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Συνεδρίαση 16
η
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ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜΟΝ 218/ 2013 

ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΧΩΡΗΘΕΙ ΣΤΟ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜΟΝ 16
0 
 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ  

ΑΠΟ 20-12-2013 ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ  

ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ,  

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΤΗΣ ΟΠΟΙΑΣ ΠΑΡΑΤΙΘΕΤΑΙ ΩΣ ΑΚΟΛΟΥΘΩΣ: 

 

       Στην Ερµούπολη Σύρου σήµερα την 20 ∆εκεµβρίου 2013 και ώρα 09:00 π.µ,  σε αίθουσα του 

Επιµελητηρίου Κυκλάδων, συνήλθαν σε τακτική συνεδρίαση τα µέλη του Περιφερειακού Συµβουλίου Νοτίου 

Αιγαίου δυνάµει της µε αριθµ. πρωτ. οικ.130655/11018/13-12-2013 προσκλήσεως της Προέδρου του 

Περιφερειακού Συµβουλίου Νοτίου Αιγαίου κας. Ανδριάνας – Γεωργίας Μπαφίτη που δηµοσιεύθηκε και 

επιδόθηκε νόµιµα και εµπρόθεσµα, στον κάθε Περιφερειακό Σύµβουλο, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 

167 παρ. 2 του Ν. 3852/2010. 

 
 ΠΑΡΟΝΤΕΣ: 
Ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου κ. Γιάννης Μαχαιρίδης 

Ο Χωρικός Αντιπεριφερειάρχης Κυκλάδων  κ. Γεώργιος Πουσσαίος  

Ο Χωρικός Αντιπεριφερειάρχης ∆ωδεκανήσου κ. Φώτιος Χατζηδιάκος   

 

Τα µέλη του Περιφερειακού Συµβουλίου:  
 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ  ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΩ  

 

1 Έψιµος Στέργιος  

2 Βαρκάς Θεοδόσιος 

 

 

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΛΥΜΝΟΥ  

3 Περδικάρης Ιωάννης 
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΟ∆ΟΥ  

4 Φάκκα – Βασιλαράκη Ζηνοβία 

5 Φτακλάκη Παρασκευή – Ελευθερία   

6 Χατζηιωάννου Αντώνιος  

7 Παπατσή Ευαγγελία 

8 Μπαφίτη Ανδριάνα Γεωργία 

9 Κόκκινος Χαράλαµπος 

10 Χρυσόγελος Νικόλαος 

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΥΡΟΥ  

11 Μακρυωνίτης Γεώργιος 

12 Γρυπάρης ∆ηµήτριος 

13 Παπαµανώλης Γεώργιος  

 

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΑΣ – ΚΥΘΝΟΥ  

14 Κοκιασµένος Αντώνης  

 

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΗΛΟΥ  

15 Χρυσαφίδης Παύλος  

16 Ηλιάκης Πέτρος 

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΑΡΟΥ  

17 Τζανακόπουλος Παντελής  

18 Μπιζάς Κωνσταντίνος  

 

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΑΞΟΥ  

19 Γκούφας Γεώργιος  

20 Θεόφιλος Λάζαρος  

21 ∆αδάος Μάρκος                    Αναχώρησε µετά τη συζήτηση του 2
ου 

 Θέµατος ΕΗ∆  

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΗΝΟΥ  

22 Βίλλας Ματθαίος  

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΥΚΟΝΟΥ  

23 Μαργάρας Βασίλειος  

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝ∆ΡΟΥ  

24 Ίσσαρης Κωνσταντίνος  

25 Λοτσάρης ∆ηµήτριος 

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΗΡΑΣ  

26 Μάϊνας Ηλίας  
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ΑΠΟΝΤΕΣ 

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ  ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΩ  

1 Καµπανής Ιωάννης  

2 Σβύνου Ειρήνη 

3 Κυπραίου Μαρία 

 

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΡΠΑΘΟΥ  

4 Ερωτόκριτος Μιχαήλ 

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΛΥΜΝΟΥ  

5 Κατσοτούρχης Γεώργιος  

6 Σταυλάς Κωνσταντίνος  

7 Καλαθιανάκης Άγγελος  

8 Μαραγκός ∆ηµήτριος  

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΟ∆ΟΥ  

9 ∆ιακοσταυριανού  - Σώζου ∆έσποινα  

10 Παµπάκας Σωτήριος 

11 ∆ρακιού Μιχαήλ 

12 Λίσγος Φίλιππος 

13 Μουτάφη ∆έσποινα  

14 Κρεµαστινός ∆ηµήτριος  

15 ∆ιάκος Αναστάσιος 

16 Πόκκιας Γεώργιος  

17 Παλλάς Εµµανουήλ 

18 Ζωγραφίδης Γεώργιος  

19 Καφαντάρη Ευθαλία  

20 Γιαννακάκης Ιωάννης 

21 Σαντορινιός Νεκτάριος   

 

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΑΞΟΥ  

22 Σιγάλας Ευάγγελος  

 

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΥΚΟΝΟΥ  

23 Κουκάς Κωνσταντίνος  

 

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΗΡΑΣ  

24 Καραµολέγκου Ιουλία  

25 Σταµατόπουλος Γεώργιος  
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Χρέη υπηρεσιακής Γραµµατείας, άσκησαν οι κάτωθι υπάλληλοι του Τµήµατος Συλλογικών 

Οργάνων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου :  
- Καραπιπέρη Μαρία , Αναπληρώτρια Προϊσταµένη του Τµήµατος Συλλογικών  
                    Οργάνων  

- Καβαλάρη Άννα  

  όπως αυτοί ορίστηκαν µε την υπ’ αριθµ. πρωτ. 133/2011 απόφαση Περιφερειάρχη Νοτίου  Αιγαίου 
 

Η Πρόεδρος του Περιφερειακού Συµβουλίου Νοτίου Αιγαίου θέτει προς συζήτηση στο σώµα το 
τρίτο  (3) θέµα εκτός της ηµερήσιας διάταξης µε τίτλο:  
 

ΘΕΜΑ  3o ΕΗ∆ : «Συνεταιριστική Τράπεζα Νοµού ∆ωδεκανήσου» 

 Η Πρόεδρος προτού δώσει το λόγο στον Περιφερειακό Σύµβουλο κ. Κόκκινο, ο οποίος έφερε το 
θέµα προς συζήτηση, ενηµέρωσε το Σώµα ότι ο εκκαθαριστής της συνεταιριστικής τράπεζας 
∆ωδεκανήσου  βρίσκεται στη Ρόδο,  από όσο γνωρίζει, έχει έρθει σε επαφή µε το Σύλλογο Εργαζοµένων 

της Τράπεζας ∆ωδεκανήσου. Έχουν υποδειχθεί µε βάση κοινωνικοοικονοµικά κριτήρια ποιοι είναι αυτοί 

οι οποίοι θα βοηθήσουν τον εκκαθαριστή να προβεί στις απαιτούµενες πράξεις εκκαθάρισης. Τα ονόµατα 

των εργαζοµένων έχουν γίνει γνωστά στην κεντρική διοίκηση της ALPHA η οποία θα αποφασίσει για 

την τύχη τους και  δεν τίθεται θέµα απόλυσης χωρίς αποζηµίωση. Οι άνθρωποι οι οποίοι θα βοηθήσουν 

τον εκκαθαριστή είναι γνωστοί και έχουν επιλεγεί µε κοινωνικοοικονοµικά κριτήρια.  
 

Ο Περιφερειακός Σύµβουλος κ. Κόκκινος στην εισήγησή του αναφέρει :   

Αναλάβαµε την πρωτοβουλία ως περιφερειακός συνδυασµός να θέσουµε το θέµα προς συζήτηση 

όχι γιατί θέλουµε να εµφανιστούµε ότι έχουµε τη µεγαλύτερη ευαισθησία από τους άλλους, αλλά 

φαντάζοµαι όπως και οι περισσότεροι από εσάς λαµβάνουν τις φωνές αγωνίας όπως αυτές 

καταγράφονται από πολλούς συµπολίτες µας,  να καταγράψω και εγώ αυτά τα οποία τουλάχιστον έχω 

υπόψη µου. 
 Και κλείνοντας να ζητήσω και να καταθέσω την πρότασή µας προς θετική κατεύθυνση για όλους 

αυτούς τους συµπολίτες µας. Για όσους δεν γνωρίζουν και αναφέροµαι και σε πολλούς συναδέλφους που 

είναι εκτός Ρόδου,  η Συνεταιριστική Τράπεζα ∆ωδεκανήσου είχε µια πορεία πολλών ετών στην ακριτική 

περιοχή της ∆ωδεκανήσου. Είχε µάλιστα υποκατάστηµα και στο λεκανοπέδιο στον Πειραιά.   

Ήταν οικονοµικός πνεύµονας της περιοχής, στήριζε µε τα δάνειά της που πρέπει εδώ να πούµε 
ότι επειδή ακριβώς είναι γνωστή, είναι κλειστή η κοινωνία των νησιών οι άνθρωποι και της τράπεζας και 

αυτοί που δανειοδοτούνται, αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν ήταν κοντά στους πολίτες και αποτελούσε 
επαναλαµβάνω οικονοµικό πνεύµονα της περιοχής. 

Όµως µε αιφνιδιαστική απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος κρίθηκε ότι δεν είχε την 

απαιτούµενη κεφαλαιακή επάρκεια και µάλιστα οι πληροφορίες οι δικές µου και αυτό τουλάχιστον που 
έχω διαβάσει απουσίαζαν µόνο 5.000.000 ευρώ για να καλυφθεί αυτή η επάρκεια.  

Ξέρω ότι έγινε ρύθµιση χρεών πρόσφατα για µια άλλη επιχείρηση της Ρόδου.  Αναφέροµαι στην 

ΚΑΙΡ η οποία χρωστούσε µε βάση τις πληροφορίες που έχω, συγνώµη που επαναλαµβάνω τη λέξη 

πληροφορίες, απηλλάγη ναι  από το φόρο υπεραξίας και είχε 15.000.000 ευρώ εκκρεµότητες, κάτι τέτοιο. 
Πού θέλω να καταλήξω, ότι αυτό το βίαιο λουκέτο που µπήκε στην Τράπεζα ∆ωδεκανήσου 

αφήνει πάρα πολλά τραύµατα.  Είχε την τύχη που είχαν και άλλες συνεταιριστικές τράπεζες στο 

παρελθόν και τώρα µαζί µε αυτή της Εύβοιας και της ∆υτικής Μακεδονίας κλείνει έχοντας αφήσει πίσω 
τα εξής: 

Πρώτον, υπάρχουν 150 εργαζόµενοι µε τις οικογένειές τους για τους οποίους η ανακοίνωση της 

ALPHA Bank της τράπεζας στην οποία συγχωνεύεται η Τράπεζα ∆ωδεκανήσου δεν διασφαλίζονται όλες 
οι θέσεις εργασίας. Τούτες τις ηµέρες γίνεται αξιολόγηση ώστε κάποιοι από αυτούς να βρουν δουλειά 

στην τράπεζα και ελάχιστοι από αυτούς να µείνουν στη Ρόδο ή στα νησιά που ήταν.  ∆ηλαδή 

προγραµµατισµός ζωής πάει χαµένος. Και το χειρότερο από όλα, άνθρωποι που είχαν εργασία ξαφνικά 

βρίσκονται στις ουρές της ανεργίας.  
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∆εύτερον, υπάρχει αγωνία στους µετόχους γιατί δεν έχει ξεκαθαρίσει στους παλιούς µετόχους τι 

θα γίνουν οι µετοχές τους και τα χρήµατά τους και υπάρχει κίνδυνος να χαθούν.  Και καταλαβαίνει 

κανείς τι οικονοµική καταστροφή θα είναι για την περιοχή αυτό.  
Τρίτον, ποια θα είναι η τύχη των δανειοληπτών;  ∆ιότι πληροφορούµαι ότι στις τράπεζες, δεν 

είµαι τραπεζικός, υπάρχουν τα καλά και τα κακά δάνεια.  Αυτά που έχουν να κάνουν µε την εύκολη 

πληρωµή και αυτά τα οποία είναι δυσβάστακτα.  

Πληροφορούµαι ότι το θετικό κοµµάτι όπως αυτό τον καταθέσεων περνάει στην ALPHA και τα 

δύσκολα δάνεια εκεί που θα χρειαστεί πίεση και ενδεχοµένως ο δανειολήπτης θα καταλάβει πολύ καλά 

το τι σηµαίνει να σε πιέζουν θα περάσουν σε εταιρίες οι οποίες θα αναλάβουν αυτή την ιστορία. Και 
βέβαια δεν θα υπάρχουν οι διευκολύνσεις του παρελθόντος. 

Τέταρτον, η περιουσία της τράπεζας. Έχει περιουσιακά στοιχεία. Από ότι πληροφορούµαι δεν 

έχει ξεκαθαρίσει το πού θα πάνε και µε ποια διαδικασία θα πάνε, µε ποια εκτίµηση θα πάνε. 

Και ποια είναι η πρότασή µας για να µην πλατειάσω, θα µπορούσα να µιλήσω ώρες.  Εγώ νοµίζω ότι το 

Περιφερειακό Συµβούλιο θα πρέπει να αναλάβει µια πρωτοβουλία αφενός να κάνει µια παρέµβαση στον 
εκκαθαριστή ο οποίος από ότι γνωρίζω είναι από κάποια εταιρία και βρίσκεται στη Ρόδο, δεν είναι 
κάποιος κυβερνητικός παράγοντας ή οτιδήποτε άλλο.  

Το δεύτερο είναι ότι στην τράπεζα την ALPHA Bank να στείλουµε µια απόφαση του 
Περιφερειακού Συµβουλίου που να αναφέρει αυτούς τους προβληµατισµούς που κατέθεσα 

επιγραµµατικά αλλά και περιεκτικά εφόσον είστε κοινωνοί και πιστεύετε ότι ισχύουν απόλυτα αυτά τα 

οποία λέω. ∆ηλαδή για τους 150 εργαζόµενους, για το γεγονός ότι είχε λειτουργήσει ως οικονοµικός 
πνεύµονας η τράπεζα και οι επιχειρήσεις και οι ιδιώτες οι οποίοι έχουν πάρει δάνεια να τύχουν µιας 
λογικής και ανθρώπινης µεταχείρισης. 

Και τρίτον, φυσικά να αναφερθούµε και στους µετόχους οι οποίοι σε καµιά των περιπτώσεων δεν 

πρέπει να χάσουν τις µετοχές, δεν πρέπει να χάσουν τα χρήµατά τους γιατί στην ήδη βεβαρηµένη 

καθηµερινότητα λόγω της κρίσης της οικονοµικής που ζει η χώρα µας δεν είναι εξαίρεση πλέον και τα 

∆ωδεκάνησα, δεν είναι εξαίρεση και η Ρόδος. 

Και να πω ότι και σε αυτή την τράπεζα και εδώ από τις Κυκλάδες κάποιοι άνθρωποι είχαν 
συναλλαγές τα τελευταία χρόνια ειδικά µε την ενιαία Περιφέρεια. Και νοµίζω ότι είναι ένα θέµα που 

αγγίζει το σύνολο της Περιφέρειας.  Αλλά το γεγονός, επαναλαµβάνω, ότι υπάρχει κακή προϊστορία µε 

τις συνεταιριστικές τράπεζες που πριν λίγο καιρό είδαµε 200 οικογένειες να βρίσκονται στο δρόµο, αυτές 

που είχαν συγχωνευτεί πριν κανένα εξάµηνο και είχαν πάει στην Πειραιώς αν θυµάµαι καλά και οι 
εργαζόµενοι έµειναν άνεργοι. 

Λοιπόν, προς αυτή τη κατεύθυνση θα έλεγα να υπάρχει  ένα ψήφισµα του Περιφερειακού 
Συµβουλίου και να υπάρχει και συνάντηση αν χρειαστεί και διαπαραταξιακή θα ήταν καλύτερο κατά την 
ταπεινή µου άποψη και ενδεχοµένως µε τη διοίκηση της ALPHA και µε τον εκκαθαριστή να τους 

επισηµάνουµε όλα αυτά. Γιατί εντάξει καλοί είναι οι αριθµοί αλλά είπαµε πάνω από τους αριθµούς είναι 

οι άνθρωποι. 
 

  Στη συνέχεια η Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον Περιφερειακό Σύµβουλο κ. Περδικάρη ο οποίος 

αναφέρει :  
Καταρχήν δεν έχουµε αυταπάτες καθόλου και το επισηµαίνουµε πάντα ότι σε τέτοιες συνθήκες 

που ο καθένας προσπαθεί να µειώσει όσο το δυνατό τη χασούρα του στη χειρότερη περίπτωση και στην 

καλύτερη να αυξήσει κατά το δυνατόν τα κέρδη, σε συνθήκες που για αυτό το λόγο για την ενίσχυση της 

ιδιωτικής επιχειρηµατικότητας δεν ευνοούνται από την κυρίαρχη σηµερινή πολιτική, οι όποιες 
συνεταιριστικές δραστηριότητες µπορεί να δει άσπρη µέρα µια τέτοια προσπάθεια. 

Έχουµε παλαιότερη εµπειρία πάρα πολύ πλούσια.  Να αναφερθώ στην περίπτωση της ∆ΑΝΕ ή 

άλλων πολύ µικρότερων επιχειρήσεων δηµοτικών ή συνεταιριστικών;   
Καταληκτικά αυτό που στη σηµερινή πια κατάσταση εκεί που το έχουν φτάσει το θέµα, εδώ που 

ενηµερωνόµαστε ότι έχει ήδη εγκατασταθεί εκκαθαριστής για να δούµε τι θα απογίνει,  πως θα 

διαµελιστούν τα ιµάτια εαυτής, τρία βασικά ζητήµατα.  

Για τους µικροοµολογιούχους καταρχήν.  Να µην γίνει κούρεµα, να µην χαθεί τίποτα από τις 
επενδύσεις που έχουν κάνει σε αυτή την τράπεζα που πολλοί από οικονοµίες µιας ζωής έχουν επενδύσει 
εκεί.  Για τους δανειολήπτες να προσεχθεί να µην γίνει καµιά αλλαγή των όρων των δανείων που έχουν 
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αρχικά επισυναφθεί επί το δυσµενέστερο, γιατί υπάρχει δυστυχώς και αυτή η προοπτική πάντα µε βάση 

την εµπειρία που έχουµε µέχρι τώρα. 

Και τελικά και ιδιαίτερα πολύ περισσότερο για τους ίδιους τους εργαζόµενους σε αυτή την 
τράπεζα που ακούγονται διάφορα, που υπάρχει επαναλαµβάνω και εδώ πλούσια εµπειρία, να µην 
απολυθούν.  Να εξασφαλιστεί καταρχήν η εργασία τους µε ευθύνη κρατική σε άλλες τράπεζες, σε άλλες 

παρεµφερείς εργασίες µε βάση τα προσόντα τους τα ουσιαστικά και τυπικά και πολύ περισσότερο µην 

απολυθούν άνευ αποζηµίωσης όπως φηµολογείται όπως έχουν φτάσει στις πληροφορίες των ίδιων των 
εργαζοµένων. 

Σε αυτά τα ζητήµατα πρέπει και η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου µαζί µε τους ίδιους τους 
εργαζόµενους και µε άλλους, µε τους µικρο-οµολογιούχους και όποιους φορείς, όποιον άλλον 
ενδιαφερόµενο που θίγονται άµεσα από αυτή την εξέλιξη να βάλει πλάτη και να στηρίξει ουσιαστικά και 

ενεργητικά τον αγώνα που  θα πρέπει να ακολουθήσουν για τα συµφέροντά τους. 

 

Το λόγο έλαβε ο Περιφερειακός Σύµβουλος κ. Χρυσαφίδης  ο οποίος είπε :  
«Το σίγουρο είναι ότι στη συγκυβέρνηση δεν έλαβαν κανένα µέτρο θεσµικού χαρακτήρα για τη 

στήριξη για τη στήριξη της προσπάθειας όλων ανεξαίρετα των συνεταιριστικών τραπεζών.  ∆ιαρκώς και 

σκόπιµα κωλυσιεργούσαν στις προτάσεις των διοικήσεών των και  επέµειναν και οδηγήθηκαν σε ένα 

µοντέλο 4 κυρίως ιδιωτικών εµπορικών τραπεζών. 

Για µας ο θεσµός των συνεταιριστικών τραπεζών και γενικότερα το συνεταιριστικό κίνηµα, 

αποτελεί µέρος της λύσης και όχι µέρος του προβλήµατος. Η παραγωγική ανασυγκρότηση της 
οικονοµίας µας έχει ανάγκη τις συνεταιριστικές τράπεζες ως ένα συµπληρωµατικό πυλώνα 

χρηµατοδότησης που θα καλύπτει τις ανάγκες των τοπικών κοινωνιών, κάτι που δεν θέλουν ή δεν 

µπορούν να κάνουν οι µεγάλες ιδιωτικές τράπεζες. 

Θύµα της πρωτοφανούς οικονοµικής ύφεσης και του µνηµονίου είναι φυσικά και η 

∆ωδεκανησιακή τράπεζα.  Για εµάς προέχει σε πρώτη φάση η απόδοση ευθυνών. Η ALPHA  να 

διασφαλίσει ότι κανένας µα κανένας δεν θα χάσει τη δουλειά του, τα υποκαταστήµατά τους να 

συνεχίσουν να λειτουργούν ειδικά σε µικρά νησιά που είναι το µοναδικό κατάστηµα τράπεζας. 
 Και µε κάθε περίπτωση να απαιτήσουµε να διατηρηθεί το κοινωνικό πλαίσιο της τράπεζας στις 

κοινωνίες των µικρών νησιών». 

 

Στη συνέχεια η Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον Περιφερειακό Σύµβουλο κ. Χρυσόγελο ο οποίος 
αναφέρει :  

«Το θέµα µε τη συνεταιριστική τράπεζα ∆ωδεκανήσου αλλά και τις άλλες δύο που έκλεισαν µε 
την απόφαση αυτή, δηλαδή η συνεταιριστική τράπεζα ∆υτικής Μακεδονίας και Εύβοιας, νοµίζω ότι είναι 
πολύ µεγαλύτερο από τον τρόπο που το συζητάµε εδώ πέρα. 

Καταρχήν οι συνεταιριστικές τράπεζες στην Ευρώπη έχουν αυξήσει το ποσοστό τους µετά τη 

χρηµατοπιστωτική κρίση γιατί ακριβώς αποτελούν µια εναλλακτική πρόταση για το τραπεζικό σύστηµα.  

∆εν είναι τυχαίο δηλαδή ότι σε περίοδο κρίσης του τραπεζικού συστήµατος αυξάνουν κατά 10% την 

παρουσία τους σε χώρες όπως είναι η Γερµανία, είναι το 23% των δανείων και το 28% των δανείων προς 

µικροµεσαίες επιχειρήσεις. Στην Αυστρία είναι πολύ µεγαλύτερο το ποσοστό.   
Και δεν είναι τυχαίο ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο µε πολύ µεγάλη πλειοψηφία υιοθέτησε µια 

έκθεση πρόσφατα, πριν από λίγο καιρό, για το ρόλο των συνεταιριστικών επιχειρήσεων στη διέξοδο από 

την κρίση.  Υπάρχει και µια ειδική έκθεση την οποία συζητάµε αυτή την περίοδο στην Επιτροπή 

Περιφερειακής Ανάπτυξης που συµµετέχω που µιλά για την εναλλακτική µακροχρόνια χρηµατοδότηση 

της Αυτοδιοίκησης και της πραγµατικής οικονοµίας που αναγνωρίζει το σηµαντικό ρόλο των 

συνεταιριστικών τραπεζών. Και µάλιστα αυτό είναι και µια τροπολογία, την έχω καταθέσει και εγώ και 
νοµίζω ότι θα ψηφιστεί. 

Αυτό σηµαίνει, λοιπόν, ότι πρέπει να δούµε το θέµα µε τη Συνεταιριστική Τράπεζα 

∆ωδεκανήσου στο ευρύτερο πλαίσιο ενταγµένο και όχι απλώς σαν µια τράπεζα που είναι µόνο στα 

∆ωδεκάνησα. ∆ηλαδή υπήρχε µια διαδικασία εδώ και καιρό για να αλλάξουν και οι συνεταιριστικές 

τράπεζες.  Υπήρχε συνεργασία µε τον Ευρωπαϊκό Οργανισµό Συνεταιριστικών Τραπεζών για να 

πετύχουν αλλαγές και ανακεφαλαιοποίηση η οποία εκτιµούνταν από τις ίδιες σε ένα ύψος της τάξης των 
120.000.000 ευρώ. Και για να το συγκρίνουµε, σκεφτείτε ποιο ήταν το κόστος της ανακεφαλαιοποίησης 
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των συστηµικών τραπεζών που έχει ξεπεράσει τα 50 δισεκατοµµύρια και πιθανά να χρειαστούν και άλλα 

χρήµατα. 

Τώρα, ποιες είναι οι ευθύνες και γιατί πιστεύω ότι υπάρχει ένα πολιτικό σκάνδαλο και όχι µόνο 
εδώ.  Η ελληνική Κυβέρνηση στις διάφορες µορφές είχε υπογράψει ως όρο ότι έπρεπε να υπάρχει ένα 

σχέδιο πολιτικής για τις τράπεζες, ότι έπρεπε να υπάρχει µια ανάλυση της κατάστασης το Φεβρουάριο 

του 2013 και έπρεπε να είχε προβληθεί ένα σχέδιο για την εξυγίανσή τους.  

Η προκήρυξη αυτής της διαδικασίας αντί να έχει γίνει µέχρι το Φεβρουάριο του 2013 έγινε τον 
Μάιο του 2013.  Και τέλος Ιουνίου η έκθεση της Deloitte, ζητούσε µέσα στον Αύγουστο να γίνει η 

ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών.  Σκεφτείτε δηλαδή ότι µέσα στη διαδικασία του Αυγούστου 
ζητήθηκε από τις τράπεζες αυτές να συγκεντρώσουν το κεφάλαιο που χρειαζόντουσαν για 

ανακεφαλαιοποίηση.  

Αυτό γίνεται µετά από ένα Τεχνικό δελτίο που πρέπει η τράπεζα να πάρει από τη διαδικασία 

αυτή και αυτό το δελτίο το Τεχνικό γιατί µια από τις τρεις τράπεζες ήρθε 11 Νοεµβρίου µε ηµεροµηνία 

λήξης για την προσπάθεια ανακεφαλαιοποίησης 21 Νοεµβρίου. ∆ηλαδή µέσα σε 10 µέρες θα έπρεπε να 

µαζέψουν 10, 20, 30 εκατοµµύρια κεφάλαιο που χρειαζόντουσαν η κάθε µία.  

Αυτό δεν έχει καµία σχέση µε ισότιµη αντιµετώπιση σε σχέση µε το άλλο τραπεζικό σύστηµα.  

∆ηλαδή µέσα σε 11 µέρες ήταν προφανές ότι ήταν µια στρατηγική επιλογή για να κλείσουν αυτές οι 
τράπεζες όχι για να προλάβουν να βρουν τα κεφάλαια για ανακεφαλαιοποίηση.   

Εποµένως υπάρχει µια παραβίαση του ίδιου του κανόνα που διέπει από το καταστατικό την 

Τράπεζα της Ελλάδος που λέει ότι πρέπει να υπάρχει αναλογική εποπτεία και δίκαιη εποπτεία των 
τραπεζών και συνεργασία θα λέγαµε εµείς να βοηθήσουν τις συνεταιριστικές τράπεζες να 

αντιµετωπίσουν τα προβλήµατα µιας και ο ρόλος τους στην τοπική οικονοµία είναι πάρα πολύ 

σηµαντικός. 

Οι συστηµικές τράπεζες είναι αδύνατον σήµερα όπως είναι τα πράγµατα τα επόµενα χρόνια να 

παρέχουν ρευστότητα στην πραγµατικότητα οικονοµία. Είναι γεγονός ότι το 80% των αιτήσεων των 

µικροµεσαίων επιχειρήσεων σε ευρωπαϊκά προγράµµατα απορρίπτονται γιατί δεν µπορούν µε τους όρους 

της τραπεζικής και µε την έκθεση που έχουν να παράσχουν ρευστότητα. ∆ηλαδή να εγκρίνουν 
προγράµµατα και να χρηµατοδοτήσουν τις µικροµεσαίες επιχειρήσεις. Εποµένως µόνο οι συνεταιριστικές 

τράπεζες µε εξυγίανση, µε αναβάθµιση του ρόλου τους θα µπορούσαν να παίξουν αυτό το ρόλο 

τουλάχιστον για τα επόµενα χρόνια. 

Τώρα, ποια είναι τα θέµατα που πρέπει να µας απασχολήσουν. Το πρώτο, πρέπει να έχουµε 
παρέµβαση σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Εγώ έχω καταθέσει δυο ερωτήσεις, νοµίζω σας τις έχω στείλει σε 

όλους. Η µια αφορά τις διαδικασίες που ακολουθήθηκαν και τις ευθύνες της τράπεζας Ελλάδος και της 
Κυβέρνησης πάνω σε αυτό το θέµα και νοµίζω το Περιφερειακό Συµβούλιο θα πρέπει να το διατυπώσει 
ρητά γιατί εδώ πέρα υπάρχει µια πολιτική ευθύνη της Κυβέρνησης και της τράπεζας της Ελλάδας.   

Το δεύτερο αφορά το ρόλο των συνεταιριστικών τραπεζών στην πραγµατική οικονοµία και 

επίσης αυτό πρέπει να διατυπωθεί ρητώς από το Περιφερειακό Συµβούλιο γιατί όλα αυτά που συζητάµε 
κατά καιρούς δεν µπορούν να υλοποιηθούν αν δεν υπάρχουν νέα χρηµατοδοτικά εργαλεία.  Οι τράπεζες 

οι συνεταιριστικές θα µπορούσαν να βοηθήσουν και στην ενίσχυση της κοινωνικής οικονοµίας που 

αποκλείεται να το κάνουν οι συστηµικές τράπεζες και στη διευκόλυνση για µικροπιστώσεις, ποσά 

δηλαδή 3000, 4000, 5000 ευρώ που θέλουν διάφοροι φορείς για να ξεκινήσουν µια δραστηριότητα. 

Εποµένως, λοιπόν, πρέπει να επιλέξουµε πολιτικά ότι θα µπούµε ενεργά ως Περιφερειακό 

Συµβούλιο στο θέµα πραγµατικά των εναλλακτικών τρόπων χρηµατοδότησης. Αυτό είναι µια πολύ 

µεγάλη κουβέντα σε ευρωπαϊκό επίπεδο. 
Το δεύτερο είναι να παρέµβουµε στο ευρωπαϊκό επίπεδο και να µιλήσουµε µε τους επιτρόπους. 

Εγώ το έκανα ήδη µε τον Επίτροπο Άντορ που αφορά τα θέµατα της κοινωνικής οικονοµίας, έχει δείξει 
ενδιαφέρον, του έχω δώσει τα στοιχεία θα του στείλω και αναλυτικό φάκελο. Θα ήταν διαφορετικό όµως 
αν αυτό γινόταν και από την Περιφέρεια µε ένα πλήρη φάκελο για αυτά τα θέµατα και όχι µόνο για τη 

Συνεταιριστική ∆ωδεκανήσου αλλά και το θέµα αυτό που συζητάµε το ευρύτερο των συνεταιριστικών 

τραπεζών. 

Το δεύτερο που είναι πιο σηµαντικό ακόµα πιστεύω, είναι η συνάντηση µε τον Επίτροπο τον 
Μπαρνιέ γιατί αφορά το θέµα της ανταγωνιστικότητας. Νοµίζω ότι είναι σαφές ότι εδώ πρόκειται για µια 

παραβίαση της λογικής της ισότιµης αντιµετώπισης. Αλλιώς αντιµετωπίζονται οι συστηµικές τράπεζες 

και αλλιώς αντιµετωπίστηκαν οι συνεταιριστικές.  
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Πρώτα-πρώτα δεν υπήρχε πρόσβαση στο ταµείο Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας. Ενώ οι 

συστηµικές τράπεζες παίρνουν δηµόσιους πόρους 50 δις οι συνεταιριστικές αποκλείστηκαν από τους 

δηµόσιους πόρους και δεν παίρνουν από το Ταµείο Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας που το κόστος θα 

είναι πάρα πολύ µικρό. ∆ηλαδή 120 εκατοµµύρια, 200 εκατοµµύρια;  Αλλά αυτό είναι πολύ σοβαρό.  
∆ηλαδή αποκλείστηκαν από τη δηµόσια χρηµατοδότηση. 

Και το δεύτερο ότι στην προσπάθειά τους να βρουν ιδιωτικούς πόρους τους αφαιρέθηκε η 

δυνατότητα ενός εύλογου χρονικού διαστήµατος. ∆ηλαδή ένα µήνα ζητήσανε οι τράπεζες για να 

µπορέσουν να βρουν αυτά τα κεφάλαια.  Τους έδωσε δυνατότητα 11 ηµερών ώστε να έχουν και στο 

ταµείο τα χρήµατα.  Αυτά όπως ξέρουµε τώρα οι συνεταιριστικές τράπεζες, αν ήθελε παράδειγµα η 

Περιφέρεια να µπει µέτοχος ή ένας ∆ήµος ή ένας φορέας µόνο για να κινήσει τη διαδικασία απόφασης 
από ένα συλλογικό όργανο δεν ήταν δυνατόν αυτό και εφικτό να γίνει σε 11 µέρες.  

Κοιτάξτε, οι µέτοχοι στην Ευρώπη ειδικά ας πούµε στην ηθική τράπεζα της Ιταλίας οι µέτοχοι 

είναι οι περιφέρειες, οι δήµοι, τα συνδικάτα, περιβαλλοντικοί φορείς και πολίτες φυσικά και αυτοί είναι 

που διαθέτουν κεφάλαια και από την άλλη µεριά βέβαια δεσµεύονται οι συνεταιριστικές τράπεζες να 

ακολουθούν κάποιους κώδικες δεοντολογίας κοινωνικούς, ηθικούς και περιβαλλοντικούς.  
Αυτό νοµίζω ότι ήταν και το ζητούµενο σήµερα στη µεταστροφή των συνεταιριστικών τραπεζών. 

Τώρα, για τους εργαζόµενους συµφωνώ ότι πρέπει να κάνουµε κινήσεις και να προσπαθήσουµε 
να βοηθήσουµε ώστε να ενταχθούν σε κάποια άλλη δραστηριότητα.  Αλλά θεωρώ πιο σηµαντικό να 

διατηρηθούν οι τράπεζες και να µείνουν εκεί οι εργαζόµενοι και από κοινού µαζί τους να 

προσπαθήσουµε να παρέµβουµε στο ευρωπαϊκό επίπεδο.  
Κοιτάξτε, σήµερα γίνεται µια πολύ µεγάλη συζήτηση για την τραπεζική Ένωση.  Εκεί σε αυτή τη 

συζήτηση ήταν προφανές ότι υπήρχαν και υπάρχουν οι σαφείς όροι ότι όλες οι τράπεζες δεν πρέπει να 

αντιµετωπιστούν µε τον ίδιο τρόπο. ∆ηλαδή αλλιώς είναι µια συστηµική τράπεζα που εκτίθεται σε 

µεγάλους κινδύνους και αλλιώς µια µικρή τοπική τράπεζα που έχει πολύ µικρότερους κινδύνους και πολύ 
µικρότερο ρίσκο εάν αποτύχει.  Θα µπορούσαν ακόµα και οι ίδιες οι συνεταιριστικές τράπεζες να 

δηµιουργήσουν το δικό τους ταµείο διάσωσης σε περίπτωση που υπήρχε πρόβληµα. 

Υπάρχουν, λοιπόν, πολλά θεσµικά θέµατα τα οποία πρέπει να τα βάλουµε και νοµίζω ότι µας 
αφορά ιδιαίτερα γιατί αφορά τον πυρήνα του τρόπου χρηµατοδότησης τα επόµενα χρόνια της 

πραγµατικής οικονοµίας».  

 Ο λόγος δόθηκε στον Αντιπεριφερειάρχη ∆ωδεκανήσου κ. Χατζηδιάκο, ο οποίος ανέφερε :  

«Η τοπική κοινωνία της ∆ωδεκανήσου προσδοκά πολλά, εάν θέλετε πολύ περισσότερα από την 
Περιφέρεια και από το Περιφερειακό Συµβούλιο στη στήριξη όλων αυτών των προσπαθειών που 

γίνονται σε όλα τα επίπεδα για την αντιµετώπιση του θέµατος του κλεισίµατος της συνεταιριστικής 
τράπεζας. 

Έγινε κάποια συνάντηση, σύσκεψη, στο ∆ήµο Ρόδου πρόσφατα αλλά ο ∆ήµος Ρόδου 

εκπροσωπεί ή αν θέλετε µε τη στενή του όρου έννοια έχει ένα ενδιαφέρον στα µεγάλα µεν το κεντρικό 

και τα 4 υποκαταστήµατα που έχει στο νησί. Εµείς έχουµε και το λόγο και την ευθύνη για τα υπόλοιπα 

καταστήµατα της τράπεζας στα µικρά νησιά και ακόµα-ακόµα και στον Πειραιά που εξυπηρετούνται 

κυρίως οι ∆ωδεκανήσιοι και τη στηρίζουν, αλλά και εξυπηρετούνται οι ∆ωδεκανήσιοι της διασποράς. 

∆εν θα διαφωνήσω µε τίποτα από όσα είπαν οι προηγούµενοι όσον αφορά το ρόλο της 
συνεταιριστικής τράπεζας που ήταν και είναι ο κύριος αιµοδότης τουλάχιστον 15.000 επιχειρήσεων 
µικρών και µικροµεσαίων στη Ρόδο ούτε όσα ειπώθηκαν για τα εργασιακά θέµατα που προέκυψαν µετά 

το κλείσιµο της Τράπεζας ∆ωδεκανήσου. 

Υπάρχουν κατά την άποψή µου αφού σας πω ποιες κινήσεις και το ξέρετε όλοι απλώς να τις 
ιεραρχήσουµε, γίνεται µια κίνηση νοµική στο Συµβούλιο της Επικρατείας να ανατραπεί αυτή η απόφαση.  

Επιτρέψτε µου να πω σαν νοµικός µόνο µε στενά νοµικά επιχειρήµατα για να µην πω αδύνατο, τίποτα 

δεν είναι αδύνατο στα ελληνικά δικαστήρια αλλά αν βρεθεί ένας σύµβουλος της Επικρατείας που να δει 
µε το ίδιο µάτι που βλέπουµε εµείς το ρόλο της Συνεταιριστικής µπορεί να έχουµε µια ανατροπή. 

Από την άλλη µεριά όµως απέναντι έχουν ένα ολόκληρο σύστηµα στην εκδίκαση της υπόθεσης 

στο ΣτΕ που είναι η κεντρική τράπεζα που είναι όλο αυτό το νοµικό επιτελείο που θα προβάλουν κάποια 

νοµικά επιχειρήµατα. 

Το δεύτερο είναι µια προκαταρκτική που έχει υποχρέωση ο κάθε εισαγγελέας να δει αν υπάρχουν 
αίτια που άπτονται του ποινικού νόµου για ποιο λόγο, εάν υπάρχουν ευθύνες, έκλεισε ή όχι.  Και αυτό σε 

αυτή τη φάση δεν παίζει µεγάλο κατά την ταπεινή µου άποψη ρόλο. 
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Το τρίτο είναι µια κίνηση µετόχων που ξεκίνησε προχθές µε πρωτοβουλία δύο δικηγόρων στη 

Ρόδο αλλά και αυτοί απευθύνθηκαν και είπαν οι θεσµικοί εκπρόσωποι του τόπου να µπουν και να 

στηρίξουν αυτή την πρωτοβουλία.  

Και από την άλλη πλευρά υπάρχουν οι προσπάθειες που γίνονται από το υφιστάµενο ∆ιοικητικό 
Συµβούλιο της Συνεταιριστικής Τράπεζας προς κάθε κατεύθυνση. Όσα είπε ο κος Χρυσόγελος είναι 

γνωστά. Να σας πω µε αριθµούς.  60 δις πήραν οι συστηµικές τράπεζες από το δηµόσιο χρήµα, συνολικά 

όλες οι συνεταιριστικές της Ελλάδας, κύριε Χρυσόγελε, ήθελαν πέρυσι 400.000.000 όλες µαζί για να 

αποκτήσουν την κεφαλαιακή επάρκεια που τους έλεγαν το 9% όταν τώρα η Ευρωπαϊκή Ένωση το 

κατεβάζει στο 7,8% για την ακρίβεια. 

Το τι έγινε και άλλαξε µετά την αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου, αλλάξανε οι δείκτες ενώ 

καταρχήν ήταν ικανοποιητική η αύξηση γιατί αν το ξέραµε όλοι οι ∆ωδεκανήσιοι να ξέρετε ότι άλλος 

από το πλεόνασµα άλλος από το υστέρηµα θα είχαν συγκεντρωθεί αυτά τα χρήµατα εκτός και αν µας 

έδιναν 10 µέρες προθεσµία.  Εδώ ανακοινώθηκε Παρασκευή απόγευµα και ζήτησαν χρήµατα για το 

Σάββατο το πρωί. Αυτό δεν γίνεται.  Ναι, η ανάκληση ήρθε το Σάββατο το πρωί. 
Τώρα, εκτός από τα σοβαρά θέµατα στην προσπάθεια να ανακληθεί δηλαδή αυτή η απόφαση που 

µπορούµε να ξεκινήσουµε και εµείς έχουµε τη δυνατότητα κύριε Περιφερειάρχη πράγµατι από τον 

Επίτροπο από τον κ. Μπαρνιέ, από την Ευρωπαϊκή Ένωση, και εδώ Νίκο νοµίζω ότι και ο δικός σου ο 
ρόλος µπορεί να είναι καταλυτικός, εκτός από τη µια σου ιδιότητα είσαι και Περιφερειακός σύµβουλος 

και µπορούµε να το δούµε. 

Τις παρεµβάσεις σε κεντρικό επίπεδο που πρέπει να κάνει η Περιφέρεια για την ανάκληση της 
απόφασης µπαίνουν και κάποια άλλα θέµατα πλέον πρακτικά.  Τώρα, πριν από λίγο µιλούσα για ένα 

άλλο θέµα και συγκεκριµένα για το άνοιγµα της Κυριακής προ της πρωτοχρονιάς µε τον Πρόεδρο του 

Επιµελητηρίου και ζήτησα µια ενηµέρωση και για αυτό. 

Η αγορά της ∆ωδεκανήσου όχι µόνο της Ρόδου έχει στεγνώσει για πρακτικούς λόγους. Η 

τράπεζα που έχει πάρει τα κεφάλαια η ALPHA ζητά για όλες τις επιχειρήσεις νοµιµοποιήσεις. Που 

σηµαίνει δουλεύουν νυχθηµερόν οι όποιοι υπάλληλοι της ALPHA αλλά δεν προλαβαίνουν. Με 

αποτέλεσµα να έχουν χρήµατα στους λογαριασµούς και να µην µπορούν να κάνουν πληρωµές. 
Το δεύτερο ζήτηµα είναι ότι το προσωπικό 130 οικογένειες δεν έχουν πάρει µισθούς, δώρα και 

αυτό έχει να κάνει πιστεύω µε τον εκκαθαριστή, δηλαδή πρέπει να βάλει µια προτεραιότητα γιατί από ότι 

έχω ενηµέρωση υπήρχε ρευστό χρήµα 18.000.000 στο ταµείο της τράπεζας όταν έκλεισε το οποίο αυτό 

θα το διαχειριστεί ο εκκαθαριστής. Πέρα των καταθέσεων δηλαδή που ήρθαν στην ALPHA το κεφάλαιο 
αυτό θα το διαχειριστεί ο εκκαθαριστής για να δει υποχρεώσεις, εκκρεµότητες, αµοιβές. 

Εκεί θα πρέπει πάνω από όλα να δούµε, είναι µια κατηγορία ιδιαίτερη οι εργαζόµενοι.  Να 

εκκαθαριστεί λοιπόν η κίνηση, να τακτοποιηθούν οι πληρωµές, τα δώρα και τα οφειλόµενα στους 
εργαζόµενους και ταυτόχρονα η δεύτερη παρέµβαση όπως το έθεσε και ο κος Κόκκινος στην ALPHA 

άµεσα µε απόλυτη προτεραιότητα να αποδεσµεύσει αυτούς τους λογαριασµούς.   

∆ηλαδή το θεωρώ όχι αντισυνταγµατικό, αδιανόητο να έχω χρήµατα στις καταθέσεις µου, να έχω 

ανάγκες, να µου επιβάλει ενδεχόµενα το δηµόσιο κάποιους φόρους, πρόστιµα και κάποιες άλλες 

επιβαρύνσεις και εγώ να έχω δεσµευµένη κατάθεση επειδή έκλεισε η Συνεταιριστική και πήγε στην 

ALPHA και η ALPHA αυτή τη στιγµή δεν µπορεί να αποδεσµεύσει ακόµα και προσωπικούς 
λογαριασµούς. Ζητά δηλαδή νοµιµοποίηση ακόµα και σε πρόσωπα. Να πάµε δηλαδή µε άλλα λόγια εάν 
δεν έχω εγώ λογαριασµό στην ALPHA πρέπει να πάω να τους δώσω το εκκαθαριστικό µου, να τους 

δώσω στοιχεία ταυτότητας, ΑΦΜ, δεν αρκούνται στη µεταφορά του λογαριασµού του βιβλιαρίου 

ταµιευτηρίου της Συνεταιριστικής. Πρέπει να ξανά πάω να υποστώ και τη δοκιµασία να περιµένω πέντε 
ώρες στην τράπεζα ο απλός ιδιώτης για να µπορέσω να πάρω χρήµατα από το λογαριασµό µου. 

Στο σηµείο αυτό, λοιπόν, στον εκκαθαριστή και στην ALPHA πρέπει να γίνει άµεσα η 

παρέµβαση. Από εκεί και πέρα επειδή θα κλιµακωθούν οι ενέργειες και αν θέλετε να µπούµε 
µπροστάρηδες να κάνουµε αυτές τις παρεµβάσεις παντού. Εναλλακτικά αν δεν ανακληθεί η απόφαση 

τότε θα µπει και η πίεση στην ALPHA ή να µην απολυθεί κανείς ή και νοµικό είναι το ζήτηµα, και να 

τους επαναπροσλάβει όπως έκαναν η Αγροτική και οι άλλες.  Θα πρέπει πρώτα να τους αποζηµιώσει για 

τα χρόνια προϋπηρεσίας και µετά να κάνει νέα σύµβαση. 

Γιατί σε άλλες παρόµοιες περιπτώσεις αφενός µεν έκλεισαν και είχε κλείσει η Αγροτική τράπεζα, 

έκαναν νέες συµβάσεις οι εργαζόµενοι αλλά οι αποζηµιώσεις τους ήταν ίσως και λιγότερο του ηµίσεως 
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των κανονικών και µε νέους όρους συµβάσεων που δεν είχαν καµία σχέση µε τις προηγούµενες 

συµβάσεις. 

Αυτά όσον αφορά τη δική µου συµπλήρωση στις εισηγήσεις των συναδέλφων. Αλλά να πάρουµε 
όχι ψήφισµα, απόφαση που θα λέµε ένα, δυο, τρία. ∆ηλαδή ξεκινούµε από το πρώτο επίπεδο να 

ανακληθεί η άδεια για αυτούς τους λόγους, παρέµβαση στην Ευρωπαϊκή Ένωση όπως τα είπα 

προηγούµενα, ή δυνατόν και παρέµβαση νοµικά στο ΣτΕ, µπορεί να βρεθεί να µας πει ότι δεν 

νοµιµοποιούµαστε αλλά οι νοµικοί µας σύµβουλοι να κάνουν πρόσθετη παρέµβαση υπέρ της 
Συνεταιριστικής Τράπεζας και να στηρίξουν µε τις δικές µας νοµικές υπηρεσίες τους όποιους 

συναδέλφους µου εξειδικευµένους έχουν ασχοληθεί µε το θέµα αυτό.  
Και άµεση παρέµβαση τώρα και στον εκκαθαριστή και στην ALPHA µε τη δηµοσίευση, κυρία 

Πρόεδρε, και αποσπάσµατος της απόφασής µας να κάνουν Χριστούγεννα αυτοί και να κινηθεί και η 

αγορά. Είναι δεσµευµένα πολλά χρήµατα που υπάρχουν στις καταθέσεις και η αγορά έχει στεγνώσει». 

 

Στο σηµείο αυτό η Πρόεδρος, συµπληρωµατικά σε αυτά που είπε ο κ. Χατζηδιάκος,  αναφέρει 
ότι το πρόβληµα δεν έχει να κάνει µόνο µε τη καταβολή µισθών ή επιδοµάτων ή δώρων. Έχει να κάνει 
και µε το ότι η ALPHA δεν είναι σε θέση να καλύψει αξιόγραφα τα οποία ήδη κυκλοφορούν στην αγορά 

και τα οποία είναι για να πληρωθούν µέσα σε αυτές τις ηµέρες από τότε που έχει δηµιουργηθεί το  
πρόβληµα µε την ανάκληση της αδείας µέχρι σήµερα. Με αποτέλεσµα και αυτή η κατάσταση να είναι 

µετέωρη µε ότι αυτό συνεπάγεται για τους κατόχους των αξιογράφων. Είναι θέµα του εκκαθαριστή τι 

στάση θα υιοθετήσει σε κάθε περίπτωση. ∆ηλαδή υπάρχει ένα µίνιµουµ πλαίσιο του πως κινείται στο 
διαχωρισµό της κακής από την καλή τράπεζα όµως από εκεί και πέρα έγκειται στην κρίση του κάθε 
εκκαθαριστή πως θα κινήσει την όποια διαδικασία εκκινεί σε κάθε διαφορετική περίπτωση. 

 

  Στη συνέχεια η Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον Περιφερειακό Σύµβουλο κ. Βαρκά ο οποίος 
αναφέρει :  

«Συνάδελφοι, εγώ πιστεύω ότι αυτό το οποίο συζητάµε τώρα είναι από τα σηµαντικότερα θέµατα 

που έχουν προκύψει από της συστάσεως της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, της αιρετής. 
Και επειδή δίνει και λοιπά µεµονωµένα δεν έχει καµιά ουσία να παρέµβουν, δηλαδή το να 

παρέµβει ο ∆ήµος της Κω ή της Ρόδου ή της Νισύρου που έχει υποκατάστηµα ή δεν ξέρω και εγώ τι κα 

οι φορείς οι ∆ωδεκανησιακοί στον Πειραιά και την Αθήνα κλπ. είναι πολύ µικρότερη θεσµικά η 

παρέµβαση από ότι η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. 
Νοµίζω, λοιπόν, ότι σαφώς και πρέπει να πάρουµε απόφαση για αυτό το µεγάλο, τεράστιο θέµα 

το οποίο ταυτόχρονα είναι και µεγάλο εθνικό θέµα για τη χώρα µας.  
Ξέρουµε πολύ καλά ότι τράπεζες τουρκικές, ιδιωτικές κλπ. έχουν κάνει την εµφάνισή τους και 

προτείνουν για δανειοδοτήσεις στα ∆ωδεκάνησα στα απέναντι παράλια. 

Εχθές είπα κάτι, ότι βγαίνουν τα πλοία για την υγεία σε όλο το Αιγαίο τα τούρκικα για να λύνουν 

προβλήµατα. Ο Νταβούτογλου είχε πει παλιότερα όπως και ο Ερτογάν ότι η Ελλάδα είναι πτωχευµένη 

και εν πάση περιπτώσει περιµένει και από εµάς.  ∆εν ξέρω αν στα πλαίσια αυτά υπάρχουν γενικότερα 

σχέδια όµως έχουν ειπωθεί πολλά. 

Με ότι ειπώθηκε σήµερα όµως, για τα θέµατα που έχουν να κάνουν µε την Ευρωπαϊκή Ένωση 

και επειδή δίνει η Ευρώπη σηµασία στις περιφέρειες, στη συνοχή, στις συνεταιριστικές, κοινωνικές 
οικονοµίας, µικροµεσαίες επιχειρήσεις κλπ.  Νοµίζω ότι πρέπει να τα εκµεταλλευτούµε όλα αυτά και όχι 

να πάµε να µειώσουµε τις επιπτώσεις που θα πάρει µε την απόφαση όπως πάρθηκε η απόφαση από την 

Τράπεζα της Ελλάδας εν κρυπτώ κλπ. και το οποίο εγώ πιστεύω ότι δεν έγινε τώρα ξαφνικά µέσα σε ένα 

σαββατοκύριακο επειδή ενδεχοµένως δεν πιάναµε το στόχο. 

Γιατί αν ήταν αυτό το θέµα, δηλαδή ότι δεν πιανόταν ο στόχος τότε είναι εγκληµατική η ευθύνη 

για εµένα του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Τράπεζας της ∆ωδεκανήσου. ∆ηλαδή αν ήταν γνωστό ότι αν 
δεν πιαστεί ο στόχος θα πάει και θα συνενωθεί µε οποιαδήποτε από τις 4 µεγάλες τράπεζες της Ελλάδας 

είναι εγκληµατικό. 

Και αν βάλω και στο µυαλό µου ότι οι κύριοι είχαν πάρει µεγάλα δάνεια πριν από λίγο καιρό της 

Τράπεζας ∆ωδεκανήσου, του Συµβουλίου, δεν ξέρω λεπτοµέρειες συγνώµη, λέω εγώ όµως σκέφτοµαι 
µεγαλόφωνα και λέω τότε οι ευθύνες µεγαλώνουν. 

Εµείς, λοιπόν, που έχουµε την ευθύνη συνολικά του τόπου µας και ειδικά της ακριτικής περιοχής 

από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου των ∆ωδεκανήσου και εδώ θέλουµε συµπαράσταση από τις 
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Κυκλάδες, δηλαδή µην θεωρηθεί ένα θέµα µεµονωµένο του Αντιπεριφερειάρχη της ∆ωδεκανήσου είναι 

θέµα της Περιφέρειας συνολικό για να µην πω της Ελλάδας.  

Τι θέλω να πω καταλήγοντας, επειδή εµείς δεν µπορούµε να µπούµε σε τέτοιες λεπτοµέρειες 
ούτε να ρίξουµε αυτή την ώρα που καίγεται το σπίτι στις ευθύνες το ∆ιοικητικό Συµβούλιο, είναι 
προσωπικά µου ερωτήµατα, όµως εµείς πρέπει να πάρουµε στην πλάτη µας αυτό το θέµα, έτσι νοµίζω µε 

απόφαση. Και η περιφερειακή αρχή, η διαπαραταξιακή επιτροπή από το κράτος από την Τράπεζα 

Ελλάδας µέχρι την Ευρωπαϊκή Ένωση και γρήγορα, τώρα πριν το τέλος της χρονιάς πρέπει να 

παρέµβουµε και Συµβούλιο Επικρατείας.  Όπου µπορούµε περισσότερο.  

Έτσι θα καταξιώσουµε και το ρόλο µας, την ευθύνη µας σε αυτό το πραγµατικά τεράστιο θέµα 

γιατί εγώ δεν πιστεύω ότι είναι το πρώτο και µοναδικό, θα ακολουθήσουν και άλλα. Και υπονόησα τα 

θέµατα τα εθνικά και όχι µόνο.  

Νοµίζω, κλείνοντας, ότι πρέπει να πάρουµε απόφαση και να µην περιµένουµε φυσικά στο 

επόµενο Συµβούλιο που θα έχουµε περισσότερη πλειοψηφία, τώρα». 

 

Η Πρόεδρος έδωσε το λόγο στην Περιφερειακή Σύµβουλο κ. Παπατσή η οποία αναφέρει :  
«Πραγµατικά το κλείσιµο της Τράπεζας ∆ωδεκανήσου είναι µια θλιβερή εξέλιξη για την 

κοινωνία και για την οικονοµία της ∆ωδεκανήσου. Υπάρχουν βέβαια ερωτηµατικά αναπάντητα στο κατά 

πόσο το κεντρικό κράτος πραγµατικά είχε την πολιτική βούληση να διατηρήσει ή όχι αυτές τις 

συνεταιριστικές τράπεζες. 

Τώρα, σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία µε την έναρξη της εκκαθάρισης της τράπεζας 
ορίζεται και η προτεραιότητα της κάλυψης των  υποχρεώσεων µε τη ρευστοποίηση των παγίων 
στοιχείων. Και εκεί που θα πρέπει να παρέµβουµε δυναµικά είναι στο θέµα όπως ειπώθηκε και 

προηγουµένως, των υπαλλήλων που πραγµατικά είχε ένα εξειδικευµένο, άρτια καταρτισµένο υψηλού 

επιπέδου προσωπικό που θα µπορεί ίσως να ενταχθεί και στο πρόγραµµα κινητικότητας προκειµένου να 

απορροφηθεί αν όχι όλο από την τράπεζα την ALPHA αλλά και σε άλλους δηµόσιους φορείς. 

Επίσης άλλο ένα θέµα σοβαρό είναι τα υποκαταστήµατα στα µικρά νησιά που σε πολλά νησάκια 

ήταν το µοναδικό που εξυπηρετούσε τους ακριτικούς νησιώτες και σε αυτές τις περιπτώσεις θα πρέπει να 
βρεθεί τρόπος ώστε να κρατηθούν ανοιχτά. 

Και βέβαια τα δάνεια τα οποία ο εκκαθαριστής µπορεί να τα βγάλει ληξιπρόθεσµα και άµεσα 

απαιτητά. Και να φέρει σε πάρα πολύ δύσκολη θέση τους µικροµεσαίους επιχειρηµατίες και το σύνολο 

της οικονοµίας ∆ωδεκανήσου.  
Σε αυτά τα τρία θέµατα πιστεύω ότι πρέπει να έχουµε µια δυναµική παρέµβαση έτσι ώστε να 

µπορέσουµε να βοηθήσουµε όσο το δυνατόν περισσότερο». 

Η Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον κ. Περιφερειάρχη  ο οποίος αναφέρει :  

«Αγαπητοί συνάδελφοι, όντως υπάρχει ένα πρόβληµα το οποίο όπως ειπώθηκε έχει και µια 

διάσταση και πολιτική πέραν της κοινωνικής και της οικονοµικής. 

Ξέρετε είναι µια δεύτερη προσπάθεια που γίνεται συλλογικής δράσης στα ∆ωδεκάνησα. Η µια 

ήταν η εταιρία λαϊκής βάσης η ακτοπλοϊκή η οποία ήταν και εκείνη εύρωστη και βρέθηκε στα τάρταρα 

και βεβαίως χάσανε οι µέτοχοι όλα τα λεφτά τους. 

Και αυτή η δεύτερη προσπάθεια όπου ήταν και αυτή πετυχηµένη. Νοµίζω ότι όλοι 
περηφανευόµασταν ότι έχουµε µια από τις καλύτερες συνεταιριστικές τράπεζες. Και βεβαίως µέσα στα 

πλαίσια της αναµόρφωσης του τραπεζικού συστήµατος και σε ευρωπαϊκό επίπεδο και την τάση που 

υπήρχε και υπάρχει σε ένα πολύ µεγάλο ποσοστό οι συνεταιριστικές τράπεζες να µπορούν να παίζουν το 

µοχλό, τον κύριο µοχλό των µικροµεσαίων επιχειρήσεων προσδοκούσαµε όλοι να παίξει αυτό το ρόλο η 

τράπεζα ∆ωδεκανήσου. 
Μάλιστα έγιναν και προσπάθειες να επεκταθεί και προς τις Κυκλάδες και ήµασταν σε µια φάση 

συζήτησης µε ποιο τρόπο θα µπορούσε να  υλοποιηθεί αυτή η άποψη, η πρόταση και ήταν µια πρόταση 

δική µου που τους είχα καταθέσει µιας και είχε υποκατάστηµα στον Πειραιά και άρα θα µπορούσε και να 

επεκταθεί και επειδή στα πλαίσια της ενιαίας Περιφέρειας νοµίζαµε και πιστεύαµε ότι θα µπορούσε να 

επεκταθεί και εδώ. 

Πρέπει να πω ότι αυτά που είπαν όλοι οι συνάδελφοι είναι έτσι ακριβώς. Όµως υπήρξε ένα 

πρόβληµα το οποίο ενδεχοµένως θα έπρεπε πολύ έγκαιρα να το δουν οι ιθύνοντες και ήταν το ότι µια 
περιοχή η οποία έχει µια τέτοια ισχυρή οικονοµία και επιχειρηµατίες οι οποίοι τζιράρουν 35.000.000, 

40.000.000 να µην έχει το µεγαλύτερο ποσοστό από αυτούς συµµετοχή στην τράπεζα. 
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Οι τράπεζες είναι οικονοµία αλλά η οικονοµία σε ένα πολύ µεγάλο ποσοστό ήταν απούσα.  Αυτά 

είναι άλλα ζητήµατα τα οποία θα έπρεπε κανείς να τα δει και να τα διερευνήσει γιατί και πως φτάσαµε σε 

αυτό το σηµείο. 
Νοµίζω ότι και οι ίδιοι αναγνωρίζουν ότι η νοµαρχία και η Περιφέρεια µετά ήταν από τους 

βασικούς πυλώνες στήριξης της ∆ωδεκανήσου. Εσείς δεν το ξέρετε, είναι ευκαιρία τώρα να τα πούµε, ότι 

παρόλο που ήταν συνεταιριστική τράπεζα εµείς είχαµε και αρκετά κεφάλαια στην τράπεζα.  Τη 

στηρίζαµε δηλαδή µε ποσά αρκετά σηµαντικά.  

Όµως εδώ και πάρα πολύ καιρό, όχι τους τελευταίους µήνες αλλά πολύ πριν, διαφαινόταν µια 

έλλειψη ρευστότητας στην τράπεζα.  Γιατί σε τακτά χρονικά διαστήµατα θέλανε ενέσεις τονωτικές 
ρευστού. Αυτό καταλαβαίνετε σηµαίνει ότι κάπου υπάρχει ένα ζήτηµα. Για αυτό αναφέρθηκα στους 
επιχειρηµατίες και τις επιχειρήσεις προηγουµένως γιατί είναι 20.000 οι µέτοχοι αλλά οι περισσότεροι 

µέτοχοι είναι των 5, 10 µεριδίων. 

Η τόνωση έγινε αρκετές φορές και πάντα προσφεύγανε στην Περιφέρεια. Θα σας πω µονάχα ότι 

όταν έκλεισε η τράπεζα τα ποσά τα οποία είχε η Περιφέρεια στην τράπεζα ήταν περίπου 10.000.000.  

Είναι µεγάλα τα ποσά, 10.000.000. 

Βεβαίως ξέρετε ότι για να συµβεί αυτό είχαµε διαβούλευση µε την τράπεζα Ελλάδος εάν είναι 

διασφαλισµένα τα ποσά. Και µόνο µετά την έγκριση ότι ναι δεν υπάρχει πρόβληµα είναι διασφαλισµένα 

κάναµε αυτή τη διαδικασία και στην τράπεζα βεβαίως είχαµε αναθέσει και τη διαχείριση των 

τρεχούµενων λογαριασµών που είναι αρκετοί. Που σηµαίνει ότι γινότανε.. 

Έζησα από κοντά την ηµέρα που εν πάση περιπτώσει τους ενηµερώσανε ότι η τράπεζα έχει 
πρόβληµα και διεκδικούσαν την αύξηση αν θέλετε του απαιτούµενου ποσού προκειµένου να σωθεί η 

τράπεζα και να µην κλείσει. 

Πρέπει να σας πω ότι µε το Βασίλη τον Κορκίδη τον Πρόεδρο των εµπόρων και µε τον Μίχαλο 

αλλά κυρίως αυτός κάναµε µια προσπάθεια παρέµβασης στον Υπουργό τον κ. Στουρνάρα στον οποίο 
προτείναµε και το κάναµε και γραπτώς να περάσει µια διάταξη νόµου και να δοθεί η δυνατότητα στην 

τοπική Αυτοδιοίκηση να µπορεί να συµµετέχει στο µετοχικό κεφάλαιο των τραπεζών. 

Αυτό µε την έννοια ότι από τη στιγµή που πιστεύεις ότι µια τέτοια τράπεζα µπορεί να παίξει τον 
κύριο µοχλό στήριξης των µικροµεσαίων επιχειρήσεων γιατί κακά τα ψέµατα, οι περισσότερες 

επιχειρήσεις σε εµάς µικροµεσαίες είναι, θέλαµε µε αυτό τον τρόπο να στηρίξουµε την τράπεζα, τις 

τράπεζες γιατί αυτή ήταν µια απόφαση της Ένωσης Περιφερειών. Και υπήρξε µια συνάντηση και µια 

συµφωνία και συµφώνησε και η Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε. σε αυτή την κατεύθυνση µόνο που ποτέ δεν πέρασε αυτή 

τη διάταξη νόµου. Παρόλο που και ο Υπουργός ο Στουρνάρας είχε συµφωνήσει. 

Να πω επίσης ότι την ηµέρα εκείνη στείλαµε µια επιστολή από κοινού η τράπεζα, το 
Επιµελητήριο ∆ωδεκανήσου και η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου προς την επιτροπή της τράπεζας της 
Ελλάδος που λέγαµε ότι πρέπει να βρεθεί τρόπος να σωθεί και δώστε µας µια προθεσµία τουλάχιστον όχι 

ενός µήνα, 5 ηµερών.  

Πέραν από αυτή την επιστολή έστειλα επιστολή και σαν Περιφερειάρχης λέγοντάς τους ότι εµείς 
είµαστε διατεθειµένοι εφόσον µας δοθεί ο χρόνος να εµπλακούµε ενεργά στην εξεύρεση αυτών των 

χρηµάτων. Και δεν σας κρύβω ότι εκείνη την ηµέρα ξεκίνησα µια προσπάθεια να συγκεντρώσουµε 

χρήµατα, το ποσό που χρειαζότανε. Και ήρθα σε επαφή και µε τον Πρόεδρο της Aegean τον διευθύνοντα 

σύµβουλο το Βασιλάκη ο οποίος δεσµεύτηκε να στηρίξει οικονοµικά, όπως επίσης και µε άλλους 
επιχειρηµατίες οι οποίοι δραστηριοποιούνται και οι οποίοι δεν ήταν αρνητικοί. 

Βεβαίως το ποσό µε το οποίο συζητούσαµε κατά πόσο µπορούσαν να συµµετέχουν πρέπει να πω 

ότι όλοι ένα ποσό το οποίο θα έφτανε περίπου τις 300.000 ήταν διατεθειµένοι να το βάλουν. Άρα αν 
είχαµε το χρόνο θα µπορούσαµε δηλαδή να µαζέψουµε 30, 40 επιχειρηµατίες που θα έδιναν αυτά τα 

χρήµατα για να καλυφθεί το ποσό. 
Όπως επίσης υπήρχαν και κάποιοι οι οποίοι µπορώ να πω ότι δεν ήταν από τους επιχειρηµατίες 

οι οποίοι είχαν ρευστό, 15.000.000 θα µπορούσαν να το καλύψουν δηλαδή. Απλώς γίνονταν η 

διαπραγµάτευση µε ποιο τρόπο και µε ποιους όρους και µε ποιο επιτόκιο θα γινόταν αυτός ο δανεισµός. 

Να συµφωνήσω και εγώ ότι έχω την αίσθηση ότι η απόφαση ήταν ειληµµένη. ∆ηλαδή δεν 

νοµίζω ότι τα 5.000.000 που έλειπαν και που εν πάση περιπτώσει τα βγάλανε ότι δεν µπορούν να 

εξυπηρετηθούν από τα δάνεια τα οποία χορηγήθηκαν, για αυτό έκαναν υποτίθεται την αξιολόγηση και 
είδαν ότι χορηγήθηκαν δάνεια τα οποία είχαν ρυθµιστεί και βεβαίως γινόταν η καταβολή κανονικά όπως 
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προβλέπονται και για τις άλλες εµπορικές τράπεζες.  Αυτό ισχύει.  ∆εν ίσχυσε για την Τράπεζα 

∆ωδεκανήσου, δεν της το αναγνωρίσανε αυτό δηλαδή. 

Της έβγαλαν, λοιπόν, ότι έχει επισφαλή δάνεια και άρα πρέπει να βρει αυτά τα ποσά για να 

εξασφαλιστούν τα δάνεια τα οποία έχουν χορηγηθεί.   
Λέω, λοιπόν, ότι από όλες τις επαφές τις οποίες είχαµε φαινόταν ότι η απόφαση ήταν ειληµµένη. 

Να πω ότι πρέπει να είχε προηγηθεί καµπανάκι, για να λέµε τα πράγµατα µε το όνοµά τους. Άρα είχαν αν 

θέλετε ξεκινήσει κάποιες διαδικασίες πολύ πριν.  
Τώρα, για ποιο λόγο η τράπεζα ζήτησε αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου τόσο µικρή και µετά 

ήρθε και είπε ότι θέλουµε και άλλα ενώ θα µπορούσε από την αρχή να πει ότι αντί για 5.000.000 θέλουµε 
10.000.000, 15.000.000, βρείτε τα. Νοµίζω ότι θα µπορούσαν να βρεθούν.  

Έχω την αίσθηση ότι παίχτηκε ένα παιχνίδι εκεί και είναι το παιχνίδι αυτό το οποίο λέµε ότι οι 

συστηµικές τράπεζες θέλουν να εξαφανίσουν όλες τις άλλες. Το µεγάλο ψάρι τρώει το µικρό εκτός αν το 

µικρό ξέρει καράτε λέει η επόµενη αλλά δεν ξέρουµε πάντα καράτε. 

Και βεβαίως είναι ένα µεγάλο πλήγµα για την οικονοµία και βεβαίως είναι ένα πολύ µεγαλύτερο 
χτύπηµα για τους 130 εργαζόµενους οι οποίοι χάνουν τη δουλειά τους. Σε αυτά τα µέρη, ξέρετε, το να 

έχεις µια σταθερή δουλειά είναι µια πολύ µεγάλη υπόθεση, είναι µια µεγάλη επένδυση. 

Αυτό το οποίο κάναµε µε την τράπεζα την ALPHA και το έκανα ο ίδιος, είπα ότι εάν δεν 
διασφαλιστούν όσο το δυνατόν περισσότερες θέσεις εργασίας εµείς είµαστε διατεθειµένοι να σηκώσουµε 

τα λεφτά µας. Και θα σηκώσουµε τα λεφτά µας όχι µόνο η Περιφέρεια θα σηκώσει ο οποιοσδήποτε έχει 

χρήµατα και έτσι θα βρεθείτε µε µη κεφαλαιακή επάρκεια στην Περιφέρεια τη δική µας. 
Τους είπαµε, λοιπόν, ότι θέλουµε το προσωπικό να διασφαλιστεί. Βρείτε έναν τρόπο και εφόσον 

αυτό µας το διασφαλίσετε εµείς θα αφήσουµε τη διαχείριση και θα ενισχύσουµε µε κάποιον τρόπο θα το 

δούµε, τα κεφάλαια τα οποία έχουµε στη τράπεζά σας, θα παρέµβουµε προκειµένου  και άλλοι φορείς οι 

οποίοι έχουν τρεχούµενους λογαριασµούς όπως είναι το Επιµελητήριο όπως είναι ο ∆ήµος Ροδίων, όπως 
είναι άλλοι φορείς και βεβαίως και επιχειρηµατίες να φέρουν σε εσάς εφόσον διασφαλιστούν οι θέσεις 

εργασίας. 

Βεβαίως ισχύει αυτό που λέχθηκε προηγουµένως ότι δεν έχουµε εικόνα της τράπεζας 
∆ωδεκανήσου. Εφόσον ο εκκαθαριστής µας παρουσιάσει την εικόνα και δούµε τι θα γίνει τότε θα δούµε 

και τι θα γίνει µε τους εργαζόµενους διασφαλίζοντας, αυτό τουλάχιστον είπανε, ότι στα µικρά νησιά 

όπου υπάρχουν τράπεζες θα διασφαλιστούν οι θέσεις εργασίας. 

Άρα το πρόβληµα θα εντοπιστεί κυρίως στη Ρόδο, την Κω και την Κάλυµνο όπου υπάρχει πολύ 
προσωπικό αλλά θέλουν να έχουν µια εικόνα.  

Είµαστε αισιόδοξοι;  Και ναι και όχι.  Ναι για το λόγο ότι καταλαβαίνουν και αυτοί ότι µια 

τοπική κοινωνία µπορεί να αντιδράσει και να αντιδράσει πολύ άσχηµα γιατί αυτή τη στιγµή εµφανίζεται 
η ALPHA ότι αρπάζει την Τράπεζα ∆ωδεκανήσου γιατί η Τράπεζα ∆ωδεκανήσου έχει και 250.000.000 

καταθέσεις. Οπότε αυτό είναι ένα σεβαστό ποσό το οποίο µεταφέρεται και το οποίο όµως µπορεί να µην 

παραµείνει στην τράπεζα αύριο. 
∆ηλαδή αν δεν δείξουν και αυτοί ότι κατανοούν το πρόβληµα και προσπαθούν και θα κρατήσουν 

το προσωπικό αυτό είναι το ένα κοµµάτι. Νοµίζω ότι αν εκλάβω το ότι µέσα σε λίγο χρονικό διάστηµα, 

έγινε και άµεσα, χορηγήσανε στην Περιφέρεια τη δική µας και πριν ακόµη οριστικοποιηθούν όλα τα 

σχήµατα λογαριασµούς κίνησης και λόγω των επιδοµάτων τα οποία δέχτηκαν να µπορούν να 

πληρώνονται µε επιταγές της Τράπεζας ∆ωδεκανήσου τις οποίες θα εξαργυρώσουν στην ALPHA 

τράπεζα. Ήταν µια θετική κίνηση αυτή την οποία έκαναν. 

Τώρα, αισιοδοξούµε σε ότι αφορά τις προσφυγές που έχουν γίνει µέσω του γραφείου του 
Μανώλη του Μπετενιώτη, µιας εταιρίας έγινε η παρέµβαση.  Με πήραν τηλέφωνο αν έχουν τη δική µου 

συνηγορία να χρησιµοποιήσουν και την Περιφέρεια και είπα ναι, είµαστε και εµείς, αν χρειαστεί θα 

είµαστε ενάγοντες.   
Τα ξέρετε αυτά λίγο-πολύ τα διεθνή τραπεζικά, δεν νοµίζω ότι µπορούµε να κάνουµε µεγάλες 

παρεµβάσεις και κυρίως δεν αισιοδοξώ και πάρα πολύ ότι το Συµβούλιο της Επικρατείας σε τέτοια 

ζητήµατα κυρίως που άπτονται οικονοµίας και που ξέρετε ότι η Τράπεζα Ελλάδος έχει έναν τρόπο δικό 

της ανεξάρτητο λειτουργίας που δεν υπακούει ούτε σε πολιτικές, σε πολιτικούς, δεν ξέρω αν δεν  
υπακούει σε νόµους αλλά λέω ότι εντάξει αν υπάρχει µια δικαστική απόφαση είναι υποχρεωµένοι να την  
υλοποιήσουν αλλά η τράπεζα έχει κάποιες ανεξάρτητες λειτουργίες από ότι τουλάχιστον έλεγαν οι 

ειδικοί. ∆εν αισιοδοξώ σε αυτή τη διαδικασία. 
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Τώρα αν, αγαπητέ Νίκο, σε ευρωπαϊκό επίπεδο που η αλήθεια είναι ότι σε ευρωπαϊκό επίπεδο 

υπάρχει η τάση στήριξης των συνεταιριστικών τραπεζών, αν από εκεί µπορεί προσφεύγοντας σε ένα 

ευρωπαϊκό δικαστήριο να έρθει κάποια απόφαση αυτό θα ήταν ευχής έργον. 
Λέω και πάλι ότι εµείς εκεί που πρέπει να επικεντρωθούµε είναι και αυτό διασφαλίζεται ότι δεν 

θα χάσουν οι καταθέτες τα χρήµατά τους και δεν τα χάνουν, να διασφαλίσουµε τις θέσεις εργασίας που 

πρέπει να διασφαλιστούν. Φοβάµαι ότι οι µεγάλοι χαµένοι θα είναι οι µεριδιούχοι και οι οµολογιούχοι οι 

οποίοι θα πάρουν ότι είναι να πάρουν µετά την εκκαθάριση και εφόσον εκποιηθούν τα περιουσιακά 

στοιχεία της Τράπεζας ∆ωδεκανήσου .Τώρα, εντάξει εκείνη την ηµέρα γινόταν και η συζήτηση εάν θα 

µπορούσαν το 1,5 εκατοµµύριο που εκτιµάται ότι έχει αξία το ένα ακίνητο.  Λέω ότι αν εµείς είχαµε την 
ευελιξία θα µπορούσαµε να καλύψουµε όλα αυτά τα πράγµατα και το κτίριο να πάρουµε και να 

καλύψουµε τις ανάγκες και να νοικιάσουµε το κτίριο γιατί εκεί παίξανε πολλά σενάρια. 

Εντάξει, νοµίζω ότι το Περιφερειακό Συµβούλιο πρέπει να πάρει µια απόφαση και να βγάλει και 

ένα ψήφισµα όπου να στέλνει ένα µήνυµα, αλίµονο αν δεν το κάνουµε. Και βεβαίως από την πρώτη 

στιγµή ξέρουν όλοι ότι η Περιφέρεια είναι κοντά τους στον αγώνα και στην προσπάθεια την οποία 

κάνουν ακόµα και σε δικαστική έτσι διεκδίκηση.   

Να στείλουµε ένα µήνυµα συµπαράστασης στους εργαζόµενους. Και βεβαίως από εκεί και 

ύστερα όπως είπε και ο Φώτης ο Χατζηδιάκος έχουν ξεκινήσει και επιφανείς νοµικοί Ροδίτες, ο κος 
Στεφανίδης είναι από τους πιο έµπειρους και έγκυρους νοµικούς οι οποίοι πήραν την πρωτοβουλία να 

ξεκινήσουν και αυτοί έναν δικαστικό αγώνα. 

Είναι πρόβληµα.  ∆εν είναι εύκολο, δηλαδή να γυρίσει ξανά σε λειτουργία η Τράπεζα 

∆ωδεκανήσου νοµίζω ότι είναι δύσκολο.  Αυτό το οποίο πιστεύουµε εµείς είναι ότι πρέπει αν δεν πάει 
καλά αυτή η ιστορία και αν δεν επανέλθει που µακάρι λέω και πάλι, θα πρέπει να βρούµε έναν τρόπο να 

εκµεταλλευτούµε και ο Νίκος τα ξέρει καλά τα προγράµµατα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχουν να 

κάνουν µε τις µικροµεσαίες επιχειρήσεις. Και οι οποίες µικροµεσαίες επιχειρήσεις χρειάζονται µια 

τράπεζα η οποία θα τους στηρίζει. 

∆ηλαδή και να µην υπήρχε η Τράπεζα ∆ωδεκανήσου έπρεπε να δηµιουργήσουµε ή να εφεύρουµε 

έναν τέτοιο πυλώνα για να στηρίξει τις µικροµεσαίες επιχειρήσεις. Εκεί ενδεχοµένως λέω εγώ ότι η 
Τράπεζα ∆ωδεκανήσου έπρεπε, χάθηκε το παιχνίδι. ∆ηλαδή είσαι µια µικροµεσαία επιχείρηση και 

τραπεζική, στηρίζεις τις µικροµεσαίες επιχειρήσεις και έχεις ένα πλαφόν. Το πλαφόν δεν είναι πάνω από 

50.000, 70.000, αυτό είναι γιατί αυτός είναι ο ρόλος σου. 

Όταν αρχίζεις και το παίζεις µεγάλος είπαµε τα µεγάλα ψάρια δεν σε αφήνουν.  Και ενδεχοµένως 
στη διαδικασία η οποία έγινε και στην αξιολόγηση να είπαν ότι ξέρετε απλώσατε το χέρι πολύ 

περισσότερο από όσο µπορούσατε, σας το κόβουµε.  
Ένας από τους µεγάλους επιχειρηµατίες που συµµετείχε στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο ο 

Χατζηλαζάρου ο οποίος κάνει τζίρους 40.000.000 δεν είχε πάρει ούτε ένα ευρώ από ότι ξέρω εγώ.  Και 

ήταν ένας από εκείνους που είπε ότι εγώ µέχρι 500.000 τις δίνω τώρα για να αγοράσω µερίδια. 

Νοµίζω ότι εκεί που πρέπει να επικεντρωθούµε είναι στους εργαζόµενους και στους 
µεριδιούχους. Γιατί τα άλλα, οι καταθέσεις ούτως ή άλλως είναι διασφαλισµένες από την τράπεζα 

Ελλάδος. 

 

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση κατά την οποία εκφράστηκαν διάφορες απόψεις, όπως αυτές 
καταγράφονται στα αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά,  σχετικά µε τις ενέργειες που απαιτούνται για το 

χειρισµό της κατάστασης και το Σώµα κατέληξε στη συγκρότηση  οµάδας αποτελούµενης από τους 

επικεφαλής των Παρατάξεων οι οποίοι θα συνεργαστούν και θα  συντάξουν άµεσα ψήφισµα - απόφαση 

το οποίο θα επιδοθεί αρµοδίως και εποµένως   

 

 

ΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

 

 

1.Το Περιφερειακό Συµβούλιο Νοτίου Αιγαίου εκφράζει την πλήρη αντίθεσή του στις 
διαδικασίες που ακολούθησαν η Τράπεζα της Ελλάδας και η Ελληνική κυβέρνηση σε σχέση µε τις 

συνεταιριστικές τράπεζες ∆ωδεκανήσου, ∆υτικής Μακεδονίας και Εύβοιας. Αντί να βοηθήσει στην 

ΑΔΑ: ΒΙΨ97ΛΞ-6ΜΗ



προσπάθεια ανακεφαλαιοποίησης  και αναβάθµισης του ρόλου τους, αναγνωρίζοντας το έργο που 

προσφέρουν στις τοπικές κοινωνίες δηµιούργησε συνθήκες ανισότιµης αντιµετώπισής τους σε σχέση µε 

τις συστηµικές, επιλέγοντας από όλες τις λύσεις, αυτή της διαδικασίας κλεισίµατος τους, παρά το 
γεγονός ότι το ίδιο το καταστατικό της ΤτΕ προβλέπει αναλογική αντιµετώπιση των εποπτευοµένων 
τραπεζών ανάλογα µε τον κίνδυνο και την έκθεση που έχουν. Οι συνεταιριστικές τράπεζες 

αποκλείστηκαν από την πρόσβαση στους δηµόσιους πόρους του ταµείου χρηµατοπιστωτικής 

σταθερότητας , αλλά και από το δικαίωµα σε ένα εύλογο χρονικό διάστηµα να βρουν τα  κεφάλαια που 
χρειάζονταν για την ανακεφαλαιοποίηση τους. 

2.Στην πλειοψηφία του το Περιφερειακό Συµβούλιο Νοτίου Αιγαίου ζητάει : α) την άµεση 

ανάκληση από την ΤτΕ της αφαίρεσης της άδειας λειτουργίας των 3 συνεταιριστικών τραπεζών β) την 
επαναλειτουργία τους καθώς και την στήριξη από τις τοπικές κοινωνίες της διαδικασίας 

ανακεφαλαιοποίησης εξυγίανσης και αναβάθµισης του ρόλου τους στην βιώσιµη τοπική οικονοµία, 

ιδιαίτερα στη στήριξη των µικροµεσαίων επιχειρήσεων, ΜΜΕ και την κοινωνική οικονοµία. 

3.Εξουσιοδοτεί τον Περιφερειάρχη, εκφράζοντας την πλειοψηφία της βούλησης των µελών του 
Περιφερειακού Συµβουλίου,  να συµµετέχει σε όλες τις νοµικές ή άλλες ενέργειες για την υλοποίηση των 
παραπάνω. Ιδιαίτερα το Περιφερειακό Συµβούλιο να απευθυνθεί στους επιτρόπους Μπαρνιέ 

(ανταγωνιστικότητας) και Ανδόρ (απασχόλησης και κοινωνικών υποθέσεων) καθώς και στην Ευρωπαϊκή 

Κεντρική Τράπεζα  για τα θέµατα των συνεταιριστικών τραπεζών και των διαδικασιών που 

ακολουθήθηκαν και έρχονται σε αντίθεση µε τον αναγνωρισµένο ρόλο των συνεταιριστικών τραπεζών 

και µιας αναλογικής διαδικασίας εποπτείας και εξυγίανσης. 
4.Το Περιφερειακό Συµβούλιο ζητά την διασφάλιση της λειτουργίας των υποκαταστηµάτων της 

συνεταιριστικής  Τράπεζας ∆ωδεκανήσου στα νησιά καθώς και πλήρη διασφάλιση του συνόλου των 

θέσεων εργασίας των ήδη απασχολούµενων σ’αυτήν και των εργαζοµένων της, µέσω της 

επαναλειτουργίας  της.  
 

Κατά ψήφισε η Λαϊκή Συσπείρωση (Ι. Περδικάρης) µε την αιτιολογία ότι το ψήφισµα, έτσι όπως 

διατυπώνεται, συγκαλύπτει το γεγονός  ότι στη φύση του καπιταλιστικού συστήµατος και ιδιαίτερα σε 
περιόδους κρίσης αλλά και στα πλαίσια των πολιτικών και των δεσµεύσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 

της Ελληνικής κυβέρνησης, η πορεία των Συνεταιριστικών Τραπεζών ήταν προδιαγεγραµµένη, όπως και 

κάθε άλλη δραστηριότητα συλλογικού χαρακτήρα. Σε όλα τα επίπεδα εξουσίας οι πολιτικές ευθύνες 

συγκάλυψης ανάγονται σε προσωπικές και µάλιστα σε διαδικασίες διαχείρισης και όχι ουσίας δηλαδή 

«έβαλε το λύκο να φυλά τα πρόβατα» αφού απευθύνεται ο για λύση στους Επιτρόπους της Ε.Ε. και στην 

Ευρωπαϊκή Τράπεζα που είναι η κύρια υπεύθυνη της δηµιουργηθείσας κατάστασης. Οι αναφορές για 

δήθεν προστασία των εργαζοµένων αλλά και των καταθετών φαντάζουν υποκριτικά ευχολόγια.  

 

                  Η  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                            Ο ΕΚΤΕΛΩΝ ΧΡΕΗ  

                                                           ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ 

                                                      

 

                                                                                                                                      

     ΑΝ∆ΡΙΑΝΑ ΑΙΓ. ΜΠΑΦΙΤΗ                                           ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΟΤΣΑΡΗΣ  
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ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 

 

 

 

 

             Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                                       Ο ΕΚΤΕΛΩΝ ΧΡΕΗ   

                                                                    ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ          

                                                                                                

 

  ΑΝ∆ΡΙΑΝΑ ΑΙΓ. ΜΠΑΦΙΤΗ                                                    ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΟΤΣΑΡΗΣ                                 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 

ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ  

ΤΜΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ  

 

 

 

ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

ΑΠΟ∆ΕΙΚΤΙΚΟΥ ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 
                                                         
 

Στην Ερµούπολη, σήµερα 23-12-2013, οι υπογεγραµµένοι υπάλληλοι της 

Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, Καραπιπέρη Μαρία και Καβαλάρη Άννα 

τοιχοκόλλησαν σε καθορισµένο µέρος της Περιφέρειας, πίνακα διαλαµβάνοντας 

την απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Νοτίου Αιγαίου την µε αριθµ. 

218/2013, : «Συνεταιριστική Τράπεζα Νοµού ∆ωδεκανήσου».    

 

 

 

 

                     Οι ενεργήσασες την τοιχοκόλληση   

 

 

 

1. Μ. Καραπιπέρη  

 

  

 

2. Α. Καβαλάρη  
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