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ιΈκτττωση στο οεύυα t ic  ηυέοεο υε αυΕηυένη αιθαλουίχλη
.;] Σύμφωνα με την ΚΥΑ , που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως προβλέπεται ότι σε περίπτωση 
I έκδοσης ανακοίνωσης κήρυξης εφαρμογής βραχυπρόθεσμων μέτρων μείωσης των εκπομπών αιωρούμενων σω-
! ματιδίων (ΑΣ 10) από εστίες καύσης, παρέχεται έκπτωση στο ανταγωνιστικό κόστος ενέργειας ίση με το 70% 
του οικιακού τιμολογίου για την αντίστοιχη περιοχή, σε όλους τους οικιακούς καταναλωτές με τετραμηνιαία 

j κατανάλωση έως 2000 kWh για αριθμό ημερών ίσο με τις ημέρες εφαρμογής των μέτρων. Το κόστος που 
j προκύπτει από την έκπτωση αυτή θα καλυφθεί από τον Κρατικό Προϋπολογισμό και προβλέπεται να ανέλθει 
| σε περίπου 40 εκατ. ευρώ ετησίως.
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ΕΤΕ: Αναδοουικό "κούρευα" έως 30% στα εωάπαΕ των 
"παλαιών" ασΦαλισϋένων

Μειωμένο έως 30% εφάπαξ θα χορηγεί το Ταμείο των εργαζομένων της ΕΤΕ σε όσους 
παλαιούς (πριν από την 1/1/1993) ασφαλισμένους αποχωρούν ή έχουν αποχωρήσει από τις 
3/1/2012 και δεν έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα της εθελούσιας εξόδου (το οποίο 
’’καλύπτει” ένα μέρος της απώλειας).

Την αναδρομική περικοπή αποφάσισε το Ταμείο και ενέκρινε ο υπουργός Εργασίας, Κοι
νωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Γ. Βρούτσης με βάση αναλογιστική μελέτη η οποία κατέ
γραφε επιδείνωση των οικονομικών δεδομένων και των αποχωρήσεων έως και το 2017. Η 
μείωση προκύπτει από το νέο τρόπο υπολογισμού που, σύμφωνα με την απόφαση έχει ως 
εξής:

A . Για τους υπαγχθέντες στην κοινωνική ασφάλιση πριν την 1/1/1993: 55% του μηνιαίου 
ασφαλιστικού μισθού για κάθε έτος ασφάλισης έως το 2018 και σταδιακή ετήσια αύξηση 
φτάνοντας το 65% από το 2035 και εφεξής.

Εθνική Τοάπε&χ:

στην εθελουσία έ-

Το πρόγραμμα Ε
θελούσιας Αποχώ
ρησης Προσωπικού 
της Εθνικής Τρά
πεζας ολοκληρώ
θηκε στο χρόνο 
που είχε προσδιο- 
ρισθεί, με τη συμ
μετοχή 2.510 ερ
γαζομένων, ανα
κοίνωσε η τράπε
ζα.

...... ......

Μ ΙΣ Θ Ο Δ ΙΚ Ε ΙΟ
Β. Για τους υπαγχθέντες στην κοινωνική ασφάλιση μετά την 1/1/1993: 65% του μηνιαίου 
ασφαλιστικού μισθού για κάθε έτος ασφάλισης έως το 2035 και σταδιακή ετήσια αύξηση 
0,8% φτάνοντας το 70% από το 2043 και εφεξής.

Γ. Για όσους θα ασφαλιστούν στο Ταμείο από την ημερομηνία λήψης της απόφασης του Δ. 
Σ. για την τροποποίηση του άρθρου αυτού και στο εξής : 70% του μηνιαίου ασφαλιστικού 
μισθού για κάθε έτος ασφάλισης.

Απόφαση - βόμβα: Α
ντισυνταγματικές οι πε- 
οικοπέα στουα δικαστι-
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