
Ο Σατυρικός 

Δεν φταίει ο λανθασμένος πολλαπλασιαστής 
για τις λανθασμένες προβλέψεις ανάπτυξης στην 
περίπτωση της Ελλάδας, αλλά το γεγονός ότι 
το πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων δεν εφαρμό-
στηκε επαρκώς. Αυτό σημειώνεται σε τεχνο-
κρατική μελέτη του Διεθνούς Νομισματικού 
Ταμείου με τίτλο «Αξιολογώντας την επίδραση 
και την κλιμάκωση πολυετών προγραμμάτων 
δημοσιονομικής προσαρμογής: ένα γενικό 
πλαίσιο». 
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Μελέτη ΔΝΤ: Γιατί η Ελλάδα «βυθίστηκε» 
σε μεγαλύτερη ύφεση  
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Τα Newsletter αποστέλλονται 
με e-mail και αναρτώνται στο 
www.ssalpha.gr. 
Επίσης θα δημοσιεύονται κάθε 
δίμηνο στην εφημερίδα του 
Συλλόγου 

Νέα επιβάρυνση για τους ασφαλισμένους, 
αφού θα πληρώνουν από την τσέπη τους, τη 
διαφορά μεταξύ πρωτοτύπου και γενοσήμου 
φαρμάκου, εάν επιλέξουν να προμηθευτούν το 
πρωτότυπο, σύμφωνα με εισήγηση της τεχνικής 
επιτροπής φαρμάκου. 

Πηγή: www.naftemporiki.gr  

Έλεγχος "πόθεν 
έσχες" σε γιατρούς 

Απογραφή ασφαλι-
σμένων ΕΟΠΥΥ 

Alpha Bank: 
Επιβεβαιώνεται η 
ταχεία επιβράδυνση 
της ύφεσης  

Στην «ταχεία επιβράδυνση» 
της ύφεσης στην ελληνική 
οικονομία αναφέρονται οι 

οικονομολόγοι της Alpha Bank, στο τε-
λευταίο δελτίο της τράπεζας, δίδοντας 
έμφαση, παράλληλα, και στην ενίσχυση της 
απασχόλησης, στο πρώτο εξάμηνο του 
2013. Μνεία γίνεται, μάλιστα, και στα θετι-
κά σημάδια που εκπέμπει ο τουρισμός.  

[Ανάγνωση άρθρου] Πηγή: www.kerdos.gr  

Νέα επιβάρυνση στους 
ασφαλισμένους  

3/9/2013 
Προσοχή!!! Η Al-
pha Bank κατήγ-
γειλε τη Σύμβαση 
του 1981 του ΤΑΠ. 

Την επέκταση του ελέγχου 
«πόθεν έσχες» και στους 
γιατρούς που συνταγογρα-
φούν για τον Εθνικό Οργα-
νισμό Παροχής Υπηρεσιών 
Υγείας (ΕΟΠΥΥ), μετά τους 
διοικητές των νοσοκομείων, 
καθώς και την απογραφή 
ασφαλισμένων του ΕΟΠΥΥ 
τον Σεπτέμβριο, εξήγγειλε ο 
υπουργός Υγείας, Άδωνις 
Γεωργιάδης.  
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TΑ ΑΠΟΤΕΛΕ-
ΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΕ-
ΡΙΚΟΠΩΝ ΤΩΝ 
ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ  

Πλήρης  
υποβάθμιση!!! 
ΑΜΑΡΤΙΑ!!! 

Κατηγορία 
Ποσοστό συντ/χων 

προ μειώσεων 
Αριθμός 
συντ/χων 

Ποσοστό συντ/χων 
μετά τις μειώσεις 

Αριθμός 
συντ/χων 

έως 800 € 71,00% 821.928 72,40% 838.135 

   800 - 1.100 € 9,63% 111.561 10,84% 125.578 

1.100 - 1.400 € 6,91% 80.055 11,58% 134.11 

1.400 - 1.700 € 5,98% 57.633 4,14% 48.426 

1.700 - 2.000 € 3,79% 43.958 0,77% 8.937 

2.000 - 2.300 € 1,53% 17.732 0,19% 2.223 
2.300 - 2.600 € 0,84% 9.711 0,05% 657 
2.600 και άνω 1,07% 12.423 0,02% 238 

Στα συμπεράσματα της μελέτης τονίζε-
ται ότι αυτή την περίοδο είναι πολύ 
έντονη η συζήτηση σχετικά με το αν πρέ-
πει τα προγράμματα λιτότητας είναι ε-
μπροσθοβαρή δηλαδή τα περισσότερα 
μέτρα λαμβάνονται κατά κύριο λόγο στα 
πρώτα χρόνια προσαρμογής τους, ή οπι-
σθοβαρή. Οι μελετητές του ΔΝΤ ση-
μειώνουν ότι η θέση των περισσότερων 
αναλυτών σε παγκόσμιο επίπεδο μετατο-
πίζεται προς την κατεύθυνση του να ε-
φαρμόζονται οπισθοβαρή προγράμματα 
στις οικονομίες καθώς τα εμπροσθοβαρή 
οδηγούν σε μεγαλύτερες των προβλεπό-
μενων υφέσεις. 
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