
Economist για την Ελλάδα: «Με ασυνήθιστη ροή θετικών 

ειδήσεων ξεκινά το 2014 - Προβληματική η οικονομική και η πολιτική 

κατάσταση» 

Με ασυνήθιστη ροή καλών ειδήσεων ξεκινά το 2014 η Ελλάδα, το μέ-

χρι πρότινος προβληματικό παιδί των χαμένων οικονομικών στόχων 
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ΟΤΟΕ - ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ 
 
Στη σημερινή συνεδρίασή του, 12/5/2015 το Γενικό Συμβούλιο 
της ΟΤΟΕ αποφάσισε να προχωρήσουν οι διαδικασίες δημιουρ-
γίας συμπληρωματικού προγράμματος παροχών υγείας για 
όλους τους τραπεζοϋπαλλήλους και τις οικογένειές τους, που θα 
καλύπτει καταρχάς τις ιατρικές εξετάσεις και τα φάρμακα συ-
μπληρωματικά και πέραν των παροχών που χορηγούνται, τόσο 
από τα ασφαλιστικά ταμεία (λχ ΠΕΔΥ, ΤΥΠΕΤ), όσο και από τα 
ιδιωτικά προγράμματα που λειτουργούν σε ορισμένες τράπεζες. 
Στο πρόγραμμα θα συμπεριληφθούν, εκτός από τα φάρμακα, με 
τη συμμετοχή των οποίων επιβαρύνονται σήμερα οι ασφαλισμέ-
νοι και άλλες παροχές που δεν καλύπτονται από τους υφιστάμε-
νους ασφαλιστικούς φορείς και τα προγράμματα των Τραπεζών. 

ΑΓΩΓΗ ΚΑΤΆ ALPHA BANK 

Σας ενημερώνουμε ότι η αγωγή των μελών του Δ.Σ του Συλλόγου μας 

κατά της Alpha Bank για τη σύμβαση του 1981 , που είχε προσδιορι-

σθεί για τις 15-5-2015 θα συζητηθεί σε μεταγενέστερη δικάσιμο λόγω 

νομολογιακών εξελίξεων που πρέπει να μελετηθούν από το νομικό μας 

επιτελείο. Η νέα δικάσιμος είναι 15/1/2016 

Πάνω από 55.000 περιμένουν την κύρια σύνταξή τους από το ΙΚΑ 

Στοιχεία για τις συνταξιοδοτικές εκκρεμότητες για κύριες συντάξεις του 

ΙΚΑ, διαβίβασε στη Βουλή ο αναπληρωτής υπουργός Κοινωνικών Ασφα-

λίσεων Δημήτρης Στρατούλης. Σύμφωνα με στοιχεία, ο ακριβής αριθμός 

των υφιστάμενων εκκρεμοτήτων πανελλαδικά ανέρχεται σε 56.615 απλές 

κύριες συντάξεις του ΙΚΑ (τον Μάρτιο του 2014 ήταν 63.075 και τον Ο-

κτώβριο του 2014 ήταν 57.394).                                www.imerisia.gr 

To φθινόπωρο νέα 

πρόταση για το Α-

σφαλιστικό, ενώ τα 

ταμεία... αδειάζουν 

Νέο Ασφαλιστικό, με 

καινούργιες πηγές χρη-

ματοδότησης των Τα-

μείων, θα παρουσιάσει 

η κυβέρνηση το φθινό-

πωρο, ενώ θα αναμέ-

νει να ολοκληρωθούν 

οι διαπραγματεύσεις με 

τους δανειστές πριν... 

καταθέσει το νομοσχέ-

διο για την επαναφορά 

του κατώτατου μισθού 

και την κατάργηση -

«αναστολή διαρκείας»- 

της ρήτρας μηδενικού 

ελλείμματος στις επι-

κουρικές συντάξεις 

(εφόσον βρεθούν δη-

μοσιονομικά ισοδύνα-

μα).  

Φόρος στις τραπε-

ζικές συναλλαγές 

άνω των 500 ευρώ  

και δύο... φόροι 

έκπληξη 


