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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ No 34 
 

 H ATTICA BANK ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤΙΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΚΑΙΡΩΝ: 

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ NPLs/NPEs – ΤΙΤΛΟΠΟΙΗΣΗ – ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ   

 
Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι, 
 Την ώρα που οι Τράπεζες που παραμένουν εν ζωή στην Ελλάδα –4 συστημικές, Attica Bank, Παγκρήτια – 
Συνεταιριστικές– επισπεύδουν τις εσωτερικές τους διαδικασίες προκειμένου να ξεπεράσουν μέσω ενεργητικής διαχείρισης 
τις οδυνηρές συνέπειες του «χτυπημένου» από τη βαθιά κρίση Ενεργητικού τους και αναζητούν μέσω των αποδεκτών από 
τους υφιστάμενους νόμους, τα μνημόνια και τις αγορές επιχειρησιακών κινήσεων ρευστότητα και κεφάλαια ικανά και 
αναγκαία, που θα τις επιτρέψουν να συνεχίσουν αυτόνομα σε λειτουργία και κάποια στιγμή προσεχώς να συντελέσουν με 
τη σειρά τους στην πολυπόθητη για τη χώρα και την κοινωνία ανάπτυξη, έρχεται στη δημοσιότητα Draft Συμπληρωματικής 
μνημονιακής συμφωνίας της κυβέρνησης με τους «θεσμούς» με ημερομηνία αναφοράς την 3/12/2017 
http://s.kathimerini.gr/resources/article-files/memorandumofunderstanding.pdf και με περιεχόμενο πολύ βαρύτερο ακόμα και 
από το τρέχον μνημόνιο. 
 Ήδη στην Ανακοίνωση του Συλλόγου μας υπ’ αρ. 33/7/12/2017 (http://www.sytatticabank.gr/wp-
content/uploads/2017/12/ΑΝΑΚ-ΣΥΛΛ-33-ΤΗΝ-ΕΠΟΜΕΝΗ-ΠΕΜΠΤΗ-14-ΔΕΚΕΜΒΡΗ-2017-ΑΠΕΡΓΟΥΜΕ-1.pdf) 
καταγράψαμε σύντομα, αλλά περιεκτικά γιατί στην πανελλαδική, πανεργατική απεργία της Πέμπτης, 14 Δεκέμβρη 
2017 συμμετέχουμε μαζικά και αγωνιστικά, επισημαίνοντας ειδικότερα τον κίνδυνο που ως επαγγελματικός κλάδος 
διερχόμαστε εν μέσω πρωτοφανών ιστορικά εξελίξεων στον τραπεζικό τομέα της εθνικής οικονομίας. Σήμερα, όμως, 
οφείλουμε να επισκοπήσουμε ένα ζωτικό για τους εργαζόμενους (και όχι μόνον, μιας και ενδιαφέρει τα μάλα καταθέτες, 
πιστούχους και μετόχους) στην Τράπεζα Αττικής θέμα που εγείρεται από το δημοσιευμένο Draft και αναφέρεται στον 
ΕΦΚΑ, φορέα κοινωνικής ασφάλισης που ανήκει αναντίρρητα στο Δημόσιο, που κατέχει το 50,63% του μετοχικού 
κεφαλαίου της Τράπεζάς μας και σύντομα θα κληθεί να αποφασίσει τη συμμετοχή του στην ανακεφαλαιοποίηση. Η 
αναφορά που είναι «By May 2018 (key deliverable), EFKA will take concrete steps for the diversification of its investment 
portfolio in line with best practices, to ensure that it holds no controlling stakes in any private company» δηλώνει σαφώς 
υποχρέωση διαφοροποίησης του ποσοστού που σήμερα ο ΕΦΚΑ κατέχει στη συγκεκριμένη θέση του επενδυτικού του 
χαρτοφυλακίου (Attica Bank) και δυνητικά νέα μετοχική σύνθεση ώστε είτε με τον ένα είτε με τον άλλο τρόπο η Τράπεζα να 
μην είναι κρατικά ελεγχόμενη. Και δεδομένου πως η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου θα καλυφθεί επιτυχώς! 

 Το επόμενο χρονικό διάστημα, λοιπόν, η Τράπεζα Αττικής, αρχής γενομένης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης 
μετόχων, θα κληθεί ν’ αντιμετωπίσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις προκλήσεις που ανοίγονται μπροστά της, από το 
ξεδίπλωμα της πρώτης τιτλοποίησης των καταγγελμένων δανείων, τη βέλτιστη διαχείριση γενικότερα των NPLs/NPEs (βλ. 
δεύτερη τιτλοποίηση μη εξυπηρετούμενων δανείων), την αναδιάρθρωση δομών και περαιτέρω εναρμόνισής της στις 
εποπτικές επιβολές) έως και την ενίσχυση της καθαρής της θέσης και τις πρόσθετες προβλέψεις που αναπόφευκτα θα 
προκύψουν από IFRS 9 και άλλη διαβάθμιση χαρακτηριστικών Ενεργητικού της. Όπως, πάντα, βρισκόμαστε σ’ επιφυλακή, 
έτοιμοι να στηρίξουμε κάθε συνετή και προοπτική απόφαση για το καλό της Τράπεζας, το παρόν και το μέλλον των θέσεων 
εργασίας μας, αλλά και να ξεπεράσουμε κάθε κίνδυνο που ελλοχεύει με δράσεις και παρεμβάσεις που θεσμικά απαιτούνται 
να γίνουν.  
 Σχετικά με τα fake και junk news της κατ’ επίφασης παράταξης «ενότητα» (τέως «συναδελφική αλληλεγγύη» κ.λπ.), 
ακροθιγώς, όπως δηλαδή και της αξίζει, απαντάμε: το επίπεδο των φυσικών φορέων που τα σκαρφίζονται, τα συγγράφουν 
και τα κυκλοφορούν, πολύ κάτω από το επίπεδό μας, αλλά και το επίπεδο της Attica Bank, που επί τόσα χρόνια τους 
διατηρεί στις τάξεις της. Οι άσχετοι, οι υβριστές, οι ψεύτες και οι συκοφάντες, αφήνονται στην κρίση όλων Σας. Η ενωμένη 
οικογένεια της Τράπεζας τους προσπερνά.     

                                             Με συναδελφικούς και αγωνιστικούς χαιρετισμούς, 
            Για το Δ.Σ. του Σ.Υ.Τ.Α. 

                                              Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                        Η  ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
                                    ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ                                    ΕΛΕΝΗ ΤΣΟΓΚΑ 
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