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   Αθήνα 26.2.2015 
 

To Γενικό Συμβούλιο της ΤτΕ αποφάσισε την Τετάρτη 25.2.2015, 

εν όψει της λήξης της θητείας του Υποδιοικητή κ. Ιωάννη 

Παπαδάκη, να προτείνει στο Υπουργικό Συμβούλιο το διορισμό του εν ενεργεία 

συναδέλφου μας κ. Θεόδωρου M. Μητράκου στη ανωτέρω θέση.  

 

Ο συνάδελφος κ. Θεόδωρος Μητράκος είναι σε όλους μας ή στους περισσότερους από 

εμάς γνωστός, με την πολυετή παρουσία του στην Τράπεζα. Αριστούχος των Οικονομικών 

Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και διδάκτορας του 

Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (Μ.A., PhD in 

Economics) προσελήφθη στην Τράπεζα, με διαγωνισμό, το 1997 και έκτοτε υπηρετεί στη 

Δ.Ο.Μ. Έχει συμμετάσχει σε πολλά διεθνή συνέδρια και διαθέτει πλούσια ερευνητική και 

εκπαιδευτική εμπειρία. Η έρευνά του επικεντρώνεται σε θέματα αγοράς εργασίας, 

ευρωπαϊκής και νομισματικής πολιτικής, διανομής εισοδήματος και αγοράς ακινήτων. Είχε 

συμμετοχή στα συνδικαλιστικά δρώμενα του χώρου με πολιτική και συνδικαλιστική άποψη 

που ουδέποτε απέκρυψε, αλλά πάντα με ευθύτητα και ευθυκρισία εξέφρασε.  

 

Για το χώρο μας είναι θετικό γεγονός η τοποθέτηση ενός εν ενεργεία συναδέλφου μας στη 

θέση αυτή, από την οποία του ευχόμαστε να έχει αποτελεσματική παρουσία για το καλό 

της Τράπεζας και των συναδέλφων. Ευχόμαστε επίσης να μη ξεχάσει ποτέ το ρόλο και τη 

θεσμική ανεξαρτησία της ΤτΕ στο κέλυφος της οποίας συνυπάρχουν όχι μόνο οι 

λειτουργίες της ως μέλος του Ευρωσυστήματος των Κεντρικών Τραπεζών, αλλά και τα 

εργασιακά, μισθολογικά και συνταξιοδοτικά δικαιώματα του προσωπικού, όπως εξ άλλου 

αποδέχθηκε και ο νυν Υπουργός Οικονομικών κατά την ομιλία του στην Τράπεζα.  

 

Θέλουμε να πιστεύουμε πως η παρουσία του θα συνδεθεί με την επικράτηση των αρχών 

της διαφάνειας και της αξιοκρατίας στην υπηρεσιακή λειτουργία της Τράπεζας, σε αντίθεση 

με πρακτικές συνδιοίκησης και συνδιαχείρισης, που  επικράτησαν τα τελευταία χρόνια και 

στην Τράπεζα. 

 

H μη ψήφιση, στο Γενικό Συμβούλιο, του συνάδελφου κ. Θεόδωρου Μητράκου για τη θέση 

του Υποδιοικητή, μόνο από το Πρόεδρο του Σ.Υ.Τ.Ε., συνάδελφο κ. E. Γερανιωτάκη, 

(χωρίς απόφαση του Δ.Σ.) αποτελεί πολιτικό και συνδικαλιστικό ατόπημα για τον 

επικεφαλής της ΠΑΣΚΕ στην Τράπεζα. Η στάση του αυτή πιστεύουμε πως δεν εκφράζει 

την πλειοψηφία των εν ενεργεία και συνταξιούχων συναδέλφων.  
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Εύα, Λεμπέσης Παναγιώτης, Μαγκλάρας Κώστας, Μελισσείδου Ελένη, Μοσχονησίου 
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