Η ΙΟΝΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ αντιδρά
δυναμικά στο σκάνδαλο της
επένδυσης των 55,5 εκατ. ευρώ
του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ στην ATTICA
BANK
Ο Σύλλογός μας παραχώρησε χθες (Δευτέρα 26/9)
Συνέντευξη Τύπου στα ΜΜΕ αναδεικνύοντας στην
κοινή γνώμη αυτήν την καταστροφική επιλογή σε
βάρος των ασφαλισμένων μελών του ταμείου
Σας καλούμε όλους αύριο (Τετάρτη 28/9) να
δώσετε το παρών στην εκδίκαση των ασφαλιστικών
μέτρων για το αίτημά μας να μας παραχωρηθούν
όλα τα στοιχεία της υπόθεσης
.
Αγαπητοί Συνάδελφοι,
Από την πρώτη στιγμή της εξαγγελίας της “στρατηγικής” επένδυσης των
55,5 εκατ. ευρώ στην ATTICA BANK που αποφάσισε η διοίκηση του ΤΑΠΙΛΤΑΤ, η ΙΟΝΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ είχε καταγγείλει την ανεύθυνη αυτή ενέργεια και
είχε προαναγγείλει δυναμικές κινητοποιήσεις.
Είχαμε προειδοποιήσει αυτούς που παριστάνουν τη διοίκηση στο ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ
μετά τις συνεχείς λανθασμένες αποφάσεις τους που έφεραν το ταμείο στα
πρόθυρα της κατάρρευσης, να μην προχωρήσουν σε αυτήν την καταστροφική
επένδυση σε μία τράπεζα της οποίας τα οικονομικά δεδομένα είχαν
προφανή αρνητική προοπτική. Η αντίδρασή μας ήταν άμεση και καταβάλαμε
κάθε δυνατή προσπάθεια για την ακύρωση της απόφασης με την αποστολή
εξωδίκων στα οποία επισημαίναμε ότι αυτή η επιλογή θα απέβαινε ολέθρια

για τα συμφέροντα του ταμείου και κατά συνέπεια των ασφαλισμένων μελών
του. Δυστυχώς δεν εισακουσθήκαμε και οι διοικούντες το επικουρικό μας
φορέα προχώρησαν σε μία επισφαλέστατη επένδυση στην Α.Μ.Κ. της ATTICA
BANK ύψους 55,5 εκατ. ευρώ από τα συνεχώς μειούμενα αποθεματικά του
ταμείου – δηλαδή περίπου το 50% της ταμειακής του ρευστότητας και το
33% των συνολικών αποθεματικών του!
Σήμερα πλέον οι χειρότεροι φόβοι μας έχουν γίνει πραγματικότητα και η
μετοχή της ATTICA BANK έχει κατρακυλήσει στα 0,04 ευρώ με αποτέλεσμα
από τα 55,5 εκατ. να έχουν απομείνει μόνο τα 5! Και είναι πλέον
δεδομένο ότι η τράπεζα οδεύει προς νέα ανακεφαλαιοποίηση που θα
εκμηδενίσει πλήρως και οριστικά την επένδυση.
Η κατάσταση βρίσκεται σε μία ιδιαιτέρως κρίσιμη καμπή και οι
ασφαλισμένοι συνάδελφοι αγωνιούν για την τύχη των συντάξεων και των
εισφορών τους. Σας είχαμε υποσχεθεί ότι η Ιονική Ενότητα δε θα μείνει
με σταυρωμένα τα χέρια και θα αντιδράσει έναντι όσων παίζουν παιχνίδια
στις πλάτες των ασφαλισμένων.
Η αρχή των δυναμικών κινητοποιήσεων που έχουμε εξαγγείλει έγινε χθες
(Δευτέρα 26/9) με την παραχώρηση Συνέντευξης Τύπου στα ΜΜΕ για να
αναδείξουμε την καταστροφική αυτή επιλογή στην ελληνική κοινωνία και
να προχωρήσουμε σε δυναμικές ενέργειες για την απομάκρυνση της
επικίνδυνης διοίκησης από το επικουρικό μας ταμείο ώστε εν συνεχεία να
αναλύσουμε τις δυνατότητες που υπάρχουν για την επούλωση των τεράστιων
προβλημάτων που υφίστανται στον επικουρικό ασφαλιστικό μας φορέα.

Αποτελεί αδιαπραγμάτευτη στρατηγική μας επιλογή να θέσουμε
το δάκτυλο επί τον τύπον των ήλων και να αποκαλύψουμε όσους
εμπλέκονται σε αυτό το σκάνδαλο!
Η Ιονική Ενότητα αναλύοντας όλα τα δεδομένα της υπόθεσης και
αναδεικνύοντας με τεκμηριωμένη μελέτη τις ευθύνες, θα κινήσει άμεσα τη
δικαστική διαδικασία για την πρωτοφανή οικονομική ζημία που υπέστη ο
επικουρικός ασφαλιστικός μας φορέας από την επένδυση στην Τράπεζα
Αττικής και συνολικά από τις καταστροφικές αποφάσεις που έχει λάβει
και τις πράξεις που έχει υλοποιήσει η διοίκηση του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ για την
απαξίωσή του.

Για αυτό σας καλούμε όλους να δώσετε δυναμικό παρών αύριο, Τετάρτη
28/9, στις 11:15 π.μ. στο Κτίριο 5 στα Δικαστήρια στη Σχολή Ευελπίδων
στην εκδίκαση των ασφαλιστικών μέτρων με τη διαδικασία της προσωρινής
διαταγής για το αίτημά μας να μας παραχωρηθούν όλα τα στοιχεία της
καταστροφικής επένδυσης, προκειμένου να τα αναλύσουμε διεξοδικά από
κοινού με τους νομικούς, οικονομικούς και ασφαλιστικούς μας συμβούλους
και εν συνεχεία να υποβάλουμε μηνυτήρια αναφορά και να ασκήσουμε αγωγή
κατά παντός υπευθύνου για αυτήν την ολέθρια απόφαση που θα αποτελέσει
την ταφόπλακα του επικουρικού μας φορέα.
Υπό αυτές τις συνθήκες δεν υπάρχει άλλη προοπτική διάσωσης παρά μόνο
να ξεκινήσει μία διαδικασία προεργασίας και διαλόγου για την ένταξη
του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ στο ΕΤΕΑ, που αποτελεί και την πάγια και διατυπωμένη εδώ
και καιρό θέση της Ιονικής Ενότητας για τη διάσωση και κατοχύρωση της
επικουρικής σύνταξης όλων των ασφαλισμένων του ταμείου.
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ΤΕΡΜΑ ΠΙΑ ΤΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΩΝ
ΣΤΙΣ ΠΛΑΤΕΣ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ!
.

ΟΛΟΙ ΑΥΡΙΟ ΤΕΤΑΡΤΗ 28/9 ΣΤΙΣ 11:15 π.μ.
ΣΤΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΣΤΗ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ (ΚΤΙΡΙΟ 5)
ΓΙΑ ΝΑ ΣΤΗΡΙΞΟΥΜΕ ΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΤΗΣ ΙΟΝΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΕΡΙΦΡΟΥΡΗΣΗ ΤΟΥ ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΥΘΥΝΩΝ ΣΕ ΟΣΟΥΣ
ΑΠΟΦΑΣΙΣΑΝ ΤΗ ΣΚΑΝΔΑΛΩΔΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΣΤΗΝ Α.Μ.Κ. ΤΗΣ ATTICA BANK!
.
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