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Στο -1,7% ο πληθωρι-

σμός τον Δεκέμβριο 

Μείωση 0,9% σημείω-

σε πέρυσι σε μέσα επί-

πεδα ο πληθωρισμός, 

έναντι αύξησης 1,5% 

που είχε σημειωθεί το 

2012. Το αποτέλεσμα 

αυτό, προέκυψε μετά 

και από τη μείωση του 

πληθωρισμού κατά 

1,7% τον περασμένο 

Δεκέμβριο, από μείω-

ση 2,9% τον Νοέμβριο 

2013 και έναντι αύξη-

σης 0,8% τον Δεκέμ-

βριο 2012.  

 

 

 

 

«Η ελληνική κυβέρνηση έπραξε πολλά και κατάφερε πολλά», τόνι-

σε ο πρόεδρος του Eurogroup, κ. Γερούν Ντάισελμπλουμ, υπογραμ-

μίζοντας ότι «ο δημοσιονομικός στόχος βρίσκεται εντός πορείας». 
  

Εύσημα Ντάισελμπλουμ για τα δημοσιονομικά επιτεύγ-
ματα της Ελλάδας - Επόμενο βήμα η έξοδος στις αγορές 

Economist για την Ελλάδα: «Με ασυνήθιστη ροή θετικών 

ειδήσεων ξεκινά το 2014 - Προβληματική η οικονομική και η πολιτική 

κατάσταση» 

Με ασυνήθιστη ροή καλών ειδήσεων ξεκινά το 2014 η Ελλάδα, το μέχρι 

πρότινος προβληματικό παιδί των χαμένων οικονομικών στόχων που τώ-

ρα ξεπερνά όλες τις προσδοκίες, σύμφωνα με τη στήλη «Charlemagne» 

του βρετανικού περιοδικού «The Economist» που αναφέρεται στο πρωτο-

γενές πλεόνασμα, τη συρρίκνωση των αποδόσεων των ελληνικών ομολό-

γων, την πιθανότητα επιστροφής της στις αγορές εντός του έτους και την 

απομάκρυνση του κινδύνου εξόδου της χώρας από την Ευρωζώνη.  

Σε ισχύ  το ένα 

ευρώ ανά            

συνταγή 

΄Ενα ευρώ, ανά συνταγή, 

θα είναι υποχρεωμένοι 

να καταβάλλουν οι α-

σφαλισμένοι, προκειμέ-

νου να προμηθευτούν τα 

φάρμακά τους. Σύμφωνα 

με εγκύκλιο του υπουρ-

γείου Υγείας, από το μέ-

τρο εξαιρούνται οι χρονί-

ως πάσχοντες που ανα-

γκάζονται να εκτελούν 

συνταγές ανά τακτά χρο-

νικά διαστήματα.  

 

Η ΕΚΤ παρουσίασε το νέο χαρτονόμισμα των 10 ευρώ 
 

Το νέο χαρτονόμισμα των δέκα ευρώ, στο οποίο απεικονίζεται η ελληνι-

κή μυθική μορφή της Ευρώπης, παρουσιάστηκε νωρίτερα σήμερα από 

την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. 

Το νέο χαρτονόμισμα θα τεθεί σε κυκλοφορία στις 23 Σεπτεμβρίου και 

για την εκτύπωσή του θα εφαρμοστεί η διαθέσιμη τεχνολογία ασφαλείας 

που χρησιμοποιήθηκε και για το νέο χαρτονόμισμα των πέντε ευρώ που 

κυκλοφόρησε τον Μάιο. 


