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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Νο 10
ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΜΕΤΡΑ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΑ ΑΠ’ ΑΥΤΑ
ΑΦΟΡΟΥΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ & ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ ΤΗΣ Τ.Ε.
Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,
Οι τελευταίες δραματικές πολιτικές και οικονομικές εξελίξεις που έλαβαν χώρα στην πατρίδα μας είναι φυσικό και
ευνόητο να έχουν δημιουργήσει εύλογη ανησυχία και στους συνταξιούχους της Τραπέζης της Ελλάδος.
Ο Σύλλογός μας στα πλαίσια των υποχρεώσεων να κρατά αντικειμενικά ενήμερους τους συναδέλφους για
οτιδήποτε τους αφορά εξέτασε ενδελεχώς και επισταμένως κατ’ ιδίαν και σε συνεργασία με τους επιστημονικούς
του συμβούλους τις πιθανές επιπτώσεις που θα προκύψουν από την κυοφορούμενη συμφωνία μεταξύ της χώρας
και των δανειστών.
Σπεύδουμε να σημειώσουμε ότι η πρόταση της κυβέρνησης που ψηφίστηκε από 229 βουλευτές την 16/7/15
αποτελεί ένα πλαίσιο μέσα στο οποίο θα κινηθούν η ελληνική κυβέρνηση και οι θεσμοί προκειμένου να
οριστικοποιήσουν τις λεπτομέρειες για την τελική μεσοπρόθεσμη συμφωνία. Μέχρι την ολοκλήρωση όμως αυτής
της διαδικασίας η κατάσταση εξακολουθεί να είναι ρευστή. Αυτό μας επιβάλλει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί
σε κάθε μας ενεργεία.
Τα σημεία που μας αφορούν από την πρόταση όπως αυτή ψηφίστηκε στη Βουλή είναι τα παρακάτω:
ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟΝ Φ.Π.Α.
Χαμηλός συντελεστής 6%: Φάρμακα, βιβλία, εισιτήρια θεάτρων.
Μεσαίος συντελεστής 13%: Φρέσκα τρόφιμα, ενέργεια (ΔΕΗ, Φυσικό αέριο), νερό, διαμονή ξενοδοχείων.
Υψηλός συντελεστής 23%: Όλα τα τυποποιημένα τρόφιμα, μεταφορές (ταξί, εισιτήρια Μέσων Μαζικής
Μεταφοράς, πλοίων κλπ), εστίαση, επισκευαστικές εργασίες, ιατρικές υπηρεσίες.
ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ
Η ειδική εισφορά αλληλεγγύης που επιβάλλεται στο συνολικό καθαρό εισόδημα διαμορφώνεται όπως παρακάτω:
Από 12.001 – 20.000 €
Συντελεστής κράτησης 0,7%
Από 20.001 – 30.000 €
“
“
1,4%
Από 30.001 – 50.000 €
“
“
2%
Από 50.001 – 100.000 €
“
“
4%
Από 100.001 – 500.000 €
“
“
6%
Η μείωση κατά 30% στην ειδική εισφορά αλληλεγγύης στις συντάξεις καταργείται και επανέρχεται στο
100% για καθαρές συντάξεις άνω των 30.000€.
ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ – ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ
Κατάργηση πρόωρων συνταξιοδοτήσεων ώστε μέχρι το 2022 όλοι να συνταξιοδοτούνται στα 67 χρόνια ή στα
62 με 40 χρόνια υπηρεσίας.
Η έναρξη του μέτρου θα γίνει από 1/7/2015 κατά 6 μήνες ανά έτος μέχρι και το έτος 2022.
Κατά τη χρονική περίοδο προσαρμογής των ορίων ηλικίας θα προβλέπεται ότι σε περίπτωση πρόωρης
συνταξιοδότησης θα επιβάλλεται πέναλτι 16% μηνιαίως μέχρι τη συμπλήρωση του ορίου ηλικίας
συνταξιοδότησης.
Θεμελιωμένα συνταξιοδοτικά δικαιώματα μέχρι 30.6.2015, λόγω συμπλήρωσης των προϋποθέσεων του
απαιτούμενου χρόνου ασφάλισης και ορίων ηλικίας, όπου αυτά προβλέπονται, δεν θίγονται και δύνανται να
ασκηθούν οποτεδήποτε.
Αναλογική σύνταξη για όσους συνταξιοδοτούνται πριν από τα 67 έτη.
Από 1.7.2015 αυξάνονται οι εισφορές υγειονομικής περίθαλψης από 4% σε 6% στις κύριες συντάξεις.
Η συμφωνία που επετεύχθη μεταξύ της ελληνικής κυβέρνησης και των δανειστών προβλέπει ότι τα 6 νομοσχέδια
που καλύπτουν όλα τα μέτρα πρέπει να έχουν ψηφιστεί από το ελληνικό κοινοβούλιο μέχρι τις 22 Ιουλίου !!!

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ Σ.Σ.Τ.Ε.
Το τελευταίο χρονικό διάστημα κυκλοφόρησαν δύο ανακοινώσεις του Συλλόγου μας, η υπ’ αριθ.7/19.6.2015
και υπ’ αριθ.8/29.6.2015. Η μεν πρώτη με τίτλο “Η ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟ 1927 ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ
ΣΤΑΘΕΡΗ ΣΤΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΤΗΣ ΡΟΛΟ”, που αναφέρεται στην αήθη επίθεση της Προέδρου της Βουλής κας
Κωνσταντοπούλου εναντίον του Διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας για το περιεχόμενο της Έκθεσης που κατέθεσε
στη Βουλή. Η δε δεύτερη με τίτλο “Η ΧΩΡΑ ΣΤΟ ΧΕΙΛΟΣ ΤΟΥ ΓΚΡΕΜΟΥ ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑ ΜΕ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ
ΔΙΛΗΜΜΑ “ΝΑΙ” Ή “ΟΧΙ” ΣΤΟ ΕΥΡΩ !!!”, όπου αναφερόμαστε στη ζημιά που προξένησε η απόφαση για τη
διεξαγωγή δημοψηφίσματος στην οικονομία της χώρας, το κλείσιμο των τραπεζών και την επιβολή του capital
control, στις αναλήψεις των καταθετών και τι αρνητικό αντίκτυπο μπορεί να έχει για τους εργαζόμενους και
συνταξιούχους της ΤτΕ μια ενδεχόμενη έξοδος της χώρας από την Ευρωζώνη και το Ευρώ, με μία Κεντρική
Τράπεζα χωρίς Ανεξαρτησία.
Συγκεκριμένοι σύμβουλοι παρατάξεων βιάστηκαν να ασκήσουν κριτική στο περιεχόμενο των
ανακοινώσεων, χρησιμοποιώντας μάλιστα διαδικαστικά “τερτίπια” για την έκδοση των συγκεκριμένων
ανακοινώσεων. Δυστυχώς, για τους ίδιους επιβεβαιώνονται οι φόβοι που είχαμε εκφράσει, με τον
χειρότερο τρόπο.
Μετά τις πρόσφατες αποκαλύψεις του τέως Υπουργού Οικονομικών κ. Γιάνη Βαρουφάκη σχετικά με τα
σχέδιά του για Grexit και επιστροφή στη δραχμή, στη συνέντευξη που έδωσε στο περιοδικό Newstatesman,
ομολόγησε ότι υπήρχε ομάδα 5 ατόμων που εξέταζε το ζήτημα του Grexit και την κυκλοφορία παράλληλου
νομίσματος και είπε συγκεκριμένα “θα πρέπει να εκδώσουμε δικό μας IOU, τουλάχιστον να ανακοινώσουμε
ότι θα εκδώσουμε δική μας ρευστότητα σε Ευρώ. Θα πρέπει να “κουρέψουμε” τα ελληνικά ομόλογα του
2012 που κατέχει η ΕΚΤ ή να ανακοινώσουμε ότι θα το κάνουμε. Και θα πρέπει να πάρουμε τον έλεγχο της
Τραπέζης Ελλάδος. Αυτό ήταν το τρίπτυχο, τα τρία πράγματα με τα οποία νόμισα ότι έπρεπε να
απαντήσουμε αν η ΕΚΤ έκλεινε τις τράπεζές μας”.
Αυτές είναι απόψεις του πρώην Υπουργού Οικονομικών, όταν μάλιστα ο συγκεκριμένος ήταν επικεφαλής
των διαπραγματεύσεων για 5 ολόκληρους μήνες. Μπορεί κανείς να χρησιμοποιήσει τον τίτλο της ανακοίνωσης του
ΣΥΤΕ, “Σχέδιο επιστροφής στη δραχμή μέσω κατάληψης της Τράπεζας Ελλάδος”. Σε όλα τα παραπάνω
έρχεται να προστεθεί το δημοσίευμα της Καθημερινής με ημερομηνία 15.7.2015 και τίτλο “Το Plan B της
Αριστερής Πλατφόρμας”. Ο κ. Παναγιώτης Λαφαζάνης σε εκδήλωση της Αριστερής Πλατφόρμας σε κεντρικό
ξενοδοχείο ισχυρίστηκε ότι “θα μπορούσε η κυβέρνηση να πάει τη χώρα σε εθνικό νόμισμα, παίρνοντας 22
δις Ευρώ από την Τράπεζα της Ελλάδος με τα οποία θα πληρώσουμε μισθούς και συντάξεις και στο
μεσοδιάστημα να χρησιμοποιήσουμε τον χρόνο για να τυπώσουμε δικό μας νόμισμα”.
Το σχέδιο προέβλεπε εισβολή στο Νομισματοκοπείο Χολαργού όπου φυλάσσεται το χρηματικό απόθεμα
της Τράπεζας Ελλάδος για τον εφοδιασμό των ελληνικών τραπεζών, έπειτα από άδεια που δίδεται από την ΕΚΤ.
Τα χρήματα που θα υφαρπάζονταν με τον τρόπο που ανέφερε στην χθεσινοβραδινή αναφορά του ο κ. Λαφαζάνης
θα χρησιμοποιούντο για την πληρωμή μισθών και συντάξεων μετά την επιβολή capital controls. Βεβαίως, μια
τέτοια ενέργεια με την κυκλοφορία χαρτονομισμάτων στην αγορά χωρίς την άδεια της ΕΚΤ θα εθεωρείτο τύπωμα
χρήματος χωρίς άδεια και θα συνεπαγόταν αυτόματη έξοδο της χώρας από το Ευρώ. Στο σχέδιο που είχε
παρουσιαστεί προβλεπόταν επίσης όπως εννοείται η αποπομπή του κ. Γιάννη Στουρνάρα από τη
Διοίκηση της Τ.Ε.
Μετά απ’ όλα αυτά τα σενάρια που απεργάζονταν για την Τ.Ε υπάρχουν ακόμη συνάδελφοι που
επικαλούνται την ιδιότητα του συνδικαλιστή και θέλουν να αποστομώσουν τον ιστορικό Σύλλογο των
Συνταξιούχων της Τ.Ε.
Ο Σύλλογός μας βρίσκεται σε εγρήγορση και παρακολουθεί τις όποιες εξελίξεις έτσι ώστε να παρέμβει όπου
είναι δυνατόν διαφυλάσσοντας τα συμφέροντα των τραπεζοελλαδιτών συνταξιούχων με αυτονόητη έγκαιρη και
έγκυρη ενημέρωση προς όλους.
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