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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ No 10 
 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΟΜΕΝΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ ΥΠΟΝΟΜΕΥΟΥΝ. 
ΣΑΦΕΙΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ & ΑΠΤΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ  

ΕΝΙΣΧΥΟΥΝ ΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΤΗΣ ATTICA BANK ΣΤΟΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟ.    
    

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι, 
 

 Μόλις ολοκληρώθηκε η τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου μας όπου 
μετά τις καθιερωμένες ευχές για τη νέα σεζόν 2017-2018 και τη δέσμευση για συνεπή συνέχεια της παρουσίας 
μας στους μαζικούς χώρους της Τράπεζας και τους κοινωνικούς αγώνες το αρμόδιο Διοικητικό Όργανο του 
οικείου Συνδικάτου της Τράπεζας συζήτησε και κατέληξε επί σωρείας «ειδήσεων» που βλέπουν τελευταία το 
φως της δημοσιότητας και συμπεραίνουν συμφωνία ελληνικής και γαλλικής κυβέρνησης για ιδιωτικοποίηση της 
Attica Bank.  
 

Η επίσημη θέση του Συλλόγου μας που αποφασίστηκε και από σήμερα κιόλας θα επικοινωνηθεί 
όπου και όπως πρέπει σε συνέχεια αποφάσεων Γενικών Συνελεύσεων μελών μας και Συνεδρίων ΟΤΟΕ 
και ΓΣΕΕ διατυπώνεται ως εξής:  
 

‘’Το προηγούμενο δεκαπενθήμερο διάφορα δημοσιεύματα που κυκλοφόρησαν και αναπαράχθηκαν  στον 
ημερήσιο και εβδομαδιαίο τύπο, καθώς και στο διαδίκτυο σχετικά με την Attica Bank και το μετοχικό της 
μέλλον, πριν καν ακόμα τεθεί από οπουδήποτε επίσημα θέμα, πολλώ δε μάλλον προκύψει ανάγκη, φτάνουν –
κάποια εξ αυτών– στο σημείο παραβλέποντας νόμους, διαδικασίες και αρχές να βγάζουν την Τράπεζα στο 
σφυρί.  
 

Ειδικότερα, δε, στα πλαίσια της επίσκεψης Μακρόν στη χώρα μας και λίγες μέρες πριν τις εξαγγελίες Τσίπρα 
από το βήμα της 82ης ΔΕΘ για την οικονομία, αποκαλύπτουν κυοφορούμενη διακρατική συμφωνία για επάνοδο 
της Societe Generale στην Ελλάδα και είσοδό της στην Attica Bank. 
 

Χωρίς να λαμβάνουν υπόψη πως η Τράπεζα Αττικής   
 

1ον) υπερκαλύπτει κατά πολύ τα ελάχιστα απαιτούμενα από τη Βασιλεία επίπεδα κεφαλαιακής επάρκειας,  
 

2ον) διαθέτει μετά την ολοκλήρωση της συμφωνίας με την Altridge EDC μια από τις ποιοτικότερες λογιστικές 
καταστάσεις Τραπεζών στην Ελλάδα, 
 

3ον) κοσμεί ήδη με την αυθύπαρκτη παρουσία της στο 1,5% - 2% περίπου μεριδίου της αγοράς τον ούτως ή 
άλλως συρρικνωμένο τραπεζικό ανταγωνισμό με ιδιαίτερη έμφαση τη στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων 
και του τεχνικού κόσμου, που, παραδοσιακά, αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της οικονομικής ζωής του τόπου,  
 

4ον) συνθέτει εν πολλοίς την Τράπεζα των Ασφαλιστικών Ταμείων με το εταιρικό προφίλ της να φέρει εκ των 
πραγμάτων έντονα κοινωνικοοικονομικά χαρακτηριστικά συμπυκνώνοντας απαιτήσεις του ελληνικού λαού για 
το παρόν και το μέλλον, 
 

5ον) ολοκληρώνει με σχέδιο, κόπο και θυσίες των ανθρώπων της την ταχεία προσαρμογή της στο σύγχρονο 
ρυθμιστικό περιβάλλον που ορίζει πλέον τη λειτουργία «σημαντικών» και «μη σημαντικών» κατά τον SSM και 
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την ΕΚΤ Τραπεζών,  κινούμενη σε συνεργασία πάντα με κάθε είδους και τύπου «θεσμό» σε Ελλάδα και ΕΕ στις 
νομοκανονιστικές επιταγές των καιρών και ενώ  
 

6ον) εξετάζει θεσμικά, ιεραρχικά και συντονισμένα τα ενδεδειγμένα για τη βιωσιμότητά της  επιχειρησιακά 
βήματα για την ενίσχυση της αυτόνομης, υγιούς και αναπτυξιακής της πορείας, 
   

κύκλοι συμφερόντων που και στο παρελθόν εποφθαλμιούσαν την Τράπεζα, κάνοντάς της με άλλους τρόπους 
και ενέργειες ζημιά, επανέρχονται τεχνηέντως με διασπορά «ειδήσεων» σε «πρόθυμα» δίκτυα ενημέρωσης, 
παραφιλολογία, υποδείξεις και συμπεράσματα προκειμένου να μπουν ανάχωμα στον υλοποιούμενο ήδη 
αυτεξούσιο επιχειρησιακό σχεδιασμό. 
 

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Υπαλλήλων Τράπεζας Αττικής, αναμένοντας ν’ απαντηθούν 
σύντομα, αρμόδια, δημόσια και καίρια από κυβέρνηση, Ασφαλιστικά Ταμεία – μετόχους, αλλά και Τράπεζα, 
αναπάντητα ερωτήματα που εύλογα γεννούνται από δημοσιεύματα που ευθέως μας αφορούν και μας 
επηρεάζουν, τονίζει με κάθε τρόπο πως 

 

Α) πιστεύει στρατηγικά στο θεσμό της Τράπεζας των Ασφαλιστικών Ταμείων και την περαιτέρω στήριξη της 
παρουσίας τους στο μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας, χωρίς να αποκλείει, βέβαια, υπό όρους που θα έχουν 
να κάνουν με σαφή χρηματοοικονομικά κριτήρια ενίσχυσης της τραπεζικής της δραστηριότητας, την έμπρακτη 
στήριξη της κοινωνικής οικονομίας της αγοράς και της κοινωνικής επιχειρηματικότητας,  
 

Β) παλεύει καθημερινά για την υλοποίηση των εκάστοτε εκπονημένων και υλοποιούμενων business plans που 

στόχο έχουν τη δημιουργία επαναλαμβανόμενων κερδών και εσωτερικού κεφαλαίου, κάτι που μπορεί να 

επιτευχθεί μόνον μέσω επιβεβαίωσης της εταιρικής συνέχειας και του brand name Attica Bank, επιστάμενου 

εκσυγχρονισμού των δομών της, δημιουργίας, προσφοράς και πώλησης σωστά σχεδιασμένων υπηρεσιών και 

προϊόντων, αντίστοιχα, για τη μελετημένη αύξηση του μεριδίου αγοράς που σήμερα κατέχει και 
 

Γ) στηρίζει τη θέση πως η Τράπεζα θα έχει προοπτική μόνο με συνεχόμενη ενδυνάμωση της μετοχικής βάσης 

και της καθαρής της θέσης από μακροπρόθεσμα τοποθετημένα σ’ αυτήν κεφάλαια και μετόχους που θα 

προσδίδουν με την παρουσία, το έργο και την προσφορά τους σύγχρονη τεχνογνωσία και προστιθέμενες 

υπεραξίες.  

Επουδενί είναι η ενδεδειγμένη ώρα να «σπρώχνονται» δημοσιογραφικά ερήμην μάλιστα των σημερινών 
μετόχων – ιδιοκτητών του περιουσιακού στοιχείου Attica Bank, Ασφαλιστικών Ταμείων και free float, των 
ασφαλισμένων, των εργαζομένων, των πελατών, «λευκοί ιππότες» και «σωτήρες» που αδιαμφισβήτητα 
απήλθαν αιφνιδιαστικά και απροειδοποίητα από το εγχώριο τραπεζικό banking, προξενώντας τεράστια ζημιά 
τόσο στην αγορά εργασίας όσο και στον ανταγωνισμό.  
 

Αντ’ αυτού θα περιμέναμε να είχαν γίνει ήδη επίσημες κινήσεις της ελληνικής Πολιτείας, αλλά και των 
επιλεγμένων κατά καιρούς συμβουλευτικών οίκων που εμπιστεύεται, με το αζημίωτο φυσικά, προς συγγενούς 
χαρακτήρα με τα Ασφαλιστικά μας Ταμεία επενδυτικά κεφάλαια και συνεργατικούς οργανισμούς που 
υφίστανται και λειτουργούν με σύνθετα κοινωνικοοικονομικά και χρηματοοικονομικά κριτήρια σε Νορβηγία, 
Καναδά, ΗΠΑ, Αυστραλία και άλλες χώρες.  
 

Δεν μας διαφεύγει άλλωστε της προσοχής πως η ίδρυση Αναπτυξιακής Τράπεζας αποτελεί κορυφαίο 
θέμα της εφαρμοζόμενης κυβερνητικής ατζέντας, ενώ από την 79η ΔΕΘ η Attica Bank εντάχθηκε από τα 
χείλη του μετέπειτα πρωθυπουργού στις δεσμεύσεις του αναπτυξιακού μοντέλου πολιτικής του 
κυβερνώντος κόμματος. 
 

Το οικείο Συνδικάτο της Τράπεζας, αλλά και των άλλων Τραπεζών, μιας και το θέμα αφορά και τον 
τραπεζοϋπαλληλικό κλάδο, παρακολουθούν με νηφαλιότητα, ανοιχτό μυαλό και τεχνοκρατικά τις 
εξελίξεις διατηρώντας σταθερά την αγωνιστική τους εγρήγορση.  
 

Άλλωστε, η Attica Bank έφτασε έως εδώ για να παραμείνει, με τα Ασφαλιστικά Ταμεία να είναι οι κύριοι 
συμμέτοχοι κεφαλαίων της και τους εργαζόμενους σ’ αυτήν ν’ αποτελούν σταθερά θεματοφύλακα 
πεπραγμένων και εγγυητή εξελίξεων.’’ 
                                                Με συναδελφικούς και αγωνιστικούς χαιρετισμούς, 

      Για το Δ.Σ. του Σ.Υ.Τ.Α. 
                                     Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                        Η  ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  
                        ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ                                   ΕΛΕΝΗ  ΤΣΟΓΚΑ 


