Newsletter του Συλλόγου
Συνταξιούχων της Alpha Bank
Πέμπτη, 20 Μαρτιου 2014

Newsletter No 48

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

Economist για την Ελλάδα: «Με ασυνήθιστη ροή θετικών

Alpha bank η τράπεζα με τις μικρότερες
κεφαλαιακές ανάγκες
στο ελληνικό banking
ακόμη και στο δυσμενές σενάριο του ΔΝΤ

ΥΠ.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ειδήσεων
ξεκινά το 2014 - Προβληματική η οικονομική και η πολιτική

Επιστροφή στους συνταξιούχους του δημοσίου με αναπηρία άνω του 80%, των Δώρων
κατάσταση»
Χριστουγέννων,
Πάσχα
και του
επιδόματος
Με ασυνήθιστη ροή καλών
ειδήσεων ξεκινά
το 2014
η Ελλάδα,
το μέ-αδείας
χρι πρότινος
προβληματικό
των
χαμένων
οικονομικών
Εφάπαξ
παροχή
από 800 έωςπαιδί
2.000
ευρώ
θα καταβληθεί
σε στόχων
3.600 συνταξιούχους του δημοσίου
με ποσοστό αναπηρίας άνω του 80% όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Οικονομικών. Η καταβολή
του ποσού θα γίνει τον Απρίλιο και αποτελεί όπως επισημαίνει στην ανακοίνωσή του ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας, υλοποίηση της δέσμευσης της κυβέρνησης
για προσαύξηση της σύνταξη των συνταξιούχων αυτών με εφάπαξ ποσό λόγω του επιμερισμού
σε δωδεκάμηνη βάση των Δώρων Χριστουγέννων, Πάσχα καθώς και του επιδόματος αδείας που
είχαν περικοπεί το 2013.
www.imerisia.gr

Στο 100% θα αναγνωρίζονται οι αποδείξεις από supermarket και βενζινάδικα

Alpha Bank: Αύξηση μετοχικού κεφαλαί-

Με ανακοίνωσή του, το υπουργείο Οικονομικών
γνωστοποιεί ότι «και κατά την τρέχουσα χρήση οι
αποδείξεις που απαιτείται να προσκομίσει ο φορολογούμενος από αγορές ειδών διατροφής και καυσίμων θα υπολογίζονται στο σύνολό τους».

Σε έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων προχωρεί η Alpha Bank στις 28 Μαρτίου 2013, με θέμα ημερησίας διατάξεως την
Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου συνολικού
ποσού έως 1,2 δισ. ευρώ με καταβολή μετρητών και κατάργηση των δικαιωμάτων

ου 1,2 δισ. €

Τέλος τα τεκμήρια διαβίωσης
Τελευταία χρονιά με τεκμήρια διαβίωσης θα είναι το 2014. Από το 2015 τέλος και αντικατάστασή τους
από το ηλεκτρονικό περιουσιολόγιο. Tην απόσυρση των τεκμηρίων διαβίωσης προωθεί η ηγεσία του
υπουργείου Οικονομικών.
www.imerisia .gr

