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Θέμα: Συνάντηση ΟΣΕΤΕΕ με Σύλλογο Υπαλλήλων Τράπεζας Αττικής για μια ισχυρή και 

αυτόνομη Τράπεζα στην υπηρεσία των Μηχανικών, της Οικονομίας και της Κοινωνίας. 

Έντονος προβληματισμός των Μηχανικών για τη συμμετοχή του ΤΣΜΕΔΕ στις συνεχείς 

ανακεφαλαιοποιήσεις. 

 
Συνάντηση με το Σύλλογο Υπαλλήλων της Τράπεζας Αττικής  πραγματοποίησε σήμερα η Διοίκηση 

της ΟΣΕΤΕΕ στο πλαίσιο των πρωτοβουλιών που αναλαμβάνονται με αφορμή τις αυξήσεις των 

εισφορών των Μηχανικών στο ΤΣΜΕΔΕ και την ανακεφαλαιοποίηση της Τράπεζας Αττικής. 

Και από τις δύο πλευρές τονίστηκε η πεποίθηση για περαιτέρω ενδυνάμωση της αυτόνομης  

πορείας της τράπεζας, καθώς και η επιτακτική ανάγκη για την καταγραφή της Attica Bank ως μίας 

τράπεζας σύγχρονης, ευέλικτης και αποτελεσματικής που θα προβάλλει και θα υλοποιεί στόχους 

και έργα, προσφέροντας οικονομοτεχνικά υπέρ της ανάταξης της εθνικής οικονομίας, 

αναδεικνύοντας παράλληλα τα παραγωγικά οφέλη της κοινωνικής οικονομίας της αγοράς και της 

κοινωνικής επιχειρηματικότητας, εναλλακτικές στρατηγικές ανάπτυξης των υγιών δυνάμεων της 

αγοράς και του ανταγωνισμού, αλλά και δημιουργίας  νέων θέσεων εργασίας. 

Ως βασική προτεραιότητα τέθηκε η στήριξη και εξυπηρέτηση του Έλληνα Μηχανικού στα θέματα 

της καθημερινότητας, αλλά και της επαγγελματικής δραστηριότητας. Για την υλοποίηση του 

στόχου αυτού, αλλά των άλλων κεντρικών στόχων του εκπονημένου business plan από το νέο 

management της τράπεζας, Διοίκηση και Εργαζόμενοι της τράπεζας οφείλουν να συνεργαστούν 

αρμονικά και παραγωγικά. Εκφράστηκε η απόλυτη εμπιστοσύνη στην δουλειά, την επαγγελματική 

επάρκεια και την αποτελεσματικότητα των εργαζομένων. 

Έγινε αναφορά στην τεράστια ύφεση που επήλθε στον τεχνικό κλάδο, λόγω των ακολουθούμενων 

μνημονιακών πολιτικών που είχε ως αποτέλεσμα την εκτίναξη των ποσοστού ανεργίας των 

μισθωτών τεχνικών υπαλλήλων κοντά στο 50%, την έλλειψη αντικειμένου για τους ελεύθερους 

επαγγελματίες και το μεγάλο μεταναστευτικό ρεύμα των μηχανικών προς την Κεντρική Ευρώπη 

και τις χώρες του Περσικού Κόλπου.  

Από πλευράς Συλλόγου Υπαλλήλων στην Attica Bank επισημάνθηκε πως τώρα  αποκτά ακόμα 

μεγαλύτερη αξία η συμμετοχή του ΤΣΜΕΔΕ - ΕΤΑΑ στην επικείμενη αύξηση μετοχικού 

κεφαλαίου της τράπεζας. 

Από πλευράς της Ομοσπονδίας μας τονίστηκε πως η προσδοκία και ο στόχος είναι η επιτυχής 

ανακεφαλαιοποίηση της Τράπεζας ώστε να διασφαλιστεί η ισχυρή ανεξάρτητη πορεία της. 

Μεταφέρθηκε όμως ο προβληματισμός του συνόλου των Διπλωματούχων Μηχανικών της 

χώρας και των Σωματείων των τεχνικών επιχειρήσεων για την  επαναλαμβανόμενη συμμετοχή του 

ΤΣΜΕΔΕ στις συνεχείς διαδικασίες ανακεφαλαιοποίησης της Τράπεζας.   

Δύο χρόνια μετά την τελευταία ανακεφαλαιοποίηση της Τράπεζας Αττικής κυρίως με τα χρήματα 

του ΤΣΜΕΔΕ και την καταβαράθρωση της μετοχικής αξίας της Τράπεζας στο 1/5 της τότε αξίας 

της, βρισκόμαστε στη διαδικασία νέας ανακεφαλαιοποίησης. Όταν αναφερόμαστε στα ταμειακά 

διαθέσιμα του ΤΣΜΕΔΕ, αναφερόμαστε στα χρήματα των Μηχανικών που ενώ βίωσαν ΟΛΟΙ τα 

τελευταία 5 χρόνια τη συρρίκνωση του επαγγελματικού τους αντικειμένου  κατά 50% τουλάχιστον, 

αφενός κλήθηκαν να πληρώσουν με θυσίες ΟΛΟΙ, μισθωτοί, ελεύθεροι επαγγελματίες, 

επιχειρηματίες, ΜΠΛΟΚΑΚΙΑ και ΑΝΕΡΓΟΙ, τις κατά πολύ αυξημένες ασφαλιστικές και 



συνταξιοδοτικές εισφορές,  αφετέρου είδαν τα χρήματά τους να εξαϋλώνονται ως μετοχικό 

κεφάλαιο της Αττικής αλλά και τις παροχές του κλάδου υγείας να εξαφανίζονται. 

Και τώρα μας ζητείται να επαναλάβουμε την ίδια θυσία. 

Ανεξάρτητα των όποιων αποφάσεων των αρμοδίων θεσμών σε πολύ κλειστούς και ελεγχόμενους 

κύκλους, ο προβληματισμός του συνόλου των μηχανικών είναι δεδομένος και δεν πρέπει να 

υποτιμηθεί. 

Επαναλαμβάνουμε ότι θέλουμε μία Τράπεζα Αττικής, αυτόνομη, ισχυρή, στην υπηρεσία του 

Έλληνα Διπλωματούχου Μηχανικού, μία τράπεζα ανοιχτή σε καινοτόμα αναπτυξιακά πρότυπα. 

Μία τράπεζα ανταγωνιστική όπου ισχυρά επενδυτικά κεφάλαια θα δίνουν ώθηση στις 

δραστηριότητές της.  Όχι μία Τράπεζα που με δεδομένη τις αλληλοτροφοδοτούμενες αποφάσεις και 

την "εύκολη" επιλογή ισχυρής, μοναδιαίας, χρηματοδότησης από το ΤΣΜΕΔΕ δεν θα αναζητεί 

αξιόπιστες επενδυτικές λύσεις πέραν της στήριξης του Ταμείου μας. 

Σε αυτή την κατεύθυνση και σε ένα κλίμα ειλικρινούς αμοιβαιότητας και αλληλεγγύης με τη 

σημερινή συνάντηση ξεκινούμε τη συνεργασία μεταξύ των δύο συλλογικοτήτων μας. 

 

     Για την Ο.Σ.Ε.Τ.Ε.Ε. 

   

Ο Πρόεδρος  Ο Γενικός Γραμματέας 
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