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Ο οίκος Fitch αναβάθμισε την 

Ελλάδα  

Κατά μία βαθμίδα αναβάθμισε στο «Β» την ελληνική 

πιστοληπτική ικανότητα η Fitch, λέγοντας 

πως ο βραχυπρόθεσμος κίνδυνος ρευστό-

τητας έχει μειωθεί -έστω και αν, όπως ση-

μειώνεται, αυτό εξαρτάται ακόμη ακόμη 

την τήρηση του μνημονίου. Οι προοπτικές 

της αξιολόγησης είναι σταθερές 

www.Kerdos.gr 

Επαναλειτουργί-

α του  Πολυια-

τρείου μας.  

 Που τηλεφωνείτε για ραντεβού  

με το γιατρό του ΠΕΔΥ 

 

Σε λειτουργία ετέθη ξανά το σύστημα των τηλεφω-

νικών ραντεβού μέσω πενταψήφιων αριθμών για 

τους πολίτες που θέλουν να επισκεφθούν τις μονά-

δες υγείας του ΠΕΔΥ - Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυ-

ο Υγείας (πρώην πολυϊατρεία του ΕΟΠΥΥ), ενώ 

στον σχεδιασμό του υπουργείου Υγείας είναι και η 

δημιουργία συστήματος προγραμματισμού των επι-

σκέψεων στο ΠΕΔΥ και μέσω Διαδικτύου. Μάλι-

στα, ο υπουργός Υγείας Αδωνις Γεωργιάδης προα-

νήγγειλε την προκήρυξη διαγωνισμού για το συγκε-

κριμένο έργο, το οποίο θα επιτρέπει στους πολίτες 

να κλείνουν ραντεβού σε γιατρό μονάδας του ΠΕ-

ΔΥ μέσω του Διαδικτύου. 

Προς το παρόν, λειτουργούν οι πενταψήφιοι τηλε-

φωνικοί αριθμοί 14554, 14784, 14884 και 14900, 

στους οποίους οι πολίτες μπορούν να καλούν για να 

κλείσουν κάποιο ραντεβού από τις 7 π.μ. έως τις 7 

μ.μ. 

Υπενθυμίζεται ότι σε κάθε μονάδα Υγείας ΠΕΔΥ 

έχει οριστεί και ιατρός υποδοχής, ο οποίος δέχεται 

χωρίς ραντεβού έκτακτα περιστατικά. 

IΣΤΟΡΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ 

Αλλαγή φρουράς στην Alpha Bank: 

Παραιτείται ο Κωστόπουλος - Ανα-

λαμβάνει πρόεδρος ο Ράπανος 

 
Ιστορικής σημασίας αλλαγή συντελεί-

ται στο διοικητικό σχήμα της Alpha 

Bankκαθώς σύμφωνα με πληροφορίες α-

ποχωρεί μετά από δεκαετίες ο κ. Γιάννης 

Κωστόπουλος από τη θέση του προέδρου. 

 

Σύμφωνα με πληροφορίες ο Βασίλης Ρά-

πανος, πρώην διοικητής της Εθνικής Τρά-

πεζας, θα πάρει θέση στο διοικητικό συμ-

βούλιο της Alpha Bank, αναλαμβάνοντας 

καθήκοντα προέδρου. 


