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Αθήνα, 14 Ιουνίου 2019

Ανακοίνωση Νο 11
Η ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ
ΣΤΟ ΣΗΜΕΡΙΝΟ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΕΝ ΤΙΜΑ ΤΟ ΡΟΛΟ ΤΟΥ
ΩΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΤΡΑΠΕΖΙΤΗ
Συναδέλφισσες συνάδελφοι,
Η αρνητική θέση του Διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας και τα επιχειρήματα που
χρησιμοποίησε κατά τη σημερινή συνεδρίαση του Γενικού Συμβουλίου στο επίμονο αίτημα των
μελών του Βαγγέλη Γερανιωτάκη και Νίκου Σκορίνη, να συζητηθεί το θέμα της κατάργησης των
κρατήσεων όπως είχε αποφασισθεί από το Συμβούλιο Ασφάλισης που συνεδρίασε μετά από
πρόσκληση του ιδίου, δεν τιμά το ρόλο του ως ανεξάρτητου τραπεζίτη.
Υπενθυμίζουμε πως από το Γ.Σ. της 20.5.2019 είχε προσδιοριστεί και είχε δοθεί η σχετική
εντολή από τον ίδιο το Διοικητή στην αρμόδια Διευθύντρια, να προετοιμάσει το θέμα της παύσης
των κρατήσεων, για να συζητηθεί στο σημερινό Γενικό Συμβούλιο. Με πρόσχημα όμως την
προκήρυξη των βουλευτικών εκλογών, ο κ. Διοικητής όχι μόνο δεν ενέταξε το συγκεκριμένο θέμα
στην Η.Δ. του Γ.Σ., παραβιάζοντας την ομόφωνα εκφρασμένη θέληση των μελών του και τη δική
του εντολή, αλλά ως άλλος Καίσαρας απείλησε τα μέλη του Γενικού Συμβουλίου της ΤτΕ,
πως αν προχωρήσουν σε απόφαση με οποιονδήποτε τρόπο πριν τις εκλογές, θα τον βρουν
απέναντι και θα πρέπει να περάσουν πάνω από το πτώμα του!!! Δυστυχώς η παραπάνω εξέλιξη
πιστοποιεί, πως η ανεξαρτησία της ΤτΕ και του προσωπικού της, δεν αποτελεί μια γενική αρχή για
όλους και για όλα, αλλά μια δυνατότητα χρήσης κατά το δοκούν.
Ταυτόχρονα οι προσωπικές απόψεις του Κυβερνητικού επιτρόπου πως ο χώρος μας είναι
γενικότερα στοχοποιημένος ήρθαν να προστεθούν στο αρνητικό κλίμα που είχε δημιουργήσει με
τις απόψεις του ο κ. Διοικητής.
Οφείλουμε όμως να τονίσουμε, την ειλικρινή διάθεση που επεδείχθη από τις τοποθετήσεις
μελών του Γενικού Συμβουλίου, οι οποίοι όχι μόνο χαρακτήρισαν δίκαιο το αίτημα των
συνταξιούχων, αλλά ζήτησαν αυτό να έρθει και να συζητηθεί στο επόμενο Γενικό Συμβούλιο στις
15.7.2019, αφαιρώντας έτσι κάθε επιχείρημα προεκλογικών σκοπιμοτήτων. Επειδή όμως η
έκφραση καλών προθέσεων και ευχών των Γενικών Συμβούλων, ακόμα και δεσμεύσεων εντός
Γενικού Συμβουλίου δεν αρκούν, πρέπει ΟΛΟΙ αυτοί που τοποθετήθηκαν θετικά, από
κοινού με τον πρόεδρο του ΣΥΤΕ, που έχει ήδη εκδηλώσει έμπρακτα με επιστολή την δέσμευσή
του, να προβούν αντιστοίχως στις ενδεδειγμένες ενέργειες πριν τις 7 Ιουλίου 2019, ώστε στις
15/7/2019 το συγκεκριμένο θέμα να έχει συμπεριληφθεί στην Η.Δ. του Γ. Σ., και το κάθε μέλος

να αναλάβει πλήρως τις ευθύνες του.

Συναδέλφισσες συνάδελφοι,
Το Δ.Σ. του Συλλόγου μας, θεωρεί αδιανόητη κάθε σκέψη για παράταση της εκκρεμότητας
και του εμπαιγμού των συνταξιούχων μας πέραν της 15 Ιουλίου 2019. Θα παρακολουθούμε στενά
τις εξελίξεις και είμαστε έτοιμοι για κάθε ενέργεια που θα χρειασθεί για την θετική κατάληξη του
θέματος.
Τέλος θέλουμε δημόσια να ζητήσουμε από όλους εκείνους που έχουν αποδεδειγμένα
υποστηρίξει τις προσπάθειες μας για την επίλυση του δίκαιου αιτήματός μας, να συνεχίσουν να το
πράττουν.
Με συναδελφικούς χαιρετισμούς
Το Διοικητικό Συμβούλιο

