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Με ασυνήθιστη ροή καλών ειδήσεων ξεκινά το 2014 η Ελλάδα, το μέ-

χρι πρότινος προβληματικό παιδί των χαμένων οικονομικών στόχων 
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 Ειδήσεις του Συλλόγου 

Πραγματοποιήθηκε στις 17/9/2014 το δεύτερο Διοικητικό Συμβούλιο 

του Συλλόγου μας. 

Στο ΔΣ του Συλλόγου ο Αντιπρόεδρος Β’ του Συλλόγου Χαράλαμπος 

Κοντός υπέβαλε την παραίτηση του για λόγους προσωπικούς. Την θέση 

του καταλαμβάνει ο πρώτος αναπληρωματικός ο συν. Βασίλης Νικολά-

ου. 

Κατά την διάρκεια του Συμβουλίου εξετάσθηκαν και συζητήθηκαν πολ-

λά και σημαντικά θέματα και αποφασίσθηκε η οργάνωση μιας ενημε-

ρωτικής ημερίδας στις αρχές Νοεμβρίου προκειμένου να ενημερωθούν 

λεπτομερώς οι Συνάδελφοι για τις εξελίξεις των θεμάτων μας. 

Σημειώνουμε ότι αναμένουμε οι επικουρικές μας συντάξεις να κατα-

βληθούν κανονικά στο τέλος του μηνός, ενώ για τις οφειλές του ΕΟΠΥ-

Υ έχουμε διαβεβαιώσεις ότι θα ολοκληρωθούν για όλη την χώρα μέχρι 

τέλος Νοεμβρίου. 

Μετά την τελευταία απόφαση του ΔΣ, για την δημιουργία επιτροπής 

εκδηλώσεων του συλλόγου μας, το υπεύθυνο γι αυτήν μέλος Οδυσσέας 

Ρομπάκης, καλεί όποιον έχει σοβαρή εμπειρία σε πολιτιστικά-

μορφωτικά θέματα και ενδιαφέρεται για την συμμετοχή του/της σ αυ-

τήν, να επικοινωνήσει στα τηλέφωνα 2103604327, 2103606071 ή στο 

φαξ 2103606347 ή στο e-mail ssalpha8@otenet.gr. 

Μείωση 30% του φό-
ρου στο πετρέλαιο 
θέρμανσης - Στο 1,10 
με 1,15 ευρώ το λίτρο 
η τιμή 
 

 

Την τροπολογία για τη 

μείωση κατά 30% του 

Ειδικού Φόρου Κατα-

νάλωσης στο πετρέ-

λαιο θέρμανσης κατέ-

θεσε πριν από λίγη 

ώρα στη Βουλή ο ανα-

πληρωτής υπουργός 

Οικονομικών Χρ. Σται-

κούρα. 

Ο ΕΦΚ μειώνεται κατά 

30% με την τελική τιμή 

διάθεσης του πετρελαί-

ου να διαμορφώνεται 

από τις 15 Οκτωβρίου 

στα 1,15 ευρώ το λίτρο, 

ενδεχομένως και στο 

1,10 ευρώ το λίτρο. 
Οπως προκύπτει από 

την έκθεση του Γενικού 

Λογιστηρίου του κρά-

τους το κόστος για τον 

προϋπολογισμό θα α-

νέλθει στα 133,58 εκατ. 

ευρώ (108,6 εκατ. ευρώ 

από ΕΦΚ και 24,98 από 

ΦΠΑ) ενώ στην περί-

πτωση που αυξηθεί η 

κατανάλωση κατά περί-

που 43,5 % τότε το κό-

στος θα είναι μηδενικό. 


