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Κοινές δράσεις αποφάσισαν ΤΕΕ και ΟΤΟΕ για τη στήριξη της 

«Τράπεζας Αττικής» 

 

 

Στενή συνεργασία και κοινές δράσεις για τη στήριξη της «Τράπεζας Αττικής», 

την αυτόνομη παρουσία της και τη διατήρηση του κυρίαρχου ρόλο του 

Ταμείου των Μηχανικών, του ΤΣΜΕΔΕ στην μετοχική της σύνθεση 

αποφασίστηκε στη συνάντηση που πραγματοποίησαν οι πρόεδροι ΤΕΕ 

Χρήστος Σπίρτζης και ΟΤΟΕ Σταύρος Κούκος, πλαισιωμένοι από μέλη των 

διοικήσεων του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας και της Ομοσπονδίας 

Τραπεζοϋπαλληλικών Οργανώσεων Ελλάδας. Επίσης στη συνάντηση που 

πραγματοποιήθηκε στα γραφεία του ΤΕΕ, με θέμα την ανακεφαλαιοποίηση 

της «Τράπεζα Αττικής», ως αναγκαία προϋπόθεση και επιλογή άμεσης 

προτεραιότητας, προκειμένου η Τράπεζα να συνεχίσει να συμβάλλει σε μια 

θετική πορεία του τραπεζικού συστήματος για την ανάπτυξη της ελληνικής 

οικονομίας ΤΕΕ και ΟΤΟΕ συμφώνησαν στην ανάγκη στήριξης της 

πραγματικής οικονομίας και ιδιαίτερα των παραγωγικών μικρομεσαίων 

επιχειρήσεων, στα πλαίσια μιας νέας λειτουργίας του τραπεζικού συστήματος, 

με  διασφάλιση της απασχόλησης και των δικαιωμάτων των εργαζομένων στις 

Τράπεζες. 

Μετά τη συνάντηση οι πρόεδροι ΤΕΕ Χρήστος Σπίρτζης και ΟΤΟΕ Σταύρος 

Κούκος προέβησαν στις ακόλουθες δηλώσεις: 

-Χρήστος Σπίρτζης, πρόεδρος ΤΕΕ: «Το Τεχνικό Επιμελητήριο και ο 

τεχνικός κόσμος της χώρας στηρίζει την Τράπεζα Αττικής, διατηρώντας το 

ποσοστό του Ταμείου μας και θα εξετάσουμε ακόμη και αν χρειαστεί να το 

αυξήσουμε να το αυξήσουμε. Το σίγουρο είναι ότι σενάρια και κατευθυνόμενα 

δημοσιεύματα από κύκλους που επιθυμούν την αρπαγή της Τράπεζας 

Αττικής και την απώλεια  της περιουσίας και των αποθεματικών του Ταμείου 

μας, που με πόνο έχουν δώσει οι μηχανικοί, δεν έχουν καμία βάση και δεν θα 

επιτρέψουμε να υλοποιηθούν. Στη συνάντηση μας με το πρόεδρο και το 

προεδρείο της διοίκησης της ΟΤΟΕ συζητήσαμε επίσης θέματα που αφορούν 

την χρηματοδότηση και την εγγυοδοσία των τεχνικών εταιριών, για την 

διαφανή λειτουργία του τραπεζικού συστήματος και για την αναγκαιότητα να 
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υπάρξει άμεσα χρηματοδότηση της πραγματικής οικονομίας των δημόσιων 

και ιδιωτικών έργων και των μικρομεσαίων παραγωγικών επιχειρήσεων». 

-Σταύρος Κούκος, πρόεδρος ΟΤΟΕ: «Έγινε μια ουσιαστική συζήτηση με το 

Προεδρείο του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας για το φλέγον θέμα της 

Τράπεζας Αττικής, αλλά και γενικότερα για το τραπεζικό σύστημα. Είναι πολύ 

θετικό ότι από πλευράς του ΤΕΕ δηλώθηκε ότι θα στηρίξουν την προοπτική 

και το μέλλον της Τραπέζης, γιατί για μας ο ρόλος της Τραπέζης Αττικής, σε 

αυτό το περιβάλλον το οικονομικό είναι αναντικατάστατος, μπορεί να 

συμβάλλει αποτελεσματικά στις τύχες της πραγματικής οικονομίας και υπό 

αυτή την έννοια η ΟΤΟΕ θα στηρίξει με όλες τις δυνάμεις κάθε προσπάθεια 

προς όλες τις κατευθύνσεις, προκειμένου να παίξει αυτόν τον ρόλο η Τράπεζα 

Αττικής και σαφέστερα να διαφυλαχθούν τα αποθεματικά και η περιουσία του 

ΤΣΜΕΔΕ, του ασφαλιστικού φορέα των μηχανικών. Αποφασίστηκε κοινή 

δράση της ΟΤΟΕ με το ΤΕΕ και για τη διασφάλιση της απασχόλησης των 

εργαζομένων στην Τράπεζα. Προς αυτή την κατεύθυνση θέλουμε να 

δηλώσουμε και εμείς σαν ΟΤΟΕ ότι θα στηρίξουμε κάθε προσπάθεια και θα 

πάρουμε και πρωτοβουλίες προς όλους τους φορείς, προκειμένου όλοι να 

αντιληφθούν επιτέλους, και οι εποπτικοί φορείς και η Πολιτεία και η 

κυβέρνηση, τις δικές τους ευθύνες για να παίξει η «Τράπεζα Αττικής» τον 

ιδιαίτερο αναπτυξιακό ρόλο  της και να μην δημιουργούνται συνολικότερα 

προβλήματα για την πορεία του τραπεζικού συστήματος». 

Στη σύσκεψη συμμετείχαν: 

-Από το ΤΕΕ: Ο πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΕ Χρήστος 

Σπίρτζης, ο πρόεδρος της Αντιπροσωπείας ΤΕΕ Γιάννης Κυριακόπουλος, η β’ 

αντιπρόεδρος Δ.Ε. ΤΕΕ Αντωνία Μοροπούλου, ο α΄αντιπρόεδρος της 

Αντιπροσωπείας Αντώνης Πρωτονοτάριος και ο υπεύθυνος του ΤΕΕ για τα 

ασφαλιστικά θέματα Κωνσταντίνος Μακέδος. 

-Από την ΟΤΟΕ: Ο Σταύρος Κούκος πρόεδρος ΟΤΟΕ, Γιώργος 

Κωνσταντινόπουλος αντιπρόεδρος, Αχιλλέας Μυλωνόπουλος γενικός 

γραμματέας, Σωτήρης Σαξώνης  αν. γεν. γραμματέας,  Δημήτρης Καλόγηρος 

οργανωτικός γραμματέας Νομαρχ. Παραρτημάτων, Δημήτρης Φωτόπουλος 

γραμματέας τύπου, Θανάσης Σταθόπουλος μέλος διοίκησης ΟΤΟΕ. 

 


