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ΘΔΜΑ: «Θεώπηζη - έκδοζη βιβλιαπίων αζθενείαρ»
αο γλσξίδνπκε όηη ε ζεώξεζε ησλ βηβιηαξίσλ αζζελείαο γηα ην έηνο 2014 ζα αξρίζεη ηελ 1/12/2013,
κε ηηο παξαθάησ πξνϋπνζέζεηο:
1. Για ηη θεώπηζη ηνπ βηβιηαξίνπ αζζελείαο ησλ ππνρξεσηηθά αζθαιηζκέλσλ απαξαίηεηε
πξνϋπόζεζε είλαη ε εμόθιεζε ησλ πάζεο θύζεσο απαηηεηώλ κεληαίσλ εηζθνξώλ ηεο ηειεπηαίαο ελ
αζθαιίζεη ηπιεηίαρ κέρξη θαη ηνλ Αύγνπζην ηνπ 2013.
2. Για ηην έκδοζη ησλ βηβιηαξίσλ αζζελείαο, απαξαίηεηε πξνϋπόζεζε είλαη ε θαηαβνιή όισλ ησλ
απαηηεηώλ ππνρξεώζεσλ ηεο ηειεπηαίαο ελ αζθαιίζεη ηπιεηίαρ, πξν ηεο ππνβνιήο ηεο αίηεζεο γηα
ρνξήγεζε βηβιηαξίνπ αζζελείαο.
Αλαιπηηθά γηα ηελ αζθαιηζηηθή ηθαλόηεηα (επί εγγξαθήο, επαλεγγξαθήο, δηαθνπήο ηεο αζθάιηζεο,
πξναηξεηηθήο, θιπ) ηζρύνπλ όζα αλαθέξνληαη ζην άξζξν 6 ηνπ Καλνληζκνύ Πεξίζαιςεο, Τ.Α. 35/1385/99.
3. Θεώπηζη με ηην αςηοκόλληηη εηικέηα. Με ηελ εηηθέηα πνπ παξαιακβάλνπλ νη αζθαιηζκέλνη, ν
ΟΑΔΔ πηζηνπνηεί όηη πιεξνύλ ηηο πξνϋπνζέζεηο ρνξήγεζεο αζθαιηζηηθήο ηθαλόηεηαο γηα παξνρέο
αζζελείαο (δει. θαηαβνιή αζθαιηζηηθώλ εηζθνξώλ ηεο ηειεπηαίαο ελ αζθαιίζεη ηξηεηίαο 8/2010-8/2013) θαη
κε απηήλ αλαλεώλεηαη απηόκαηα γηα ην ρξνληθό δηάζηεκα από 1/1/2014 έσο 31/12/2014 ε ηζρύο ηνπ
βηβιηαξίνπ αζζελείαο ηόζν γηα ηνπο ίδηνπο όζν θαη γηα ηα πξνζηαηεπόκελα απ΄ απηνύο ηέθλα, ειηθίαο κέρξη 18 - εηώλ, ρσξίο λα απαηηείηαη ε πξνζέιεπζή ηνπο ζηηο ππεξεζίεο ηνπ ΟΑΔΔ .
ηελ απηνθόιιεηε εηηθέηα έρεη πξνβιεθζεί ρώξνο γηα εθηύπσζε ηνπ νλνκαηεπώλπκνπ ηνπ άκεζα
αζθαιηζκέλνπ θαη κέρξη ηεζζάξσλ (4) ηέθλσλ απηνύ ειηθίαο κέρξη 18 εηώλ.
Δπηζεκαίλεηαη όηη δελ επηηξέπεηαη ηδηόρεηξε παξέκβαζε ζηελ απηνθόιιεηε εηηθέηα, ηόζν από πιεπξάο
αζθαιηζκέλσλ ηνπ ΟΑΔΔ όζν θαη από πιεπξάο ππεξεζηώλ ηνπ Οξγαληζκνύ.
ηελ πεξίπησζε πνπ νη αζθαιηζκέλνη έρνπλ σο πξνζηαηεπόκελα κέιε ζπδύγνπο, ηέθλα άλσ ησλ - 18
- εηώλ, γνλείο θιπ., δει. κέιε πνπ δελ πεξηιακβάλνληαη ζηελ απηνθόιιεηε εηηθέηα, πξέπεη λα
πξνζέξρνληαη
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(ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ ΑΜΚΑ) γηα ηελ παξάηαζε ηνπ δηθαηώκαηνο παξνρώλ αζζελείαο ησλ
παξαπάλσ πξνζώπσλ.
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Δπίζεο, νη αζθαιηζκέλνη πνπ γηα νπνηνδήπνηε ιόγν δεν θα παπαλάβοςν αςηοκόλληηη εηικέηα
(π.ρ. έρνπλ ππαρζεί ζε ξύζκηζε νθεηιώλ θιπ.) ζα πξέπεη λα πξνζέιζνπλ ζηηο Τπεξεζίεο ηνπ Οξγαληζκνύ
γηα ηε ζεώξεζε ηνπ βηβιηαξίνπ αζζελείαο ηνπο.
Όζνλ αθνξά ηνπο αλαζθάιηζηνπο ζπδύγνπο επηζεκαίλεηαη, όηη ηόζν γηα ηελ θαηαρώξεζε απηώλ ζην
βηβιηάξην αζζελείαο, όζν θαη γηα ηελ παξάηαζε ηνπ δηθαηώκαηόο ηνπο, απαηηείηαη εθηόο από ηε ζρεηηθή
Τπεύζπλε Γήισζε θαη θσηναληίγξαθν εθθαζαξηζηηθνύ ζεκεηώκαηνο ηνπ πξνεγνύκελνπ νηθνλνκηθνύ
έηνπο.
Δπίζεο πξέπεη λα ηίζεηαη ζθξαγίδα ζρεηηθά κε ην δηθαίσκα ηεο παξάηαζήο ηνπο, όπσο ηίζεηαη θαη γηα
ηα ελήιηθα ηέθλα.
4. Για ηοςρ αζθαλιζμένοςρ πος έσοςν ςπασθεί ζε πςθμίζειρ ησλ νθεηινκέλσλ εηζθνξώλ,
ζεσξείηαη ην βηβιηάξην γηα ην πξνβιεπόκελν δηάζηεκα από ηε ξύζκηζε, κε ηελ απαξαίηεηε πξνϋπόζεζε λα
ηεξνύληαη νη όξνη απηήο.
εκεηώλνπκε επίζεο:
1). Γηα ηνπο ζπληαμηνύρνπο ηνπ Οξγαληζκνύ, ηζρύνπλ νη νδεγίεο πνπ ζαο έρνπλ δνζεί κε ηα αξ. πξ.
ΓΔΝ.ΓΙ.ΠΑΡ./108/399353/19-09-12 & 118/461209/28-09-2012 έγγξαθά καο.
2). Οη πεξηπηώζεηο ησλ αζθ/λσλ πνπ ιακβάλνπλ παξαπιεγηθό επίδνκα, ζα αληηκεησπίδνληαη όπσο
νη ζπληαμηνύρνη κε ζπγθεθξηκέλε δηάξθεηα ιήμεο ηζρύνο ηνπ βηβιηαξίνπ ηνπο ζύκθσλα κε ην έγγξαθό καο,
αξ. πξ. ΓΔΝ.ΓΙ.ΠΑΡ./118/461209/28-09-12 (ζει. 1 πεξίπησζε Β).
3). Δπί απώιεηαο βηβιηαξίνπ αζζελείαο ηζρύνπλ ηα νξηδόκελα ζηελ εγθ. 11/2010.
Όζνλ αθνξά ηνπο αζθαιηζκέλνπο νη νπνίνη θέξνληαη εγγεγξακκέλνη ζηα Μεηξώα αζθ/λσλ δύν εθ
ησλ θαηαξγεζέλησλ θνξέσλ (π.ρ. ΣΔΒΔ - ΣΑΔ, ΣΔΒΔ-ΣΑ, ΣΑΔ- ΣΑ) ε ζεώξεζε ησλ βηβιηαξίσλ
αζζελείαο ζα γίλεηαη ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζηελ αξ.33/08 εγθύθιην.
Η επηηόπηα κεηάβαζε ζπλεξγείνπ ππαιιήισλ ηνπ Οξγαληζκνύ γηα ηε ζεώξεζε ησλ βηβιηαξίσλ
αζζελείαο γηα ηε λέα πεξίνδν θα ππαγμαηοποιείηαι όπος απαιηείηαι, θαηόπηλ ζπλεξγαζίαο ησλ Πξ/λσλ
ησλ Πεξ/θώλ Σκεκάησλ κε ηνπο ηνπηθνύο θνξείο.
Σέινο ζαο γλσξίδνπκε όηη όπσο καο πιεξνθόξεζε ε Η.ΓΙ.Κ.Α. κε ην από 26/9/2013 e-mail (θαη
ζρεηηθό κήλπκα ζηελ νζόλε ηνπ Κ.Η.Τ.Κ.Τ.): «Από 01/10/2013 δεκηνπξγήζεθε ζην θπξίσο κελνύ 15
‘’Γηθαηνύρνη πεξίζαιςεο’’ ε εθαξκνγή ‘’ρεηξόγξαθε ζεώξεζε βηβιηαξίσλ – θαηαρώξεζε’’ ζηελ νπνία
ππνρξενύζηε λα θαηαρσξείηε θάζε ρεηξόγξαθε ζεώξεζε βηβι. Αζζελείαο γηα ηα άκεζα κέιε κε εκεξνκελία
ηζρύνο από …………. έσο ……………….
ύληνκα ζα δνζεί ε δπλαηόηεηα θαηαρώξεζεο θαη ησλ πξνζηαηεπνκέλσλ κειώλ θαζώο θαη νη
κεηαβνιέο ηνπο ζηελ παξαπάλσ εθαξκνγή θαη ζα ελεκεξσζείηε ζρεηηθά.
Ππορ ηο παπόν ηςσόν πποζηαηεςόμενα μέλη εξακολοςθούν να καηασωπούνηαι ςποσπεωηικά
ζηο ζύζηημα».
Παξαθαινύκε γηα ηελ εθαξκνγή ηεο παξνύζαο.
Η ΓΙΟΙΚΗΣΗ
Γ. ΚΧΣΙΓΟΤ
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