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ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΣ 14/4/2022 

Συνάδελφοι, 

Την Πέμπτη (14/4/2022) συνήλθε το ΔΣ του ΣΣΤΕ για να συζητήσει και εγκρίνει τα δέκα 

θέματα που είχαν συμπεριληφθεί στην ημερήσια διάταξη. Από το σύνολο των θεμάτων που 

ετέθησαν τα τρία πρώτα αφορούσαν: 1.Έγκριση Οικονομικού Απολογισμού 2021.  

2. Έγκριση Προϋπολογισμού 2022. 3. Ενημέρωση μελών Δ.Σ. στα παρακάτω θέματα: 

α) Ομιλία Προέδρου Σ.Σ.Τ.Ε. στη 89η Γενική Συνέλευση της ΤτΕ. β) Επιστολή ΣΣΤΕ (14/3/2022) 

προς τον κ. Διοικητή για υλοποίηση της απόφασης του ΔΣ (9/3/2022) για οικονομική ενίσχυση 

των χαμηλοσυνταξιούχων συναδέλφων. γ) Υλοποίηση απόφασης Συμβουλίου Ασφάλισης 

(30/9/2021) για την αναπροσαρμογή των Συντάξεων Χηρείας. δ) Ενημερωτική ανακοίνωση ΣΣΤΕ 

για την αλλαγή ημερομηνίας καταβολής της σύνταξης Μαΐου στους συνταξιούχους της ΤτΕ. 

 

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2021 

ΚΑΙ Ο ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ 2022 

Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε τον Οικονομικό Απολογισμό του Συλλόγου μας για 

το έτος 2021  ο οποίος μάλιστα παρουσίασε για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά πλεόνασμα 

61.468,76€. Στη συνέχεια το ΔΣ του Συλλόγου  ενέκρινε τον προϋπολογισμό του 2022.  

α)                       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 
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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 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 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ κ. ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΣΤΗΝ ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ 

 

Μετά το πέρας της ομιλίας του Προέδρου ο κ. Διοικητής απάντησε : «Κύριε Πρόεδρε 

πάντα λαμβάνουμε σοβαρά υπ‘ όψιν τις προτάσεις των συνταξιούχων μας. Έχετε 

εργασθεί πολλά χρόνια ως εργαζόμενοι και έχετε προσφέρει στην Τράπεζα οπότε οφείλουμε να 

στηρίξουμε τους συνταξιούχους και να είστε σίγουρος ότι αυτό θα πράξουμε.» 



β) Το ΔΣ του Συλλόγου μας στη συνεδρίασή του (9/3/2022) αποφάσισε να διεκδικήσει την 

καταβολή έκτακτης ενίσχυσης 500€ για τους χαμηλοσυνταξιούχους συναδέλφους των οποίων 

η ΚΥΡΙΑ  σύνταξη  δεν υπερβαίνει μεικτά τα 1.200€. για το συγκεκριμένο λόγο απέστειλε 

την παρακάτω επιστολή στον κ. Διοικητή. 

 

Αρ. Πρωτ. 77                         Αθήνα, 14/03/2022 
 
ΠΡΟΣ TON 
ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 
ΚΥΡΙΟ ΓΙΑΝΝΗ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑ 
Α Θ Η Ν Α 
 

Αξιότιμε κύριε Διοικητά, 

Όπως γνωρίζετε και στο χώρο των συνταξιούχων της Τράπεζας έχει δημιουργηθεί και 

σταδιακά δυστυχώς αυξάνεται, ένας αριθμός συνταξιούχων που αντιμετωπίζει σοβαρά 

προβλήματα επιβίωσης, ειδικότερα λόγω της δύσκολης οικονομικής συγκυρίας, 

της αύξησης των καυσίμων  και των βασικών ειδών διατροφής.. Μια πραγματικότητα 

για την οποία πιστεύουμε ότι δε θα μείνει αδιάφορη η Τράπεζα ως ασφαλιστικός φορέας  

των συναδέλφων αυτών. 

Αναγνωρίζοντας της κοινωνική σας ευαισθησία και τη στήριξη που παρέχετε στους 

συνταξιούχους του χώρου μας, σας παρακαλούμε να εξετάσετε τη δυνατότητα χορήγησης 

οικονομικής ενίσχυσης πεντακοσίων ευρώ  (500€) στους ασφαλισμένους η  μεικτή 

κύρια σύνταξη των οποίων δεν υπερβαίνει τα χίλια διακόσια ευρώ (1.200€).  

Η συγκεκριμένη κατηγορία συναδέλφων δυστυχώς δεν έχει ωφεληθεί από καμία 

ρύθμιση που επετεύχθη όλο το προηγούμενο διάστημα (πλαφόν, αναδρομικά κ.α.), οπότε 

θεωρούμε ηθική υποχρέωση του Συλλόγου μας να συμβάλει  στην κάλυψη των αναγκών 

αυτών  των χαμηλοσυνταξιούχων που ο συνολικός αριθμός τους, εκτός των «ιδίω δικαίω» 

συνταξιούχων, συμπεριλαμβάνει και ένα αριθμό δικαιούχων σύνταξης χηρείας, τέκνων 

και αναπηρίας.  

Παράλληλα σας ενημερώνουμε ότι αντίστοιχο βοήθημα ξεκίνησε να χορηγείται στους 

συνταξιούχους μας το 2000 και συνεχίστηκε έως και το 2009. Η χορήγησή του 

σταμάτησε το 2010, που ως γνωστόν ξεκίνησε η οικονομική κρίση για τη χώρα μας. Τώρα 

βέβαια που η οικονομική κρίση αποτελεί παρελθόν και η χώρα εξέρχεται και από τις συνέπειες 

της πανδημίας θεωρούμε ότι υπάρχει το περιθώριο της οικονομικής στήριξης αυτών 

των ευάλωτων ομάδων.  

Με βάσιμη ελπίδα ότι και αυτή τη φορά θα είστε θετικός στο αίτημά μας, σας ευχαριστούμε 

εκ των προτέρων. 

Με εκτίμηση 

Ο Πρόεδρος     O Γεν. Γραμματέας 

     Ιωάννης Γοζαδίνος   Νικόλαος Αντωνόπουλος         

 

 

Την επιστολή παρέδωσε ο Πρόεδρος του Συλλόγου στον κ. Διοικητή ο οποίος απάντησε ότι 

«μετά τη Γενική Συνέλευση θα ενημερωθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες της Τράπεζας 

και θα καταβάλει κάθε προσπάθεια για την υλοποίηση του συγκεκριμένου αιτήματος.»               



γ)        ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΩΝ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΩΝ  

ΣΤΙΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΧΗΡΕΙΑΣ 

Ο Πρόεδρος του ΣΣΤΕ με αφορμή την καταβολή των αναδρομικών για πέντε περίπου 

μήνες στη σύνταξη μηνός Απριλίου στους δικαιοδόχους σύνταξης χηρείας, ενημέρωσε τους 

Διοικητικούς Συμβούλους για την ολοκλήρωση όλης της διαδικασίας μετά την υπογραφή της 

Υπουργικής Απόφασης (2/12/2021) και την έκδοση του σχετικού Φ.Ε.Κ. (Β’5800/10.12.2021). τα 

αναδρομικά αφορούσαν αναπροσαρμογή σύνταξης λόγω θανάτου από 60% στο 70% από 

10/12/2021. 

 

δ)      ΔΥΣΤΥΧΩΣ ΟΛΑ ΣΤΟ ΒΩΜΟ ΤΩΝ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΩΝ 

Ο Σύλλογός μας προκειμένου να ενημερώσει για την αλλαγή της ημερομηνίας καταβολής 

της σύνταξης Μαΐου κυκλοφόρησε την παρακάτω ενημερωτική ανακοίνωση με υπογραφή 

μάλιστα του ΔΣ του Συλλόγου μας. 

Αθήνα, 4 Απριλίου 2022 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  

Συνάδελφοι, 

 Μετά από συνεννόηση του Συλλόγου μας με το αρμόδιο Τμήμα Καταβολής Συντάξεων σας 

ενημερώνουμε ότι η σύνταξη του μηνός Μάιου θα καταβληθεί στις 20/04/2022 (Μεγάλη 

Τετάρτη) και όχι 28/4/2022 όπως αρχικά είχε ορισθεί η καταβολή της. 

Με συ ναδελφικού ς  χ α ιρετ ισμού ς  
Το  Δ ιο ικητ ικό  Σ υ μβού λ ιο  

 

Την παραπάνω ανακοίνωση επέλεξε να παραφράσει ο συν. Κ. Ευσταθίου με ανάρτησή του 

στο διαδίκτυο αναφέροντας συγκεκριμένα: «ΝΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΤΗΦΟΡΟ ΤΟΥ ΣΣΤΕ… .. 

Με έκτακτη ανακοίνωση το προεδρείο του ΣΣΤΕ μας ενημέρωσε πως κατόπιν ενεργειών του, 

η σύνταξη του Μαίου 2022, θα καταβληθεί πριν το Πάσχα και συγκεκριμένα στις 20/4/2022!!.... 

… Το γεγονός πως με απόφαση που έχει ληφθεί από τον Φεβρουάριο 2022 και όλοι οι 

συνταξιούχοι θα λάβουν τις συντάξεις τους πριν το Πάσχα!!, τους εκθέτει ανεπανόρθωτα…. 

…. Συνάδελφοι, Συνταξιούχοι ξεσηκωθείτε… Υπογράψτε μαζικά το υπόμνημα που 

κυκλοφορεί, υπερασπιστείτε την τιμή και την αξιοπρέπειά μας. δεν είμαστε παρίες, αλλά 

προσωπικό της ΤτΕ, που την ώρα που ο Διοικητής και τα στελέχη του θα λαμβάνουν για άλλη μια 

φορά ΔΩΡΟ ΠΑΣΧΑ, εμείς θα δεχόμαστε προσβολές από τους εκπροσώπους μας, πως δήθεν 

κανόνισαν να πάρουμε πριν το Πάσχα τη σύνταξη του Μαϊου!! Αν παραμείνουμε θεατές και 

άφωνοι, η κατάληξη θα είναι ΟΔΥΝΗΡΗ και συνταξιοδοτικά και στον τομέα υγείας…» 

Όποιος διαβάζει ελληνικά αντιλαμβάνεται ότι το περιεχόμενο της ενημερωτικής ανακοίνωσης 

του Συλλόγου ουδεμία σχέση έχει με όλα όσα αναφέρει στην ανάρτησή του ο 

συγκεκριμένος συνδικαλιστής. Κύρια επιδίωξή του ήταν και παραμένει η δημιουργία αρνητικού 

κλίματος για το Προεδρείο του Συλλόγου και η προσπάθεια του για τη συλλογή 

επιπρόσθετων υπογραφών για το υπόμνημα που διακινεί. Προκειμένου να παροτρύνει τους 

συναδέλφους να υπογράψουν το εν λόγω υπόμνημα επιστράτευσε τα μεγάλα μέσα που 

χρησιμοποιεί κατά κόρον αν χρειαστεί, δηλαδή τη διασπορά ψευδών ειδήσεων, την 

παραπληροφόρηση, τη συκοφαντία και τη λοιδορία των συνδικαλιστικών του 

αντιπάλων. Μέχρι και το Ταμείο Υγείας «χρησιμοποίησε» για να πετύχει το σκοπό του!!! 
 

Με συ ναδελφικού ς  χ α ιρετ ισμού ς  κα ι  ευ χ ές  γ ια  χ αρού μενο  Πάσχ α  
Το  Δ ιο ικητ ικό  Συ μβού λ ιο  


