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ΙΣΧΥΡΗ ΣΤΗΡΙΞΗ M. DRAGHI ΣΤΗ ΘΕΣΜΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ
ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΤΗΣ
Ισχυρή στήριξη παρείχε ο Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας κ. Mario
Draghi σε σχέση με τις απόπειρες κυβερνητικών παρεμβάσεων στην ανεξάρτητη
λειτουργία της Τράπεζας της Ελλάδος και του Εποπτικού της Έργου, αλλά και
στον Διοικητή κ. Γιάννη Στουρνάρα προσωπικά, στη συνάντηση που είχε την
Πέμπτη, 23/11/2017, με εκπροσώπους ευρωπαϊκών συνδικάτων από 21 Κεντρικές
Τράπεζες, υπό την αιγίδα της ΕΣΟΚΤΕ, της UNI Europa και της EPSU, στο πλαίσιο του
Κοινωνικού Διαλόγου.
Κατά την προπαρασκευαστική συνάντηση των συνδικαλιστικών αντιπροσωπειών, η
ελληνική αντιπροσωπεία, που αποτελείτο από τον Γενικό Γραμματέα του ΣΥΤΕ, Π.
Θεοτοκάτο και το Μέλος του Δ.Σ., Κ. Βουτσινά, είχε ενημερώσει τους συμμετέχοντες για
τις επαναλαμβανόμενες παρεμβάσεις στελεχών της ελληνικής κυβέρνησης στο εποπτικό
έργο, στα ασφαλιστικά θέματα ιδιωτικού δικαίου και στις εσωτερικές διοικητικές
διαδικασίες, καθώς και για τα συναφή επιθετικά δημοσιεύματα του φιλοκυβερνητικού
τύπου, ζητώντας να ερωτηθεί ο Πρόεδρος της ΕΚΤ γι’ αυτά τα θέματα, που ξεκάθαρα
επηρεάζουν την ανεξάρτητη λειτουργία της κεντρικής Τράπεζας της Ελλάδος και
σκόπιμα ρίχνουν μια σκιά αμφιβολίας για τις επαγγελματικές και ηθικές αρχές του
προσωπικού της στην Ελληνική κοινωνία.
Στο σχετικό ερώτημα που του έθεσε ο συντονιστής των συνδικαλιστικών
αντιπροσωπειών και εκπρόσωπος της EPSU Wolfgang Hermann, ο Ευρωπαίος
Κεντρικός Τραπεζίτης δήλωσε ότι δύο μέρες πριν, βρέθηκε στο Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο, όπου τον ρώτησαν σχετικά με τις επιθέσεις που υφίσταται ο
Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος και επανέλαβε πολλές φορές ότι αυτό στην
ΕΚΤ το θεωρούν μη ανεκτό και ότι είναι εξουσιοδοτημένοι από τη Συνθήκη της ΕΕ
να προστατεύουν την ανεξαρτησία των Κεντρικών Τραπεζών γιατί είναι
αναπόσπαστο κομμάτι του Καταστατικού της ΕΚΤ. Επεσήμανε ότι η Ευρωπαϊκή
Επιτροπή είναι επίσης θεματοφύλακας της Συνθήκης. Σε μία περίπτωση μάλιστα
χρειάστηκε να ζητήσουν από την Επιτροπή, με επιστολή του ίδιου προς τον Πρόεδρό της,
να ξεκινήσει μία διαδικασία εναντίον της χώρας που η κυβέρνησή της επιτίθετο στην
ανεξαρτησία της Κεντρικής Τράπεζας. Επίσης τόνισε ότι ο Διοικητής της Τράπεζας της
Ελλάδος παραμένει ένα έμπιστο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΚΤ και ότι
έχουν πλήρη, πλήρη εμπιστοσύνη σε εκείνον. Επομένως, σημείωσε, ποτέ δεν
παραλείπουν να προστατεύουν τις Εθνικές Κεντρικές Τράπεζες μέσω της φωνής τους,
πρώτο και σημαντικότερο, και μέσω όλων των νομικών μέσων που η Συνθήκη της
Ευρωπαϊκής Ένωσης τους παρέχει.
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