
 

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 

 

«Βόμβα» α-
πό Ρωμανιά 
 
«Σε 2 χρόνια και 8 
μήνες όλες οι επι-
κουρικές συντάξεις 
θα έχουν καταργηθεί 
πλήρως» εκτίμησε ο 
πρώην Γενικός 
Γραμματέας του υ-
πουργείου Εργασίας, 
Γιώργος Ρωμανιάς. 
Μιλώντας στα Παρα-
πολιτικά 90,1, είπε επί-
σης πως «οι κύριες 
συντάξεις κινδυνεύουν 
να περιοριστούν τα 
επόμενα χρόνια στα 
300-400 ευρώ». 
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Ιπποκράτειο Ίδρυμα Αγρινίου, Γενική Κλινική ΑΕ  

(Νέα συνεργασία) 

ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ 
Ιατρικές πράξεις που καλύπτει το ΠΔ /ΦΕΚ: Απορρόφηση του 5% της συμ-

μετοχής του παραπεμπτικού, μειώνοντας την επιβάρυνση από το 15% στο 

10%. 

ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ  
Σε περιπτώσεις νοσηλείας και εξετάσεων που καλύπτει το ασφαλιστικό συμ-

βόλαιο της ΑΧΑ παρέχεται απορρόφηση του 20% (διαφορά από το συμβό-

λαιο της ΑΧΑ) και των ιατρικών αμοιβών.  

ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ 

Τα ανωτέρω πρόγραμμα θα προσφέρεται στα μέλη του Συλλόγου Συνταξιούχων με 
επίδειξη του βιβλιαρίου ασθενείας τους και της κάρτας Μέλους 

                                   Αρχική  Εξώδικη Δήλωση προς ΕΤΑΤ 

Σας ενημερώνουμε ότι προχωρήσαμε στην αποστολή κατεπείγουσας Εξώδικης Δήλωσης 

προς την Προεδρο του ΕΤΑΤ κα Αφροδίτη Χαρίση, προς τα μέλη του Δ.Σ. του ΕΤΑΤ και 

την Κυβερνητική Επίτροπο που τους καθιστούμε υπεύθυνους για την οποιαδήποτε μεταφο-

ρά χρηματικού ποσού στο ΕΤΕΑ ανερχόμενου σε αρκετές δεκάδες εκατομμύρια ευρώ (€ 

50.000.000). 

Επιπλέον απαιτούμε την ανάκληση προηγούμενης απόφασης του ΕΤΑΤ προς ΕΤΕΑ για 

την επιστροφή αντίστοιχου ποσού. 

Σε διαφορετική περίπτωση δηλώνουμε ότι θα προβούμε σε κάθε νόμιμη και επιβεβλημένη 

ενέργειά μας συμπεριλαμβανομένης και της απόδοσης ποινικών και αστικών ευθυνών, 

προκειμένου να προστατεύσουμε την περιουσία του Ταμείου του ΕΤΑΤ και την διασφάλι-

ση των εν γένει δικαιωμάτων των ασφαλισμένων και των συνταξιούχων τραπεζοϋπαλλή-

λων. 


