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                                         Ειδήσεις του Συλλόγου 

Ύστερα από πρωτοβουλία του Συλλόγου και με δυναμική παρέμβαση του 

Προέδρου της ΑΓΣΣΕ συν. Ν. Μουλίνου  εδόθη λύση σε μεγάλο μέρος 

των  πληρωμών του ΕΟΠΥΥ που εκκρεμούσαν . 

Η καταβολή των οφειλομένων θα αρχίσει άμεσα σε μεγάλο πλήθος συνα-

δέλφων μας. 

Υπενθυμίζουμε και πάλι την ενημερωτική μας συγκέντρωση στις 

12/11/2014 ημέρα Τετάρτη στις 10.30 στο ξενοδοχείο «ΤΙΤΑΝΙΑ». 

Υπενθυμίζουμε στους συναδέλφους που επιθυμούν να συμμετάσχουν 

στην διαδικασία καταθέσεων αγωγής κατά της Τράπεζας για τις περικο-

πές , και δεν το έχουν κάνει ακόμα,  ότι η προθεσμία κατάθεσης αιτήσεως 

είναι μέχρι τέλος Νοεμβρίου 2014. 

Πραγματοποιήθηκε συνάντηση του Προεδρείου του Συλλόγου με τον Δι-

οικητή του ΕΤΕΑ κ.Παπανικολάου όπου και εξετάσθηκαν θέματα του 

Συλλόγου. Τακτοποιήθηκε η εκκρεμότητα των αναδρομικών των επικου-

ρικών συντάξεων των συναδέλφων και διευκρινίστηκαν διάφορα θέματα. 

 

 

 

Η Alpha Bank πέρασε χωρίς πρόβλημα τη δοκιμασία της ΕΚΤ ενώ το 

ίδιο κάνει και η τράπεζα Πειραιώς ενώ μετά την αύξηση κεφαλαίου θα 

έχει περίσσευμα κεφαλαίων της τάξης των 340 εκατ. ευρώ.  

 

 

Θετικά νέα για την Ελλάδα - Καμιά ελληνική τράπεζα δεν 

χρειάζεται κεφάλαια 

 

Δήλωση ακινή-
των: Ποιοι και 
πως θα κάνουν 
αλλαγές στο Ε9 
χωρίς πρόστιμο 
 

Διορθώσεις στα στοιχεία 

των ακινήτων τους και 

υποβολή αρχικών δηλώ-

σεων Ε9, από το 2010, 

χωρίς πρόστιμα, θα μπο-

ρούν να κάνουν οι φορο-

λογούμενοι μέσω του 

TAXIS net. 

Την ερχόμενη εβδομάδα 

αναμένεται να ανοίξει η 

ειδική εφαρμογή στο υ-

πουργείο Οικονομικών για 

τις διορθώσεις και την 

υποβολή των τροποποιητι-

κών δηλώσεων. Ειδικότε-

ρα, θα μπορούν να υπο-

βληθούν αρχικές και τρο-

ποποιητικές δηλώσεις Ε9 

και ΦΑΠ 2010, αρχικές 

δηλώσεις Ε9 και ΦΑΠ 

2011,2012,2013 και αρχι-

κές και τροποιητικές δη-

λώσεις Ε9 για το 2014. 

Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέ-

πει να επιδείξουν, επίσης, 

όσοι έχουν ημιτελή κτί-

σματα, καθώς για την προ-

βλεπόμενη έκπτωση του 

60% (συντελεστής απομεί-

ωσης 0,4) απαιτείται η 

συμπλήρωση του κωδικού 

8 στη στήλη 32 του εντύ-

που Ε9. 


