
 

Μετά το "Grexit", 
δηλαδή την έξοδο της 
Ελλάδος από την ευρω-
ζώνη δημιουργείται ένας 
καινούργιος όρος το 
"Grecovery" ο οποίος 
περιφραστικά θα μπο-
ρούσε να μεταφραστεί 
«η ανάκαμψη της Ελλη-
νικής οικονομίας». Με-
ταξύ άλλων αυτό υπο-
στηρίζει το βρετανικό 
περιοδικό Economist σε 
μια εκτενή ανάλυση για 
τα τεκταινόμενα στη 
Ελλάδα με τίτλο 
«Τολμώντας να ελπίζει, φοβάται να αποτύ-
χει».  

Ο ΣΑΤΥΡΙΚΟΣ 
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 Καταπέλτης η από-
φαση του δικαστηρίου: 
Ισόβια κάθειρξη σε 
Παπαγεωργόπουλο, 
Λεμούσια και Σαξώνη. 
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Ποινολόγιο 

ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ 
ΔΗΜΟΣΙΟ  
Ποιες υπηρεσίες θα 
γίνονται ηλεκτρονικά 
ή μέσω ΚΕΠ  

Από τη βάσανο των επισκέψε-
ων στις υπηρεσίες για μία 
απλή βεβαίωση απαλλάσσο-
νται πολίτες και επιχειρήσεις, 
καθώς παρέχεται η δυνατότη-
τα τόσο η αίτηση όσο και η 
παραλαβή εγγράφων να γίνο-
νται με ηλεκτρονικό τρόπο. 
Η αρχή γίνεται με 81 πιστο-
ποιημένες διαδικασίες, για 
την ολοκλήρωση των οποίων, 
με την αξιοποίηση της εθνι-
κής διαδικτυακής πύλης Ερ-
μής»  
(www.ermis.gov.gr), είναι 
αρκετή μία και μοναδική 
επίσκεψη σε οποιοδήποτε 
ΚΕΠ.  
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Στον ΕΟΠΥΥ οι συνταξιούχοι της 
Αγροτικής, από την 1η Ιουνίου  

Από τον Ενιαίο Οργανισμό 
Παροχής Υπηρεσιών Υγείας 
(ΕΟΠΥΥ), θα καλύπτονται 
από την 1η Ιουνίου, για παρο-
χές ασθενείας χιλιάδες συντα-
ξιούχοι της Αγροτικής Τράπε-
ζας της Ελλάδος (ΑΤΕ) και τα 
μέλη των οικογενειών τους, με 
τροπολογία των υπουργών 
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλι-
σης και Πρόνοιας Γιάννη 

Βρούτση και Υγείας Ανδρέα 
Λυκουρέντζου, η οποία ψηφί-
στηκε κατά τη χθεσινή συνε-
δρίαση της Ολομέλειας της 
Βουλής. 

Με την τροπολογία που 
ψηφίστηκε, διευθετήθηκε το 
πρόβλημα των περίπου 7.000 
συνταξιούχων της Αγροτικής 
που ήταν ασφαλισμένοι στο 
Ταμείο Υγείας του Προσωπι-

κού της Αγροτικής Τράπεζας 
(ΤΥΠΑΤΕ) και βρέθηκαν 
χωρίς ιατροφαρμακευτική πε-
ρίθαλψη μετά την απορρόφηση 
της ΑΤΕ από την Τράπεζα 
Πειραιώς. 

Οι συνταξιούχοι της ΑΤΕ 
θα έχουν παροχές αντίστοιχες 
με αυτές των ασφαλισμένων 
στο ΙΚΑ, ενώ θα καταβάλλουν 
εισφορές προς τον ΕΟΠΥΥ.  

Χρηματοδοτικό κενό 2,5 δισ. ευρώ απειλεί και πάλι τις 
συντάξεις  

Σήμα κινδύνου για τις συντάξεις 
εκπέμπει η Πανελλήνια Ομοσπονδία 
Προσωπικού Οργανισμών Κοινωνικής 
Πολιτικής αποκαλύπτοντας ότι παρά 
τις μειώσεις έως και 50% και τις περι-
κοπές δαπανών που έχουν γίνει στην 
τριετία, τα ταμεία θα έχουν φέτος 
έλλειμμα 2,5 δισ. ευρώ λόγω της 
ύφεσης, της αύξησης της ανεργίας και 
της «έκρηξης» των απλήρωτων εισφο-
ρών. 

Πηγή: ΑΠΕ   

 3μελές Εφετείο Κα-
κουργημάτων: Δήμευση 
σπιτιού και 8 χρόνια 
κάθειρξη για τον Άκη. 

 Στο εδώλιο Τσοχα-
τζόπουλος και άλλοι 18 
για προμήθειες από 
εξοπλιστικά. 

 Παραπέμπονται 
ο νυν και ο πρώην 
δήμαρχος Μυκό-
νου. 

 «45άρια»: Βαριές 
κατηγορίες για τους 
αδερφούς Ψωμιάδη. 

 Ι. ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ: Υφυ-
πουργός κατηγορείται για 
τοκογλυφία. 
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