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ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Σ.Σ.Τ.Ε. 

ΣΤΗΝ 83η ΓΕΝΙΚΗ  ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤτΕ 

 

Κύριε Διοικητά, 

Κύριες και Κύριοι Μέτοχοι, 
Το 2015 ολοκληρώθηκε χωρίς βελτίωση των μακροοικονομικών μεγεθών παρά τη σημαντική αύξηση της 
φορολογίας και της μείωσης του διαθέσιμου εισοδήματός.  

 Η επιστροφή της οικονομίας στην ύφεση και την αβεβαιότητα, μετά από ένα 7μηνο «σκληρής» 
διαπραγμάτευσης με το δίλλημα της παραμονής ή όχι της χώρας στο Ευρώ και την Ευρωπαϊκή Ένωση, 
οδήγησαν σε μέτρα δημοσιονομικής πολιτικής, τα οποία επιβαρύνουν πάλι  μισθωτούς και συνταξιούχους. 

 Το δημοσιονομικό κενό που δημιουργήθηκε και η πτώση του ΑΕΠ δεν θα πρέπει να καλυφθεί για άλλη 
μια φορά με νέες περικοπές συντάξεων και την μετατροπής τους σε προνοιακά επιδόματα και μάλιστα από 
μια κυβέρνηση η οποία βαφτίζεται ως Αριστερή. 

 Σήμερα το υψηλό ποσοστό των συντάξεων σε σχέση με το ΑΕΠ δεν οφείλεται στις υψηλές συντάξεις, 
αλλά στην ραγδαία και υπερβολική μείωση του ΑΕΠ και στην προοπτική περαιτέρω μείωσής του. 

 Έχει γίνει πλέον αντιληπτό ότι η συσχέτιση της κρίσης δημοσίου χρέους και του ελλείμματος 
ανταγωνιστικότητας της χώρας με τη συρρίκνωση των μισθών και των συντάξεων εγκλωβίζει την οικονομία 
στην κρίση χρέους και την ύφεση. 

 Οι συνταξιούχοι της ΤτΕ έχουν υποστεί τεράστιες περικοπές στις συντάξεις τους, παρ’ ότι 
κατέβαλαν σαν ασφαλισμένοι και συνεχίζουν να καταβάλλουν, εισφορές πολύ υψηλότερες από 
ασφαλισμένους άλλων ταμείων. 

 Η ετήσια απώλεια λόγω περικοπών στις συντάξεις μας από δώρα, επιδόματα και την επιβολή των 
μνημονιακών νόμων υπερβαίνει τα  50.000.000 € (πενήντα εκατομμύρια ευρώ).  

 Το  ποσό αυτό έρχεται να προστεθεί στο σύνολο των κερδών του 1.150 δις ευρώ που αποδίδει η 
Τράπεζα της Ελλάδος στο Ελληνικό Δημόσιο. Παρότι το μεγαλύτερο ποσοστό αυτών των κρατήσεων έχει 
χαρακτηριστεί από το ΣτΕ ως παράνομο και αντισυνταγματικό. 

Κύριες και Κύριοι Μέτοχοι, 

Κλείνοντας θα ήθελα να αναφερθώ στην αυξημένη  απόδοση των κερδών προς το Δημόσιο, σε συνδυασμό με 
την χαμηλή διανομή μερίσματος στους μετόχους . 

Οφείλουμε να επισημάνουμε ότι ένα σημαντικό ποσοστό των καθαρών εσόδων οφείλεται  στην άσκηση της 
ενιαίας νομισματικής πολιτικής του ευρωσυστήματος, με την παροχή έκτακτης ενίσχυσης σε ρευστότητα στα 
πιστωτικά ιδρύματα από την ΤτΕ, ο γνωστός σε όλους (ELA), δεν είναι έσοδα που προκύπτουν από εργασίες 
της Τράπεζας. Παρόλο όμως την παραπάνω επισήμανση, ο διπλασιασμός των κερδών το 2015 έναντι του 
2014 θα προϋπέθετε μια μικρή έστω αύξηση του μερίσματος και όχι τη διατήρηση του στα ίδια επίπεδα. 

Η κίνηση αυτή θα αποτελούσε μια αισιόδοξη προοπτική για ένα χρηματιστήριο που πνέει τα λοίσθια και 
για ένα κλάδο μετοχών όπως ο Τραπεζικός που τείνει να εξαφανιστεί μετά την ανακεφαλοποίηση  των 
Τραπεζών.  

Ευελπιστούμε ότι ο κ. Διοικητής θα το λάβει υπόψη στην επόμενη χρήση του 2016 που από ότι φαίνεται και 
από της δικές του σχετικά αισιόδοξες προβλέψεις θα είναι μια χρονιά καλύτερη για την Ελληνική Οικονομία. 

 


