
  

                                           Ανακοίνωση  Νο 17/ 14.5.20  

Με απόφαση της κυβέρνησης, ο Διοικητής κ. Γιάννης Στουρνάρας,  θα συνεχίσει  

για  ,ακόμη, έξι χρόνια στο τιμόνι της Τράπεζας της Ελλάδος. Τον καλωσορίζουμε.                                                                                                                                            

Η ανανέωση της θητείας του κ. Στουρνάρα έγινε με  αναφορά στην 

<<ανεξαρτησία>> και στο <<καταστατικό>> της Τράπεζας της Ελλάδος.                                                            
<<Η κυβέρνηση λαμβάνοντας υπόψη την   ανεξαρτησία και το καταστατικό της ΤτΕ…>>.  
Αυτή η αναφορά της κυβέρνησης, παράλληλα με την δεδηλωμένη βούληση του                                 

κ .Διοικητή για: <<<άρση των κρατήσεων των ν.4051/12 και 4093/12>>΄( Γ.Σ. 20/1/20),                           

όπως ,και η δημόσια εκτίμησή του:                                                                                                                                                      
<< Η ΤτΕ θεωρεί την κατάργηση  των κρατήσεων νόμιμη ,θέση  η οποία έχει  και την 

επικύρωση  του Νομικού Συμβουλίου  της Τράπεζας >>, ακόμη η τελευταία δέσμευσή 

του: <<καλύτερη επιλογή  για την επίλυση του θέματος ( παύση  των δύο 

αντισυνταγματικών κρατήσεων) είναι η ταύτισή του  με την απόφαση της πιλοτικής δίκης, 

παρόλο ότι δεν την επηρεάζει >> ,                                                                                                                            

τα παραπάνω  στοιχειοθετούν το πλέγμα των επιχειρημάτων πίσω από το οποίο, ο 

ΣΣΤΕ, με ενιαία θέση, επιβάλλεται  να απαιτήσει την επίλυση του  θέματος ,από την 

πρώτη, κιόλας, εθιμοτυπική επίσκεψη   που το Δ.Σ. του Συλλόγου μας θα έχει μαζί 

του. Οι καιροί επιβάλλουν όπως αποτελέσουν παρελθόν η αλαζονεία και oi 

επικίνδυνες ,διχαστικές  εντάσεις στον Σύλλογο Συνταξιούχων.                                                                                                        

Ο κ. Διοικητής με την ψυχραιμία και το κύρος της ανανεωμένης θητείας του, 

απόλυτος, τώρα, γνώστης του θέματος, κάτω από το βάρος των παραπάνω 

δεσμεύσεών του, πιστεύουμε ότι δεν θα αφήσει έκθετο τον εαυτό του, πρώτα στην 

μεγάλη οικογένεια των τραπεζοελλαδιτών και στην κοινωνία που αυτοί ενεργούν.. 

Και οι τραπεζοελλαδίτες περιμένουν και  …επιμένουν (!)  . Θα είναι κρίμα για την 

αξιοπιστία, όχι μόνον του ιδίου ,αλλά και του ιδρύματος  και των θεσμών 

γενικότερα . Με δημοσιευμένη την απόφαση του ΣτΕ ( πιλοτική δίκη ),   

αναμενόμενο είναι να ενεργήσει ανάλογα   ( παύση περικοπών – επιστροφή 

αναδρομικών 11 μηνών ).                                                                                                                               
Άλλωστε ο κ. Μητσοτάκης τον επέλεξε για την <<ανεξαρτησία και το καταστατικό>> 

της Τράπεζας της Ελλάδος. και αυτό το καταστατικό , πέραν άλλων, ορίζει                                                                    

<< Οι Διευθυνταί  και υπάλληλοι της Τραπέζης  λαμβάνουσι  τον μισθόν αυτών ,την 

σύνταξιν  ή οιασδήποτε άλλας αμοιβάς  υπό τους υπό  του Γενικού Συμβουλίου  

τιθέμενους όρους>> .                                                                                                                                

Τέλος , πέραν άλλων, η  πρόσφατη  <<πρόσθετη  πρόβλεψη >> των  197,9 εκ. ευρώ  

στον τελευταίο ισολογισμό της ΤτΕ , σηματοδοτεί μία απόφαση που δεν πρέπει να 

καθυστερήσει άλλο(!). 

                                                         Η Συντονιστική Γραμματεία 


