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-Συμπληρώνετε ΓΕΝΙΚΗ ΑΙΤΗΣΗ που κατατίθεται στο
πρωτόκολλο (3ος όροφος). Kρατείστε αντίγραφο. Μπορείτε να
γράψετε στην αιτιολογία αν συντρέχουν λόγοι οικονομικοί ή/και
ιατρικοί. Για παν ενδεχόμενο μπορείτε  να επισυνάψετε και
εδώ εκκαθαριστικά σας των τριών τελευταίων ετών (θα
χρειαστεί να τα επισυνάψετε εκ νέου στο βήμα 3). Επίσης,
καλό θα ήταν να γράψετε τη λέξη ΕΠΕΙΓΟΝ αν επείγεστε μιας
και η διαδικασία μπορεί να τραβήξει επί μακρόν  (άνευ
ουσιστικού λόγου). Ακόμα, καλό θα ήταν να σημειώσετε αν θα
παραλάβετε ιδιοχείρως την απορριπτική απόφαση για να
επισπεύσετε κάπως τις διαδικασίες.

Βή α

Η υπηρεσία ειφορών απορρίπτει την αίτηση επειδή υπάρχουν
οφειλές.    Eδώ έχετε δύο επιλογές:
α) Παραλαμβάνετε ιδιοχείρως την αίτηση (εδώ ενδέχεται θα
σας ταλαιπωρήσουν με πήγαινε- έλα, μιας και η διεύθυνση
εισφορών λείπει από το πόστο της περισσότερες φορές από
όσες τη βρίσκετε, αλλά και το τηλέφωνο του τσμεδε δεν
αποτέλεσε ποτέ πρόσφορο μέσο επικοινωνίας) αν σας πουν
δεν γίνεται να την παραλάβετε μόνοι σας είναι γιατί θέλουν να
σας καθυστερήσουν και να μην σας διευκολύνουν και μόνον .
ή
β) περιμένετε να σας αποστείλουν την απορριπτική επιστολή
(1 μήνας περίπου...)

Βή α

Αφού παραλάβετε Επιστολή Aπόρριψης από τη διεύθυνση
εισφορών, καταθέτετε ΕΝΣΤΑΣΗ ΠΡΟΣ ΤΗ ΔΕ ΤΣΜΕΔΕ και
πάλι στο Πρωτόκολλο.
Εδώ είναι σημαντικό να επισυνάψετε τα αποδεικτικά της
περίπτωσης σας
(χαμηλό εισόδημα/ ιατρικοί λόγοι) δηλαδή εκκαθαριστικά
των 3 τελευταίων ετών  ή/και χαρτί από γιατρό.

Βή α

Εξετάζεται το αίτημα σας από τη Διοικούσα Επιτροπή του
ΤΣΜΕΔΕ, η οποία συνεδριάζει συνήθως Δευτέρες στις
3,00μμ. Για να εξεταστεί το αίτημα σας πρέπει η υπηρεσία
εισφορών να το έχει συμπεριλάβει στα έγγραφα προς
εξέταση, (θα είστε δηλαδή στο έλεος της διεύθυνσης
εισφορών που εν τω μεταξύ απολαμβάνει της ιατρικής
περίθαλψης που εσείς στερείστε, αλλά θα καθυστερεί μέχρι
να σκάσετε επειδή μπορεί... από σκέτη ανθρωπιά δηλαδή).
Στη ΔΕ καλό θα ήταν να παραστείτε για να σιγουρέψετε ότι
θα εξεταστεί το αίτημα σας, και να σας ενημερώσουν πότε θα
καθαρογραφεί η απάντηση (1-2 μέρες).

Βή α

Παραλαμβάνετε την θετική απόφαση θεώρησης του
βιβλιαρίου σας και μπορείτε να θεωρήσετε το βιβλιάριο
υγείας σας, αλλά και να εκδώσετε άμεσα Ευρωπαϊκή
Κάρτα Ασφάλισης διάρκειας τρέχοντος έτους.

-ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ-

Βή α

Βή ατα για τη θεώρηση βιβλιαρίου ανασφάλιστου ε οφειλές
Εφόσον το ατομικό ή μεικτό οικογενειακό σας εισόδημα δεν υπερβαίνει τις 40000ε για τα τελευταία δύο έτη, ή/και συντρέχουν ιατρικοί λόγοι,
μπορείτε να ακολουθήσετε την παρακάτω διαδικασία για να θεωρηθεί το βιβλιάριο υγείας σας. (επικαιροποίηση 27/05/2014)
Παρακάτω εριγράφονται τα βή ατα ου θα χρειαστεί να κάνετε για να θεωρηθεί το βιβλιάριο υγείας σας
Αυτές οι πληροφορίες αφορούν σε όσους δεν καλύπτονται από το νέο νόμο 4254 (που παρέχει ασφαλιστική κάλυψη εως το 02/2015 σε
όσους δεν χρωστάνε εισφορές εως και το 2010 και το ετήσιο ειδόδημα τους για τα τρία τελευταία έτη δεν υπερβαίνει τις 12000 ευρώ, oi
οποίοι μπορούν προσκομίζοντας τα εκκαθαριστικά τους των τριών τελευταίων ετών να θεωρήσουν το βιβλιάριο τους αυτομάτως.)

ΤΟ ΙΚΑΙ ΜΑ

[Θα χρειαστείτε υπομονή αλλά και να παραστείτε 3 με 4 φορές, μιας και η διεύθυνση
εισφορών, παρά τις επίμονες προσπάθειεςμας με εκκλήσεις, κινητοποιήσεις αλλά και
την παρουσία μας κάθε εβδομάδα από αρχής και αυτού του έτους, δεν έκανε καμία
υποχώρηση απέναντι στη μείωση της ταλαιπωρίας, με τη μείωση των αιτήσεων και
βημάτων, παρά το προβλεπόμενο της διαδικασίας και του αποτελέσματος.]

Ι ΣΤΗΝΥΓΕΙΑ


