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«Ακατάσχετα» τα 
1.500 ευρώ μισθών
-συντάξεων» 

Με νομοθετική 
ρύθμιση που κατέ-
θεσε το υπουργείο 
Οικονομικών δεν 
θα γίνονται πλέον 
κατασχέσεις για 
οφειλές έως 500 
ευρώ. Αυξάνεται το 
ακατάσχετο μι-
σθών, συντάξεων 
στα 1.500 ευρώ, 
από 1.000 ευρώ 
προηγουμένως.  

 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ  ΕΟΠΥΥ 

Με νομοθετική πρωτοβουλία που προωθείται από το Υπουργείο Υ-
γείας αυξάνεται ο ανώτατος αριθμός των επισκέψεων, ανά μήνα, 
των συμβεβλημένων ιατρών του ΕΟΠΥΥ σε 400 επισκέψεις, από 200 
που είναι σήμερα, προκειμένου να διασφαλιστεί η δυνατότητα πρό-
σβασης των ασφαλισμένων σε ιατρούς, στην παρούσα συγκυρία. 

 
ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ALPHA BANK    
ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΑΙ ΠΛΕΟΝ ΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ ΤΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙ-
ΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ, ΕΥΒΟΙΑΣ ΚΑΙ ΔΥ-
ΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ [19/12/2013]  

Λιγότερες αποδείξεις θα συγκεντρώσουν 
οι φορολογούμενοι το 2014 

Αποδείξεις για το 10% του εισοδήματος τους 
θα συγκεντρώνουν οι φορολογούμενοι το 
2014 σύμφωνα με τροπολογία που κατατέθηκε 
στη Βουλή στο νομοσχέδιο για τον ενιαίο 
φόρο ακινήτων (ΕΝΦΙΑ). 
Σύμφωνα με την τροπολογία δεν αλλάζει το 
ανώτατο όριο των αποδείξεων που παραμένει 
στα 10.500 ευρώ. Σημειώνεται ότι με βάση το 
ισχύον σύστημα οι μισθωτοί και οι συνταξιούχοι 
έχουν υποχρέωση να συγκεντρώνουν αποδείξεις 
για το 25% του εισοδήματος τους. 
Για την αξία των αποδείξεων που δεν συγκε-
ντρώνει ο φορολογούμενος παραμένει η πρό-
βλεψη για πρόσθετο φόρο 22%. 

Μεγάλη απάτη σε Ταμείο  

 
Απάτη εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ στο Ταμείο Ασφά-
λισης Υπαλλήλων Τραπεζών και Επιχειρήσεων Κοινής 
Ωφέλειας (ΤΑΥΤΕΚΩ), με τη συμμετοχή εννέα υπαλ-
λήλων και ασφαλισμένων υπαλλήλων τραπεζών, αποκά-
λυψε η έρευνα της επίκουρης εισαγγελέως διαφθοράς, 
Πόπης Παπανδρέου. Οι εμπλεκόμενοι φέρονται να εί-
χαν καταχραστεί πάνω από 150.000 ευρώ χρησιμοποι-
ώντας ψεύτικες διαγνώσεις σε μη πάσχοντες. Μόλις σε 
ένα τρίμηνο είχαν χορηγηθεί 900 ενέσεις για οστεοπό-
ρωση. Η εισαγγελική έρευνα μπόρεσε να εστιάσει μόνο 
σε ένα τρίμηνο του 2012 και αυτό διότι τα αρχεία του 
Ταμείου είχαν καταστραφεί σε πυρκαγιά που η Πυρο-
σβεστική υποπτεύεται πως είναι αποτέλεσμα εμπρη-
σμού . 


