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Mε το σημερινό news-
letter συμπληρώνονται 
100 newsletter ενημέ-

ρωσης. 
 

Ο θεσμός της τακτικής 
ενημέρωσης σας μέσω e

-mail ξεκίνησε στις 
18/12/2012 και κατά-
φερε μέσα στον χρόνο 
να καθιερωθεί. Παράλ-
ληλα οι συνάδελφοι που 
μας ενημέρωσαν για το 

e-mail τους από 35 
έγιναν κοντά 700, έτσι 

αποκτήσαμε ενα δυνατό 
κανάλι άμεσης επικοι-

νωνίας και ενημέρωσης, 
κάτι θετικό για το Σύλ-

λογο. 
Εύχομαι ο θεσμός των 
newsletter να διατηρη-
θεί και σύντομα να πα-
νηγυρίσουμε τα 200 και 

τα 300 newsletter. 

Με κάρτα συναλλαγές άνω των 100 ευρώ στις εφορίες 
 

Μειώνεται στα 100 ευρώ από 200 ευρώ σήμερα το ανώτατο όριο πληρωμών με μετρητά στις εφορί-

ες. Για υψηλότερα ποσά οι πληρωμές θα γίνονται υποχρεωτικά μέσω κάρτας, ανακοίνωσε ο γενικός 

γραμματέας Δημοσίων Εσόδων, Γιώργος Πιτσιλής, από το φόρουμ για τις ψηφιακές πληρωμές.� 
Η ενεργοποίηση της διάταξης προβλέπεται να γίνει άμεσα και θα εντάσσεται στα μέτρα που προωθεί 

το υπουργείο Οικονομικών για την ενίσχυση των ηλεκτρονικών πληρωμών. 

«Ψαλίδι» και στις επικουρικές συντάξεις, α-

ναδρομικά από τον Ιούνιο 

«Ψαλίδι» μπαίνει αναδρομικά από τον Ιούνιο στις επικουρι-
κές συντάξεις - που θα επανυπολογιστούν με χαμηλότερο 
ποσοστό αναπλήρωσης, 0,45% για κάθε χρόνο ασφάλισης - 
και από τον ερχόμενο Αύγουστο σε όσες ξεπερνούν μαζί με 
την κύρια σύνταξη τα 1.300€ μεικτά.   
 
Σύμφωνα με την απόφαση του υφυπουργού Τ. Πετρόπουλου 
και του αναπληρωτή υπουργού Οικονομικων Γ.  Χουλιαράκη 
που δημοσιεύτηκε αργά χθες το βράδυ στο ΦΕΚ τόσο οι κύριες 
συντάξεις (πλην του ΟΓΑ) όσο και οι επικουρικές θα επανυπο-
λογιστούν. 
Και για μεν τις πρώτες προβλέπεται να διατηρηθούν οι διαφορές 

που προκύπτουν, μετά τον επανυπολογισμό με τα νέα ποσοστά 

αναπλήρωσης και την εθνική σύνταξη, ως "προσωπικές διαφο-

ρές", για δε τις δεύτερες οι μειώσεις θα ξεκινήσουν άμεσα. 


