
 
 
 
 

 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ 

 

                                                                                                       Αθήνα, 29.11.2022 

                                                                                             

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  

 

Θέμα: «Έκτακτη οικονομική ενίσχυση ευάλωτων συνταξιούχων   

Χριστουγέννων  2022» 

 

Σας ενημερώνουμε ότι, θα καταβληθεί έκτακτη οικονομική ενίσχυση Χριστουγέννων 2022 ύψους 

250 ευρώ μέχρι 31.12.2022, με πίστωση του τραπεζικού λογαριασμού στον οποίο καταβάλλεται η 

σύνταξη, στους ευάλωτους συνταξιούχους που λαμβάνουν κύρια σύνταξη λόγω γήρατος, 

αναπηρίας ή θανάτου ή αναπηρικό επίδομα,  σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρ. 3,  Ν. 

4997/2022 (ΦΕΚ τ. Α΄ 219/25.11.2022), εφόσον συντρέχουν σωρευτικά οι ακόλουθες 

προϋποθέσεις:  

α) Το ετήσιο ατομικό φορολογητέο, πραγματικό ή τεκμαρτό, εισόδημα για το φορολογικό έτος 

2021 δεν υπερβαίνει τις εννέα χιλιάδες εξακόσια (9.600,00) ευρώ και το ετήσιο οικογενειακό 

φορολογητέο, πραγματικό ή τεκμαρτό, εισόδημα για το φορολογικό έτος 2021 δεν υπερβαίνει 

τις δεκαέξι χιλιάδες οκτακόσια (16.800,00) ευρώ. Ως φορολογητέο οικογενειακό εισόδημα, 

για τους σκοπούς εφαρμογής του νόμου, θεωρείται το άθροισμα των φορολογητέων 

εισοδημάτων του υπόχρεου και του/της συζύγου ή μέρους συμφώνου συμβίωσης που 

προκύπτει από τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων του φορολογικού 

έτους 2021, η οποία έχει υποβληθεί μέχρι την έναρξη ισχύος του νόμου.  

β) Η συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας, όπως αυτή προσδιορίστηκε για τον υπολογισμό 

του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕN.Φ.Ι.Α.) και προκύπτει από την πράξη 

διοικητικού προσδιορισμού ΕN.Φ.Ι.Α. του έτους 2022, του υπόχρεου, του/της συζύγου ή 

μέρους συμφώνου συμβίωσης και των εξαρτώμενων, κατά τον Κώδικα Φορολογίας 

Εισοδήματος (Ν. 4172/2013, Α΄ 167), τέκνων που αναγράφονται στη δήλωση φορολογίας 

εισοδήματος του φορολογικού έτους 2021 δεν υπερβαίνει το ποσό των τριακοσίων χιλιάδων 

(300.000,00) ευρώ. 

 γ) Κατά την έναρξη ισχύος του νόμου είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας, σύμφωνα με τα 

στοιχεία που τηρούνται στο μητρώο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) 

και έχουν υποβάλει, μέχρι την έναρξη ισχύος του νόμου, δήλωση φορολογίας εισοδήματος 

για το φορολογικό έτος 2021 ως φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας 

δ) Δε λαμβάνουν από τον e-ΕΦΚΑ ή άλλο φορέα:   

 οριστική ή προσωρινή κύρια σύνταξη ή προκαταβολή κύριας σύνταξης, λόγω γήρατος, 

αναπηρίας ή θανάτου 

 προσυνταξιοδοτική παροχή 

 αναπηρικά επιδόματα  

 συνταξιοδοτικές παροχές της παρ. 3 του άρθρου 4 του Ν. 4387/2016. 

 

Ε.Βενιζέλου 21, 102  50  Αθήνα 
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Τηλ. 210 3203623-210 3203621  Fax 210 320-4078 

 



 

Εφόσον πληρούνται οι παραπάνω προϋποθέσεις για την καταβολή της έκτακτης οικονομικής 

ενίσχυσης των 250 ευρώ, παρακαλούμε όπως μας αποστείλετε με καταληκτική ημερομηνία την 

28η.12.2022, την συνημμένη υπεύθυνη δήλωση με γνήσιο της υπογραφής στην ηλεκτρονική 

διεύθυνση enisxisi@bankofgreece.gr.  

 

Για την επιβεβαίωση των προϋποθέσεων καταβολής υποχρεούστε με καταληκτική ημερομηνία 

την 28η.2.2023 να διαβιβάσετε στο Τμήμα Διαχείρισης Συντάξεων στην παραπάνω ηλεκτρονική 

διεύθυνση, τα κάτωθι αναφερόμενα: 

1) Αντίγραφο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2021 (υπόχρεου και 

συζύγου/μέρους συμφώνου συμβίωσης). 

2) Αντίγραφο διοικητικού προσδιορισμού ΕΝΦΙΑ του έτους 2022 (υπόχρεου, συζύγου/μέρους 

συμφώνου συμβίωσης και εξαρτώμενων τέκνων που αναγράφονται στη δήλωση). 

3) Φωτοτυπία  Αστυνομικής  Ταυτότητας αιτούντος. 

 

Σε περίπτωση που κατά τον έλεγχο των στοιχείων δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις καταβολής της 

οικονομικής ενίσχυσης των 250 ευρώ, το Τμήμα θα προχωρήσει σε χρέωση της σύνταξης με το 

ισόποσο που είχε καταβληθεί έως 31.12.2022, σύμφωνα με την εξουσιοδότηση της υπεύθυνης 

δήλωσης. 

 

Για κάθε διευκρίνιση, παρακαλούμε όπως καλέσετε στα τηλέφωνα 210 3203640 (κα Παπαγιάννη 

Ιωάννα) & 210 3203633 (κα Καβουκλή Έφη). 

 

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ 

 

 

 

Συν.: -1- Υπεύθυνη δήλωση 

  
 

ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΤτΕ 
 

Ενημερώνουμε τους συναδέλφους ότι εάν  δεν υπάρχει η δυνατότητα ηλεκτρονικής 

αποστολής της υπεύθυνης δήλωσης με γνήσιο της υπογραφής  θα μπορούν να επιλέξουν ως 

εναλλακτικές λύσεις  ή την αποστολή της στο fax 210 320-4078 του αρμόδιου τμήματος 

(Διαχείρισης Συντάξεων) ή την ταχυδρομική αποστολή (συστημένη) στην παρακάτω διεύθυνση: 

 

ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 

ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 21 

Διεύθυνση Ανθρωπίνου Δυναμικού & Οργάνωσης  

Τμήμα Διαχείρισης Συντάξεων 

ΤΚ 102 50 Αθήνα 

 

mailto:enisxisi@bankofgreece.gr


 
 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 
(άρθρο 8 Ν.1599/1986) 

 
Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8, 

παρ. 4 Ν. 1599/1986) 

 

ΠΡΟΣ(1): 
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 

Ο – Η Όνομα: 
 

Επώνυμο: 
 

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:  
 

Όνομα και Επώνυμο Μητέρας: 
 

Ημερομηνία γέννησης(2):  
 

Τόπος Γέννησης: 
 

Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας: 
 

Τηλ: 
 

Τόπος Κατοικίας: 
 

Οδός: 
 

Αριθ: 
 

ΤΚ: 
 

Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax): 
 

Δ/νση Ηλεκτρ. 
Ταχυδρομείου 
(Ε-mail): 

 

 

 
Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3), που προβλέπονται από της διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του 
Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι: 
 
Αιτούμαι τη χορήγηση της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης των ευάλωτων συνταξιούχων Χριστουγέννων 2022 του άρθρ. 3 Ν. 

4997/2022 (ΦΕΚ τ. Α΄ 219/25.11.2022), καθώς πληρώ σωρευτικά όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις για τη χορήγησή της 

σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην Ανακοίνωση της Διεύθυνσης Ανθρωπίνου Δυναμικού και Οργάνωσης.  

Αναλαμβάνω την υποχρέωση να καταθέσω στην Τράπεζα της Ελλάδος έως 28.2.2023 όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ως 

εξής:    

    α) αντίγραφο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2021 (δική μου και συζύγου/μέρους συμφώνου 

συμβίωσης). 

    β) αντίγραφο διοικητικού προσδιορισμού ΕΝΦΙΑ του έτους 2022 (δική μου, συζύγου/μέρους συμφώνου συμβίωσης και 

εξαρτώμενων τέκνων που αναγράφονται στη δήλωση). 

    γ) φωτοτυπία  Αστυνομικής  Ταυτότητάς μου. 

Σε περίπτωση που δε προσκομίσω τα ως άνω απαιτούμενα δικαιολογητικά εντός της οριζόμενης προθεσμίας ή εφόσον 

διαπιστωθεί από αυτά ότι δεν πληρώ κάποια από τις παραπάνω προϋποθέσεις για τη χορήγηση της έκτακτης οικονομικής 

ενίσχυσης, αποδέχομαι να επιστραφεί αυτή στην Τράπεζα της Ελλάδας αφαιρουμένη από την καταβαλλόμενη προς εμέ 

σύνταξη ή αναπηρικό επίδομα. 

Με την υπογραφή της παρούσας δηλώνω ότι έλαβα γνώση της Ενημέρωσης για Τήρηση Αρχείου που έχει αναρτηθεί στο 

Τμήμα Διαχείρισης Συντάξεων και ενημερώθηκα για την επεξεργασία των προσωπικών μου δεδομένων, το περιεχόμενο και τον 

τρόπο άσκηση των σχετικών δικαιωμάτων μου, με βάση το Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 (ΓΚΠΔ) 

και το νόμο και κατανόησα πλήρως το περιεχόμενο των σχετικών διαδικασιών που ακολουθούνται κατά περίπτωση.  

 
Ημερομηνία:      … /…/ 20… 

 
Ο – Η Δηλών 

 
(Υπογραφή) 



  

 
 

(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση. 
(2) Αναγράφεται ολογράφως.  
(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του 
άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον 
εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών. 
(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την 
δηλούσα.  

 

 


