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Αθήνα, 6 Απριλίου 2021 

ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Σ.Σ.Τ.Ε. 

ΣΤΗΝ 88η ΓΕΝΙΚΗ  ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΤτΕ 
 

Κύριε Διοικητά, 

Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι, 

Ως Πρόεδρος 5.000 και πλέον συνταξιούχων της ΤτΕ θα ήθελα να καταθέσω εκ μέρους όλων 

την άποψή μας για τη δύσκολη περίοδο που διανύουμε. 

Η πανδημία έπληξε την ελληνική οικονομία όπως και τις υπόλοιπες οικονομίες της Ευρωζώνης με 

σφοδρότητα από τα τέλη του 1ου τριμήνου του 2020, διακόπτοντας απότομα την ανοδική 

πορεία της οικονομικής δραστηριότητας που διαφαινόταν στις αρχές του έτους. Η 

πίεση  κορυφώθηκε το 2ο τρίμηνο του 2020 με ύφεση ιστορικών διαστάσεων όπως αποτύπωσαν 

τα στοιχεία αυτού του τριμήνου (πτώση -15.2% του ΑΕΠ σε ετήσια βάση), με έντονη κάμψη 

της εγχώριας ζήτησης και συρρίκνωση των εξαγωγών εν μέσω αυξημένης αβεβαιότητας. 

Με τη σταδιακή άρση των περιορισμών και της άμβλυνσης της αβεβαιότητας άρχισαν να 

εμφανίζονται και τα πρώτα σημάδια ανάκαμψης σε ορισμένους τομείς της οικονομίας από τα 

τέλη του 2ου τριμήνου και ειδικότερα τον μήνα Ιούλιο και Αύγουστο που ενισχύθηκαν με την 

τουριστική κίνηση με το πλήγμα, ωστόσο, στον τουρισμό να παραμένει ακόμη βαθύ.  

Η πτώση της ζήτησης, όπως αναφέραμε, μείωσε τα ταμιακά διαθέσιμα του επιχειρηματικού 

τομέα δημιουργώντας ένα μεγάλο κενό ρευστότητας. Η υιοθέτηση μέτρων από την κυβέρνηση 

(όπως επιδοτήσεων εργασιακού και ασφαλιστικού κόστους, καταβολής επιδομάτων για 

εργαζομένους με αναστολή συμβάσεων, επιδότηση επιτοκίων, αναστολή πληρωμών φόρων και 

ασφαλιστικών υποχρεώσεων) περιόρισε το παραπάνω κενό ρευστότητας κατά ένα μεγάλο 

ποσοστό.   

Με την πανδημία όμως να εξακολουθεί να καλπάζει και την παράταση του lockdown να 

συνεχίζεται, αναγκάζεται η κυβέρνηση να διατηρήσει τα μέτρα στήριξης, ενώ παράλληλα 

εκπονείται και νέο πακέτο που επικεντρώνεται στους κλάδους εστίασης και τουρισμού. Το 

συνολικό κόστος του lockdown εκτιμάται ότι σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής δεδομένα ανέρχεται 

σε 35,6 δις για την περίοδο 2020-2021.  

http://www.sste.gr/


Θα ήταν κατά την άποψή μας μεγάλη παράλειψη εάν δεν αναφέρουμε την ειδικότερη 

συνδρομή των συνταξιούχων στην αντιμετώπιση και αυτής της κρίσης. Με την πενιχρή 

σύνταξή τους στήριξαν άλλη μια φορά εγγόνια, παιδιά, οικογένειες γενικότερα, που 

αντιμετώπισαν και αντιμετωπίζουν πρόβλημα επιβίωσης.  

Για τη συγκεκριμένη προσπάθεια στήριξης μπορεί να μη γίνεται λόγος στις επίσημες οικονομικές 

αναλύσεις και προβλέψεις αλλά είναι μια δεδομένη πραγματικότητα που δεν μπορεί να 

αμφισβητηθεί από κανέναν. 

Δυστυχώς στον αντίποδα αυτής της κοινωνικής προσφοράς, οι συνταξιούχοι αντιμετωπίζουν άλλη 

μια φορά την άρνηση της πολιτείας στην ικανοποίηση των δίκαιων και εύλογων 

διεκδικήσεών τους. Διεκδικήσεις που έχουν επανειλημμένα δικαιωθεί από αποφάσεις ανωτάτων 

δικαστηρίων και δεν υλοποιούνται. 

Θεωρούμε ότι σε μια ευνομούμενη χώρα όπου η δημοκρατία και οι θεσμοί της λειτουργούν, οι 

αποφάσεις των ανωτάτων δικαστηρίων εξυπακούεται ότι γίνονται άμεσα σεβαστές από 

την πολιτεία. Δεν θα έπρεπε να αποτελούν αντικείμενο μικροπολιτικής τακτικής και 

διαπραγμάτευσης. 

Κύριε Διοικητά, 

Όσον αφορά τους συνταξιούχους του χώρου μας, χωρίς να υπάρχει πρόθεσή μας να 

υποτιμήσουμε την προσπάθεια που έγινε την προηγούμενη χρονιά για την επίλυση 

συγκεκριμένων θεμάτων, οφείλουμε να σας υπενθυμίσουμε την εκκρεμότητα της λήψης 

απόφασης για την παύση των αντισυνταγματικών κρατήσεων των δύο νόμων 

(4051/2012 & 4093/2012) και την καταβολή των αναδρομικών τους. Μια απόφαση που 

θα είχε υλοποιηθεί εάν δεν είχαν προβάλει αντιρρήσεις υπηρεσιακά στελέχη του αρμόδιου 

Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.  

Είναι τα ίδια υπηρεσιακά στελέχη που πρόσφατα κατήγγειλε δημοσίως ο ίδιος ο Υπουργός 

Εργασίας για την άρνησή τους να υπογράψουν τις απαιτούμενες αποφάσεις για τη χορήγηση 

προκαταβολής σύνταξης ύψους 380€ μηνιαίως όταν υπάρχουν συνταξιούχοι που καθυστερεί η 

απονομή σύνταξής τους για 4 και 5 χρόνια!!! 

Θεωρούμε ότι η ΤτΕ θα πρέπει να ενημερώσει για άλλη μια φορά και τη νέα ηγεσία του 

αρμόδιου Υπουργείου ώστε να αρθούν οι όποιες αντιρρήσεις για την επίλυση ενός θέματος 

που έχουν συνηγορήσει θετικά όλα τα αρμόδια όργανα της Κεντρικής Τράπεζας. 

Σας ευχαριστώ 

Υ.Γ. Λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών για τον περιορισμό της πανδημίας η 88η Γενική Συνέλευση των 

Μετόχων της ΤτΕ πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά. 


