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Η οικονομική κρίση δημιουργεί μεγάλα αδιέξοδα

Τη ραγδαία αύξηση του αριθμού των ανασφάλιστων πολιτών επιβεβαιώνουν τα στοιχεία
από το τμήμα πρόνοιας του Δήμου Πρέβεζας σύμφωνα με τα οποία κάθε μήνα υπάρχουν
τουλάχιστον 40 με 50 αιτήσεις ατόμων οι οποίοι ζητούν ιατροφαρμακευτική κάλυψη.

Ανάλογη είναι και η εικόνα από το νοσοκομείο Πρέβεζας και τα Κέντρα υγείας όπου
αντιμέτωποι με το πρόβλημα των ανασφάλιστων συμπολιτών έρχονται καθημερινά και οι
εργαζόμενοι οι οποίοι αναζητούν τρόπους να περιθάλψουν τους ανθρώπους αυτούς και να
τους διαθέσουν την απαιτούμενη (κάποιες φορές υψηλού κόστους) θεραπευτική αγωγή
παρά τους περιορισμούς που θέτει, με ζητούμενο την επίτευξη των «οικονομικών στόχων»
το Υπουργείο Υγείας.

Την ίδια στιγμή αυξάνεται και το ποσοστό των ανασφάλιστων που καταφεύγει συστηματικά
στο Ιατρείο Κοινωνικής αλληλεγγύης αναζητώντας ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Τον
τελευταίο καιρό έχει προστεθεί ακόμη μια κατηγορία πολιτών που ζητούν βοήθεια από τα
κοινωνικά ιατρεία. Πρόκειται για πολίτες που έχουν ασφαλιστική κάλυψη. Είτε εργάζονται,
είτε είναι συνταξιούχοι. Ωστόσο, είναι τόσο χαμηλός ο μισθός ή τόσο χαμηλή η σύνταξή
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τους που δεν μπορούν να αγοράσουν τα φάρμακά τους γιατί δεν μπορούν να καταβάλλουν
το ποσοστό συμμετοχής στις συνταγές.

Η μεγαλύτερη κατηγορία είναι οι ανασφάλιστοι μετά από μια μακροχρόνια ανεργία ή
επιχειρηματίες μετά από το κλείσιμο μιας επιχείρησης που δεν έχουν πληρώσει τις
εισφορές τους προς τον ΟΑΕΕ. Στη δεύτερη περίπτωση η ασφαλιστική κάλυψη χάνεται
αυτόματα. Οι άνθρωποι αυτοί χρωστούν στο ταμείο τους και δεν έχουν περίοδο χάριτος.
Επίσης μεγάλη κατηγορία είναι οι εργαζόμενοι σε καθεστώς μαύρης εργασίας που δεν
έχουν ιατροφαρμακευτική κάλυψη.

Χαρακτηριστικό είναι ότι σε κάθε συνεδρίαση της αρμόδιας επιτροπής που συνεδριάζει στα
γραφεία της Πρόνοιας υπάρχουν τουλάχιστον 40 με 50 αιτήσεις ατόμων οι οποίοι ζητούν
ιατροφαρμακευτική κάλυψη. Αν αναλογιστεί κανείς ότι η συγκεκριμένη επιτροπή
συνεδριάζει τουλάχιστον 1 φορά τον μήνα από τη αρχή του έτους μέχρι τώρα έχουν
κατατεθεί τουλάχιστον 300 αιτήματα.

Όπως επανειλημμένα έχει επισημάνει ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Πρέβεζας Γιάννης
Γιαμάς η διοίκηση του φορέα καθημερινά γίνεται αποδέκτης της αγωνίας και του
προβληματισμού του συνόλου των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και επαγγελματιών της
περιοχής μας. O κ. Γιαμάς εξήγησε ότι «η ραγδαία μείωση του κύκλου εργασιών έχουν
οδηγήσει τις επιχειρήσεις σε οδυνηρές καταστάσεις με επακόλουθο την αδυναμία
εξυπηρέτησης ακόμη και των αναγκαίων υποχρεώσεων, μεταξύ αυτών και των
ασφαλιστικών εισφορών».

Τραγική χαρακτηρίζει όμως την κατάσταση και ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου
Πρέβεζας Τάσος Κοντομίχης εκτιμώντας ότι σύμφωνα με τα στοιχεία του ΟΑΕΕ, η μη
καταβολή ασφαλιστικών εισφορών αφορά στο 50% των ασφαλισμένων

πανελλαδικά. Με απλήρωτες οφειλές στον ασφαλιστικό τους φορέα φαίνεται να
βρίσκονται οι μισοί ελεύθεροι επαγγελματίες της Πρέβεζας οι οποίοι μάλιστα εφόσον
διατηρούν ανοιχτή την επιχείρησή τους δεν μπορούν να λάβουν προνοιακό βιβλιάριο υγείας.
Η διοίκηση του Εμπορικού Συλλόγου της Πρέβεζας εξάλλου μεταξύ άλλων έχει προχωρήσει
και σε κείμενο συλλογής υπογραφών στήριξης του αιτήματος του συλλόγου για θεώρηση
των βιβλιαρίων υγείας των ανασφάλιστων συναδέλφων τους.
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