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Garnet 

 

 

Το νομοσχέδιο για την ασφαλιστική μεταρρύθμιση θα κατατεθεί εντός 

του Ιανουαρίου γιατί αποτελεί προϋπόθεση για την πρώτη αξιολόγηση, 

δηλώνει σε συνέντευξή του στο "Έθνος της Κυριακής" ο υπουργός Ερ-

γασίας Γιώργος Κατρούγκαλος και προσθέτει: «έχω συχνές και συστη-

ματικές ανταλλαγές απόψεων με τους βουλευτές της κυβερνητικής πλει-

οψηφίας και είμαι βέβαιος ότι θα υπερψηφίσουν μία δίκαιη και αναγκαία 

μεταρρύθμιση», μεταδίδει το ΑΠΕ. 

Ο κ. Κατρούγκαλος επισημαίνει ότι η διαπραγμάτευση προοιωνίζεται 

σκληρή καθώς ορισμένοι από του δανειστές έχουν ιδιαίτερη εμμονή με 

τις μειώσεις και γι αυτό η κυβέρνηση αναζητά ερείσματα στο διπλωματι-

κό επίπεδο. 

Η ασφαλιστική μεταρρύθμιση λέει ο υπουργός Εργασίας έχει τρεις κύρι-

ους άξονες: «Πρώτον, επιχειρεί την συνολική αναδιάρθρωση του συ-

νταξιοδοτικού συστήματος, που είχε πάψει και πριν από την κρίση να 

είναι οικονομικά βιώσιμο, και προβλέπει την εφαρμογή ενιαίων κανό-

νων για την αναπλήρωση του εισοδήματος σε όλους τους συνταξιού-

χους στον ιδιωτικό και δημοσιο τομέα. 

Δεύτερον, αποτελεί το γενικό εναλλακτικό ισοδύναμο στις επιμέρους 

μνημονιακές υποχρεώσεις που θα έπλητταν τις συντάξεις ιδίως τις μι-

κρές και θα διαιώνιζαν τα κενά του σημερινού συστήματος. 

Τρίτον, προσπαθεί να αντιμετωπίσει τα εκρηκτικά ελλείμματα με κοινω-
νικά δίκαιο τρόπο». 

Συμφωνία με το ΟΛΥ-

ΜΠΙΟΝ Νοσοκομεί-

ο της Πάτρας 

Νέα συμφωνία του 

Συλλόγου για την α-

πορρόφηση του 20% 

της συμμετοχής μας 

στην νοσοκομειακή 

δαπάνη υπέγραψε ο 

Σύλλογος μας με το 

ΟΛΥΜΠΙΟ Νοσοκο-

μείο της Πάτρας. 

 

 

 

 

Κατρούγκαλος: Οι 3 άξονες της ασφαλιστικής μεταρρύθμισης 

 

 

 

 

Σύμφωνα με τον Τρ. Α-

λεξιάδη ότι αναγράφεται 

στην φορολογική δήλω-

ση ως δαπάνη θα πρέ-

πει να πραγματοποιείται 

μέσω κάρτας, ή μέσω 

τραπέζης.  

Αυτό αφορά επίσης ε-

νοίκια, ιατρικά έξοδα, 

αγορές ΙΧ και δαπάνες 

οικογένειας. 

Αφορολόγητο μόνο 

μέσω τράπεζας  

ή κάρτας. 


