
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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 ΕΙΣΗΓΗΣΗ—ΕΓΚΡΙΣΗ     12/10/2015 
Σύμφωνα με το υπ” αριθμ. πρωτ. 1194/14-07-2015 έγγραφο του επικε-

φαλής της ομάδας εκκαθάρισης ληξιπρόθεσμων οφειλών των ασφαλι-

σμένων του ΤΑΑΠΤΓΑΕ σας αναφέρουμε τα παρακάτω: 

Στο διάστημα από τις 31-03-2015 μέχρι και τις 03-07-2015 ο Τομέας 

προχώρησε στην τελική οριστικοποίηση των 8.900 δαπανών με τελικό 

ποσό προς πίστωση 1.357.289,44€. 

Στις 07-07-2015 παραδόθηκαν στη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρε-

σιών – Τμήμα Λογιστηρίου του ΕΟΠΥΥ: 

1. Τα πρωτότυπα παραστατικά για 8.900 εγγραφές. 

2. Μηχανογραφημένες λίστες των λόγω παραστατικών. 

Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω εκτεθέντα 

Εισηγούμαστε 
Τη λήψη απόφασης για την πληρωμή 8.900 εγγραφών δαπανών ασφα-

λισμένων προς το ΤΑΑΠΤΓΑΕ που έχουν οριστικοποιηθεί συνολικού 

ποσού 1.357.289,44€. 

Ο Πρόεδρος 

Δημήτρης Α. Κοντός 

Συντάξεις: Ποιοι 

πλήττονται, ποιοι 

γλιτώνουν από τις 

αλλαγές στα όρια 

ηλικίας 

Εως και πέντε επι-

πλέον χρόνια προ-

σθέτει, από φέτος, 

ο νέος νόμος 

4336/15 του 3ου 

Μνημονίου σε 

όσους και όσες εί-

χαν «κλειδώσει» 

τα προηγούμενα 

χρόνια δικαίωμα 

να συνταξιοδοτη-

θούν στα 50, αλλά 

δεν είχαν συμπλη-

ρώσει το ηλικιακό 

όριο έως τις 18 Αυ-

γούστου.  

ενώ «διασώζονται» 4 κατηγορίες: 
Οσοι και όσες είχαν συμπληρώσει τα απαιτούμενα έτη ασφάλισης και την ηλικία έως 
τις 18 Αυγούστου για πλήρη ή μειωμένη σύνταξη. 
 

• Οι εργαζόμενοι σε βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα, σε οικοδομικές και τεχνικές ερ-

γασίες και το προσωπικό καθαριότητας των ΟΤΑ. 

 
Οσοι συνταξιοδοτούνται λόγω βαριάς αναπηρίας και 
• Οι μητέρες και χήροι πατέρες ανίκανων για κάθε βιοποριστική εργασία τέκνων. 


