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Κ
ληρώνει αύριο για το ύψος των επικεί-
µενων περικοπών στις συντάξεις, κα-
θώς, σύµφωνα µε έγκυρες πληροφορί-

ες της Realnews, ο γενικός γραµµατέας Κοινω-
νικών Ασφαλίσεων Νίκος Φράγκος συναντά-
ται µε τα τεχνικά κλιµάκια, προκειµένου να δια-
σταυρώσουν όλους τους κωδικούς που περι-
λαµβάνει η ποσοτικοποίηση της νέας ασφαλι-
στικής µεταρρύθµισης.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης οι δύο 
πλευρές καλούνται να συµφωνήσουν ότι η 
συνταξιοδοτική δαπάνη θα περιοριστεί κατά 
1% του ΑΕΠ το 2016 (1,8 δισ. ευρώ) και κα-
τά 1,5% συνολικά έως το τέλος του 2019 (2,7 
δισ. ευρώ µε βάση το σηµερινό ύψος του ΑΕΠ) 
και ταυτόχρονα πώς θα εξελιχθεί έως το 2060. 
Τα αποτελέσµατα που θα προκύψουν από τη 
συνάντηση θα γνωστοποιηθούν στους επικε-
φαλής του κουαρτέτου και θα αποτελέσουν 
το αντικείµενο της συνάντησης µε τον υπουρ-
γό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοι-
νωνικής Αλληλεγγύης Γιώργο Κατρούγκαλο.

Το σχέδιο
Σύµφωνα µε το µνηµόνιο, το ύψος των δαπα-
νών για συντάξεις ως ποσοστό του ΑΕΠ δεν 
πρέπει να αυξηθεί πάνω από 2,5 ποσοστιαίες 
µονάδες, µε έτος αναφοράς το 2009. Οι εκπρό-
σωποι του υπουργείου Εργασίας θα υποστη-
ρίξουν ότι η δαπάνη για συντάξεις και ΕΚΑΣ το 
2009 ήταν 13,5% του ΑΕΠ και ότι µε την προ-
ωθούµενη µεταρρύθµιση δεν θα υπερβαίνει 
το 16% του ΑΕΠ έως το 2060.

Ωστόσο, το ∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο επι-
µένει η δαπάνη να µην υπερβαίνει το 11% του 
ΑΕΠ. Ζητεί δηλαδή να µειωθούν σταδιακά οι 
συντάξεις κατά 9 δισ. ευρώ και απαιτεί άµεσες 
µεσοσταθµικές µειώσεις και στις κύριες συντά-
ξεις κατά 15% ή κλιµακωτές µειώσεις ανάλογα 
µε το ύψος των καταβαλλόµενων συντάξεων.

Στον αντίποδα, σύµφωνα µε το σχέδιο της 
κυβέρνησης, η συνταξιοδοτική δαπάνη θα 
µειωθεί µόλις κατά 8 εκατ. ευρώ το 2016, κα-
τά 30 εκατ. ευρώ το 2017, κατά 60 εκατ. ευ-
ρώ το 2018 και κατά 90 εκατ. ευρώ το 2019.

Η εξοικονόµηση έως το 2019 επιτυγχάνεται 
κυρίως από την αύξηση των εισφορών κατά 
µιάµιση µονάδα, αλλά και από τον περιορι-
σµό των δαπανών για την καταβολή ΕΚΑΣ και 
προνοιακών επιδοµάτων, την αύξηση των ορί-
ων ηλικίας συνταξιοδότησης, τη µείωση εφά-
παξ και µερισµάτων κυρίως από το Μετοχικό 
Ταµείο των ∆ηµοσίων Υπαλλήλων, καθώς και 
από τις µειώσεις έως και 8% συνολικά σε κύ-

Η ώρα της κρίσης για τις 
µειώσεις στις συντάξεις
Εως 9 δισ. ευρώ φθάνει 
το «µαχαίρι» που 
απαιτεί σε βάθος χρόνου 
το ∆ΝΤ, ζητώντας 
άµεσες περικοπές 15% 
µεσοσταθµικά και στις 
κύριες συντάξεις

ριες και επικουρικές συντάξεις, που επεβλήθη-
σαν το καλοκαίρι του 2015, υπέρ του ΕΟΠΥΥ.

Κυβέρνηση και δανειστές αναµένεται να δι-
ασταυρώσουν τα ξίφη τους σχετικά µε το ποιοι 
θα πρέπει να λαµβάνουν την εθνική σύνταξη 
και µε πόσα έτη ασφάλισης, τα υψηλά ποσο-
στά αναπλήρωσης για τους χαµηλόµισθους 
µε λίγα έτη ασφάλισης και την αύξηση των ει-
σφορών κατά µιάµιση µονάδα. Σύµφωνα µε 
πληροφορίες, οι δανειστές εκφράζουν ενστά-
σεις για τη διατήρηση της προσωπικής διαφο-
ράς από το κράτος µετά τον επανυπολογισµό 
των συντάξεων, ιδιαίτερα σε περιπτώσεις που 
θα διαπιστωθεί µεγάλη απόκλιση, κάτι που θέ-
τει σε κίνδυνο συντάξεις άνω των 1.700 ευρώ 
για περίπου 250.000 ασφαλισµένους σε πρώ-
ην ευγενή ταµεία.

Μάχη εντός των τειχών
Οσον αφορά στο εσωτερικό µέτωπο της κυ-
βέρνησης, η ηγεσία του υπουργείου Εργασί-
ας, προκειµένου να σταµατήσει τις κινητοποι-
ήσεις αυτοαπασχολούµενων, ελεύθερων επαγ-
γελµατιών και αγροτών, εξετάζει βελτιωτικές 
παρεµβάσεις, οι οποίες δεν έχουν τεθεί υπό-
ψη των δανειστών, ούτε έχουν κοστολογηθεί.

Υπό συζήτηση βρίσκεται η παροχή κλιµακω-
τών εκπτώσεων από 10% έως 40% επί του συ-
νολικού ασφαλίστρου για µια τριετία (2017-
2019) σε αυτοτελώς απασχολούµενους. Συ-
γκεκριµένα, η πρόταση προβλέπει για τα ει-
σοδήµατα έως 15.000 ευρώ έκπτωση 40%, 
για ποσά από 15.001 έως 20.000 ευρώ έκπτω-
ση 35%, για ποσά από 20.001 έως 25.000 ευ-
ρώ έκπτωση 30%, για να πέσει η έκπτωση κλι-

µακωτά στο 10%, για ποσά από 40.001 έως 
50.000 ευρώ.

Για τους νέους ελεύθερους επαγγελµατίες 
- επιστήµονες, ο υπολογισµός των εισφορών 
θα γίνει στο 80% του µισθού του ανειδίκευ-
του εργάτη, δηλαδή στα 468 ευρώ, αντί για τα 
586 ευρώ, για την πρώτη 5ετία άσκησης του 
επαγγέλµατός τους, όπως επίσης και εισφορά 
14% (αντί για 20%) για τα δύο πρώτα χρόνια 
άσκησης επαγγέλµατος και 17% για τα επόµε-
να τρία χρόνια.

Οσον αφορά στους αγρότες, κύκλοι του 
υπουργείου Εργασίας αναφέρουν στην «R» ότι 
η µόνη βελτίωση που θα µπορούσε να «περά-
σει» είναι η αύξηση των εισφορών να γίνει κλι-
µακωτά και πέραν του 2019. Υπενθυµίζεται ότι 
µε την ψήφιση του σχεδίου νόµου οι εισφορές 
αυξάνονται αναδροµικά από την 1η Ιουλίου 
2015 κατά 3%, κατά το έτος 2017 το ποσοστό 
των εισφορών επί του φορολογητέου εισοδή-
µατος διαµορφώνεται σε 14%, από 1/1/2018 
αυξάνεται σε 17% και από 1/1/2019 διαµορ-
φώνεται στο τελικό 20%.

Με άγριες διαθέσεις στην Αθήνα 
η εκπρόσωπος του ∆ΝΤ, Ντέλια 
Βελκουλέσκου
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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Το Γενικό Συµβούλιο της Τράπεζας της Ελλάδος καλεί τους µετόχους της Τράπεζας, σύµφωνα µε το Καταστατικό της και το Νόµο, σε Τακτική Γενική Συ-
νέλευση, την Πέµπτη 25 Φεβρουαρίου 2016, στις 12:00 το µεσηµέρι, στο Κεντρικό Κατάστηµα της Τράπεζας, στην Αθήνα, Ελευθερίου Βενιζέλου 21, 
2ος όροφος, αίθουσα Γενικών Συνελεύσεων.
Τα θέµατα της Ηµερήσιας ∆ιάταξης είναι τα εξής:
1. Ανάγνωση της ετήσιας Έκθεσης του ∆ιοικητή, που υποβάλλεται µε εντολή του Γενικού Συµβουλίου της Τράπεζας για τον Ισολογισµό και τις λοιπές Οι-
κονοµικές Καταστάσεις, καθώς και τα πεπραγµένα του έτους 2015.
2. Ανάγνωση της Έκθεσης των Ελεγκτών για τον Ισολογισµό και τις λοιπές Οικονοµικές Καταστάσεις της χρήσης 2015.
3. Έγκριση της ετήσιας Έκθεσης του ∆ιοικητή, του Ισολογισµού και των λοιπών Οικονοµικών Καταστάσεων χρήσης 2015 µετά της Έκθεσης των Ελεγκτών.
4. Έγκριση της διάθεσης των καθαρών κερδών, σύµφωνα µε το άρθρο 71 του Καταστατικού, που ανέρχονται στο συνολικό ποσό των ευρώ 1.162.849.203.-,
ως εξής:

-Μικτό µέρισµα προς πληρωµή: 0,6720 ευρώ ανά µετοχή 
σε 19.864.886 µετοχές   ευρώ 13.349.203.-
-Υπόλοιπο περιερχόµενο στο Ελληνικό ∆ηµόσιο  ευρώ 1.149.500.000.-

5. Ανακοίνωση διορισµού µέλους της ∆ιοίκησης.
6. Καθορισµός αποζηµίωσης και οδοιπορικών εξόδων των µελών του Γενικού Συµβουλίου.
7. Καθορισµός αµοιβής των Ελεγκτών για τη χρήση 2016.
8. Απαλλαγή από κάθε προσωπική ευθύνη των µελών του Γενικού Συµβουλίου και των Ελεγκτών για τα πεπραγµένα και τη ∆ιαχείριση του έτους 2015.
9. Εκλογή Συµβούλων.
10. Εκλογή Ελεγκτών για τη χρήση 2016.
11. Λοιπές Ανακοινώσεις.
Στη Συνέλευση έχει δικαίωµα να λάβει µέρος και να ψηφίσει είτε αυτοπροσώπως, είτε µέσω αντιπροσώπου, τηρουµένων των περιορισµών των άρ-
θρων 8, 13 και 14 του Καταστατικού, ο κύριος τουλάχιστον εβδοµήντα πέντε (75) µετοχών, που είναι εγγεγραµµένος στα αρχεία του Συστήµατος Άυ-
λων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) που διαχειρίζεται η εταιρεία «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Α.Ε.» (ΕΛ.Κ.Α.Τ.) της «Ελληνικά Χρηµατιστήρια – Χρηµατιστή-
ριο Αθηνών Α.Ε. Συµµετοχών» (Ε.Χ.Α.Ε.), στο οποίο τηρούνται οι κινητές αξίες της Τράπεζας, κατά την έναρξη της πέµπτης ηµέρας πριν από την ηµέρα 
συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, εν προκειµένω του Σαββάτου 20 Φεβρουαρίου 2016 (ηµεροµηνία καταγραφής), χωρίς να απαιτείται δέσµευ-
ση των µετοχών του. Ανά εβδοµήντα πέντε (75) µετοχές παρέχουν στον κύριο αυτών το δικαίωµα µιας (1) ψήφου. Μέτοχοι, που έχουν λιγότερες από 
εβδοµήντα πέντε (75) µετοχές, µπορούν να διορίσουν κοινό αντιπρόσωπο µέτοχο, ο οποίος µπορεί να παραστεί στη Συνέλευση, εφόσον συγκεντρώ-
νει την αντιπροσωπεία τουλάχιστον εβδοµήντα πέντε (75) µετοχών (άρθρα 13 και 16 του Καταστατικού, σε συνδυασµό µε τη 2/29.2.2000 απόφαση 
του Γενικού Συµβουλίου της Τράπεζας περί αναπροσαρµογής –από είκοσι πέντε (25) σε εβδοµήντα πέντε (75)- του ελάχιστου αριθµού µετοχών που 
απαιτείται για την παροχή δικαιώµατος συµµετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση, µετά την επελθούσα -κατ’ άρθρο 9 του Καταστατικού- διάσπα-
ση της µετοχής της Τράπεζας, σύµφωνα µε την 1/17.1.2000 απόφαση του Γενικού Συµβουλίου, που εγκρίθηκε µε την 8/4.2.2000 Πράξη του Υπουρ-
γικού Συµβουλίου – ΦΕΚ Α΄ 17/7.2.2000).
Τα δικαιώµατα διοικήσεως, συµπεριλαµβανοµένου του δικαιώµατος παραστάσεως και ψήφου στη Γενική Συνέλευση αναστέλλονται για τους µετόχους 
που εµπίπτουν στην παρ. 5 του άρθρου 8 του Καταστατικού (όπως προστέθηκε µε την από 24.4.2012 απόφαση της 79ης Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συ-
νέλευσης των Μετόχων της Τράπεζας που κυρώθηκε µε το άρθρο 165 παρ.7 περ.β’ του ν. 4099/2012 [ΦΕΚ Α΄ 250/20.12.2012]), ήτοι πρόσωπα επί 
των οποίων η Τράπεζα ασκεί εποπτεία σύµφωνα µε το άρθρο 55Α του Καταστατικού ή µε διάταξη νόµου, επιχειρήσεις συνδεδεµένες µε αυτά, µέλη των 
διοικητικών συµβουλίων ή διαχειριστές τέτοιων προσώπων, σύζυγοι και συγγενείς αυτών έως δευτέρου βαθµού.
Επίσης, ουδείς µέτοχος, εκτός του ∆ηµοσίου και όσων εµπίπτουν στο άρθρο 2 του ν. 2292/1953, δύναται να ασκήσει στη Γενική Συνέλευση δικαίωµα 
ψήφου για αριθµό ψήφων υπερβαίνοντα το αντιστοιχούν σε δύο εκατοστά του µετοχικού κεφαλαίου ποσοστό (τελευταίο εδάφιο του άρθρου 13 του 
Καταστατικού, όπως προστέθηκε µε την από 24.4.2012 απόφαση της 79ης Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Τράπεζας, που κυ-
ρώθηκε µε το άρθρο 165 παρ.7 περ. γ’ του ν. 4099/2012 [ΦΕΚ Α΄ 250/20.12.2012]).
Οι µέτοχοι που έχουν δικαίωµα να λάβουν µέρος στη Συνέλευση καλούνται να προσέλθουν στην Υπηρεσία Μετοχών του Τµήµατος Γραµµατείας της 
Τράπεζας της Ελλάδος για να παραλάβουν τα δελτία εισόδου τους µέχρι και την Τετάρτη 24 Φεβρουαρίου 2016.
Η απόδειξη της µετοχικής ιδιότητας γίνεται µε απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση της Τράπεζας µε τα αρχεία του ως άνω Συστήµατος Άυλων Τίτλων.
Ο διορισµός και η ανάκληση αντιπροσώπου του µετόχου γίνονται εγγράφως. Οι µέτοχοι που επιθυµούν να συµµετάσχουν στη Γενική Συνέλευση µέσω 
αντιπροσώπου ή να ανακαλέσουν τον εν λόγω διορισµό οφείλουν να καταθέσουν στην Υπηρεσία Μετοχών του Τµήµατος Γραµµατείας της Τράπεζας 
της Ελλάδος τουλάχιστον τρεις (3) ηµέρες πριν από την ορισθείσα ηµεροµηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, ήτοι το αργότερο µέχρι τη ∆ευτέ-
ρα 22 Φεβρουαρίου 2016, συµπληρωµένο και δεόντως υπογεγραµµένο το σχετικό έντυπο αντιπροσώπευσης, το οποίο είναι διαθέσιµο και στον ιστο-
χώρο της Τράπεζας www.bankofgreece.gr στην ενότητα «Ενηµέρωση Μετόχων».
Ο µέτοχος µπορεί να διορίσει αντιπρόσωπο για µία και µόνη Γενική Συνέλευση ή για όσες Συνελεύσεις λάβουν χώρα εντός ορισµένου χρόνου.
Όσοι από τους µετόχους είναι νοµικά πρόσωπα πρέπει µέσα στην ίδια προθεσµία να καταθέσουν σύµφωνα µε το νόµο και τα νοµιµοποιητικά τους έγ-
γραφα. Σε περίπτωση που τα ως άνω έγγραφα έχουν ήδη κατατεθεί σε άλλη Υπηρεσιακή Μονάδα της Τράπεζας, αρκεί να γίνει σχετική αναφορά στο 
έντυπο αντιπροσώπευσης.
Κάθε µέτοχος µπορεί να διορίζει µέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους. Νοµικά πρόσωπα µετέχουν στη Γενική Συνέλευση ορίζοντας ως εκπροσώπους τους µέχρι 
τρία (3) φυσικά πρόσωπα. Η ίδια ως άνω διαδικασία ακολουθείται και στην περίπτωση που µέτοχος χορηγεί σε τράπεζα εξουσιοδότηση για την άσκηση 
δικαιωµάτων ψήφου βάσει σχετικών οδηγιών του. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσότερους µετόχους µπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε µέτοχο.
Το πλήρες κείµενο της Πρόσκλησης, καθώς και οι πληροφορίες του άρθρου 27 παρ. 3 του κ.ν. 2190/1920 διατίθενται σε ηλεκτρονική µορφή στον ιστο-
χώρο της Τράπεζας της Ελλάδος www.bankofgreece.gr στην ενότητα «Ενηµέρωση Μετόχων». Τα κείµενα των εν λόγω πληροφοριών και στοιχείων δι-
ατίθενται και σε έγχαρτη µορφή από την Υπηρεσία Μετοχών του Τµήµατος Γραµµατείας της Τράπεζας της Ελλάδος, Ε. Βενιζέλου 21, Αθήνα (τηλ. 210-
320 2064, 210-320 3288 και 210-320 3341, fax 210-322 6371).

Αθήνα, 18 Ιανουαρίου 2016
Με εντολή του ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
∆ΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ

ΚΙ ΕΝΩ το ασφαλιστικό μονοπωλεί τις συζητήσεις μεταξύ της Αθήνας και των δανει-
στών, στην ατζέντα υπάρχουν και άλλα δύο «καυτά» θέματα. Το πρώτο ζήτημα αφο-
ρά τις αλλαγές που πρέπει να γίνουν στο θεσμικό πλαίσιο, ούτως ώστε και τα «κόκκι-
να» στεγαστικά, καταναλωτικά και τα δάνεια προς μικρομεσαίες επιχειρήσεις με υπο-
θήκη τη μοναδική κατοικία να μπορούν να πωληθούν σε funds. Η εξαίρεσή τους ισχύ-
ει έως τις 15 Φεβρουαρίου.

Το δεύτερο αφορά τις εργασιακές σχέσεις, με το ΔΝΤ να προσπαθεί να φέρει από 
το παράθυρο το ζήτημα της απελευθέρωσης των ομαδικών απολύσεων, παρά το γε-
γονός ότι η Κομισιόν, όπως προβλέπει το μνημόνιο, επιθυμεί η συνολική αξιολόγηση 
των εργασιακών δεδομένων στη χώρα να περάσει στη δεύτερη αξιολόγηση με την ανα-
μόρφωση του συνδικαλιστικού νόμου και του καθεστώτος της ανταπεργίας (lock out).

Aκόμη δύο «αγκάθια»

ΟΜΑ∆ΙΚΕΣ ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ - ΠΡΩΤΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ


