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ΓΙΑ ΜΙΑ ΒΙΩΣΙΜΗ & ΕΞΙΣΟΥ ΧΡΗΣΙΜΗ EΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ          

 

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι, 
 

 Σε κλίμα αρραγούς ενότητας και πλήρους κατανόησης της δύσκολης κατάστασης που διέρχεται 
ελέω παρατεταμένης ύφεσης της οικονομίας το ούτως ή άλλως ευάλωτο στις διεθνείς κρίσεις και 
πολιτικοοικονομικές πιέσεις εγχώριο τραπεζικό σύστημα διεξήχθη χθες η Έκτακτη Γενική Συνέλευση 
μετόχων της Attica Bank. 
 

Βασικός μέτοχος, ΤΣΜΕΔΕ – ΕΤΑΑ, 2ος τη τάξη μέτοχος ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ και λοιποί μέτοχοι που 
προσέγγισαν το 80% του μετοχικού κεφαλαίου έδωσαν με το παρών τους, τις ρηξικέλευθες στάσεις και 
υπερβατικές συμπεριφορές τους, καθώς και τις ομόφωνες αποφάσεις που έλαβαν, το έναυσμα για 
επανεκκίνηση της Τράπεζας, μετά από μια 5-μηνη περίοδο έντονης εσωστρέφειας, που με τη σειρά 
της επέτρεψε σε λογής λογής συμφέροντα που εξυπηρετούσαν τους δικούς τους εμφανείς και μη 
σκοπούς, να εισχωρήσουν στα ενδότερα, παραβιάζοντας με τα λεγόμενα και γραφόμενά τους, 
καταφανώς, κάθε υπαρκτό ακόμα στη σήμερον κώδικα ηθικής και δεοντολογίας έναντι ανταγωνισμού, 
πρωτίστως, δε, επιχειρηματικότητας και ανθρώπων.  
  

 Το πραγματικά πολύ ισχυρό νέο διοικητικό σχήμα που ηγείται πια στην Τράπεζα  Αττικής 
με τους κ.κ. Ρουμελιώτη Παναγιώτη και Πανταλάκη Θεόδωρο, Πρόεδρο Δ.Σ. και Διευθύνοντα 
Σύμβουλο, αντίστοιχα, μαζί με τον αποδεδειγμένα σε βάθος χρόνου πανάξιο υπηρεσιακό 
μηχανισμό που στελεχώνεται από 848 επαγγελματίες συνδικαλιζόμενους τραπεζοϋπάλληλους  
που παρά τις αντιξοότητες που συχνά πυκνά προκύπτανε συνεισέφεραν άοκνα και 
αποτελεσματικά στην αντιμετώπιση της κάθε κρίσης, αποτέλεσμα αυτού και η παραμονή της 
Τράπεζας στο ολιγομονοπωλιακό πλέον τραπεζικό τοπίο, καλείται να χαράξει γρήγορα, έξυπνα και 
οραματικά την επιχειρησιακή διαδρομή που αφενός θα καλύψει το χαμένο έδαφος αφετέρου θα 
χαρτογραφήσει την ανταποδοτικότητα που δυνητικά μπορεί να προκύψει από ικανά και αναγκαία 
χρηματοδοτικά ανοίγματα, επενδυτικά προϊόντα και παραγωγικές υπηρεσίες, παράλληλα, δε, να 
προωθήσει καινοτομίες και τεχνικές που θα επιφέρουν στην οιονεί «εθνική» Τράπεζα των 
Ασφαλιστικών Ταμείων μέσω εκσυγχρονισμού, οικονομιών κλίμακας, εκμετάλλευσης ίδιας περιουσίας 
και ευελιξίας οργανογραμματικών δομών τη δημιουργία του τόσο απαραίτητου στις εποχές «κακής» 
τραπεζικής εσωτερικού κεφαλαίου, αλλά και τις βάσεις για αναπτυξιακή κερδοφορία.  
    
  Το οικείο Συνδικάτο εργαζομένων στην Attica Bank καλωσορίζει τη νέα εποχή που 
διαφαίνεται και δεσμεύεται δημόσια πως θα συνεχίσει να στηρίζει θεσμικά την Τράπεζα, τους 
μετόχους και τους πελάτες στην εναγώνια προσπάθειά τους όχι μόνο να επιβιώσουν, αλλά και 
να προσφέρουν υπεραξίες στους ίδιους και την κοινωνία, ενώ για τα μέλη του απαιτεί –στις  
διαβουλεύσεις των κοινωνικών εταίρων που εκ των ων ουκ άνευ είναι να γίνουν θεσμικά– 
ειλικρίνεια, σεβασμό και  αμοιβαιότητα είτε αυτό αφορά κόστος είτε όφελος.  
 

      Για το Δ.Σ. του Σ.Υ.Τ.Α. 
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