν τις σπουδές τους για 2 έτη μετά τη λήξη των σπουδών τους, εφόσον

Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων
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είναι άνεργα, όχι όμως πέρα από τη συμπλήρωση του 26ου έτους της ηλικίας
τους.
- Τα τέκνα άμεσα ασφαλισμένων ανεξαρτήτως ηλικίας τα οποία έχουν αναπηρία
67%.
- Η μητέρα και ο πατέρας, καθώς και οι θετοί γονείς υπό τις ίδιες με τους
φυσικούς γονείς προϋποθέσεις.
- Οι ορφανοί από πατέρα και μητέρα εγγονοί και αδελφοί, καθώς και οι ορφανοί
μόνο από πατέρα ή μητέρα αδελφοί ή εγγονοί.
- Τα αδέλφια άμεσα ασφαλισμένων, τα οποία έχουν αναπηρία 67%.

2. Ασφαλισμένοι κατ' ελάχιστον 3 μήνες
Οι επαγγελματίες που έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον 3 μήνες ασφάλισης κατά
το προηγούμενο ημερολογιακό έτος ή κατά το τελευταίο δωδεκάμηνο πριν από
την ημερομηνία προσέλευσης ή επέλευσης του ασφαλιστικού κινδύνου .
Παράλληλα θα πρέπει να έχουν καταβληθεί οι ελάχιστες ασφαλιστικές εισφορές
(σ.σ. 26,9% Χ 586 ευρώ/μήνα)
3. Οφειλέτες σε ρύθμιση
Oι οφειλέτες οι οποίοι έχουν ρυθμίσει σε δόσεις τα χρέη τους και τηρούν
εμπρόθεσμα την εξόφληση των δόσεων.
Σ' αυτούς η ασφαλιστική ικανότητα ανανεώνεται ανά μήνα (δηλ. όπως
πληρώνονται οι δόσεις της ρύθμισης) εφόσον, φυσικά, καταβάλλονται κάθε μήνα
οι ελάχιστες τρέχουσες εισφορές, αλλά και εκείνες που προέκυπταν έως και 31
Δεκεμβρίου του προηγούμενου της ανανέωσης της ασφαλιστικής ικανότητας
ημερολογιακού έτους.
4. Όσοι διακόπτουν δραστηριότητα και δεν έχουν αρρύθμιστες οφειλές
Οι αυτοαπασχολούμενοι που διακόπτουν την άσκηση του επαγγέλματός τους,
βάσει του οποίου υπάγονται στην υποχρεωτική ασφάλιση του Ε.Φ.Κ.Α., εφόσον –
όμως– δεν έχουν οφειλές ή έχουν ρυθμίσει αυτές σε δόσεις και τηρείται η
εξόφληση των δόσεων.
Αυτοί δικαιούνται υγειονομικής περίθαλψης σε είδος και σε χρήμα μέχρι 1 έτος
από τη διακοπή της ασφάλισης.
που
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συνέχισαν

Επιλογή γλώσσας
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- Οι άγαμες θυγατέρες και αδελφές των άμεσα ασφαλισμένων του πρώην
Οργανισμού Περίθαλψης Ασφάλισης Δημοσίου, οι οποίες είναι άνω των 40 ετών
και κατείχαν βιβλιάριο περίθαλψης από το Δημόσιο μέχρι την 13η Μαρτίου 2004.

5. Ασφαλισμένοι
δραστηριότητα

Translate

άλλη

Οι ασφαλισμένοι του πρώην Ο.Α.Ε.Ε. που διέκοψαν την επαγγελματική τους
δραστηριότητα ή προέβησαν σε δήλωση αδράνειας εργασιών στη Δ.Ο.Υ. ή
συνεχίζουν την επαγγελματική τους δραστηριότητα και δεν είναι ασφαλισμένοι σε
άλλο φορέα
6. Οφειλέτες μηχανικοί, γιατροί, δικηγόροι, με εισόδημα έως 12.000 ευρώ
Ασφαλισμένοι του πρώην Ε.Τ.Α.Α. οι οποίοι έχουν χάσει την ασφαλιστική τους
ικανότητα λόγω οφειλών στον οικείο ασφαλιστικό τους φορέα.
Γι' αυτούς παρατείνεται το δικαίωμα παροχών ασθένειας σε είδος από τον
Ε.Ο.Π.Υ.Υ. Έως 28 Φεβρουαρίου 2019 (για τους ίδιους και τα μέλη οικογενείας
τους) εφόσον :
Οι οφειλές τους αφορούν τα έτη 2011, 2012 και 2013, χωρίς να εξετάζεται η
ασφαλιστική κατάσταση των ετών 2014, 2015, 2016, 2017 και 2018.

▼ Απριλίου (139)
ΕΟΦ: Πλαφόν 300
ευρώ ανά γιατρό το
κόστος συμμετοχ...
Η αστυνομία
συλλαμβάνει τις
παράνομες
αποκλειστικέ...
Οι 12 + 1
προϋποθέσεις για
την ασφαλιστική
ικανότη...
Ε.Σ.Α.μεΑ.: Αδιανόητη
η περικοπή
επιδομάτων από τι...
Νοσοκομείο
Ζακύνθου:
Μετακινήσεις –
καθαιρέσεις γι...
ΚΥΑ επιβάλει
«χαράτσι» 0,80
ευρώ ανά ΚΕΝ στον
ΕΟΠΥ...
Τέλος οι επισκέψεις
σε νοσοκομεία και
γιατρούς του...
ΥΥΚΑ: Καθιέρωση
ημερήσιου
προγράμματος
ιατρών στα ...
ΔΗΠΑΚ: «Εκβιάζουν
γιατρούς για να
υπογράφουν εξοντ...
15 εφημερίες τον
μήνα από
νοσοκομειακούς
γιατρούς!...
ΥΥΚΑ: Καθιέρωση και
εφαρμογή
συστήματος
παραπομπών...
Με παζάρια στις τιμές
όλα τα νέα
φάρμακα! Πως θα
ε...
Στα 2,5 δισ. ευρώ οι
οφειλές του ΕΦΚΑ
προς ασφαλισ...
Σκόνη στην
ατμόσφαιρα: Ποιοι
πρέπει να
προσέχουν
Αχαϊα: Ξεκίνησε η
λειτουργία του
Κοινοτικού Ιατρεί...
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Ο μέσος όρος του συνολικού οικογενειακού φορολογητέου εισοδήματος για τα
έτη 2011, 2012, 2013 δεν υπερβαίνει τα 12.000 ευρώ.
7. Συνταξιοδοτούμενοι που συνεχίζουν δραστηριότητα
Οι ελεύθεροι επαγγελματίες που υποβάλλουν αίτηση για συνταξιοδότηση εντός
του έτους διακοπής του επαγγέλματος, αλλά συνεχίζουν την ασφάλιση για
υγειονομική περίθαλψη από τον Ε.Φ.Κ.Α. μέχρι το τέλος του μήνα έκδοσης της
συνταξιοδοτικής απόφασης.
Οι συγκεκριμένοι επαγγελματίες διατηρούν την ασφαλιστική ικανότητά τους,
μόνο εφόσον έχουν τις ελάχιστες προϋποθέσεις για σύνταξη και, ταυτόχρονα, δεν
έχουν οφειλές που να υπερβαίνουν το ποσό που ορίζεται από την ισχύουσα
νομοθεσία (σ.σ. 20.000 ευρώ για τον τέως ΟΑΕΕ και 15.000 ευρώ για τον τέως
ΕΤΑΑ).

ΚΕΕΛΠΝΟ: Σημαντική
υποχώρηση στα
περιστατικά γρίπη...
Αυξήθηκε ο αριθμός
των Ελλήνων που
σπουδάζουν στη ...
Σύσκεψη για το
νοσοκομείο
Λευκάδας
Οι νοσοκομειακοί
γιατροί
προειδοποιούν: Σε
κίνδυνο...
Πτώση μαχητικού
Μιράζ 2000-5
ανοιχτά της Σκύρου
- ...

8. Υπό συνταξιοδότηση που έχουν διακόψει δραστηριότητα

Σωρεία πλαστών
πτυχίων στο ΕΣΥ

Οι ασφαλισμένοι που υποβάλουν αίτημα συνταξιοδότησης ένα χρόνο μετά τη
διακοπή του επαγγέλματος.

Με δόσεις οι
αποπληρωμές των
οφειλών προς τον
ΕΟΠΥ...

Οι εν λόγω επαγγελματίες δικαιούνται υγειονομικής περίθαλψης από τον Ε.Φ.Κ.Α.
από την ημερομηνία της αίτησης μέχρι την έκδοση συνταξιοδοτικής απόφασης
εφόσον έχουν τις ελάχιστες προϋποθέσεις συνταξιοδότησης από τον Ε.Φ.Κ.Α. και
δεν έχουν οφειλές που να υπερβαίνουν το ποσό που ορίζεται από την ισχύουσα
νομοθεσία.
9. Αναμένοντες σύνταξη από διαδοχική ασφάλιση
Οι ασφαλισμένοι των οποίων εκκρεμεί η έκδοση συνταξιοδοτικής απόφασης βάσει
των διατάξεων περί διαδοχικής ασφάλισης, αλλά συνεχίζουν να υπάγονται στην
ασφάλιση του Ε.Φ.Κ.Α. μέχρι την έκδοση της συνταξιοδοτικής απόφασης.
Οι συγκεκριμένοι δικαιούνται να λάβουν ασφαλιστική ικανότητα, εφόσον πληρούν
τις ελάχιστες προϋποθέσεις για σύνταξη από τον ενταχθέντα στον Ε.Φ.Κ.Α. φορέα
στον οποίο επήλθε ο ασφαλιστικός κίνδυνος και δεν έχουν οφειλές που να
υπερβαίνουν το ποσό που ορίζεται από την ισχύουσα νομοθεσία.
10. Συνταξιούχοι με αναπηρία
Οι συνταξιούχοι αναπηρίας ορισμένου χρόνου και τα μέλη της οικογενείας τους.
Οι εν λόγω ασφαλισμένοι υπάγονται για υγειονομική περίθαλψη στον Ε.Φ.Κ.Α.
για όσο χρόνο δικαιούνται συντάξεως και επί έξι μήνες μετά τη λήξη της
σύνταξης.
11. Άνεργοι
Επαγγελματίες που προέρχονται από τον πρώην Ο.Α.Ε.Ε., ηλικίας άνω των 30 και
έως 65 ετών οι οποίοι έχουν διακόψει την άσκηση του επαγγέλματός τους και
παραμένουν άνεργοι και ανασφάλιστοι, εφόσον δεν έχουν οφειλές προερχόμενες
από τον πρώην Ο.Α.Ε.Ε. ή έχουν ρυθμίσει τις οφειλές τους και τηρείται η
ρύθμιση.
12. Ανασφάλιστοι υπερήλικες
- Ανασφάλιστοι υπερήλικες, των οποίων η σύνταξη διεκόπη
Για τις παραπάνω κατηγορίες, η ασφαλιστική ικανότητα, παρατείνεται μέχρι την
28η Φεβρουαρίου 2019 η ασφαλιστική κάλυψη για παροχές ασθένειας σε είδος.
13. Υπηρετούντες στρατιωτική θητεία
Οι αυτοαπασχολούμενοι που στρατεύονται, εφόσον αμέσως πριν από τη
στράτευσή τους είχαν συμπληρώσει τις προϋποθέσεις χορήγησης ασφαλιστικής
ικανότητας στον Ε.Φ.Κ.Α. Οι συγκεκριμένοι, όπως και τα μέλη οικογενείας τους
δικαιούνται παροχές υγειονομικής περίθαλψης κατά τη διάρκεια της θητείας τους
και για έξι μήνες μετά την απόλυσή τους.

Οι Οδοντίατροι της
Αττικής ζητούν
εντατικά μέτρα α...
Δεν "αναγνωρίζει" την
απόφαση του ΣτΕ
για τις εισφ...
Αστεγοι
νοσοκομειακοί
γιατροί σε
δημοφιλείς τουρισ...
Το σχέδιο της ΝΔ για
την αλλαγή του
ασφαλιστικού -...
Έρχονται σαρωτικές
αλλαγές στα
Νοσοκομεία,
Οργανισ...
Στόχος του ΕΟΠΥΥ η
μείωση του χρόνου
εκκαθάρισης
Πάτρα: «Καθεστώς»
τα προβλήματα...
στην ηλεκτρονικ...
Ηλεκτρονικό "μάτι"
του ΕΟΠΥΥ σε όλες
τις εισαγωγές...
Στασινός: Είναι ώρα
αποφάσεων για το
ασφαλιστικό σ...
Επίσημα σε έλλειψη
216 φάρμακα - Τα
10 είναι εμβόλ...
«Δικαιωμένος»
δηλώνει ο
Ι.Σ.Πειραιά ως προς
την απ...
Νοσ. Παπαγεωργίου:
Ξεκινούν σημαντικά
χειρουργεία ...
Διαψεύδουν τον
Πολάκη οι
εργαζόμενοι στο
Νοσοκομεί...
Πετρόπουλος: Ο ΕΦΚΑ
δεν είναι στον αέρα,
τίποτα δε...
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Σημειώνεται
στρατιωτική
υγειονομικής
διάστημα της

πως οι επαγγελματίες που εκπληρώνουν την υποχρεωτική
τους θητεία εξαιρούνται από την καταβολή εισφοράς υπέρ
περίθαλψης στον Ε.Φ.Κ.Α.(υπέρ του ΕΟΠΥΥ) για όλο το χρονικό
θητείας τους.

Αναρτήθηκε από Μαστοράκου Αννα στις 2:20 π.μ.

Τα μέλη του ΣΦΕΕ
δεσμεύονται από
κώδικα δεοντολογί...

Δημοσίευση σχολίου

Μεγάλη ταλαιπωρία
προκάλεσε σε
γιατρούς και
ασφαλι...

Πληκτρολογήστε το σχόλιό σας...

Δημοσίευση

ΕΦΚΑ: Φόβοι για
στάση πληρωμών
μετά την απόφαση
το...

Επιλογή προφ

Προεπισκόπη

Ψάχνουν για διοικητή
του ΕΦΚΑ

www.medispin.blogspot.gr

Πληρώνουμε πάνω
από 850 εκατ. το
χρόνο από την τσέ...

Δημιουργία Συνδέσμου

Νεότερη ανάρτηση

Καταγγελία
εργαζομένων
ΚΕΕΛΠΝΟ για
παρεμβάσεις συν...
Έκρηξη Πολάκη για
την απόφαση του
ΣτΕ: Στο τέλος θ...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Υποβολή σχολίου ως:

Ανασφάλεια για την
εθνική οικονομία
από το Ασφαλισ...

Αρχική σελίδα
Εγγραφή σε: Σχόλια ανάρτησης (Atom)

Παλαιότερη Ανάρτηση

Λεφτά υπάρχουν όπου
τους βολεύει !
Πόσα έχασαν οι
γιατροί με τον
ΕΦΚΑ! Όλα τα ποσά
αν...
Τα συστήματα της
ΗΔΙΚΑ
αναστενάζουν Μήπως η λύση...
Έρχονται τα
εκκαθαριστικά με τις
διπλές εισφορές γ...
Εγκύκλιος: Οι
επεμβάσεις που
μπορούν να
διενεργούν...
Ας μειωθούν τα
λειτουργικά του
ΕΟΠΥΥ, για να
βρεθο...
Δικαίωση των γιατρών
και των
επιστημόνων από το
Στ...
Σοβαρό επεισόδιο με
τουρκικό ελικόπτερο
στη Ρω
Τι γίνεται με την
φαρμακευτική
δαπάνη; Πληρώνει
τε...
Νοσοκομείο
Κορίνθου..Ιατροί και
κλινικές στα όρια ...
Εκτός λειτουργίας το
σύστημα της
ηλεκτρονικής συντ...
Το ΣτΕ ξηλώνει τον
ΕΦΚΑ Handelsblatt: Κάθε
Έλληνας, από
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