
. 

Ιπποκράτους 8, 106 79 Αθήνα 
Τηλ.: 210 3604327, 210 3606071 
Fax: 210 3606347 
e-mail: ssalpha8@otenet.gr 
Site: www.ssalpha.gr 

Newsletter του Συλλόγου 

Συνταξιούχων της Alpha Bank 
Πέμπτη, 30 Ιανουαρίου 2014 Newsletter No 44 

Συντακτική Επιτροπή: 
Γιάννης Ιορδανίδης 
Ντίνα Αναργύρου 

Επιμέλεια: 
Δέσποινα Παρσά 

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

 

 

 
 

Η τελευταία φάση του μεγάλου σχεδίου – Οι 

ελληνικές τράπεζες θα περάσουν στον έλεγχο 

διεθνών στρατηγικών επενδυτών...τέλος 

Οι συγχωνεύσεις 12 τραπεζών που σημειώθηκαν 

στο banking θα ωχριά ως εξέλιξη σε αυτό που 

έρχεται. 

Η τελευταία φάση του μεγάλου σχεδίου – που 

εκπονήθηκε πριν 3 χρόνια -  αναμένεται να υλο-

ποιηθεί προσεχώς σε βάθος 4-8 μηνών στο ελ-

ληνικό banking όπου οι ελληνικές τράπεζες θα 

περάσουν στον έλεγχο διεθνών τραπεζών, funds 

και γενικότερα στρατηγικών επενδυτών.   

www.bankingnews.gr   

  

Mέσω τραπεζών 

όλες οι πληρωμές 

του Δημοσίου 

Υποχρεωτικά μέσω τρα-

πεζικών λογαριασμών θα 

γίνονται στο εξής οι πλη-

ρωμές χρηματικών ε-

νταλμάτων από το Δημό-

σιο προς τους δικαιού-

χους, σύμφωνα με απόφα-

ση του αναπληρωτή υ-

πουργού Οικονομικών 

Χρήστου Σταϊκούρα. 

Με την απόφαση μπαίνει 

τέλος στις πληρωμές του 

Δημοσίου από τα ταμεία 

των εφοριών και διευκολύ-

νεται παράλληλα η διαδι-

κασία ελέγχου και συμψη-

φισμού των οφειλών των 

δικαιούχων προς την εφο-

ρία ή τα ασφαλιστικά τα-

μεία. 

 

Αυξημένη παρακράτηση φόρου στις συντάξεις 

Λιγότερα χρήματα θα παίρνουν στο χέρι οι συνταξιούχοι  καθώς έρχονται αυξή-

σεις- σοκ στις κρατήσεις σε όλες τις συντάξεις. Οι μειώσεις είναι αποτέλεσμα 

του νέου τρόπου υπολογισμού της παρακράτησης του Φόρου Μισθωτών Υπη-

ρεσιών (ΦΜΥ), εξαιτίας του οποίου θα δουν τις αποδοχές τους να μειώνονται 

ακόμη περισσότερο, περισσότεροι από ένα εκατομμύριο συνταξιούχοι. Στο τέ-

λος όμως του χρόνου, η ισορροπία θα αποκαθίσταται, αφού οι συνταξιούχοι, 

για το εισόδημα που προέρχεται από την σύνταξη, δεν θα πληρώνουν φόρο. Οι 

μειώσεις θα κυμαίνονται από 27 έως 200 ευρώ το μήνα, ενώ για το Φεβρουάριο 

το ποσό θα είναι διπλάσιο, καθώς το νέο σύστημα υπολογισμού της παρακρά-

τησης Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών (ΦΜΥ) θα εφαρμοστεί για πρώτη φορά με 

την πληρωμή των συντάξεων του επόμενου μήνα, αναδρομικά από την 1η Ια-

νουαρίου 2014. 

Χωρίς φάρμακα  κινδυ-

νεύουν να μείνουν  οι   

ασθενείς 

Χωρίς φάρμακα κινδυνεύουν 

να μείνουν οι πάσχοντες από 

σοβαρές ασθένειες. Με απόφα-

ση του υπουργού Υγείας, η 

οποία δημοσιεύθηκε στην Εφη-

μερίδα της Κυβερνήσεως την 

Τρίτη, 14 Ιανουαρίου, οι για-

τροί θα πρέπει να συνταγογρα-

φούν το 2014 στους ασφαλι-

σμένους του ΕΟΠΥΥ συνταγές 

αξίας μικρότερης κατά 20% σε 

σχέση με το 2013. 

www.tovima.gr 

ΗΠΑ: Μήνυμα στήριξης 

στην Ελλάδα από Κέρι 

Αλληλέγγυος προς τον 

ελληνικό λαό για την 

ανόρθωση της οικονο-

μίας δήλωσε ο υπουρ-

γός Εξωτερικών 

των ΗΠΑ Τζον Κέρι .  

http://www.naftemporiki.gr/search?q=%CE%97%CE%A0%CE%91

