
 1 

  

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  

ΜΕΛΟΣ: Ο.Τ.Ο.Ε - Ε.Κ.Α.  

ΣΙΝΑ 18 - 106 72 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210 3669180, 1,2,4,5, FAX: 210 3669414  

mail: syta@atticabank.gr  

                               Αριθ. Αποφ. Πρωτ. Αθηνών 754/1974      

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΔΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Δ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ 

ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ATTICA BANK THN 28/7/2017 
 

Κυρίες και Κύριοι, 
Είθισται τέτοια εποχή κάθε χρόνο να προσπαθούμε ξεπερνώντας τα ούτως ή άλλως δεδομένα 
απολογιστικά στοιχεία προηγούμενης διαχειριστικής χρήσης που επισταμένως μελετάμε και 
αμέσως μετά κρίνουμε αναλόγως, θετικά ή αρνητικά, να προβάλλουμε στους μετόχους, 
ουσιαστικά στην επενδυτική κοινότητα, το παρόν και το μέλλον της Τράπεζας, αναπτύσσοντας 
σε γνώση τους την επιχειρησιακή στρατηγική, τα στάδια εξέλιξής της, τη μεθοδολογία του 
λειτουργικού μοντέλου, τις προσδοκίες ωφελημάτων και τους τομείς της οικονομίας που θα 
επικεντρωθούμε προκειμένου στα εναρμονισμένα ρυθμιστικά πλαίσια του ελεύθερου 
ανταγωνισμού προσφερόμενων προϊόντων και παρεχόμενων υπηρεσιών, τουτέστιν 
τραπεζικών εργασιών, να δικαιολογήσουμε την ανάγκη να υπάρξει συνέχεια στην 
αυθύπαρκτη πορεία της Attica Bank, συνάμα, δε, και αποτελεσματικότητα, που, στη γλώσσα 
των αγορών, σημαίνει δημιουργία εσωτερικού κεφαλαίου και κερδοφορία, αλλά και σύμφωνα 
με το εγκεκριμένο από την ΕΕ μοντέλο «Ευρώπη 2020» σημαίνει στροφή στη γνώση και την 
καινοτομία, την κοινωνική οικονομία της αγοράς και την κοινωνική επιχειρηματικότητα, που με 
τη σειρά τους θα δώσουν το δικαίωμα στην εργασία, την κοινωνικοοικονομική ανέλιξη και τα 
ανθρώπινα δικαιώματα. 
 

Μετά από 10ετία σχεδόν ύφεσης και κρίσης ελέω μνημονίων και ασκούμενων επί δεκαετίες 
νεο-«φιλελεύθερων» πολιτικών ναι μεν δειλά αλλά αισιόδοξα διαφαίνεται μια μικρή αύξηση 
της εργασίας στη χώρα μας, παρά τη στασιμότητα του ΑΕΠ, όμως, επουδενί αυτή μπορεί να 
κριθεί ικανοποιητική στα προαναφερόμενα κοινοτικά πλαίσια πολλώ δε μάλλον συμβατή με 
τις θέσεις των Συνδικάτων σε Ελλάδα και Ευρώπη, μιας και στηρίζεται σε ελαστικές και 
χαμηλότερης ποιότητας μορφές απασχόλησης, κυρίως αμοιβής, που κάθε άλλο παρά τιμούν 
μια ευνομούμενη Πολιτεία και φυσικά δεν κινούν την αγορά. Αντί, λοιπόν, ν’ αποθεώνουμε τις 
μέρες αυτές το ελλιπές γεγονός, καλύτερο είναι να κρατάμε χαμηλούς τόνους και να εμείνουμε 
στην προσπάθεια για ηρεμία στο κοινωνικοοικονομικό περιβάλλον, προσέλκυση 
μακροπρόθεσμων επενδυτικών κεφαλαίων, στήριξη σοβαρών επιχειρηματικών πρωτοβουλιών 
και επανεκκίνηση του χρηματοπιστωτικού συστήματος, όπου μέρος του έχει παραμείνει –
κόντρα σε όλα– η Τράπεζα Αττικής, χάριν, φυσικά, των ιστορικών μετόχων της, ΤΣΜΕΔΕ-
ΕΤΑΑ και ΛΑΚ, αλλά και των νεότερων ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ και του διόλου ευκαταφρόνητου για τη 
συγκυρία free float του 35%, καθώς και του άρρηκτου διαχρονικά ιστού που σχημάτιζαν με 
τους μετόχους και την Πολιτεία Διοικήσεις – management – πελάτες και εργαζόμενοι της 
Τράπεζας. 
 

Έτσι, φτάσαμε έως εδώ, συνεχίζοντας, όμως, πια, την εταιρική προσπάθεια επιβεβαίωσης 
αφενός της βιωσιμότητάς μας και αφετέρου της χρησιμότητάς μας σ’ ένα ολοένα και 
περισσότερο συρρικνούμενο βάσει παραδοσιακών μοντέλων λειτουργίας Τραπεζών 
ανταγωνισμό.  
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Σε συνδυασμό με την υποχρέωση εναρμόνισης της Τράπεζάς μας στις με ξεχωριστή 
δριμύτητα – δικαίως ή αδίκως– διαπιστώσεις – εντολές των εποπτικών αρχών, ΤτΕ και SSM, 
μ’ έναν αποδεδειγμένα άριστο υπηρεσιακό μηχανισμό με παλαιά δοκιμασμένα και άξια ν’ 
ανταπεξέρχονται στις εκάστοτε δυσκολίες στελέχη, αλλά και νέα, έμπειρα και ικανά, που 
ήρθαν στο κατάλληλο timing με τη νέα Διοίκηση να συνδράμουν και να καθοδηγήσουν, 
αντίστοιχα, την προσπάθεια μετάβασης της Attica Bank στη νέα εποχή των Τραπεζών και της 
υπό διαμόρφωση νέας πελατειακής βάσης, όπου η επίδραση της τεχνητής νοημοσύνης, της 
ψηφιακής λειτουργίας και της ρομποτικής θα είναι καταλυτική για την εταιρική ή μη συνέχεια 
της οποιασδήποτε «σημαντικής» ή «λιγότερο σημαντικής» φαινομενικά για τη συστημική 
ισορροπία Τράπεζας, καλούμαστε, σήμερα, από κοινού και με συγχρονισμό ν’ αποτελέσουμε 
τον ενωτικό κρίκο μιας μακράς αλυσίδας επιτυχιών που αποτέλεσμά τους είχαν να 
βρισκόμαστε όλοι εμείς εδώ και να προσπαθούμε για το καλύτερο.  
 

Στο σημείο αυτό νοιώθω την υποχρέωση να επισημάνω για πολλοστή φορά πως είναι 
ολέθριο λάθος η ποινικοποίηση του επαγγέλματός μας που δυστυχώς τελείται σ’ έναν 
κυκεώνα σύγχυσης ρόλων και καταστάσεων ελέω εντυπώσεων, ίσως, όμως, και 
ξεκαθαρίσματος λογαριασμών από εμπλεκόμενα στην οικονομία επιχειρηματικά και πολιτικά 
συμφέροντα. Δεν είναι δυνατόν να κατηγορούνται σήμερα ή αύριο τραπεζικά στελέχη ή και 
διοικητικοί παράγοντες επειδή έκαναν πολύ απλά τη δουλειά τους, μοχλεύοντας τα ενεργητικά 
των Τραπεζών, σύμφωνα με τα εγκεκριμένα και τοις πάσι γνωστά καθότι προ-εγκεκριμένα και 
δημοσιευμένα budgets, αλλά και τα υλοποιούμενα μεγέθη του εκάστοτε προϋπολογισμού του 
κράτους. Έντιμοι τραπεζοϋπάλληλοι που κινούνταν βάσει του ισχύοντος τότε 
νομοκανονιστικού πλαισίου που είχαν πλήρως απελευθερωμένες τις τραπεζικές εργασίες και 
επέτρεπαν την άσκηση τιμολογιακών πολιτικών βάσει του ανταγωνισμού, του εταιρικού 
συμφέροντος, αλλά και των κοινωνικών στόχων που η ίδια η Πολιτεία έθετε!  
 

Θέλω να πιστεύω, αλλά και εκ μέρους όλων μεταφέρω, θέλουμε να πιστεύουμε, πως σύντομα 
το διεξαγόμενο «κυνήγι μαγισσών» θα σταματήσει ώστε το τραπεζικό σύστημα να ξεκινήσει 
να χρηματοδοτεί επιτέλους τις πραγματικές ανάγκες της εθνικής οικονομίας και τα τραπεζικά 
στελέχη να αφοσιωθούν απερίσπαστα και πάλι στις επαγγελματικές τους υποχρεώσεις. Έως, 
όμως, να συμβεί αυτό, η προστασία όλων πρέπει να είναι έμπρακτη, ουσιώδης και 
αποτελεσματική.  
 

Κυρίες και Κύριοι, 
Για το μέλλον της Τράπεζας φέτος δεν θα πω πολλά. Τα έχει πει η Διοίκηση και το 
management. Συμφωνούμε και παλεύουμε καθημερινά ο καθένας ξεχωριστά και όλοι μαζί από 
τα μετερίζια των γκισέ και των μετόπισθεν για το καλύτερο. Θα μου επιτρέψετε, όμως, να 
επαναλάβω, πως η Attica Bank οφείλει να εκσυγχρονιστεί, να τολμήσει, να μπει σε 
στοχευμένα μερίδια αγοράς, να πιστέψει και να στηρίξει την κοινωνική οικονομία της αγοράς 
και την κοινωνική επιχειρηματικότητα. Να παλέψει με τη σειρά της να γίνει Τράπεζα 
Επιλογής! Γιατί, μήπως θα μας χάλαγε, από Τράπεζα σήμερα των Ασφαλιστικών Ταμείων, 
διαχρονικός στόχος που έστω και με τα πάνω και κάτω του τελικά επιτεύχθηκε, να 
μπορέσουμε να ενδυναμώσουμε σύντομα τη μετοχική μας βάση, άρα και τα κεφάλαιά μας, με 
συμμετοχές διεθνούς εμβέλειας και πρότυπης συνεργατικής διαχείρισης και τεχνογνωσίας 
Ασφαλιστικών Ταμείων των ΗΠΑ, του Καναδά ή της Νορβηγίας;   
 

Υπερψηφίζουμε ανεπιφύλακτα όπως αυτά παρουσιάστηκαν τα πεπραγμένα 
διαχειριστικής χρήσης της Τράπεζας έτους 2016, διατηρώντας όπως πάντα άλλωστε 
πράττουμε την άποψη πως στο χέρι των κοινωνικών εταίρων της είναι τα πράγματα να 
πάνε ακόμα καλύτερα. Το ανθρώπινο δυναμικό ήταν, είναι και θα παραμείνει το 
πολυτιμότερο κεφάλαιο για την Attica Bank! 

                   Σας ευχαριστώ, 


