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ΙΚΑ: Μέσω ίντερνετ οι ιατρικές γνωματεύσεις υγειονομι-

κών επιτροπών Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας  
Μέσω της νέας ηλεκτρονικής υπηρεσίας που έθεσε σε λειτουργία η διοίκηση 
του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, θα αντλούνται πλέον διαδικτυακά από τους εμπλεκόμενους 
φορείς - παρόχους αναπηρικών επιδομάτων και προνομίων όλες οι ιατρικές 
γνωματεύσεις για τα αιτήματα που εκκρεμούν στις υπηρεσίες τους. 

Στα 520 ευρώ η κατώτατη σύνταξη από την 1/1/2015 

Στα 520 ευρώ θα είναι από το 2015 (με συνυπολογισμό της βασικής + της 
αναλογικής σύνταξης) η κατώτατη σύνταξη στα Ταμεία για 15έτη ασφάλι-
σης. 

Την εκτίμηση αυτή κάνει το ΙΚΑ διευκρινίζοντας ότι η βασική σύνταξη των 360 ευρώ, 
όπως προβλέπει ο ν. 3863/10, αφορά στη σύνταξη που θα λαμβάνει, στη βάση εισοδη-
ματικών κριτηρίων, ο ανασφάλιστος υπερήλικας (όπως ισχύει και σήμερα) ενώ για κάθε 
έτος ασφάλισης το ποσό αυτό, το οποίο εγγυάται το κράτος, θα αυξάνεται με αναδιανε-
μητικούς και ανταποδοτικούς όρους με αποτέλεσμα το συνολικό ποσό της σύνταξης να 
διαμορφώνεται προς τα πάνω, ανάλογα με τα έτη ασφάλισης. 

Νέο Ασφαλιστικό προαναγγέλλει για το 2014 ο Γ. Βρούτσης  
Νέες παρεμβάσεις στο Ασφαλιστικό το 2014 -με «καταργήσεις ειδικών συνταξιοδοτικών καθεστώτων και εξαιρέ-
σεων που εξακολουθούν να υπάρχουν»- προανήγγειλε χθες ο υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και 
Πρόνοιας Γιάννης Βρούτσης. Η νομοθετική παρέμβαση θα γίνει με βάση πόρισμα Επιτροπής και σε συνάρτηση 
με την επικείμενη εφαρμογή, από την 1/1/2015, του νέου τρόπου υπολογισμού των συντάξεων (βασική + ανα-
λογική) και τον περαιτέρω περιορισμό της κρατικής χρηματοδότησης στα Ταμεία. «Το ασφαλιστικό σύστημα 
είχε -και σε μεγάλο βαθμό εξακολουθεί να έχει- προβλήματα, στρεβλώσεις και παθογένειες. Πρόκειται για ένα 
πολυδαίδαλο και κατακερματισμένο σύστημα, ένα μωσαϊκό ειδικών συνταξιοδοτικών καθεστώτων και διάσπαρ-
των νησίδων με προνομιακές εξαιρέσεις», είπε ο υπουργός από το βήμα συνεδρίου του Ελληνοαμερικανικού 
Επιμελητηρίου. Και ανακοίνωσε ότι επιτροπή τεχνοκρατών που θα συγκροτηθεί: «Θα εξειδικεύσει τον τρόπο 
εφαρμογής των αλλαγών του ασφαλιστικού, συνεκτιμώντας τις όποιες θεσμικές αλλαγές έχουν ήδη γίνει από την 
ψήφιση του νόμου 3863 το 2010 έως σήμερα» και «θα υποβάλει προτάσεις για νομοθετικές παρεμβάσεις, όπου 
αυτό κρίνεται απαραίτητο». 

Μάρτιν Σουλτς για 

Ελλάδα: «Δεν χρειά-

ζονται άλλες θυσίες, 

αλλά επενδύσεις και 

στήριξη των μικρομε-

σαίων» 
 
«Οι Έλληνες έχουν κατα-
βάλει τεράστιες θυσίες. 
Σήμερα δεν πρέπει να 
μιλάμε πλέον για περικο-
πές, αλλά με ποιον τρόπο 
θα μπορέσουμε να ανα-
ζωογονήσουμε την οικο-
νομία. Χρειαζόμαστε 
στρατηγικές επενδύσεις 
στη χώρα» δήλωσε σε 
συνέντευξή του στην εφη-
μερίδα «Τα Νέα», ο πρόε-
δρος του Ευρωκοινοβου-
λίου και υποψήφιος των 
σοσιαλδημοκρατικών και 
σοσιαλιστικών κομμάτων 
για τη θέση του προέδρου 
της Ευρωπαϊκής Επιτρο-
πής Μάρτιν Σουλτς. 
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