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  ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ  
        ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 

                    ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 1943 
                        ΛΕΚΚΑ 23-25 – ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 10562 
                   Τηλ.: 210 36.28.168•Fax: 210 36.17.838 

           website: http:// www.sste.gr 

email: info@sste.gr  

Αθήνα, 23 Ιανουαρίου 2023 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Νο 19 
                                                                                                                     

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΣ ΤΟΥ Σ.Σ.Τ.Ε ΤΗΝ 19/01/2023  

 

Συνάδελφοι, 

Την Πέμπτη (19/01/2023) 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 δύο πρώτα αφορούσαν:  

ΘΕΜΑ 1ο Κατάθεση γνωμοδοτικού σημειώματος του δικηγορικού γραφείου «Α. Ρουπακιώτης & 

Συνεργάτες» από τους τρείς εκλεγμένους συμβούλους της παράταξης των «Εν Δράσει» με αίτημα 

τους να συζητηθεί και να ληφθεί απόφαση του Δ.Σ. (Για διεξαγωγή εκλογών του Συλλόγου το 

Μάρτιο του 2023 και όχι τον Οκτώβριο του 2023 με τη συμπλήρωση της διετίας) 

ΘΕΜΑ 2ο Ενημέρωση των μελών του Δ.Σ. για τη γνωμοδότηση του καθηγητή Εργατικού Δικαίου 

κ. Κώστα Δ. Παπαδημητρίου. (Γνωμοδότηση που επεδίωξε ο Σ.Σ.Τ.Ε. και αφορούσε τη 

νομιμότητα  της ημερομηνίας διεξαγωγής των εκλογών του Συλλόγου τον Οκτώβριο του 2023). 

 Τα δύο πρώτα θέματα επειδή αφορούσαν την ημερομηνία διεξαγωγής των εκλογών 

συζητήθηκαν από κοινού. Ο Πρόεδρος του Συλλόγου ανέγνωσε πρώτα το γνωμοδοτικό 

σημείωμα του δικηγορικού γραφείου «Α. Ρουπακιώτη & Συνεργάτες» που κοινοποίησαν οι τρεις 

σύμβουλοι της παράταξης των Εν Δράσει και ακολούθησε η ανάγνωση της «ΓNΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ» 

του καθηγητή Εργατικού Δικαίου της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών κ. Κώστα Δ. 

Παπαδημητρίου που διασφάλισε ο Σύλλογός μας. 

 Στη συνέχεια ο Πρόεδρος του Συλλόγου ανέφερε για το γνωμοδοτικό σημείωμα του 

δικηγορικού γραφείου «Α. Ρουπακιώτη & Συνεργάτες» ότι: 

• Το ερώτημα που ετέθη από την παράταξη των «Εν Δράσει» στη σχετική δικηγορική εταιρία και 

ζητήθηκε να γνωμοδοτήσει ήταν: «εάν η θητεία του υφιστάμενου σήμερα Διοικητικού 

Συμβουλίου του Συλλόγου Συνταξιούχων ΤτΕ που αναδείχθηκε από τις αρχαιρεσίες 

μηνός Οκτωβρίου 2021, πρέπει να διαρκέσει για δύο έτη ή εάν πρέπει να γίνουν 

νέες αρχαιρεσίες το μήνα Μάρτιο 2023». 

Ως προς το ερώτημα αυτό  τα βασικά επιχειρήματα της Δικηγορικής εταιρίας ήταν τα 

ακόλουθα:  
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➢ … Στο αρθ. 4 του καταστατικού του σωματείου ορίζεται ότι: «Ο Σύλλογος διοικείται από 

11μελες Δ.Σ. που εκλέγεται κάθε δύο χρόνια από τα τακτικά μέλη σε Γεν. συνέλευση που 

συγκαλείται  κατά το μήνα Μάρτιο από το Δ.Σ….» 

➢ Το Μάρτιο του 2021 θα έπρεπε να διεξαχθούν εκλογές για την ανάδειξη νέου Δ.Σ. αλλά αυτές 

δεν έγιναν, διότι παρατάθηκε η θητεία του λόγω της πανδημίας με τους νόμους Ν4790/2021 

και Ν4807/2021 μέχρι 31/10/2021. 

➢ Με τις ρυθμίσεις των παραπάνω νόμων διασπάται η καταστατική πρόβλεψη του αρθ. 4 για την 

τήρηση της διετίας ταυτόχρονα με τη διεξαγωγή κατά το μήνα Μάρτιο των αρχαιρεσιών. 

➢ Τελικά καταλήγει η γνωμοδότηση «Ρουπακιώτη & Συνεργάτες» ότι η πιστή ερμηνεία του 

καταστατικού σε συνδυασμό με τη σωστή λογιστική και οικονομική διαχείριση του Συλλόγου 

ώστε να εγκρίνεται εγκαίρως ο οικονομικός προϋπολογισμός για τη χρήση που θα ακολουθήσει 

εκτιμάται ότι οι επόμενες εκλογές του Συλλόγου πρέπει να διεξαχθούν το Μάρτιο του 2023. 

Ο Πρόεδρος του Συλλόγου ανέφερε στη συνέχει τα επιχειρήματα της «ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ» 

του καθηγητή κ. Κώστα Παπαδημητρίου ο οποίος ανέφερε ότι:  

«Το ερώτημα που ετέθη από το Σύλλογο Συνταξιούχων της ττΕ ήταν: εάν η θητεία του 

υφιστάμενου σήμερα Διοικητικού Συμβουλίου που αναδείχθηκε από τις αρχαιρεσίες του μηνός 

Οκτωβρίου 2021 πρέπει  να διαρκέσει για δύο έτη ή πρέπει να γίνουν νέες αρχαιρεσίες το 

μήνα Μάρτιο του 2023. Ως προς το ερώτημα τα βασικά επιχειρήματα του κ. 

Παπαδημητρίου ήταν τα ακόλουθα: 

α) Εύλογα μπορεί να προταθεί ότι δεν είναι σκόπιμο να μεταβληθεί  σε μόνιμη βάση ο 

χρόνος διεξαγωγής των εκλογών και αυτές να μη διεξάγονται το μήνα Μάρτιο, αλλα σε εκείνο το 

μήνα που θα συμπληρώνεται η διετία. 

β) Υπάρχουν όμως σοβαροί λόγοι προκειμένου  να τηρηθεί η διετής θητεία του 

Διοικητικού Συμβουλίου. Πριν απ’ όλα το Καταστατικό του Σωματείου επανειλημμένα  

αναφέρεται σε διετή θητεία. (αρθ. 4 παρ. 1 και παρ 9, αρθ. 5 παρ3, αρθ. 8 παρ.1, αρθ. 9) 

γ) Η τήρηση διετίας είναι εύλογη, καθώς η διενέργεια εκλογών προκαλεί  κόστος στο 

Σωματείο και σχετική  αναστάτωση στα μέλη του (μετακινήσεις κλπ). Επίσης πρέπει να 

παραχωρείται επαρκής χρόνος σε κάθε νέα διοίκηση προκειμένου να ολοκληρώσει τους όποιους 

σχεδιασμούς της για την επίτευξη των σκοπών του Συλλόγου. Ως εκ τούτου δεν είναι συνετό να 

προγραμματίζεται Γενική Συνέλευση  σε μικρό χρονικό διάστημα μετά την ολοκλήρωση της 

προηγούμενης. 

δ) τελικά πάντως σε καμία από τις δύο περιπτώσεις δεν τίθεται ζήτημα παραβίασης 

των συνταγματικών και νομοθετικών διατάξεων, είτε αφορά την τήρηση της διετίας είτε 

αφορά την τήρηση του μηνός Μαρτίου. Και οι δύο λύσεις στηρίζονται τελικά στο Καταστατικό. 

ε) Ενώπιον του διλήμματός πρέπει να δοθεί μια απάντηση η οποία θα λαμβάνει υπόψη και 

άλλες παραμέτρους. Μια τέτοια παράμετρος είναι και η υγειονομική κατάσταση όπου η 

πανδημία δεν έχει εξαλειφθεί εντελώς και τους μήνες Φεβρουάριο και Μάρτιο θα υπάρχει 

ειδικότερη έξαρση και κορονοιού και γρίπης απ’ ότι ανακοινώνεται επισήμως. 
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στ) Θεωρούμε νόμιμη την επιλογή του Δ.Σ. να πραγματοποιηθεί η Γενική Συνέλευση σε 

μεταγενέστερο χρόνο από το μήνα Μάρτιο όταν θα έχει βελτιωθεί η υγειονομική κατάσταση ώστε 

να υπάρχει  η δυνατότητα να διεξαχθεί δια ζώσης καθώς θεωρείται ότι μόνο με τον τρόπο 

αυτό διενεργείται καλύτερα ο ενδοσωματειακός διάλογος και η ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των 

μελών. 

Συνεπώς, θεωρούμε, εν όψει των δύο, κατ’ αρχήν, δυνατών λύσεων κατά το 

καταστατικό, νόμιμη την επιλογή της ολοκλήρωσης της 2ετούς θητείας του Δ.Σ. του 

Συλλόγου. 

Μετά όλα τα παραπάνω επιχειρήματα της «ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ» Παπαδημητρίου τα μέλη του 

Δ.Σ. του Συλλόγου μετά από διεξοδική συζήτηση αποφάσισαν οι εκλογές να διεξαχθούν 

μετά τη συμπλήρωση της διετούς θητείας η οποία συμπίπτει με το μήνα Οκτώβρη του 

2023. Από τους 10 Διοικητικούς Συμβούλους που συμμετείχαν οι 8 ψήφισαν για τη 

διεξαγωγή των εκλογών μετά τη λήξη της διετίας. Δηλαδή οι τέσσερις από τις πέντε 

συνδικαλιστικές παρατάξεις. Μειοψήφησαν οι δύο σύμβουλοι της παράταξης των Εν 

Δράσει. 

 

ΕΝΗΜΕΡΩΘΗΚΑΜΕ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΜΟΔΙΟ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ 

ΟΤΙ ΟΙ ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΘΑ ΚΑΤΑΒΛΗΘΟΥΝ ΣΤΙΣ  

24/02/2023 ΑΝΤΙ ΣΤΙΣ 30/01/2023 

 

 Κάνουμε γνωστό στους συναδέλφους συνταξιούχους ότι μετά την ενημέρωση που είχαμε 

από τα αρμόδια υπηρεσιακά στελέχη είναι τεχνικά αδύνατο να καταβληθούν οι αυξήσεις 

στις συντάξεις με τη σύνταξη του μηνός Φεβρουαρίου (30 Ιανουαρίου όπως αρχικά είχε 

αναφερθεί). Οι βασικοί λόγοι της καθυστέρησης οφείλονται αφενός μεν στο γεγονός ότι το 

αρχείο μεταβολών για κάθε συνταξιούχο αποστέλλεται στην ΗΔΙΚΑ το πρώτο 10ήμερο του 

μηνός που καταβάλλεται η σύνταξη οπότε ήδη έχει αποσταλεί και αφετέρου στο ότι η τελική 

τροποποίηση του αρθ. 11 του Καταστατικού του τέως Μετοχικού ταμείου εγκρίθηκε από το 

Γενικό Συμβούλιο στις 16/1/2023 και ο χρόνος για την ανάλογη προετοιμασία δεν 

επαρκούσε.   Η καταβολή θα γίνει με τη σύνταξη του μηνός Μαρτίου (24 Φεβρουαρίου) και θα 

καταβληθούν οι αυξήσεις ποσοστού 7,75% συνολικά τριών μηνών (Ιανουαρίου – 

Φεβρουαρίου – Μαρτίου). Επαληθεύτηκε τελικά η πληροφόρηση που έγινε γνωστή από τον 

Πρόεδρο και άλλους Διοικητικούς Συμβούλους στο Διοικητικό Συμβούλιο της Πέμπτης 19/1/2023. 

 Θεωρούμε λογική την όποια δυσαρέσκεια των συναδέλφων συνταξιούχων αλλά οφείλουμε 

να επισημάνουμε ότι το ενδιαφέρον όλων και η ειδικότερη προσπάθεια που καταβάλλουμε 

αποβλέπει στο να υπάρξει η καλύτερη δυνατή λύση σχετικά με τις αυξήσεις στους 

συνταξιούχους της ΤτΕ. Λύσεις που όπως έχουμε αναφέρει δεν θεωρούνται δεδομένες 

για όλους τους συνταξιούχους της χώρας. 
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Η ΠΡΩΤΗ ΕΦΕΤΕΙΑΚΗ  ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΟΥ ΕΝΕΚΡΙΝΕ ΤΕΛΕΣΙΔΙΚΑ 

ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΤΗΝ ΕΠΙΒΟΛΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΕΡΙΚΟΠΗ ΤΩΝ ΔΩΡΩΝ 

 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ Η ΠΡΩΤΗ ΤΕΛΕΣΙΔΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ   ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ 

ΑΘΗΝΩΝ (4481/2022) η οποία απέρριψε την έφεση της Τράπεζας κρίνοντας και σε δεύτερο 

βαθμό ότι και  μετά το 2016 οι περικοπές των ν 4051/2012 και 4093/2012  και η κατάργηση  των 

δώρων είναι παράνομες.  

Η απόφαση είναι τελεσίδικη και καταψηφιστική και ως εκ τούτου η Τράπεζα οφείλει να 

καταβάλει άμεσα στους ενάγοντες συναδέλφους συνταξιούχους : 

α) τις  μειώσεις των νόμων  4051/2012 και 4093/2012  που επιβλήθηκαν στις συντάξεις τους 

κατά το χρονικό διάστημα από 11-6-2015 έως 30-4-2018 (ημερομηνία άσκησης της αγωγής), με 

το νόμιμο τόκο από την επίδοση της αγωγής .  

β) τους τόκους υπερημερίας από την επίδοση της αγωγής επί των ποσών που 

καταβλήθηκαν, αναφορικά με το χρονικό διάστημα από 11-6-2015 έως 12-5-2016 (αναδρομικά 

11μηνου),  

γ) τα επιδόματα εορτών και αδείας,  για το χρονικό διάστημα από 11.6.2015 έως και την 

30.4.2018, ύψους 800 € κατ΄ έτος (200 € για επίδομα αδείας, 200€ για επίδομα Πάσχα και  400 € 

για επίδομα Χριστουγέννων) σε όσους συνταξιούχους έχουν υπερβεί το 60ο έτος της ηλικίας 

τους και εφόσον το σύνολο των καταβαλλόμενων σε αυτούς συντάξεων, δεν υπερέβαιναν 

κατά μήνα το ποσό των 2.500 € (Απόφαση Ολομέλειας ΣτΕ 1283/2012) 

δ) ηθική  βλάβη ύψους 300 € στον  καθένα με το νόμιμο τόκο. 

  

Με σ υ ναδελφικού ς  χ α ιρετ ισ μούς   
Το  Δ ιο ικητ ικό  Συ μβού λ ιο  

 

Υ.Γ. Σας γνωστοποιούμε ότι οι ημερομηνίες καταβολής της μηνιαίας σύνταξης, Κύριας, Επικουρικής και 

Προγράμματος Μετεργασιακών Παροχών των συνταξιούχων της Τράπεζας της Ελλάδος έτους 2023, έχουν ως εξής: 

ΗΜ/ΝΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΕΙΔΟΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ 

Πεμ, 22 Δεκεμβρίου 2022 Κύρια, Επικουρική, & Πρόγραμμα Μετεργασιακών Παροχών Ιανουαρίου 2023 

Δευ, 30 Ιανουαρίου 2023 Κύρια, Επικουρική, & Πρόγραμμα Μετεργασιακών Παροχών Φεβρουαρίου 2023 

Παρ, 24 Φεβρουαρίου 2023 Κύρια, Επικουρική, & Πρόγραμμα Μετεργασιακών Παροχών Μαρτίου 2023 

Πεμ, 30 Μαρτίου 2023 Κύρια, Επικουρική, & Πρόγραμμα Μετεργασιακών Παροχών Απριλίου 2023 

Πεμ, 27 Απριλίου 2023 Κύρια, Επικουρική, & Πρόγραμμα Μετεργασιακών Παροχών Μαΐου 2023 

Τρι, 30 Μαΐου 2023 Κύρια, Επικουρική, & Πρόγραμμα Μετεργασιακών Παροχών Ιουνίου 2023 

Πεμ, 29 Ιουνίου 2023 Κύρια, Επικουρική, & Πρόγραμμα Μετεργασιακών Παροχών Ιουλίου 2023 

Παρ, 28 Ιουλίου 2023 Κύρια, Επικουρική, & Πρόγραμμα Μετεργασιακών Παροχών Αυγούστου 2023 

Τετ, 30 Αυγούστου 2023 Κύρια, Επικουρική, & Πρόγραμμα Μετεργασιακών Παροχών Σεπτεμβρίου 2023 

Πεμ, 28 Σεπτεμβρίου 2023 Κύρια, Επικουρική, & Πρόγραμμα Μετεργασιακών Παροχών Οκτωβρίου 2023 

Δευ, 30 Οκτωβρίου 2023 Κύρια, Επικουρική, & Πρόγραμμα Μετεργασιακών Παροχών Νοεμβρίου 2023 

Τετ, 29 Νοεμβρίου 2023 Κύρια, Επικουρική, & Πρόγραμμα Μετεργασιακών Παροχών Δεκεμβρίου 2023 

 


