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Ειδήσεις του Συλλόγου 

Ο Σύλλογος ενημερώνει τους συναδέλφους που έχουν καταθέσει 

αίτηση για αγωγές στο Σύλλογο, ως προς την σύμβαση του 1981, ότι 

μέχρι το τέλος του 2015 θα έχουν εκδικασθεί όλες πρωτοδίκως. 

Σχετικές ειδοποιήσεις θα πάρουν οι συνάδελφοι σύντομα. 

Ο Σύλλογος διοργανώνει τετραήμερη εκδρομή στις 12 Δεκεμβρίου 

στην Φλώρινα– Πρέσπες– Καστοριά. Σχετικά στην ιστοσελίδα του 

Συλλόγου. 

Στις 14 Οκτωβρίου θα γίνουν τα εγκαίνια του δεύτερου Πολυιατρεί-

ου του Συλλόγου Προσωπικού στην Θεσσαλονίκη με την παρουσία 

και μελών του ΔΣ του Συλλόγου μας. Το Πολυιατρείο αυτό θα εξυ-

πηρετήσει τους συναδέλφους, εν ενεργεία και συνταξιούχους της πε-

ριοχής, κατά τον ίδιο τρόπο που  εξυπηρετεί το αντίστοιχο Πολυια-

ρείο στην Αθήνα. 

Στις 13 Οκτωβρίου, ώρα 10.30πμ, θα πραγματοποιηθεί ενημερωτική 

συγκέντρωση των συναδέλφων συνταξιούχων στην Θεσσαλονίκη 

στην αίθουσα της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών. 

Bloomberg: Όφελος έως και 5 δισ. ευρώ για τις ελληνι-

κές τράπεζες από τον αναβαλλόμενο φόρο 

Έως και 5 δισ. ευρώ εκτιμάται ότι θα είναι το κέρδος για τα κεφά-

λαια των ελληνικών συστημικών τραπεζών από τις αλλαγές που 

προωθούνται στη νομοθεσία για τον αναβαλλόμενο φόρο όπως ανα-

φέρει το Bloomberg.  

Στροφή 180 μοι-

ρών στα στεγαστι-

κά 

Εντολή στα καταστήμα-

τα να δέχονται και να 

προωθούν προς έγκριση 

στα αρμόδια τμήματα 

περισσότερα αιτήματα 

χορήγησης δανείων 

έχουν δώσει, σύμφωνα 

με πληροφορίες του «Κ», 

οι διοικήσεις των τεσσά-

ρων «συστημικών» τρα-

πεζών. 

Πρόκειται για την πρώτη 

ουσιαστική προσπάθεια 

να αυξηθούν οι εκταμιεύ-

σεις δανείων, έπειτα από 

περίπου μία τριετία 

«ανομβρίας». 

Οι ίδιες πληροφορίες 

αναφέρουν ότι το μεγα-

λύτερο βάρος θα πέσει 

στα στεγαστικά, εξαιτίας 

του γεγονότος ότι θεω-

ρούνται τα πιο ασφαλή, 

αλλά και στα υγιή επιχει-

ρηματικά, που αφενός 

«κρύβουν» περισσότερα 

έσοδα και αφετέρου υ-

πάρχει μεγαλύτερη ανά-

γκη χορηγήσεων.    
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