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Αθήνα, 7 Απριλίου 2022 
 

ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Σ.Σ.Τ.Ε. 

ΣΤΗΝ 89η ΓΕΝΙΚΗ  ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΤτΕ 
 

Κύριε Διοικητά, 

Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι, 

Επιτρέψτε μου ως Πρόεδρος του Συλλόγου Συνταξιούχων της Τραπέζης της Ελλάδος 

να καταθέσω τη δική μας άποψη για τη συγκεκριμένη δύσκολη συγκυρία που 

διανύουμε. 

Ο κ. Διοικητής στην Ενδιάμεση Έκθεση της ΤτΕ που υπέβαλε στο Ελληνικό 

Κοινοβούλιο το Δεκέμβριο του 2021 ανέφερε ότι «…η ελληνική οικονομία 

ανέκαμψε δυναμικά μετά την άρση των περιορισμών της πανδημίας και την 

επανεκκίνηση της οικονομικής δραστηριότητας… Η οικονομική 

δραστηριότητα ανέκαμψε εξίσου με υψηλούς ρυθμούς στη διάρκεια του 

2021 μετά τη σημαντική ύφεση που καταγράφηκε το 2020(-9%). Για το 

σύνολο του έτους (2021) ο ρυθμός οικονομικής ανάπτυξης ήταν πολύ 

ισχυρός, υπερβαίνοντας το 8%. Για το 2022 προβλέπεται 5% και για το 

2023 3,9%.» Τόνισε επίσης ο κ. Διοικητής ότι «… Η πρόβλεψη για την πορεία 

της οικονομίας υπόκειται σε αβεβαιότητες και κινδύνους. Κίνδυνοι που 

σχετίζονται με την εξέλιξη της πανδημίας και αβεβαιότητες που σχετίζονται 

με τις πληθωριστικές πιέσεις στις πρώτες ύλες, στο κόστος μεταφορών και 

στην ενέργεια.» Οι παραπάνω εύστοχες προβλέψεις του Διοικητή της ΤτΕ για την 

πορεία της οικονομίας ήλθαν να επιβεβαιωθούν με το χειρότερο τρόπο μετά τη 

Ρωσική εισβολή στην Ουκρανία που έφερε στην επιφάνεια προβλήματα που δεν 

είχαν αξιολογηθεί ως προς το βάθος τους.  

Ειδικότερα, η ελληνική οικονομία πλήττεται άμεσα από τη νέα κρίση. Η 

κατακόρυφη άνοδος των τιμών ενέργειας και βασικών ειδών διατροφής οδηγεί σε 
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πληθωριστικές πιέσεις, ενώ η αβεβαιότητα διαταράσσει τις κεφαλαιαγορές και 

αυξάνει το κόστος των επενδύσεων. Οπότε ο ρυθμός ανάπτυξης της οικονομίας 

φέτος θα είναι μικρότερος από ότι αρχικά αναμενόταν, ενώ ο πληθωρισμός 

θα είναι διπλάσιος του εκτιμώμενου. Σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία της 

Eurostat ο πληθωρισμός πραγματοποίησε τεράστιο άλμα στην Ελλάδα το Μάρτιο, 

καθώς εκτοξεύθηκε στο 8% από 6,3% που ήταν το Φεβρουάριο. Το παραπάνω 

ποσοστό αποτελεί αρνητικό ρεκόρ των τελευταίων 26 ετών, ενώ η Ελλάδα βρέθηκε 

στην 8η θέση των χωρών της Ευρωζώνης με τις υψηλότερες ανατιμήσεις τον 

περασμένο μήνα. 

Οι ανατιμήσεις των βασικών αγαθών και οι αυξήσεις των τιμών της ηλεκτρικής 

ενέργειας και των καυσίμων εξανέμισαν το μισθό και τη σύνταξη πολλών 

εργαζομένων και συνταξιούχων στην Ελλάδα.  

Μετά από έρευνα που διεξήχθη με πρωτοβουλία της ΓΣΕΒΕΕ το 43% των 

νοικοκυριών δήλωσε ως μοναδική πηγή εισοδήματος το μισθό και τη σύνταξη. 

Δυστυχώς μετά το τελευταίο κύμα ακρίβειας το 2022 τέσσερα στα δέκα νοικοκυριά 

δήλωσαν ότι το μηνιαίο εισόδημα δεν επαρκεί για όλο το μήνα αλλά 

μεσοσταθμικά για 19 ημέρες περίπου. Μετά τα παραπάνω στοιχεία αντιλαμβάνεται ο 

καθένας μας ότι ένας σημαντικός αριθμός οικογενειών στην Ελλάδα αντιμετωπίζει 

σοβαρό πρόβλημα επιβίωσης. 

Κύριε Διοικητά, 

Οφείλουμε να επισημάνουμε ότι και ένας σημαντικός αριθμός 

χαμηλοσυνταξιούχων συναδέλφων της ΤτΕ αντιμετωπίζει, κατά τα ίδια πρότυπα 

που αναφέραμε, εξίσου σημαντικό πρόβλημα επιβίωσης.  

Πιστεύουμε ότι η ΤτΕ δεν θα πρέπει να μείνει αδιάφορη στη δεδομένη 

συγκυρία και σύμφωνα με τα δείγματα γραφής που έχει δώσει κατά το παρελθόν 

στη στήριξη των συνταξιούχων της, θα συνεχίσει να πράττει το ίδιο και 

σήμερα, δεδομένου ότι από το 2011 έχει δια νόμου καταστεί ασφαλιστικός 

φορέας του προσωπικού της (εργαζομένων και συνταξιούχων).     

Σας ευχαριστώ 


