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δίμηνο στην εφημερίδα του
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ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Επισήμως στη ζώνη του
ευρώ, βρίσκεται από
1/1/2015 η Λιθουανία.
Πρόκειται για το το 19ο
μέλος της Ευρωπαϊκής
Τα νέα του Συλλόγου
Ένωσης που αποχωρίζεΑπεστάλησαν σε όσους συναδέλφους δεν είχαν κάρτες του Ιατρικού Κέται το εθνικό της νόμιντρου Αθήνας. Ολοκληρώθηκε η συμφωνία με την Γενική Κλινική
σμα, το litas, και συνδέεΚερκύρας Αλ.Μαστορας, και Euromedica Θεσ/νικης και Κοζάται με το ενιαίο ευρωπαϊνης.Σχετικά με την συμφωνίες στην νέα Ιστοσελίδα του Συλλόγου
κό νόμισμα
www.ssalpha.gr
Ανεβλήθη για την 26η Ιανουαρίου 2015 η εκδίκαση της αγωγής μας για
την ανεξαρτησία των λογαριασμών του ΕΤΑΤ .
Πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία η εορταστική εκδήλωση του
Συλλόγου σε μεζεδοπωλείο της Αθήνας εν όψει των εορτών των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς
Ξεκίνησαν με μεγάλη συμμετοχή οι εγγραφές των νέων συναδέλφων Συνταξιούχων που προέκυψαν από την πρόσφατη εθελουσία της Τραπέζης.
Ήδη σε πολλούς συναδέλφους έχουν αποσταλεί σχετικές αιτήσεις οι οποίες επιστρέφονται συμπληρωμένες ,ενώ άλλοι περνάνε από τον Σύλλογο για την εγγραφή τους.. Οι εγγραφές αναμένεται να ολοκληρωθούν
σύντομα .

«Ιστορική ημέρα για το ασφαλιστικό σύστημα»

Σε ποσοστό 66,24% επί
του συνόλου κοινών μετοχών εκδόσεως της Alpha Bank ανέρχεται την
31/12/2014 το ποσοστό
του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.

Εορταστικός χαιρετισμός του Προέδρου
του Συλλόγου
στο you tube

(www.youtube .com.
Πρόσβαση από τον υπολογιστή τους στο «ασφαλιστικό τους βιογρα- επιλογή ssalphαbank /
φικό», δηλαδή την επαγγελματική τους διαδρομή και τα ένσημά τους, boutyras )
αποκτούν από την προσεχή Δευτέρα 29 Δεκεμβρίου 5,35 εκατομμύρια ασφαλισμένοι, μέσω του πληροφοριακού συστήματος «Άτλας».
ΕΝΟΤΗΤΑ
Όπως ανέφερε κατά την παρουσίαση του νέου συστήματος ο υπουργός
Εργασίας, Γ. Βρούτσης, ήδη έχει ψηφιοποιηθεί το ασφαλιστικό ιστορικό των εργαζομένων για τα τελευταία 21 χρόνια, ενώ έως το
τέλος του 2015 θα έχει ολοκληρωθεί το 100% της καταγραφής και για
τα έτη πριν το 1994.
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