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Ανακοίνωση Νο 20
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 01/11/2019
Συναδέλφισσες συνάδελφοι,
Άλλη μία φορά λίγο μετά την ολοκλήρωση του Γενικού Συμβουλίου της Τράπεζας,
δυστυχώς, είχε διαρρεύσει το σύνολο των συζητήσεων που είχαν διαμειφθεί και των
αποφάσεων που ελήφθησαν κατά τη διάρκεια της συγκεκριμένης συνεδρίασης.
Αυτά τα συμπτώματα εκφυλισμού που υπονομεύουν τη λειτουργία του Γενικoύ Συμβουλίου
θεωρούνται τα τελευταία 3-4 χρόνια ως συνήθη διαδικασία, καθότι έχουν υπάρξει επανειλημμένα
διαρροές τόσο στον τύπο όσο και σε συνδικαλιστές συγκεκριμένων παρατάξεων που δεν έχουν
κανένα απολύτως θεσμικό ρόλο. Οι συγκεκριμένοι χρησιμοποιούν μάλιστα τις ανεύθυνες αυτές
διαρροές όχι για να διαφωτίσουν τους συναδέλφους μας για το τι πραγματικά συμβαίνει, αλλά
προσαρμόζοντάς τες εξυπηρετούν τις δικές τους συνδικαλιστικές σκοπιμότητες με αποτέλεσμα να
τους παραπληροφορούν!!!
Δεν θυμόμαστε τα τελευταία τουλάχιστον σαράντα χρόνια να έχουν υπάρξει παρόμοιες
ενέργειες που να προσβάλλουν το κύρος της ίδιας της Τράπεζας, που ως γνωστόν έχει περάσει
στη συνείδηση των πολιτών σαν ένας από τους λίγους θεσμούς που λειτουργούν άψογα και
αποτελεσματικά στην ελληνική πραγματικότητα.
Όπως έχουμε αναφέρει και στο παρελθόν, την κύρια ευθύνη για αυτήν την εξέλιξη φέρει
ο Πρόεδρος του Γενικού Συμβουλίου που ως Διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας θα έπρεπε να είχε
επιβάλλει τις ανάλογες διαδικασίες που θα διασφαλίσουν την εχεμύθεια που απαιτείται για τη
σωστή λειτουργία του Οργάνου. Ταυτόχρονα όμως, θα πρέπει να επισημάνουμε και την αρνητική
συμπεριφορά περιορισμένου αριθμού συμβούλων που δυστυχώς υποβαθμίζουν το επίπεδο του
Γενικού Συμβουλίου της Τράπεζας τα τελευταία χρόνια.
Μετά την πρόσφατη ανάρτηση της ανακοίνωσης του συν. Κ. Ευσταθίου στο διαδίκτυο με τίτλο
«Εξελίξεις στο σημερινό Γενικό Συμβούλιο της ΤτΕ (1/11/2019)», ο Πρόεδρος του Συλλόγου
Συνταξιούχων επιβεβαίωσε σε τηλεφωνική επικοινωνία με τη Διευθύντρια Ανθρώπινου
Δυναμικού κα Άννα Παξινού και τον Πρόεδρο του ΣΥΤΕ κ. Ευάγγελο Γερανιωτάκη το τι πραγματικά
διημείφθη στο Γ.Σ. της Τράπεζας για τα θέματα που μας αφορούν αναλυτικά:

1. Απονομή Συντάξεων : Σε ερώτηση συμβούλου προς τον κ. Διοικητή για το τι πρόκειται να
γίνει με το θέμα της απονομής συντάξεων, καθότι υπάρχει μεγάλη καθυστέρηση στο
θέμα αυτό, ο Διοικητής απάντησε συγκεκριμένα ότι «Θα συνεδριάσει το Συμβούλιο
Ασφάλισης το επόμενο χρονικό διάστημα ώστε να δοθεί λύση στο θέμα της
απονομής συντάξεων». Τίποτα παραπάνω. Όλα τα υπόλοιπα είναι εικασίες του ίδιου του
συναδέλφου Ευσταθίου που για ευνόητους λόγους προκρίνει τη διαδικασία που θα πρέπει να

ακολουθήσει κατά την άποψή του τόσο ο κ. Διοικητής όσο και οι υπόλοιποι Γενικοί Σύμβουλοι.
Ο κ. Διοικητής ανέφερε ότι θα συζητηθεί το θέμα εντός του μηνός Νοεμβρίου, στο επόμενο
δηλαδή Γενικό Συμβούλιο (25/11/2019), αλλά το θέμα «της προσφυγής στη βοήθεια
εξωτερικών συμβούλων» για θέματα αξιολόγησης του προσωπικού της Τράπεζας και όχι το
θέμα της απονομής συντάξεων όπως ψευδώς αναφέρει ο συν. Κ. Ευσταθίου!!!

2. Εγκρίθηκε η χορήγηση του ποσού των 20.000€ μετά από αίτημα του ΣΣΤΕ που αποτελεί
την επιχορήγηση της Τράπεζας για το Λογ/σμο Αλληλεγγύης που διαχειρίζεται ο Σύλλογος
από το 2014. Αντίστοιχο ποσό θα καταθέσει και ο Σύλλογος Συνταξιούχων στο συγκεκριμένο
λογ/σμο.

3. Με αφορμή τη συζήτηση για την έγκριση του ποσού των 20.000€ για το Λογ/σμο Αλληλεγγύης
του Συλλόγου Συνταξιούχων, ετέθη από τον Πρόεδρο του ΣΥΤΕ στον κ. Διοικητή το θέμα της
παύσης των κρατήσεων των δύο νόμων (Ν4051 & Ν4093) του 2012. Ο κ. Διοικητής επανέλαβε
τις γνωστές απόψεις του «Θα πρέπει να περιμένουμε την κυβέρνηση να δούμε πως θα
συμπεριφερθεί στο συγκεκριμένο θέμα της εφαρμογής των αποφάσεων του ΣτΕ, θα
πρέπει η θέση που θα κρατήσουμε ως Τράπεζα Ελλάδος στο θέμα αυτό να είναι
υπεύθυνη». Ο Πρόεδρος του ΣΥΤΕ συνέχισε την παρέμβασή του λέγοντας «Κ. Διοικητά μη
μας μιλάτε εμάς για υπευθυνότητα όταν γνωρίζετε ότι τόσο εμείς όσο και οι συνταξιούχοι όταν
μας ζητήθηκε από εσάς και τον κ. Μητράκο να μην προχωρήσουμε στην υλοποίηση των
αποφάσεων του ΣτΕ όσο διαρκούσε η 4η αξιολόγηση για να μην στοχοποιηθεί η ΤτΕ το είχαμε
αποδεχθεί. Τώρα λοιπόν δε σας ζητάμε να επιστρέψετε τα αναδρομικά για τα οποία αναμένεται
κυβερνητική ρύθμιση, αλλά την παύση των κρατήσεων ΜΟΝΟΝ!». Δυστυχώς σε αυτήν την
ξεκάθαρη θέση ο κ. Διοικητής απάντησε ότι «θα δοθεί συνολική λύση στο πρόβλημα».
Ο Πρόεδρος του ΣΥΤΕ μας ενημέρωσε ότι κανένας από τους υπόλοιπους συμβούλους όχι
μόνον δεν υποστήριξε την παρέμβασή του αυτή αλλά δεν εξέφρασαν την
παραμικρή άποψη για το θέμα. Δεν είναι άλλωστε η πρώτη φορά που παραμένουν
αμέτοχοι, το έχουμε επισημάνει άλλωστε και σε προηγούμενες ανακοινώσεις του Συλλόγου
μας.

4. Καθολικό Δάνειο: Σε ερώτηση Συμβούλου αν υπάρχει δυνατότητα επαναχορήγησης του ως
άνω δανείου τις εορτές των Χριστουγέννων η Διευθύντρια Ανθρώπινου Δυναμικού που
συμμετέχει στο Γενικό Συμβούλιο της Τράπεζας απάντησε ως εξής «Το Καθολικό Δάνειο
έχει συγκεκριμένους κανόνες χορήγησης καθότι αφορά το σύνολο των
συνταξιούχων και ακολουθείται συγκεκριμένη διαδικασία που καθιστά αδύνατη τη
χορήγησή του πριν την ολοσχερή εξόφλησή του. Βεβαίως θα έλθει ως θέμα στο
επόμενο γενικό Συμβούλιο ώστε να εγκριθεί η επαναχορήγησή του για να μην
υπάρξουν επιπρόσθετες καθυστερήσεις στη διαδικασία, αλλά με την προϋπόθεση
ότι θα εξοφληθεί πλήρως». Κάνουμε γνωστό στους συναδέλφους ότι η εξόφληση του
δανείου ολοκληρώνεται στις 31/1/2020. Άλλη μια φορά δυστυχώς παραπληροφορεί τους
συναδέλφους εκμεταλλευόμενος τις εύλογες ανάγκες που μπορεί να έχει ο καθένας από εμάς.
Αυτές ήταν οι εξελίξεις στο Γενικό Συμβούλιο της Τράπεζας (1/11/2019) με τα θετικά και
αρνητικά που μπορεί να επισημάνει ο καθένας, αλλά είναι η αλήθεια και θα πρέπει να τη
διαφυλάξουμε με κάθε τρόπο. Επίσης ο Σύλλογος γνωστοποιεί επισήμως τις πηγές από όπου
προέρχεται η πληροφόρηση του και δεν κάνει αόριστες αναφορές σε «κουκουλοφόρους
πληροφοριοδότες».
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