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ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 

Μείωση τιμών στα φάρμακα έως και 

15% με το νέο πλαίσιο

 

To νέο πλαίσιο τιμολόγησης φαρμάκων καθορί-

σθηκε με απόφαση του υπουργού Υγείας Άδωνι 

Γεωργιάδη, που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα 

της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 64/Β/16-1-2014). Με 

την απόφαση προβλέπονται μειώσεις τιμών 

φαρμάκων έως και 15%. 

Απόφαση - βόμβα: Φρένο στους πλειστη-

ριασμούς ακινήτων σε χαμηλή τιμή 

 

Η άσκηση του δικαιώματος της τράπε-

ζας να κατάσχει προς πλειστηριασμό 

ακίνητο πολλαπλάσιας αξίας σε σχέση 

με την απαίτησή της -διαπιστώνει το 

δικαστήριο- υπερβαίνει προφανώς τα 

όρια που επιβάλλουν η καλή πίστη και 

τα χρηστά ήθη, αλλά και ο κοινωνικός 

και οικονομικός σκοπός του δικαιώμα-

τος και είναι επομένως καταχρηστική 

και άκυρη. "Η" Online  

 
ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑ-

ΤΙΚΕΣ ΟΙ ΠΕΡΙΚΟ-

ΠΕΣ 

 

Απόφαση - σταθμός 

του ΣτΕ για τους μι-

σθούς των ενστόλων. 

 

Οι περικοπές των 

αποδοχών των εν-

στόλων όλων των 

Σωμάτων 

(στρατιωτικών,    

αστυνομικών, λιμε-

νικών, κ.λπ.), που 

έγιναν σε εφαρμογή 

του Μνημονίου ΙΙΙ 

(Ν. 4093/2012) αντι-

μετωπίζουν Συνταγ-

ματικά προβλήματα, 

όπως έκρινε σε διά-

σκεψη κεκλεισμένων 

των θυρών η Ολομέ-

λεια του Συμβουλίου 

της Επικρατείας   

(ΣτΕ). 

 

  
Στα χέρια 85 ανθρώπων 

ο πλούτος του μισού πλα-

νήτη 

Ο πλούτος των 85 πλου-

σιοτέρων ανθρώπων του 

κόσμου, συνδυαστικά, 

ισοδυναμεί σήμερα με 

τον πλούτο του μισού 

πληθυσμού σύμφωνα με 

νέα μελέτη της Oxfam. 

Σύμφωνα με μελέτη που 

δημοσιοποιήθηκε ενόψει 

του Παγκόσμιου Οικονο-

μικού Φόρουμ στο Ντα-

βός και παρουσίασε το 

CNBC: 
- Οι 85 πιο πλούσιοι 

άνθρωποι του κόσμου 

έχουν τόσα χρήματα όσο 

τα 3,5 δισ. των πιο φτω-

χών! 

ΣτΕ: Νόμιμες οι περικοπές στους υπαλλήλους          

ΥΠΟΙΚ,  ΡΑΕ,  Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 

Νόμιμες και συνταγματικές είναι σύμφωνα με την Ο-

λομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας οι περικο-

πές των αποδοχών στο προσωπικό της Ρυθμιστικής 

Αρχής Ενέργειας, της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, αλ-

λά και στους υπαλλήλους του υπουργείου Οικονομι-

κών.  
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