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Ανασφάλιστοι 
σι Παριανοί έµποροι 

Ολοκληρώθηκε στις 29 Ιανουαρίου n διαδικασία θεώρησης 
βιβλιαρίων, των ασφαλισµένων του ΟΑΕΕ. 

Με βάση, τα περσινά χαµηλά αποτελέσµατα επισκεψηµότητας, 
που κυµαινόταν στα 2/3 των ενήµερων ασφαλισµένων, 

από πρόπερσι, ο εµπορικός σύλλογος διαπίστωσε ότι τα φετινά 
ποσοστά επισκεψηµότητας, ήταν ακόµα µικρότερα. 

Συγκεκριµένα, σύµφωνα µε εκτιµήσεις του εµπορικού συλλόγου 
Πάρου, µόλις το 25-30% των εµπόρων είναι ασφαλισµένοι! 

Η πρόταση της ΕΣΕΕ 

Η Εθνική Συνοµοσπονδία Ελληνικού Εµπορίου, µε επιστολή 
της προς την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Εργασίας και 

προς τους Αρχηγούς Κοµµάτων, προτείνει το «πάγωµα» και την 
«κεφαλαιοποίηση» των παλαιών ληξιπρόθεσµων οφειλών στον 
ΟΑΕΕ, µε προϋπόθεση την επανέναρξη καταβολής των τρεχουσών 

ασφαλιστικών εισφορών. 
Στην επιστολή της n ΕΣΣΕ υποστηρίζει µεταξύ άλλων τα εξής: 

«[...] Ειδικά για την κρίσιµη περίοδο 2010-2012 το προτεινόµενο 
«πάγωµα» (κεφαλαιοποίηση) των παλαιών οφειλών κρίνεται επιβεβληµένο. 

Με αυτόν τον τρόπο, οι επιχειρηµατίες - οφειλέτες θα 
µπορούν να συνεχίσουν την επαγγελµατική τους δραστηριότητα 
και παράλληλα να διατηρήσουν το δικαίωµα στην ιατροφαρµακευτική 

περίθαλψη τόσο για τους ίδιους, όσο και για τα έµµεσα 
ασφαλισµένα µέλη της οικογένειάς τους. Η ανωτέρω ρύθµιση που 
προτείνει η ΕΣΕΕ θα ωφελήσει ταυτόχρονα τα έσοδα του ΟΑΕΕ». 

Σηµειώνουµε ακόµα, ότι τα στοιχεία που διαθέτει n ΕΣΣΕ κάνουν 
αναφορά για 400.000 ανασφάλιστους στον κλάδο τους, 

λόγω της δυσχερούς οικονοµικής συγκυρίας και των σηµαντικών 
προβληµάτων ταµειακής ρευστότητας που αντιµετωπίζουν. 

Κλείνοντας τις προτάσεις της n ΕΣΕΕ σηµειώνει: «Στη ρύθµιση 
µπορούν να υπαχθούν όλοι οι υποχρεωτικά ασφαλισµένοι 

του ΟΑΕΕ που έχουν ληξιπρόθεσµες οφειλές προς τον Οργανισµό 
έως 31 ∆εκεµβρίου 2012. Εφόσον υπαχθούν στη ρύθµιση, 

οι ασφαλισµένοι µε κεφαλαιοποιηµένες οφειλές, µπορούν να λάβουν 
ασφαλιστική ενηµερότητα, υπό τον όρο ότι εφεξής θα καταβάλλουν 

τις εισφορές τους κανονικά». 

Οι γιατροί στην Πάρο 

Οι συµβεβληµένοι γιατροί για τους ασφαλισµένους του ΟΑΕΕ 
στην Πάρο είναι οι παρακάτω: 

- ΚΑΛΛΟΥΣ - ∆ΑΦΕΡΕΡΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ (ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ) 
- ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ (ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ) 
- ΙΑΤΡΙΚΟ ΠΑΡΟΥ (ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ) 
- ΓΡΑΤΣΙΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ) 
- ΚΩΒΑΙΟΣ ΜΑΡΚΟΣ (ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ) 
- ΣΙΦΝΑΙΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΗΣ (ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ) 
- ∆Ι ΜΕΛΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ) 
- ΧΡΗΣΤΟΓΕΩΡΓΟΣ ΠΑΥΛΟΣ (ΟΡΘΟΠΑΙ∆ΙΚΟΣ) 
- ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΚΑΡ∆ΙΟΛΟΓΟΣ) 
- ΙΑΤΡΟΙ TOY ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΓΕΙΑΣ 
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