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 Με διαδικασίες-εξπρές ενοποιούνται τα 

ταμεία 

 
Με διαδικασίες-εξπρές θα γίνει η ενοποίηση 

των Ταμείων, που θα αλλάξει πλήρως το τοπί-

ο στο ασφαλιστικό σύστημα. Ενδεικτικό του 

ασφυκτικού χρονοδιαγράμματος είναι πως η 

απαιτούμενη μελέτη πρέπει να έχει εκπονηθεί 

μέχρι το τέλος Ιουνίου, ενώ τον Οκτώβριο οι 

αλλαγές θα αποτυπώνονται σε έναν νέο ασφα-

λιστικό νόμο. 

 Τρία «υπερταμεία» θα καλύπτουν πάνω  

από 60 κλάδους ασφάλισης 
Με τη δημιουργία τριών «υπερταμείων» -που θα 

προκύψουν από την ενοποίηση πάνω από 60 κλά-

δων ασφάλισης- θα ολοκληρωθεί η μεταρρύθμιση 

του ασφαλιστικού συστήματος. Τα νέα Ταμεία θα 

έχουν την ευθύνη χορήγησης τόσο της κύριας σύ-

νταξης όσο και της επικουρικής και του εφάπαξ 

καλύπτοντας το σύνολο των ασφαλισμένων και 

των συνταξιούχων της χώρας. 

Οι τρεις νέοι φορείς θα καλύπτουν τους μισθω-

τούς (ΙΚΑ), τους ελεύθερους επαγγελματίες 

(ΟΑΕΕ) και τους αγρότες (ΟΓΑ), ενώ χωριστό 

πυλώνα θα αποτελεί το ΝΑΤ. Σταδιακά τα τρία 

νέα Ταμεία θα υπαχθούν στον Εθνικό Φορέα Απο-

νομής Σύνταξης, διατηρώντας ωστόσο ξεχωριστές 

διευθύνσεις και λογαριασμούς. 

Ρύθμιση για εξαμηνιαίες συνταγές 
σε χρονίως πάσχοντες 

Τη δυνατότητα στον θεράποντα ιατρό να 

χορηγεί μέχρι και εξαμηνιαία συνταγή σε 

περιπτώσεις επιλεγμένων χρόνιων νοσημά-

των, προβλέπει τροπολογία που κατατέθη-

κε στη Βουλή. 

Σε περιπτώσεις χρόνιων νοσημάτων παρέ-

χεται μέχρι σήμερα η δυνατότητα της επα-

ναλαμβανόμενης συνταγής και η δίμηνη/

τρίμηνη συνταγή στον ΕΟΠΥΥ. 

Με την τροπολογία που κατατέθηκε  σε 

νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών, 

παρέχεται η δυνατότητα της εξαμηνιαίας 

συνταγής σε επιλεγμένα νοσήματα που 

πρόκειται να καθοριστούν με Υπουργική 

Απόφαση και έπειτα από εισήγηση του  

ΕΟΠΥΥ.    

Alpha Bank: Ζούμε ιστορικές στιγμές 

Με την αποπληρωμή των προνομιούχων 

και τη μη χρησιμοποίηση του μαξιλαριού 

του ΤΧΣ, το χρέος θα μειωθεί στα €303,2 

δισ. (166,5% του ΑΕΠ) τους επόμενους 

μήνες, εκτιμά η Alpha Bank. Βλέπει επιτά-

χυνση της ανάκαμψης. 

Ι. Βρούτσης:  

Αποκλείονται νέ-

ες μειώσεις  

συντάξεων 

http://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/bbb19498-1ec8-431f-82e6-023bb91713a9/8411068.pdf
http://www.euro2day.gr/news/economy/article/1207609/alpha-bank-zoyme-istorikes-stigmes.html

