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6μηνες συνταγές για χρόνιες παθήσεις 
«Ανάσα» για τους ασθενείς με χρόνιες παθήσεις αναμένεται να απο-

τελέσει υπουργική απόφαση του Μάκη Βορίδη, που επιτρέπει τη 

σύνταξη συνταγών εξάμηνης διάρκειας. 

Τρίμηνες επαναλαμβανόμενες συνταγές θα μπορούν να εκδίδουν οι 

θεράποντες ιατροί για τις θεραπείες ασθενών με χρόνιες παθήσεις, 

μετά από τη σχετική απόφαση του Υπουργού Υγείας, που δημοσιεύ-

θηκε στην εφημερίδα της κυβέρνησης. 
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Με ιδιαίτερη ικανοποίηση σάς ενημερώνουμε, ότι στο  Διοικητικό 

Συμβούλιο του ΕΟΠΥΥ εγκρίθηκε η σύσταση Περιφερειακών Γρα-

φείων σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, για την εξυπηρέτηση των ασφα-

λισμένων των Τομέων Ασθενείας Προσωπικού Τραπεζών 

(ΤΑΑΠΤΠΓΑΕ, ΤΑΠΕΤΕ, ΤΑΠΕΤΒΑ). 

 Αυτή η απόφαση του Δ.Σ. του ΕΟΠΥΥ, είναι αποτέλεσμα 

συνεχών παρεμβάσεων της ΟΤΟΕ, ικανοποιεί ένα αίτημα της Ομο-

σπονδίας, που χρονολογείται από τις αρχές του 2013 και δικαιώνει 

τις επίμονες και συνεχείς προσπάθειες του κλάδου μας. 

Aναδρομικές μειώσεις σε 20.000 επικουρικές 

«Kουρεμένες», αναδρομικά από την 1/1/2013 και σε ποσοστά 5%-20% 
(ανάλογα με το ύψος πάνω από τα 1.000 ευρώ) καταβάλλονται οι επικου-
ρικές συντάξεις του ETEA σε 20.000 «νέους» συνταξιούχους.  
Oπως ανακοίνωσε το ETEA η μείωση έγινε, με βάση τον νόμο 4093/2012, 

και η πρόσθετη κράτηση υπολογίστηκε στις συντάξεις Φεβρουαρίου 2015. 

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΤΟΥ 

ΣΥΛΛΟΓΟΥ 

- Πραγματοποιήθηκε 

με μεγάλη συμμετοχή 

συναδέλφων η κοπή 

της πίτας του Συλλό-

γου στο ξενοδοχείο 

ΑΜΑΛΙΑ στις 

9/2/2015. 

Την εκδήλωση τίμη-

σαν με την παρουσία 

τους  η Πρόεδρος της 

ΟΣΤΟΕ κα Ελ. Κλη-

τοράκη,  ο Πρόεδρος 

του Συλλόγων Συ-

νταξιούχων Ιονικής 

Τράπεζας , ο Νομι-

κοςμας Σύμβουλος κ. 

Ν. Φιλιππόπουλος 

και άλλοι. 

- Νέες συμφωνίες του 

Συλλόγου με Νοση-

λευτικά Ιδρύματα με 

απορρόφηση του 

20% της συμμετοχής 

μας μέσω ΑΧΑ: 

ΠΕΙΡΑΙΚΟ ΘΕΡΑ-

ΠΕΥΤΗΡΙΟ 

ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΑΚΕΙΟ 

ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ 

ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ 

ΒΕΡΟΙΑΣ 


