
Ο Σατυρικός 

«Δεν έχουμε πετύχει ακόμη πρωτογενές 
πλεόνασμα. Είμαστε στον σωστό δρόμο, 
έχουμε καλύψει τα 2/3 της δημοσιονομικής 
προσαρμογής, αλλά απέχουμε ακόμη από 
τον τελικό στόχο. Θα ήταν λάθος να θέσου-
με τέτοιο ζήτημα τώρα. Αυτή είναι η γραμ-
μή της κυβέρνησης, όπως έχει χαραχθεί από 
τον πρωθυπουργό και το υπουργείο Οικονο-
μικών», δήλωσε ο κ. Στουρνάρας στην εφη-
μερίδα «Καθημερινή». 

Εξάλλου, ο υπουργός Οικονομικών ση-
μειώνει ότι «οι Ειδικοί Φόροι Κατανάλωσης 
σε πετρέλαιο θέρμανσης και κίνησης εξισώ-
θηκαν για να αντιμετωπιστεί το λαθρεμπόρι-
ο. Αν μειώσουμε τον Ειδικό Φόρο Κατανά-
λωσης για το πετρέλαιο θέρμανσης, θα ανοί-
ξουμε πάλι ένα παράθυρο στους λαθρεμπό-
ρους. Μπορούμε να εξετάσουμε απλοποίηση 
των κριτηρίων για τη χορήγηση του επιδό-

ματος θέρμανσης, αλλά όχι μείωση ΕΦΚ. 
Σημειώνω ότι πέρυσι δεν απορροφήθηκε το 
ποσό που είχε διατεθεί από τον προϋπολογι-
σμό για επίδομα θέρμανσης», επισήμανε ο κ. 
Στουρνάρας. 
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Γ. ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ: Δεν είναι ώρα για μείωση φόρων 
Συντακτική Επιτροπή: 

Γιάννης Ιορδανίδης 
Ντίνα Αναργύρου 

Επιμέλεια: 
Δέσποινα Παρσά 

Τα Newsletter αποστέλλονται 
με e-mail και αναρτώνται στο 
www.ssalpha.gr. 
Επίσης θα δημοσιεύονται κάθε 
δίμηνο στην εφημερίδα του 
Συλλόγου 

Νέο «κύμα» αλλαγών έρχεται στο ασφαλι-
στικό σύστημα, με τις παρεμβάσεις να υλο-
ποιούνται σε... δόσεις. Οι ανατροπές θα ξεκι-
νήσουν από τις επικουρικές συντάξεις και τα 
εφάπαξ, ενώ θα ακολουθήσουν οι κύριες 
συντάξεις, όπου αλλάζει εκ βάθρων ο τρόπος 
υπολογισμού. 

Η έκταση των αλλαγών συνδέεται άμεσα  

με τα οικονομικά των Ταμείων και καθορι-
στική θα είναι η επόμενη επίσκεψη της τρόι-
κας στη χώρας μας. Σε περίπτωση που τα 
μέτρα για τη είσπραξη των οφειλών και την 
αντιμετώπιση της μαύρης εργασίας δεν απο-
δώσουν, οι δανειστές θα ζητήσουν το 
«μαχαίρι» να μπει βαθύτερα. 
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Γ. ΒΡΟΥΤΣΗΣ: 
Για επικουρικές συντάξεις & παροχές ΕΤΕΑ 

Τ Ρ Α Π Ε Ζ Α 
Π Ε Ι Ρ Α Ι Ω Σ : 

Κέρδη 3,509 δισ. ευρώ 

Καθαρά κέρδη ύψους 
3,509 δισ. ευρώ ανακοίνωσε 
ο όμιλος της Τράπεζας Πει-
ραιώς για το Α’ εξάμηνο του 
2013. Στα καθαρά κέρδη 
συμπεριλαμβάνεται η αρνητι-
κή υπεραξία από την εξαγο-
ρά των στοιχείων ενεργητι-
κού και παθητικού των εγχώ-
ριων δραστηριοτήτων των 
κυπριακών τραπεζών, της 
ATEbank, καθώς και της 
Millennium Bank Ελλάδος, 
ενώ ενσωματώνουν θετικό 
αναβαλλόμενο φόρο 559 
εκατ. ευρώ. 
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«Ψαλίδι» έως 20% σε επικουρικές και εφάπαξ  

Χωρίς χρέωση είναι από σήμερα 
19/9/2013 για τους δικαιούχους 
του ΕΚΑΣ οι κλήσεις στα πεντα-
ψήφια τηλέφωνα για ραντεβού στον 
ΕΟΠΥΥ, σύμφωνα με τον υπουρ-
γό Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη. 

[Ανάγνωση άρθρου]  
Πηγή: www.naftemporiki.gr 

ΕΟΠΥΥ: 
Ραντεβού χωρίς χρέωση για 
τους δικαιούχους του ΕΚΑΣ 

«Το υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας μελετά 
όλα τα αναγκαία μέτρα και εφόσον κριθεί αναγκαίο θα προβεί σε όλες τις 
ενδεδειγμένες ενέργειες για τη διασφάλιση των παροχών του ΕΤΕΑ 
(Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης)».  

Τα παραπάνω αναφέρει ο αρμόδιος υπουργός Γιάννης Βρούτσης, απα-
ντώντας σε ερώτηση που είχε καταθέσει στη Βουλή ο ανεξάρτητος βου-
λευτής Νίκος Νικολόπουλος για τις παροχές του ΕΤΕΑ και το ενδεχόμε-
νο νέας περικοπής στις επικουρικές συντάξεις. 
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Ε Θ Ν Ι Κ Η 
Τ Ρ Α Π Ε Ζ Α : 

Κέρδη 344 εκατ. ευρώ 

Κερδοφορία ανακοίνωσε η 
Εθνική Τράπεζα, η οποία σε 
εξαμηνιαία βάση, έφθασε τα 
344 εκατ. ευρώ, έναντι ζη-
μιών 1,894 εκατ. ευρώ το 
αντίστοιχο εξάμηνο του 
2012. Εξαιρουμένων των μη 
επαναλαμβανόμενων κερδών 
και ζημιών, τα καθαρά κέρδη 
διαμορφώθηκαν σε 312 εκατ. 
ευρώ για το Α’ εξάμηνο. 
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EUROBANK: 
Κέρδη 45 εκατ. ευρώ  

Κέρδη 45 εκατ. ευρώ, συνυπολογιζομένων 
των κερδών του αναβαλλόμενου φόρου, με τις 
δραστηριότητες στο εξωτερικό να συνεισφέ-
ρουν θετικά κατά 6 εκατ. ευρώ, ανακοίνωσε για 
το πρώτο εξάμηνο του έτους η Eurobank. 

Πηγή: www.naftemporiki.gr  

http://www.kerdos.gr
http://www.imerisia.gr
http://www.naftemporiki.gr
http://www.naftemporiki.gr/story/700607
http://www.naftemporiki.gr
http://www.moneyonline.gr
http://www.naftemporiki.gr
http://www.naftemporiki.gr

