
 
Χριστός 
Ανέστη! 

Πρόσκληση σε όλους τους μετόχους να 
συμμετάσχουν στην επικείμενη αύξηση μετο-
χικού κεφαλαίου έστειλε μιλώντας στη γενική 
συνέλευση της AlphaBank ο πρόεδρος του 
ομίλου Γιάννης Κωστόπουλος.  

«Να λάβετε όλοι μέρος, η αύξηση του με-
τοχικού κεφαλαίου είναι κλειδί όχι μόνο για 
την Alpha αλλά και για το σύνολο του κλά-
δου. Στόχος μας είναι να διατηρήσουμε τον 
ιδιωτικό χαρακτήρα της τράπεζας», τόνισε.  

Η γενική συνέλευση της AlphaBank ενέκρι-
νε την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της τρά-
πεζας. 

Σε αυτήν παραβρέθηκαν μέτοχοι που κατεί-
χαν το 29% των μετοχών οι οποίοι και ενέκρι-
ναν την αύξηση κεφαλαίου ύψους 4,57 δισ. 
ευρώ. 

Στα τέλη Απριλίου αναμένονται οι εγκρίσεις 
από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και η περί-
οδος άσκησης του δικαιώματος αναμένεται να 
ακολουθήσει αμέσως μετά το Πάσχα.  

Alpha: Πράσινο φως από 
τη ΓΣ για την ΑΜΚ  
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Η ΚΕ του Κ-
ΚΕ η οποία 
εξελέγη από το 
19ο Συνέδριου 
του κόμματος, 
οι εργασίες του 

οποίου ολοκληρώθηκαν χθες μετά τα μεσά-
νυχτα, στην πρώτη συνεδρίασή της εξέλεξε γενικό γραμματέα της, τον Δη-
μήτρη Κουτσούμπα. 

Ο Δημήτρης Κουτσούμπας γεννήθηκε στη Λαμία στις 10 Αυγούστου το 
1955. Είναι παντρεμένος και έχει μια κόρη. Η οικογένειά του ήταν αγωνι-
στές της ΕΑΜικής Εθνικής Αντίστασης, με εκτελεσμένους από τα ναζιστι-
κά στρατεύματα κατοχής και από τα έκτακτα στρατοδικεία της περιόδου 
του εμφυλίου, με φυλακισμένους και εξορισμένους. Ο πατέρας του Αποστό-
λης Κουτσούμπας μέλος του ΚΚΕ πιάστηκε το 1945 στη Λάρισα, δικά-
στηκε, φυλακίστηκε 
και εξορίστηκε για 8 
χρόνια. 

Πηγή: ΑΠΕ   

Συντακτική Επιτροπή: 
Γιάννης Ιορδανίδης 
Ντίνα Αναργύρου 

Επιμέλεια: 
Δέσποινα Παρσά 

Τα Newsletter αποστέλλονται 
με e-mail και αναρτώνται στο 
www.ssalpha.gr. 
Επίσης θα δημοσιεύονται κάθε 
δίμηνο στην εφημερίδα του 
Συλλόγου 

Μέσω Internet η καρτέλα ενσήμων 
του ΙΚΑ  

Με ένα μόνο κλικ, μέσω της ιστοσελίδας: 
www.ermis.gov.gr 

οι πολίτες θα μπορούν να εκδώσουν on-line και 
τυπώσουν απόσπασμα ατομικού λογαριασμού ΙΚΑ 
για τα έτη 2002 έως και σήμερα.  

Πηγή: www.kerdos.gr 

Ο Δημήτρης Κουτσούμπας 
νέος γενικός γραμματέας του 
ΚΚΕ  

Το κράτος εγγυάται την απρόσκοπτη καταβολή των συντάξεων, 
διαβεβαίωσε ο υπουργός Εργασίας Γιάννης Βρούτσης κατά τη συνε-
δρίαση της Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων, η οποία ενέκρινε 
τον διορισμό του νέου προέδρου του ΝΑΤ, Γ. Θεοτοκά. 

«Διαχρονικά παρατηρείται το φαινόμενο της δικαιολογημένης 
αγωνίας αν θα πληρωθούν οι συντάξεις, όμως πάντα το κράτος κατα-
φέρνει να ανταποκριθεί. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα με τις συντά-
ξεις του ΝΑΤ ή όποιου άλλου ταμείου» είπε χαρακτηριστικά ο κ. 
Βρούτσης. Προσέθεσε δε, πως το ασφαλιστικό σύστημα δεν έχει 
δύναμη να στηρίξει τις συντάξεις και ως εκ τούτου ο κρατικός προϋ-
πολογισμός - ο οποίος από 2000 έως το 2012 έχει δώσει 163 δισ. 
ευρώ - διατηρεί τις συντάξεις. Αναφερόμενος στο «νοικοκύρεμα» 
που γίνεται στο υπουργείο Εργασίας τόνισε πως «δεν μπορούμε να 
κάνουμε θαύματα, κάνουμε τα ανθρωπίνως δυνατά και αισθάνομαι 
ικανοποίηση ότι για πρώτη φορά βλέπουμε κάποιες ακτίνες φωτός 
συγκεκριμένες».  

Εξειδικεύοντας ο κ. Βρούτσης, υπογράμμισε πως: - το νομοσχέδι-
ο που μπαίνει στην Βουλή, στον βασικό του πυρήνα ενσωματώνει το 
τέλος της ανομίας και της παραβατικότητας στα ασφαλιστικά ταμεία 
της χώρας. «Η λέξη μαϊμού σύνταξη θα είναι άγνωστη λέξη και αυτό 
το θεωρώ πολύ θετικό βήμα το οποίο θα κάνει πράξη η Βου-
λή». - Με την ψηφιακή ηλεκτρονική βάση συντάξεων - συντα-
ξιούχων που έγινε για πρώτη φορά στη χώρα εξοικονομούνται 
80 εκατ. ευρώ τον χρόνο από τη φοροδιαφυγή, που προέκυπτε 
λόγω των ανακριβειών που εμφανίζονταν στις φορολογικές 
δηλώσεις των συνταξιούχων, εκτός του διοικητικού οφέλους 
που προκύπτει. - τους επόμενους δύο με τρεις μήνες, η χώρα 
μας θα έχει ίσως ένα από τα καλύτερα σε επίπεδο ελέγχου και 
ενημέρωσης ασφαλιστικά συστήματα βάσης της Ευρώπης.  

Πηγή: ΑΠΕ 

Γ. Βρούτσης: Δεν θα υπάρξει μείωση 
μισθών και συντάξεων 

«Ουδέποτε ετέθη ζήτημα επιπλέον μείωσης κατώτατων 
μισθών», τόνισε ο υ-
πουργός Εργασίας Γιάν-
νης Βρούτσης στη συνέ-
ντευξή του στην 
«Ελευθεροτυπία». 

Εξοικονόμηση 80 εκατ. ευρώ με την 
ηλεκτρονική βάση συντάξεων συνταξιούχων  
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