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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Νο 11 

 

Το Γενικό Συμβούλιο ενέκρινε (6/6/2022)  

τη χορήγηση έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης  

στους χαμηλοσυνταξιούχους της ΤτΕ 
 

Συνάδελφοι, 

 Το Γενικό Συμβούλιο στη συνεδρίαση της Δευτέρας (6/6/2022) ενέκρινε με 

απόφασή του τη χορήγηση  έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης ποσού 500€ για κάθε 

συνταξιούχο ή δικαιούχο σύνταξης που η  μεικτή κύρια σύνταξή  του δεν υπερβαίνει το 

ποσό των 1.000€ (χιλίων ευρώ). 

 Την ενίσχυση των 500€ λαμβάνουν 1.317  συνταξιούχοι (ποσοστό 30,83%  επί 

συνόλου 4.272 συνταξιούχων).  

 Η πρόταση του Συλλόγου που κατατέθηκε ως επιστολή στον κ. Διοικητή 

(14/3/2022) αφορούσε τη χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης 500€ στους συνταξιούχους 

των οποίων η μεικτή κύρια σύνταξη δεν υπερέβαινε τα 1.200€. 

 Στοιχεία όμως των αρμόδιων υπηρεσιών απεδείκνυαν ότι για κύριες συντάξεις 

πέραν των 1.000€ χορηγήθηκαν αναδρομικά και επιπλέον χορηγείται μηνιαίως 

μέσω του Προγράμματος Μετεργασιακών Παροχών  πρόσθετη παροχή (POOL) για 

την κάλυψη μέρους των κρατήσεων των μνημονιακών νόμων.  

 Ο Σύλλογός μας κατέβαλε ειδικότερη προσπάθεια για τη χορήγηση της 

οικονομικής ενίσχυσης  και για τους συναδέλφους αυτής της κατηγορίας με αποτέλεσμα 

να καθυστερήσει η έγκριση του αιτήματος και να μην «περάσει» στο προηγούμενο 

Γενικό Συμβούλιο της 11/5/2022. 

 Δυστυχώς η Τράπεζα επέμεινε στη άποψη ότι η συγκεκριμένη μόνο κατηγορία 

συνταξιούχων (δηλαδή μέχρι 1.000€) πληροί τις προϋποθέσεις χορήγησης της 

οικονομικής ενίσχυσης των 500€, επειδή δεν συμμετείχε σε καμία ευνοϊκή ρύθμιση 

(πλαφόν, αναδρομικά, POOL). 
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 Ο Σύλλογός μας αποδίδει ειδικότερη σημασία στην επαναχορήγηση της 

συγκεκριμένης ενίσχυσης μετά από 13 χρόνια (η τελευταία χορηγήθηκε το 2009)!!! 

 Ταυτόχρονα απέδειξε για άλλη μια φορά ότι χωρίς ειδικότερες τυμπανοκρουσίες 

και υπερφίαλες υποσχέσεις πέτυχε το στόχο του και κατάφερε σε μια δύσκολη περίοδο 

να ενισχύσει οικονομικά ένα σημαντικό αριθμό συναδέλφων που αντιμετωπίζουν 

ουσιαστικά προβλήματα!!! 

 Για άλλη μια φορά οι «προβλέψεις» από τις Κασσάνδρες του Συλλόγου μας  ότι 

«δεν θα χορηγηθεί το 500άρικο» έπεσαν στο κενό. 

 Έχουμε χορτάσει όλοι από μαξιμαλιστικές προτάσεις, κακόγουστη και 

ανερμάτιστη κριτική, λόγια άνευ ουσίας, υπομνήματα που αρχειοθετούνται στον 

κάλαθο των αχρήστων, δικαστικές προσφυγές που όχι μόνο δεν προσέφεραν 

τίποτα, αλλά υπονόμευσαν κατακτήσεις του Συλλόγου μας.  

 

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς 

Ο Πρόεδρος     Ο Γεν. Γραμματέας 

Ιωάννης Γοζαδίνος    Νικόλαος Αντωνόπουλος 


