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Την Τρίτη (14/12/2021) συνήλθε το Δ.Σ. του Σ.Σ.Τ.Ε. για να συζητήσει και να 

εγκρίνει τα επτά θέματα που είχαν συμπεριληφθεί στην ημερήσια διάταξη. Από το 

σύνολο των θεμάτων που ετέθησαν τα τρία πρώτα αφορούσαν:  

α) Ενημέρωση Διοικητικού Συμβουλίου για την εθιμοτυπική συνάντηση (26.11.2021) 

των εκπροσώπων του Συλλόγου με το κ. Διοικητή.  

β) Προϋποθέσεις επαναλειτουργίας Λεσχών Συλλόγου. 

γ) Ενημέρωση Διοικητικού Συμβουλίου, από τον Πρόεδρο του Ταμείου Υγείας, σχετικά 

με την σύμβαση που υπέγραψε το Ταμείο Υγείας με τον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό 

Σύλλογο και την έναρξη λειτουργίας της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης φαρμάκων και 

για τους ασφαλισμένους του ΑΤΠΣΥΤΕ.  

Τα υπόλοιπα τέσσερα θέματα ήταν καθαρά οικονομικού περιεχομένου και 

εκκρεμούσε η έγκριση τους. 

 
ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ Σ.Σ.Τ.Ε. ΜΕ ΤΟΝ κ. ΔΙΟΙΚΗΤΗ 

(Παρασκευή 26/11/2021) 
 

Την Παρασκευή 26/11/2021 πραγματοποιήθηκε συνάντηση του Προέδρου, 

του Γενικού Γραμματέα και της Αντιπροέδρου του Συλλόγου με τον κ. Διοικητή. 

Η συγκεκριμένη συνάντηση παρ΄ όλο ότι πραγματοποιήθηκε μετά τις 

αρχαιρεσίες του Συλλόγου μας και θεωρείται ως είθισται «εθιμοτυπική», δεν 

απετέλεσε εμπόδιο για τους εκπροσώπους του Σωματείου ώστε να θέσουν εκ 

νέου στον κ. Διοικητή δύο σημαντικά θέματα που έχουν συμπεριληφθεί με 

απόφαση του Δ.Σ. (16/11/2021) στο Προγραμματισμό του Συλλόγου και αφορούν: 

α) την παύση των κρατήσεων των δύο μνημονιακών νόμων 4051 & 

4093/2012. Όπου ζητήσαμε από τον κ. Διοικητή να αναλάβει ο ίδιος την 

πρωτοβουλία της ενημέρωσης της νέας ηγεσίας του Υπουργείου Εργασίας ώστε να 

αρθούν οι όποιες αντιρρήσεις υπάρχουν από την πλευρά τους για το παραπάνω θέμα.  

http://www.sste.gr/


β) την ενίσχυση του εισοδήματος των χαμηλοσυνταξιούχων συναδέλφων.  

Ειδικότερα όπως αναφέραμε, μετά την αυξητική πορεία των τιμών όλων των 

καταναλωτικών αγαθών λόγω της αύξησης της τιμής των καυσίμων και της πρόσθετης 

φορολογικής επιβάρυνσης που εξανεμίζει το ήδη περιορισμένο εισόδημα των 

συγκεκριμένων συναδέλφων, αποτελεί πλέον επιτακτική ανάγκη, η οικονομική 

ενίσχυση τους.  

 Ο κ. Διοικητής είπε «ότι κατανοεί τα προβλήματα και θα προσπαθήσει 

από την πλευρά του να διαμορφώσει ένα καλύτερο κλίμα για το σύνολο των 

συνταξιούχων της ΤτΕ». Για το αίτημα της παύσης των κρατήσεων ανέφερε 

συγκεκριμένα «ότι γνωρίζουμε όλοι την προσπάθεια που έχει καταβάλει η Τράπεζα για 

την επίλυση αυτού του θέματος, αλλά γνωρίζουμε επίσης στο θέμα αυτό θα πρέπει να 

υπάρξει συναντίληψη και του  αρμόδιου Υπουργείου στην υιοθέτηση αυτής της λύσης. 

Θα πρέπει κατά την άποψη μου να επιλεγεί η κατάλληλη χρονική συγκυρία που 

θα γίνουν οι απαραίτητες παρεμβάσεις ώστε να υπάρξει και το ανάλογο θετικό 

αποτέλεσμα».  

 Για το θέμα της ενίσχυσης του εισοδήματος των χαμηλοσυνταξιούχων 

ανέφερε «ότι θα πρέπει η όποια ενίσχυση αποφασισθεί να μην υλοποιηθεί σε 

συνδυασμό με γενικότερα μέτρα που έχουν ανακοινωθεί ώστε να αποφευχθούν τυχόν 

αρνητικές αντιδράσεις».  Κλείνοντας ανέφερε ότι «μέσα στα πλαίσια των 

δυνατοτήτων που έχω σαν Διοικητής της  Κεντρικής Τράπεζας θα κάνω ότι 

καλύτερο μπορώ».  

 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ  
ΤΩΝ ΘΕΤΙΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ  
ΣΤΙΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΧΗΡΕΙΑΣ 

 

Ο Πρόεδρος του Σ.Σ.Τ.Ε. με αφορμή την υπογραφή της Υπουργικής 

Απόφασης από τον αρμόδιο Υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικών 

Υποθέσεων κ. Παναγιώτη Τσακλόγλου (2/12/2021) και την πρόσφατη έκδοση 

του σχετικού Φ.Ε.Κ. (τεύχος Β΄5800/10.2.2021) ενημέρωσε τους Διοικητικούς 

Συμβούλους για την ολοκλήρωση των ρυθμίσεων σχετικά με τις συντάξεις ΧΗΡΕΙΑΣ 

που αφορούσαν: 

1. Αναπροσαρμογή σύνταξης λόγω θανάτου από 60% που χορηγείται 

σήμερα στο 70%. 

2. Αναπροσαρμογή των ετών έγγαμου βίου για τη χορήγηση σύνταξης 

χηρείας  λόγω θανάτου συνταξιούχου από τα 5 έτη  που ισχύουν σήμερα στα  3 έτη. 

 

 



3. Επέκταση του δικαιώματος χορήγησης σύνταξης στα τέκνα  του 

αποβιώσαντος ασφαλισμένου ή συνταξιούχου  μέχρι και το 24ο έτος  της ηλικίας 

τους, όχι μόνο όταν σπουδάζουν, όπως ισχύει σήμερα, αλλά σ’ όλα τα τέκνα αυτής της 

ηλικίας ανεξαρτήτως σπουδών. 

4. Χορήγηση σύνταξης χηρείας στον δικαιούχο όταν εργάζεται ή 

αυταπασχολείται στην ΤτΕ και λαμβάνει ταυτόχρονα σύνταξη λόγω θανάτου θα 

πρέπει  ο χρόνος για τον οποίο λαμβάνει αποδοχές (με υποχρεωτική 

παρακράτηση ασφαλιστικών εισφορών) να θεωρείται συντάξιμος για την ιδίω 

δικαιώματι σύνταξή του. 
 

Υπενθυμίζουμε στους συναδέλφους ότι ο Σύλλογός μας στα πλαίσια του 

ενδιαφέροντος και προς τα έμμεσα μέλη του απέστειλε επιστολή (31/8/21) στο 

αρμόδιο Τμήμα της Τράπεζας σχετικά με την άμεση ρύθμιση των διαφοροποιήσεων 

που παρατηρούνται μεταξύ των συνταξιούχων της ΤτΕ και συνταξιούχων άλλων 

ασφαλιστικών φορέων. Ταυτόχρονα ο Πρόεδρος του ΣΣΤΕ συναντήθηκε με όλα 

τα αρμόδια υπηρεσιακά στελέχη για την προώθηση του σχετικού θέματος. 
 

Την Πέμπτη 30/9/2021 συνεδρίασε το Συμβούλιο Ασφάλισης της ΤτΕ με τη 

συμμετοχή της Κυβερνητικής Επιτρόπου, όπου συμφωνήθηκαν οι παραπάνω 

τροποποιήσεις του αρθ. 8 του καταστατικού του πρώην Ταμείου Συντάξεων. Σύμφωνα 

με τη γνωστή πρόβλεψη του αρ.64 του Ν3863/10 ακλούθησε η παραπάνω Υπουργική 

Απόφαση για την τελική έγκριση των τροποποιήσεων του σχετικού άρθρου του 

καταστατικού. 

 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

«ΛΕΣΧΩΝ ΣΥΛΛΟΓΟΥ» 
 

Ο Σύλλογος Συνταξιούχων αποφάσισε ομόφωνα οι πέντε λέσχες που διαθέτει 

Πανελλαδικά για τα μέλη του να ξεκινήσουν να επαναλειτουργούν με 

συγκεκριμένους όμως όρους και προϋποθέσεις μετά από ένα μεγάλο χρονικό 

διάστημα που παρέμειναν κλειστές, λόγω των μέτρων για την πανδημία. 

Ο μέγιστος αριθμός συναδέλφων που θα έχει τη δυνατότητα παρουσίας εξαρτάται 

από τα τετραγωνικά μέτρα της κάθε λέσχης. 
 

1. Λέσχη Αθηνών μέγιστος αριθμός παρευρισκομένων 20 άτομα. 

2. Λέσχη Θεσσαλονίκης μέγιστος αριθμός παρευρισκομένων 15 άτομα. 

3. Λέσχη Πάτρας μέγιστος αριθμός παρευρισκομένων 11 άτομα. 

4. Λέσχη Ηρακλείου μέγιστος αριθμός παρευρισκομένων 8 άτομα. 

5. Λέσχη Ιωαννίνων μέγιστος αριθμός παρευρισκομένων 9 άτομα. 
 

Δικαίωμα παρουσίας έχουν ΜΟΝΟΝ οι συνάδελφοι που το πιστοποιητικό 

εμβολιασμού τους είναι σε ισχύ. Την κύρια ΕΥΘΥΝΗ της λειτουργίας των Λεσχών 

καθώς και της εφαρμογής των παραπάνω μέτρων φέρουν ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ οι 3μελείς 

Επιτροπές των (4) τεσσάρων παραρτημάτων (Θεσσαλονίκης, Πάτρας, Ηρακλείου, 

Ιωαννίνων). 

Για τη λέσχη της Αθήνας την ευθύνη φέρουν οι  εκπρόσωποι του Συλλόγου μας που 

έχουν τη σχετική αρμοδιότητα. 



 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ  

& ΤΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ 
 

 

Ο Σύλλογος μας προσκάλεσε τον Πρόεδρο και το Γεν. Γραμματέα του Ταμείου 

Υγείας στη συνεδρίαση του Δ.Σ. του Συλλόγου μας (14/12/2021) ώστε να έχουν τη 

δυνατότητα όλοι οι Διοικητικοί Σύμβουλοι να ενημερωθούν για τις τελευταίες 

σημαντικές εξελίξεις που αφορούν συγκεκριμένα: 

α) την υπογραφή σύμβασης (25/11/2021) προμήθειας φαρμάκων με τον 

Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο (Π.Φ.Σ.), με σκοπό την εξυπηρέτηση όλων των 

ασφαλισμένων μελών του Ταμείου, η οποία θα τεθεί σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 

2022. 

β) Παράλληλα από την 1η Ιανουαρίου 2022, η συνταγογράφηση των φαρμάκων από 

τους ιατρούς (εντός και εκτός των δομών του Ταμείου) θα γίνεται πλέον μέσω του 

συστήματος της Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης της ΗΔΙΚΑ Α.Ε. 

Οι ασφαλισμένοι θα παραδίδουν την ηλεκτρονική συνταγή από την εφαρμογή της 

ΗΔΙΚΑ ΑΕ στο φαρμακείο για την εκτέλεσή της, υπογράφοντας το φύλλο της 

ηλεκτρονικής εκτέλεσης για την παραλαβή των φαρμάκων και καταβάλλοντας στο 

φαρμακείο το αντίτιμο της νόμιμης συμμετοχής τους (10% ή 25%). 

Για την πληρέστερη ενημέρωσή σας μπορείτε να ανατρέξετε στη σχετική 

ανακοίνωση του Ταμείου Υγείας Νο 4  /1.12.2021  

στο site  website: http:// www.sste.gr του Συλλόγου μας. 

 

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς  
και ευχές για χαρούμενες γιορτές 

Το Διοικητικό Συμβούλιο  
 
 
Σας γνωστοποιούμε ότι οι ημερομηνίες καταβολής της μηνιαίας σύνταξης, Κύριας, Επικουρικής 
και Προγράμματος Μετεργασιακών Παροχών των συνταξιούχων της Τράπεζας της Ελλάδος 
έτους 2022, έχουν ως εξής: 
 

ΗΜ/ΝΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΕΙΔΟΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ 

Τετ, 22 Δεκεμβρίου 2021 Κύρια, Επικουρική, & Πρόγραμμα Μετεργασιακών Παροχών Ιανουαρίου 2022 

Παρ, 28 Ιανουαρίου 2022 Κύρια, Επικουρική, & Πρόγραμμα Μετεργασιακών Παροχών Φεβρουαρίου 2022 

Παρ, 25 Φεβρουαρίου 2022 Κύρια, Επικουρική, & Πρόγραμμα Μετεργασιακών Παροχών Μαρτίου 2022 

Τετ, 30 Μαρτίου 2022 Κύρια, Επικουρική, & Πρόγραμμα Μετεργασιακών Παροχών Απριλίου 2022 

Πεμ, 28 Απριλίου 2022 Κύρια, Επικουρική, & Πρόγραμμα Μετεργασιακών Παροχών Μαΐου 2022 

Δευτ, 30 Μαΐου 2022 Κύρια, Επικουρική, & Πρόγραμμα Μετεργασιακών Παροχών Ιουνίου 2022 

Τετ, 29 Ιουνίου 2022 Κύρια, Επικουρική, & Πρόγραμμα Μετεργασιακών Παροχών Ιουλίου 2022 

Πεμ, 28 Ιουλίου 2022 Κύρια, Επικουρική, & Πρόγραμμα Μετεργασιακών Παροχών Αυγούστου 2022 

Τρι, 30 Αυγούστου 2022 Κύρια, Επικουρική, & Πρόγραμμα Μετεργασιακών Παροχών Σεπτεμβρίου 2022 

Πεμ, 29 Σεπτεμβρίου 2022 Κύρια, Επικουρική, & Πρόγραμμα Μετεργασιακών Παροχών Οκτωβρίου 2022 

Πεμ, 27 Οκτωβρίου 2022 Κύρια, Επικουρική, & Πρόγραμμα Μετεργασιακών Παροχών Νοεμβρίου 2022 

Τρι, 29 Νοεμβρίου 2022 Κύρια, Επικουρική, & Πρόγραμμα Μετεργασιακών Παροχών Δεκεμβρίου 2022 
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