
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 μέ-

χρι πρότινος προβληματικό παιδί των χαμένων οικονομικών στόχων 
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                                                            ΕΙΔΗΣΕΙΣ 

Τη συμμετοχή των τραπεζών στην κάλυψη των ζημιών από τα 

10.000 άτομα που βγήκαν σε πρόωρη συνταξιοδότηση στον τραπε-

ζικό τομέα προανήγγειλε ο γενικός γραμματέας Κοινωνικών Ασφα-

λίσεων Γιώργος Ρωμανιάς, ενώ διαβεβαίωσε ότι δεν θα θιγούν θε-

μελιωμένα συνταξιοδοτικά δικαιώματα.  

«Για το συνταξιοδοτικό σύστημα η κυβέρνηση είναι ταγμένη στον 

αναδιανεμητικό χαρακτήρα του για κοινωνικούς και αξιακούς λό-

γους, συνεπώς θα μείνει δημόσιο» τόνισε ο υπουργός Οικονομίας 

Γιώργος Σταθάκης μιλώντας σε εκδήλωση της Ένωσης Ασφαλιστι-

κών Εταιρειών Ελλάδος με την ευκαιρία της ετήσιας τακτικής γενι-

κής συνέλευσής της.  

Τις επόμενες κινήσεις της κυβέρνησης για τις επικουρικές συντά-

ξεις και τα ασφαλιστικά ταμεία περιέγραψε μιλώντας στο MEGA ο 

αναπληρωτής υπουργός Κοινωνικών Ασφαλίσεων. 

"Με νομοθετική ρύθμιση το αμέσως επόμενο διάστημα θα καθορι-

στεί ότι από 1/1/ 2015 και μετά δεν θα ξαναγίνουν μειώσεις στις 

επικουρικές συντάξεις λόγω της ρήτρας μηδενικού ελλείμματος" 

τόνισε ο υπουργός. 

Αλλάζει και πάλι το ΠΕΔΥ έρχεται ο γιατρός της γειτονιάς Δύο νο-

μοσχέδια -ένα «σκούπα» με διατάξεις για αλλαγές στη διοίκηση του 

ΕΣΥ- και ένα για την πρωτοβάθμια φροντίδα, ετοιμάζει το υπουρ-

γείο Υγείας σύμφωνα με το Έθνος.  Πριν από αυτά, όμως, αναμένε-

ται να υπάρξει αλλαγή στις Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις που υ-

πάρχουν σήμερα, με τις οποίες θα καταργείται το «εισιτήριο» των 5 

ευρώ για τα τακτικά εξωτερικά ιατρεία των νοσοκομείων και το 1 

ευρώ ανά συνταγή του ΕΟΠΥΥ. 
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Π. Κουρουμπλής:  

Με εισοδηματικά κρι-

τήρια η συμμετοχή 

στα φάρμακα 

Διαβαθμισμένη συμ-

μετοχή στα φάρμακα 

με βάση τα εισοδημα-

τικά κριτήρια των α-

σφαλισμένων προα-

νήγγειλε ο υπουργός 

Υγείας Παναγιώτης 

Κουρουμπλής, μιλώ-

ντας σε πρωινές εκπο-

μπές του ΑΝΤ1 και 

του Mega.   


