
 

 

 

 

 ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΔΕΛΣΙΟ 
Νο. 02 | Οκτώβριος 2015 

 

Π Ρ Ο  Φ ΑΣ Ε   Ν Ο Μ Ο Θ Ε Σ Ι Κ Ε   Ε Ξ Ε Λ Ι Ξ Ε Ι   
Π Ο Τ  Ε Π Η Ρ Ε Α Ζ Ο Τ Ν  Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Α  Ε Τ Π Α Θ Ε Ι   

Ο Μ Α Δ Ε   
 

 

Σε ςυνζχεια του πρϊτου ενθμερωτικοφ μασ δελτίου (Σεπτζμβριοσ 2015), οι Γιατροί του 

Κόςμου Ελλάδοσ ςυνεχίηουμε τθν καταγραφι των νομοκετικϊν αλλαγϊν που 

ςυντελοφνται ςε ςχζςθ με τον τομζα τθσ κοινωνικισ προςταςίασ. Η πρωτοβουλία αυτι 

εντάςςεται ςτο πλαίςιο του ευρωπαϊκοφ προγράμματοσ για τθ μείωςθ των 

προβλθμάτων κατά τθν πρόςβαςθ ςτθν υγειονομικι περίκαλψθ όλων των ατόμων, 

ανεξάρτθτα από το διοικθτικό κακεςτϊσ ι τθν οικονομικι κατάςταςι τουσ. 

Το παρόν δελτίο, δεφτερο από τα τζςςερα που κα εκδοκοφν, κα βοθκιςει τουσ 

εξυπθρετοφμενουσ από τισ υπθρεςίεσ μασ και τουσ εμπλεκόμενουσ φορείσ να 

κατανοιςουν τισ ςυνζπειεσ τθσ πρόςφατθσ νομοκεςίασ όςον αφορά ςτθν πρόςβαςθ 

ςτθν υγειονομικι περίκαλψθ και τθν κοινωνικι προςταςία των ευπακϊν κοινωνικϊν 

ομάδων. 

Τθν Παραςκευι 16 Οκτωβρίου 2015 ψθφίςτθκε από τθν Ελλθνικι Βουλι ο νόμοσ 

4337/2015 που περιλαμβάνει οριςμζνα από τα προαπαιτοφμενα μζτρα για τθν 

εφαρμογι τθσ ςυμφωνίασ δθμοςιονομικϊν ςτόχων και διαρκρωτικϊν μεταρρυκμίςεων 

μεταξφ τθσ Ελλθνικισ κυβζρνθςθσ και των Ευρωπαίων Εταίρων τθσ. Ο νζοσ νόμοσ 

επικεντρϊνεται ςε ρυκμίςεισ δθμοςιονομικοφ χαρακτιρα, ωςτόςο περιλαμβάνει και 

διατάξεισ αναφορικά με τθν ιατροφαρμακευτικι περίκαλψθ και τισ ςυντάξεισ. Στο 

ανωτζρω πλαίςιο, παρατίκενται οι ςθμαντικότερεσ ρυκμίςεισ του νόμου. 
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Το περιεχόμενο τθσ παροφςασ ζκδοςθσ 
αντιπροςωπεφει αποκλειςτικά τισ απόψεισ 
των ςυγγραφζων και αποτελεί δικι τουσ 
ευκφνθ. Δεν μπορεί να κεωρθκεί ότι 
αντικατοπτρίηει τισ απόψεισ του EPIM, τθσ 
Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ και/ι 
του Εκτελεςτικοφ Οργανιςμοφ για τουσ 
Καταναλωτζσ, τθν Υγεία, τθ Γεωργία και τα 
Τρόφιμα ι οποιοδιποτε άλλο φορζα τθσ 
Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ. Η Ευρωπαϊκι Επιτροπι 
και ο Οργανιςμόσ δεν αποδζχονται 
οποιαδιποτε ευκφνθ για τθ χριςθ των 
πλθροφοριϊν που περιζχει.  
 

http://mdmgreece.gr/app/uploads/2015/05/MdM-Intl-Obs-2015-report-EN.pdf
http://mdmgreece.gr/app/uploads/2015/05/MdM-Intl-Obs-2015-report-EN.pdf
tel:+302103213150
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ΑΛΛΑΓΕ ΣΗΝ ΙΑΣΡΟΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ 

Από 15 Νοεμβρίου 2015 μειϊνονται οι τιμζσ των γενοςιμων φαρμάκων κακϊσ και των ςκευαςμάτων που ζχουν χάςει 

τθν πατζντα προςταςίασ τουσ κατά 35% τθσ τιμισ των πρωτοτφπων για τα πρϊτα και για τα δεφτερα κατά 50%. Όπωσ 

ζχουμε ιδθ αναφζρει ςτο πρϊτο ενθμερωτικό ςθμείωμα μασ, τα ςυγκεκριμζνα μζτρα αναμζνεται να ζχουν ωσ 

αποτζλεςμα τθ μείωςθ των εξόδων των αςκενϊν, γεγονόσ που ωφελεί κυρίωσ αυτοφσ που ζχουν υψθλά ιατρικά ζξοδα 

και/ι χαμθλά ειςοδιματα. Αναμζνεται θ ζκδοςθ ςχετικισ απόφαςθσ του Υπουργοφ Υγείασ με τθν οποία κα ορίηεται κάκε 

ςχετικι λεπτομζρεια για τθν εφαρμογι του εν λόγω μζτρου. 

 

 
ΑΛΛΑΓΕ ΣΙ ΤΝΣΑΞΕΙ  

 
Νζο τοπίο διαμορφϊνεται ςτον τομζα, κακϊσ προςαρμόηονται και για τουσ δθμοςίουσ υπαλλιλουσ όλα όςα ιςχφουν ιδθ 
για τουσ αςφαλιςμζνουσ των υπόλοιπων αςφαλιςτικϊν ταμείων  (εργαηόμενοι ςτον ιδιωτικό τομζα, αγρότεσ, ελεφκεροι 
επαγγελματίεσ) ςχετικά με τα κατϊτατα όρια ςφνταξθσ και τθν αφξθςθ των ορίων θλικίασ ςυνταξιοδότθςθσ (βλ. ενθμερωτικό 
δελτίο Νο 1, Σεπτζμβριοσ 2015). Ωςτόςο, αναμζνεται να ψθφιςτεί νζοσ νόμοσ για το αςφαλιςτικό - ςυνταξιοδοτικό ςφςτθμα 
μζςα ςτον Νοζμβριο, ο οποίοσ κα επιφζρει ακόμα περιςςότερεσ αλλαγζσ. Ειδικότερα, ο νόμοσ 4337/2015 προβλζπει, μεταξφ 
άλλων: 
 
1. Από τισ 19 Αυγοφςτου 2015 τα όρια θλικίασ ςυνταξιοδότθςθσ αυξάνονται ςταδιακά ζωσ και τθν 1θ Ιανουαρίου 2022.  
Δθλαδι κάποιοσ κα λαμβάνει ςφνταξθ:  

 
 ςτα 67 ζτθ με τουλάχιςτον 15 ζτθ αςφάλιςθσ ι 
 ςτα 62 ζτθ με 40 ζτθ αςφάλιςθσ. 

 
Από τις παραπάνω διατάξεις εξαιρούνται: όςοι αςφαλιςμζνοι είχαν κατοχυρϊςει δικαίωμα πλιρουσ ςυνταξιοδότθςθσ ζωσ 
τισ 18 Αυγοφςτου 2015, δθλαδι είχαν ςυμπλθρϊςει κ τα απαιτοφμενα χρόνια εργαςίασ κ τθν θλικία ςυνταξιοδότθςθσ κατά 
τθν θμερομθνία αυτι.  
 
Παράλλθλα, όπωσ ιδθ ιςχφει για τουσ υπόλοιπουσ αςφαλιςμζνουσ (βλ. ενθμερωτικό δελτίο Νο 1, Σεπτεμβρίου 2015), όςοι 
ςυνταξιοδοτθκοφν πριν από τθ ςυμπλιρωςθ του 67ου ζτουσ κα υποςτοφν επιπλζον μείωςθ 10% ςτθ ςφνταξι τουσ, πζραν 
τθσ μείωςθσ 6% που ιδθ προβλζπεται για κάκε χρόνο πρόωρθσ ςυνταξιοδότθςθσ.  Υπολογίηεται πωσ οι εργαηόμενοι - 
ανάλογα με τθν κατθγορία ςτθν οποία ανικουν ςυνταξιοδοτικά- κα πρζπει να ςυνεχίςουν να εργάηονται επιπλζον από 6 
μινεσ μζχρι και 17 χρόνια.  
 
2. Όπωσ ιςχφει και για τουσ αςφαλιςμζνουσ των υπόλοιπων ταμείων (βλ. ενθμερωτικό δελτίο Νο1 Σεπτεμβρίου 2015), 
πλζον και ςτο δθμόςιο τομζα το κατϊτατο όριο ςφνταξθσ δεν κα ιςχφει για όςουσ ζχουν αποχωριςει ι αποχωροφν από τθν 
υπθρεςία τουσ από τθν 1θ Ιουλίου του 2015 και μετά, εάν δεν ζχουν ςυμπλθρϊςει το 67ο ζτοσ τθσ θλικίασ τουσ. Μζχρι τθ 
ςυμπλιρωςθ του προαναφερομζνου ορίου θλικίασ λαµβάνουν το ποςό τθσ ςφνταξθσ που αναλογεί ςτα ζτθ αςφάλιςισ τουσ.  
Από τις παραπάνω διατάξεις εξαιρούνται:  

 
 όςοι ζχουν ποςοςτό αναπθρίασ 67% και λαμβάνουν επίδομα ανικανότθτασ  
 όςοι λαμβάνουν ςφνταξθ ωσ πακόντεσ ςτθν υπθρεςία  
 όςοι λαμβάνουν ςφνταξθ εξαιτίασ κανάτου ςυηφγου ι γονζα. 

 
3. Καταργείται θ πρόςφατα ψθφιςκείςα διάταξθ τον Ιοφλιο του 2015 που προζβλεπε τθν χοριγθςθ ςφνταξθσ φψουσ 260 
ευρϊ ςε αναςφάλιςτουσ υπεριλικεσ ομογενείσ.  
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