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Προς τον 

Διοικητή της 

Τράπεζας της Ελλάδος 

κ. Γιάννη Στουρνάρα 

 

Κύριε Διοικητά,  

 Η πρόσφατη διευκρίνιση, ύστερα από γνωμοδότηση της νομικής υπηρεσίας, του 

θέματος των εφαρμοστέων κανόνων επί των συντάξεων που καταβάλλει η Τράπεζα 

αποτελεί ασφαλώς θετική εξέλιξη, καθώς θέτει τέρμα σε μιαν αδικαιολόγητη εκκρεμότητα. Θα 

ήταν δε πράγματι ολοκληρωμένη η όλη διαδικασία εάν είχε προηγηθεί η επίλυση του 

ζητήματος των μνημονιακών περικοπών (μάλιστα εκείνων που κρίθηκαν 

αντισυνταγματικές) η οποία απετράπη την τελευταία στιγμή, για λόγους που καλύτερα από 

κάθε άλλον εσείς γνωρίζετε. 

 Θέλουμε, ωστόσο, να πιστεύουμε ότι η επίλυση του τελευταίου συγκεκριμένου 

ζητήματος, απλώς έλαβε τότε αναβολή – και μάλιστα μικρή – και καθόλου δεν 

εγκαταλείφθηκε στην τύχη ή στην κρίση των δικαστηρίων. Και αυτό διότι, πρωτίστως, το 

σχετικό αίτημα είναι δίκαιο καθ’ εαυτό. Επιπρόσθετα και διότι, μετά την εντός του έτους 

ολοκλήρωση της διαδικασίας επανυπολογισμού των συντάξεων για όλους τους 

ασφαλισμένους των φορέων που εντάσσονται στον ΕΦΚΑ, όπως προβλέπει ο ν.4387/16, οι 

συντάξεις της Τράπεζας θα είναι μετά βεβαιότητος οι μόνες επί των οποίων θα 

ισχύουν ακόμη οι μνημονιακές περικοπές. Ελπίζουμε να συμφωνείτε και σεις ότι 

παρόμοια εξέλιξη θίγει ευθέως τα νόμιμα συμφέροντα των συνταξιούχων και των εν γένει 

ασφαλισμένων της Τράπεζας, εκθέτει δε και την ίδια ως ασφαλιστικό φορέα και, γενικότερα, 

ως θεσμό. 

 Με βάση τα παραπάνω θεωρούμε αναγκαίο να επαναφέρετε το εκκρεμές αυτό 

ζήτημα ανάμεσα στις πρώτες προτεραιότητές σας, με στόχο να επιλυθεί στον κατά την 

κρίση σας κατάλληλο και εύλογο πάντως χρόνο. Το Προεδρείο του Συλλόγου μας είναι, 

αυτονόητα, διαθέσιμο για τη συζήτηση, στο μέτρο που τη θεωρήσετε χρήσιμη, οποιασδήποτε 

πτυχής του. 

 

Με εκτίμηση 

        Ο Πρόεδρος            Ο Γεν. Γραμματέας 
 
 

        Ι. Γοζαδίνος            Ν. Αντωνόπουλος 
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