
Επικουρικές συντάξεις: 

Χρονικό ενός προαναγ-

γελθέντος ''θανάτου'';   

  

Ο διοικητής του ενιαίου 

ταμείου επικουρικής α-

σφάλισης, κ. Αναστάσι-

ος Παπανικολάου, εκτι-

μά ότι το έλλειμμα του 

ταμείου για το πρώτο 

7μηνο του έτους δεν εί-

ναι 444 εκ ευρώ, αλλά 

είναι περίπου 140 εκ ευ-

ρώ. 

Ο κ. Παπανικολάου απο-

κλείει νέες μειώσεις επι-

κουρικών. Όμως, η δέ-

σμευση του αυτή ισχύει 

μόνο για το επόμε-

νο ...τρίμηνο!!! 

Δηλαδή, δεν αποκλείει 

το ενδεχόμενο νέων πε-

ρικοπών στις αρχές του 

2015. Όπως λέει όλα θα 

εξαρτηθούν από 2 παρά-

γοντες. Από το αποτέλε-

σμα της αναλογιστικής 

μελέτης του φθινοπώρου 

και από το εάν θα καταρ-

γηθούν κοινωνικοί πόροι 

ύψους 140 εκ ευρώ το 

χρόνο που σήμερα ει-

σπράττονται από το τα-

μείο. 

Όπως όλα δείχνουν, η 

ρήτρα μηδενικού ελλείμ-

ματος οδηγεί σταθερά τις 

επικουρικές συντάξεις 

από το ένα “ψαλίδι” στο 

άλλο. 
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ΜΕΧΡΙ 30/9 

Ξεκινά το πρόγραμμα εθελούσιας εξόδου στην 

Alpha Bank 

 

Ξεκινά σήμερα 15/9 και θα τρέξει για δυο εβδομάδες το πρόγραμμα 

εθελούσιας εξόδου της Alpha Bank. Στο πρόγραμμα μπορούν να 

δηλώσουν συμμετοχή μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου όλοι οι εργαζόμενοι 

στην τράπεζα που απασχολούνται με σύμβαση αορίστου χρόνου 

και όσοι έχουν έμμισθη σχέση. Σημειώνεται ότι η Alpha Bank ήταν η 

μόνη συστημική η οποία δεν είχε προχωρήσει σε πρόγραμμα εθε-

λούσιας εξόδου. 

Εκτιμάται ότι όταν το πρόγραμμα ολοκληρωθεί ο όμιλος θα επιτύχει μείω-

ση του κόστους εργαζομένων κατά 15% περίπου σε ετήσια βάση. 

Τα βασικά σημεία του προγράμματος: 

1. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Το Πρόγραμμα ισχύει από την 

15.9.2014 μέχρι και 30.9.2014. 

2. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι Εργα-

ζόμενοι στην Τράπεζα, οι οποίοι απασχολούνται με σύμβαση εργασίας 

αορίστου χρόνου, καθώς και οι έχοντες σχέση έμμισθης εντολής. Από τη 

συμμετοχή στο Πρόγραμμα ρητώς εξαιρούνται οι Εργαζόμενοι με συμβά-

σεις εργασίας ορισμένου χρόνου. 

 

  

Κοινό ΑΦΜ και ΑΜΚΑ θα έχουν όλοι οι πολίτες από το 2017 

Στην ενοποίηση του AΦM και του AMKA όλων των πολιτών σχεδιάζει να 

προχωρήσει η κυβέρνηση για να διασφαλίσει τις πληρωμές των ασφαλι-

στικών εισφορών και των φόρων που, με βάση κεντρική πολιτική απόφα-

ση, θα γίνονται ενιαία από τα μέσα του 2017. Tην ενοποίηση του AΦM και 

του AMKA προβλέπει η Mελέτη του KEΠE για το Aσφαλιστικό, στο πλαί-

σιο της διαδικασίας είσπραξης των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης από 

τις φορολογικές αρχές.                                                     www.imerisia.gr 


