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∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

«Η Θέση µας για το κλείσιµο της «Συνεταιριστικής Τρά̟εζας Λαµίας»

Ως Περιφερειάρχης, στήριζα, στηρίζω και θα στηρίζω την Συνεταιριστική
Τρά̟εζα της Λαµίας, της έδρας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και οι διοικούντες
αυτή, το γνωρίζουν καλά αυτό.
Σίγουρα η εξέλιξη αυτή και ως άνθρω̟ο και ως Περιφερειάρχη µε έχει λυ̟ήσει
ιδιαίτερα και καταδικάζω α̟ερίφραστα την ενέργεια της Τρά̟εζας της Ελλάδας, να
̟ροχωρήσει στο κλείσιµο της Συνεταιριστικής Τρά̟εζας Λαµίας.
Ε̟ειδή όµως τις δύο αυτές ηµέρες γίνεται µία ̟ροσ̟άθεια εκµετάλλευσης
ενός δράµατος, γιατί δράµα είναι να κλείνει µία τρά̟εζα και να βρίσκονται
εργαζόµενοι στο δρόµο, για άσκηση ̟ολιτικής και µάλιστα µικρο̟ολιτικής α̟ό
ορισµένους, ευτυχώς ελάχιστους, είµαστε υ̟οχρεωµένοι να α̟οκαταστήσουµε τα
̟ράγµατα και να τα ε̟αναφέρουµε, στη σωστή τους διάσταση:
1. Ο κάθε Περιφερειάρχης είναι υ̟οχρεωµένος να εφαρµόζει τις α̟οφάσεις
του Περιφερειακού Συµβουλίου και τη νοµιµότητα και αυτό έ̟ραξα:
∆εν έλαβα εγώ την α̟όφαση στην ε̟ιλογή του τρα̟εζικού ιδρύµατος για την
κατάθεση των διαθεσίµων της Περιφέρειας, αλλά το Περιφερειακό Συµβούλιο µετά
α̟ό οµόφωνη α̟όφαση της ε̟ιτρο̟ής και εισήγησή της στο συµβούλιο. Και ήµουν
υ̟οχρεωµένος να την εφαρµόσω, όταν µάλιστα και η ̟ροσφυγή της Συνεταιριστικής
Τρά̟εζας Λαµίας, α̟ορρίφθηκε α̟ό την Ε̟ιτρο̟ή του άρθρου 18 µε α̟όφασή της, η

ο̟οία κατέστη αµετάκλητη, αφού η Συνεταιριστική Τρά̟εζα δεν ̟ροσέφυγε
̟εραιτέρω σε κανένα διοικητικό ή αστικό δικαστήριο.
2. Οι τρεις Συνεταιριστικές Τρά̟εζες (της Λαµίας, της Αχαΐας και της Λέσβου)
̟ου έκλεισαν, έκλεισαν µε α̟όφαση της Τρά̟εζας της Ελλάδας, διότι, ό̟ως
ανακοινώθηκε α̟ό την ίδια, δεν είχαν τα α̟αιτούµενα ίδια κεφάλαια.
3. Ε̟οµένως τι σχέση µ̟ορεί να έχει το κλείσιµο των τριών αυτών
τρα̟εζών µε την µη κατάθεση των διαθεσίµων α̟ό την Περιφέρεια Στερεάς
Ελλάδας και δηµιουργούνται διάφορα σενάρια και συνδέσεις, ̟ου δεν έχουν
καµία σχέση µε την ̟ραγµατικότητα.
4. ∆ηλαδή τι θέλουν να µας ̟ουν οι «διαστρεβλωτές της αλήθειας» ότι η
Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, ήταν σε συνεννόηση µε την Τρά̟εζα της Ελλάδας;
Και ότι η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας συνετέλεσε στο κλείσιµο και των άλλων
δύο συνεταιριστικών τρα̟εζών (της Αχαΐας και της Λέσβου) ̟ου δεν είναι στη
̟εριφέρειά της και δεν είχε καµία σχέση µε αυτές;
3. Και τι σχέση έχουν τα διαθέσιµα της Περιφέρειας και οι καταθέσεις, µε
τα ίδια κεφάλαια; Όσες καταθέσεις και να έχει µία τρά̟εζα, εφόσον δεν έχει τα
α̟αιτούµενα ίδια κεφάλαια, η Τρά̟εζα της Ελλάδας έχει δικαίωµα α̟ό το νόµο να
ενεργο̟οιήσει την διαδικασία ανάκλησης της αδείας της. ΄Α̟οψη µου ̟ροσω̟ική
είναι ότι το δικαίωµα αυτό θα ̟ρέ̟ει να ασκείται µε φειδώ και εν ̟ροκειµένω η
Τρά̟εζα της Ελλάδος, υ̟ερέβη τα όρια.
4. Πραγµατικά και ειλικρινά, εύχοµαι και ευελ̟ιστώ η Τρά̟εζα της Ελλάδας,
να αλλάξει θέση και να ε̟αναλειτουργήσει η «Συνεταιριστική Τρά̟εζα Λαµίας» και
στην κατεύθυνση αυτή, αυτονόητα ενώνω και εγώ την φωνή µου και τις όσες και
ό̟οιες δυνάµεις µου.
5. Αν αυτό δεν καταστεί εφικτό, α̟ό την ̟ρώτη στιγµή διατυ̟ώσαµε
συγκεκριµένες θέσεις, τις ο̟οίες και ε̟αναλαµβάνουµε :
Να εφαρµοστεί η Πράξη 2258/2-11-1993 του ∆ιοικητή της Τρά̟εζας Ελλάδας,
σύµφωνα µε την ο̟οία οι διατάξεις ̟ου αφορούν τη λειτουργία των ̟ιστωτικών
ιδρυµάτων στην Ελλάδα, εφαρµόζονται ανάλογα και στα ̟ιστωτικά ιδρύµατα υ̟ό
την µορφή ̟ιστωτικών συνεταιρισµών και να τύχουν εφαρµογής και στην ̟ερί̟τωση
της Συνεταιριστικής Τρά̟εζας Λαµίας, τα ίδια ̟ου εφαρµόστηκαν στην T-BANK

δηλαδή µαζί µε την µεταφορά του ενεργητικού και ̟αθητικού και των δικαιωµάτων
και υ̟οχρεώσεων στην νέα τρά̟εζα να µεταφερθούν και οι εργασιακές σχέσεις.
6. Ας σταµατήσουν λοι̟όν κά̟οιοι να διαστρεβλώνουν την ̟ραγµατικότητα
και

να ασκούν

̟ολιτική, ε̟ενδύοντας ̟άνω στα κοινωνικά δράµατα και

ε̟ιδιώκοντας µικρο̟ολιτικά οφέλη. Ας την ασκήσουν σε άλλα ̟εδία µε
ε̟ιχειρήµατα και θέσεις και όχι µε τον τρό̟ο αυτό, ̟ου αργά η γρήγορα θα
καταδικαστεί α̟ό τα ίδια τα ̟ράγµατα.
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