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Αποχωρούν 3.300 υπάλληλοι τραπεζών 

Εθελούσια έξοδο περίπου 800 εργαζομένων εξετάζει και η διοίκηση της 

Alpha Bank στο πλαίσιο αναδιάρθρωσης που επιχειρείται στο εγχώριο 

χρηματοπιστωτικό σύστημα. Σύμφωνα με πληροφορίες, ένα τέτοιο σχέδιο 

θα μπορούσε να αφορά 450 άτομα της Alpha Bank και άλλα 350 από την 

Εμπορική Τράπεζα. Σημειωτέον πως ο μέσος όρος ηλικίας των εργαζομέ-

νων στην Alpha Bank είναι 52 έτη και 41 στην Εμπορική.  

Σταϊκούρας: Να το 

πρωτογενές πλεόνα-

σμα -υψηλότερα των 

στόχων τα φορολογι-

κά έσοδα  

 
«Τα στοιχεία εκτέλεσης 
του Προϋπολογισμού της 
Γενικής Κυβέρνησης κατά 
τους πρώτους εννέα μήνες 
του έτους, ενισχύουν την 
εκτίμηση ότι το 2013 θα 
κλείσει με πρωτογενές 
πλεόνασμα,» αναφέρει σε 
ανακοίνωσή του το Γρα-

φείο του Αναπληρωτή 
Υπουργού Οικονομικών, 
κ. Χρήστου Σταϊκούρα. 
Επιπροσθέτως σημειώνεται 
ότι, το μήνα Οκτώβριο, τα 
έσοδα του Κρατικού Προ-
ϋπολογισμού κινήθηκαν 
πολύ καλύτερα από τους 
στόχους. 
Συγκεκριμένα, τα έσοδα 
προ επιστροφών φόρων 
ανήλθαν στα 4,8 δισ. ευρώ, 
αυξημένα κατά 750 εκατ. 
ευρώ ή 24% έναντι του 
μηνιαίου στόχου. 

Η υπέρβαση του στόχου 
παρατηρείται για 4ο συνεχό-
μενο μήνα. Με αποτέλεσμα, 
σε επίπεδο 10μηνου, τα 
φορολογικά έσοδα να κινού-
νται πλέον υψηλότερα από 
τους στόχους. Έτσι, με την 
πράγματι επώδυνη συμβολή 
των νοικοκυριών και των 
επιχειρήσεων, η χώρα προ-
σεγγίζει τους δημοσιονομι-
κούς της στόχους», καταλή-
γει η ανακοίνωση. 

 

Πρόγραμμα εθελούσιας αποχώρησης τουλάχιστον 700 

εργαζομένων ανακοίνωσε η Eurobank 
Με στόχο την αποχώρηση τουλάχιστον 700 υπαλλήλων της, η Euro-
bank ανακοίνωσε επίσημα πρόγραμμα εθελούσιας αποχώρησης εργα-
ζομένων. 

Ανάκαμψη 0,6% και μείωση ανεργίας στο 26%, προβλέ-

πει η Κομισιόν για το 2014 
Στο 4% αναμένεται να υποχωρήσει η ύφεση το 2013 από 6,4% το 2012, 
ενώ ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας προβλέπεται το 2014 στο 
+0,6% η οποία θα παγιωθεί το 2015 στο 2,9%, σύμφωνα με τις οικονο-
μικές προβλέψεις που έδωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σήμερα στη δη-
μοσιότητα στις Βρυξέλλες. 


