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Δραματικές επιπτώσεις 

στον πλούτο των Ελλήνων 

προκάλεσε η κρίση, σύμ-

φωνα με έρευνα της ελβετι-

κής τράπεζας Julius Baer 

με τίτλο «Wealth Report 

Europe». 
Συγκεκριμένα, ο καθαρός 

πλούτος στην Ελλάδα συρ-

ρικνώθηκε κατά 169 δισε-

κατομμύρια ευρώ, ποσοστό 

μείωσης 23%. Υπάρχουν, 

όμως, και χειρότερα: Στην 

Ισπανία η υποχώρηση του 

πλούτου έφτασε το 28% ή 

1,4 τρισ. Ευρώ! Κι όμως, 

στο σύνολο της Ευρώπης 

καταγράφεται άνοδος 1,7% 

και ο συνολικός πλούτος 

αγγίζει τα 56 τρισ. ευρώ. 

Να σημειωθεί ότι στον 

πλούτο υπολογίζονται τα 

ακίνητα και καταθέσεις, 

μετοχές, ομόλογα, αμοιβαία 

κεφάλαια αλλά δεν περι-

λαμβάνονται τα χρέη. 

Εντυπωσιακό είναι το στοι-

χείο ότι στην Ελλάδα της 

κρίσης υπάρχουν αυτή τη 

στιγμή 34.723 νοικοκυριά... 

εκατομμυριούχοι. Έχουν 

δηλαδή πλούτο άνω του 1 

εκατ. ευρώ.  

www.imerisia.gr 
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Συγκλονιστικά στοι-

χεία: Τα ελληνικά 

νοικοκυριά έχασαν 

170 δισ. στην κρίση 

Μικρότερη η δεύτερη δόση του ΕΝΦΙΑ για ένα εκατομμύριο 
ιδιοκτήτες 

Περίπου 1 εκατ. ιδιοκτήτες ακινήτων θα πληρώσουν μικρότερο ΕΝΦΙ-

Α στο τέλος Οκτωβρίου, δηλαδή μόλις λήξει η προθεσμία για την κα-

ταβολή της δεύτερης δόσης του φόρου. 
Πρόκειται για τους ιδιοκτήτες που έχουν περιουσία σε περιοχές εκτός αντι-

κειμενικού προσδιορισμού και όσους δικαιούνται έκπτωσης λόγω χαμηλών 

εισοδημάτων, αναπηρίας άνω του 80% ή είναι τρίτεκνοι και πολύτεκνοι. 

 

Βρούτσης: Οι συντάξεις είναι απόλυτα εγγυημένες 

«Δεν πρόκειται να υπάρξει η παραμικρή μείωση στις κύριες συντάξεις», 

διαμήνυσε από το βήμα της Βουλής ο υπουργός Εργασίας Γιάννης 
Βρούτσης απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση του ΣΥΡΙΖΑ με θέμα το 
ασφαλιστικό.  

Ενοποιήσεις Ταμείων χωρίς ανατροπές σε όρια και συντάξεις 

Ενοποιήσεις Ταμείων χωρίς μείωση των κύριων συντάξεων για 

τους ήδη συνταξιούχους ή αύξηση των ειδικών ορίων ηλικίας για 

τους “παλαιούς” ασφαλισμένους – που συνταξιοδοτούμενοι θα 

λαμβάνουν αναλογικά μικρότερες συντάξεις λόγω της εφαρμογής 

από την 1/1/2015 του νέου τρόπου υπολογισμού (βασική 360 ευρώ 

+ αναλογική) - προανήγγειλε στη Βουλή ο υπουργός Εργασίας, 

Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Γ. Βρούτσης.  

Τα νέα του Συλλόγου 

Τα εγκαίνια του Πολυϊατρείου της Θεσσαλονίκης που είχαν προ-

γραμματιστεί την 14η Οκτωβρίου αναβάλλονται για την 3η Νοεμ-

ρίου. 


