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Δικαίωση μικρο-ομολογιούχου για το PSI 
Δικαιώθηκε από το Ειρηνοδικείο Αθηνών μικρο-ομολογιούχος του ελληνικού 

Δημοσίου, που είχε προσφύγει κατά τράπεζας. 

Πρόκειται για την πρώτη απόφαση δικαστηρίου στην Ελλάδα που δικαιώνει 

μικρο-ομολογιούχο του Δημοσίου για σχετική υπόθεση και εκδόθηκε κατόπιν 

αγωγής τραπεζικής υπαλλήλου (ανύπαντρης μητέρας δύο παιδιών, εκ των 

οποίων το ένα αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα υγείας). 
Η ενάγουσα «απώλεσε» 25.000 ευρώ που είχε επενδύσει σε ομόλογα του 
Δημοσίου, τα οποία διεκδικεί από την Τράπεζα Πειραιώς, ως διαδόχου της 
Αγροτικής Τράπεζας. 

Το δικαστήριο τη δικαίωσε, καταδικάζοντας την αντίδικο Τράπεζα να της κατα-

βάλει αποζημίωση για τη ζημία που υπέστη εξαιτίας της, αλλά και ηθική βλάβη 

για την ταλαιπωρία της, συνολικού ύψους 13.875 ευρώ. 

Σημειώνεται ότι οι μικρο-ομολογιούχοι του Δημοσίου ακόμα και μετά την από-

φαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, που έκρινε συνταγματικό το 

«κούρεμα» (PSI) των ομολόγων που πραγματοποιήθηκε τον Μάρτιο του 

2012, συνεχίζουν τις διεκδικήσεις τους ενώπιον των δικαστηρίων. 

ΙΚΑ: Σε 6% αυξάνε-

ται το ποσοστό πα-

ρακράτησης στις 

κύριες συντάξεις α-

πό το Σεπτέμβρη 

Το ΙΚΑ εξέδωσε την 

εγκύκλιο για την αύξηση 

του ποσοστού παρακρά-

τησης από 4% σε 6% 

στις χορηγούμενες κύρι-

ες συντάξεις για την α-

σφάλιση του κλάδου πα-

ροχών ασθενείας των 

συνταξιούχων του ΙΚΑ-

ΕΤΑΜ.  

ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑ-
ΤΡΟΥΓΚΑΛΟΥ 
12μελής Επιτροπή 

«σοφών» εισηγείται 

νέο Ασφαλιστικό 

έως τις 15 Οκτωβρί-

ου 

Νέο ασφαλιστικό σύστη-

μα που θα προβλέπει - 

με μεταβατικές διατάξεις 

- ενιαίους κανόνες για 

όλους εξασφαλίζοντας τη 

μελλοντική βιωσιμότητα 

των συντάξεων, ύστερα 

και από τις αλλαγές που 

έχουν γίνει σε εφαρμογή 

του Μνημονίου, εκπονεί 

έως τις 15 Οκτωβρίου 

12μελής Επιτροπή 

“σοφών”.  

ΜΕ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΥ - ΧΑΙΚΑΛΗ 
Ανακαλείται το «μπλόκο» στην έκδοση νέων συντάξεων 

Ανακαλεί η διοίκηση του ΙΚΑ την απόφαση της γενικής διεύθυνσης ασφαλιστι-

κών υπηρεσιών του Ταμείου που, όπως πρώτη αποκάλυψε η “Ημερησία” (φ. 19 

Αυγούστου), έβαζε “μπλόκο” στην έκδοση νέων συντάξεων για όσους και όσες 

είχαν θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα από την 1/1/2015 με το αιτιολογικό 

ότι το υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύ-

ης δεν έχει κοινοποιήσει ερμηνευτικές οδηγίες μετά τη ψήφιση, στη Βουλή, των 

νέων αλλαγών.  

Αιτήσεις συνταξιοδότησης που υποβλήθηκαν έως και την ψήφιση του νόμου 

4336/2015 και εφεξής, θα διεκπεραιώνονται κανονικά με την επιφύλαξη των 

σχετικών εγκυκλίων που αναμένονται από το αρμόδιο Υπουργείο, σύμφωνα με 

τις προϋποθέσεις και τις διαδικασίες που εφαρμόζονταν προ της ισχύος του εγ-

γράφου.  

http://www.naftemporiki.gr/k/trapeza_peiraios-%CF%84%CF%81%CE%AC%CF%80%CE%B5%CE%B6%CE%B1_%CF%80%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%B1%CE%B9%CF%8E%CF%82

