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ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΣΤΗΝ Γ.Σ. ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΤτΕ ΣΤΙΣ 27/2/2014 

 

Κύριε Διοικητά, Κυρίες και κύριοι Μέτοχοι,  

Ως Πρόεδρος 5.000 και πλέον συνταξιούχων της Τ.Ε. θα ήθελα να καταθέσω εκ 

μέρους όλων την δική μας άποψη για την δύσκολη περίοδο που διανύουμε.  

Γνωρίζουμε καλά όλοι μας ότι ο κλάδος των μισθωτών και των συνταξιούχων έχει 

σηκώσει το μεγαλύτερο βάρος της προσπάθειας για δημοσιονομική προσαρμογή και 

εξυγίανση τα τελευταία έτη. Αυτό έχει συμβεί λόγω της δραστικής περικοπής 

μισθών και συντάξεων αλλά και λόγω της υπερφορολόγησης που υπόκεινται τα 

εισοδήματα μισθωτών και συνταξιούχων.  

Τα τελευταία στοιχεία από την ανάλυση των φορολογικών δηλώσεων του 2012 

δείχνουν ότι η καταγραφή ελεύθερων επαγγελματιών που αριθμεί περίπου 900.000 

δήλωσαν 10 δις συνολικό εισόδημα περίπου, ήτοι 10.000 € κατά μέσο όρο ο 

καθένας. Με άλλα λόγια απαλλάχτηκαν από την υποχρέωση να καταβάλλουν 

φόρους και αυτό είχε ως αποτέλεσμα να μεγαλώσει η επιβάρυνση των μισθωτών 

και συνταξιούχων που επί δεκαετίες πληρώνουν φόρους και εισφορές στα 

ασφαλιστικά τους ταμεία.  

Αντί δηλαδή η εφαρμογή του μνημονίου να διευρύνει τη φορολογική βάση και να 

περιορίσει τη φοροδιαφυγή, τα βάρη πέφτουν στους ίδιους συνεχώς, που 

καλούνται να πληρώσουν ολοένα και περισσότερα.  

Οι συνταξιούχοι της Τράπεζας της Ελλάδος αποτελούν παράδειγμα υπερβολικής 

επιβάρυνσης καθώς έχουν καταβάλλει μεγάλες τακτικές εισφορές στο σύνολο των 

αποδοχών τους κατά την διάρκεια του εργασιακού τους βίου και καλούνται σήμερα 

να υποστούν μεγάλες μειώσεις από το πλαφόν στις συντάξεις, την μη καταβολή 

δώρων και επιδόματος αδείας, επιδόματος ισολογισμού, τις περικοπές μέσω των 

μνημονιακών νόμων και ταυτόχρονα την υπερφορολόγησή τους.  

Σας πληροφορούμε ότι η συντριπτική πλειοψηφία των συνταξιούχων της Τραπέζης 

Ελλάδος σε ποσοστό περίπου 60% - 65% λαμβάνει συντάξεις που το ύψος τους 

κυμαίνεται περίπου από 700 € - 1200 € το πολύ. 

Αλλά και το εν ενεργεία προσωπικό της Τράπεζας έχει υποστεί σημαντικές μειώσεις 

στο εισόδημά του τα τελευταία χρόνια. Το 2012 ήμουν Πρόεδρος των εν ενεργεία 
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και στην Τράπεζα της Ελλάδος, σχεδόν πρώτη απ’ όλες τις Τράπεζες, επετεύχθη 

συμφωνία μεταξύ Συλλόγου – Διοίκησης για σημαντική μείωση του μισθολογικού 

κόστους σε ποσοστό 17,5% περίπου, γι’ αυτή την συμφωνία είχαμε έλθει τότε σε 

ρήξη με ολόκληρη την Ομοσπονδία μας την ΟΤΟΕ. Αυτό όμως απαιτούσαν οι καιροί 

τότε από ένα υπεύθυνο σωματείο και αυτό πράξαμε!!! 

Τώρα, λοιπόν, που η κατάσταση βελτιώνεται με την επίτευξη πρωτογενούς 

πλεονάσματος και την σημαντική βελτίωση του ισοζυγίου πληρωμών θα πρέπει να 

υπάρξει εξίσου μια υπεύθυνη στάση από την Διοίκηση της Τράπεζα για τμηματική 

αποκατάσταση των μισθών και συντάξεων εν ενεργεία προσωπικού και 

συνταξιούχων αντίστοιχα.  

Θεωρούμε ότι έχουν υπάρξει για τους συνταξιούχους ήδη οι πρώτες θετικές 

ενδείξεις με την δημιουργία του Προγράμματος Μετεργασιακών Παροχών το οποίο 

αποτελεί, όπως ανέφερε και ο Πρόεδρος του ΣΥΤΕ, τομή στα ασφαλιστικά 

δεδομένα της ΤτΕ, αλλά νομίζουμε ότι επιβάλλεται η περαιτέρω ενίσχυσή του 

καθώς και η περαιτέρω επέκτασή του στους εργαζόμενους που προσλήφθηκαν 

μετά το 1993 και ταυτόχρονα η περαιτέρω θωράκιση του Προγράμματος ύστερα 

από τη βελτίωση των οικονομικών δεδομένων.  

Θεωρούμε ότι οι καλές σχέσεις που έχουν οικοδομηθεί τα τελευταία χρόνια μεταξύ 

εν ενεργεία προσωπικού – συνταξιούχων και Διοίκησης της Τράπεζας αποτελούν 

την μεγαλύτερη διασφάλιση για την βελτίωση των δεδομένων στο άμεσο μέλλον.  

Δυστυχώς παραφωνία σ’ αυτό το καλό κλίμα που έχει επιτευχθεί αποτελούν οι δύο 

σύλλογοι επιστημονικού προσωπικού, όπου ο μεν ένας λειτουργεί στα πλαίσια του 

εν ενεργεία προσωπικού και αριθμεί 33 μέλη όταν ο ΣΥΤΕ έχει 1800 περίπου μέλη 

και ο άλλος στα πλαίσια των συνταξιούχων με 23 μέλη έναντι 5.000 περίπου του 

Συλλόγου Συνταξιούχων. Φανταστείτε δύο σύλλογοι που δεν φτάνουν αθροιστικά 

τα 60 μέλη παίζουν επικίνδυνα παιχνίδια στις πλάτες 7.000 περίπου οικογενειών, εν 

ενεργεία και συνταξιούχων μαζί. 

Κυρίες και κύριοι Μέτοχοι,  

Σε μας όλα αυτά είναι γνωστά αλλά θα πρέπει κι εσείς να γνωρίζετε, σε κάθε Γενική 

Συνέλευση που παίρνουν τον λόγο ποίους εκπροσωπούν, πόσους εκπροσωπούν και 

τελικά τι απήχηση έχουν τα λεγόμενά τους στο εν ενεργεία προσωπικό, στους 

συνταξιούχους και στη Διοίκηση ακόμη.  

Σας ευχαριστώ πολύ.  


