Με
Εισαγγελική
Διάταξη
παραγγέλθηκε
η
κίνηση
ποινικής
δίωξης
για
κακουργηματική απιστία κατά 6
μελών του Δ.Σ. του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ
που είχαν αποφασίσει την
καταστροφική επένδυση των 55
εκατ. ευρώ στην ΑΜΚ της
ATTICA BANK, μετά από την
κατάθεση μηνυτήριας αναφοράς
της ΙΟΝΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ και του
Συλλόγου Εργαζομένων Ιονικής
Συνάδελφοι,
Η υπόθεση της τραγωδίας της επικουρικής μας ασφάλισης που έχει
επιδεινωθεί ραγδαία τα τελευταία χρόνια, αποτελεί μία εκ των
βασικών προτεραιοτήτων των Συλλόγων μας, οι οποίοι είναι οι
μόνοι που δραστηριοποιούνται στο χώρο της Ιονικής για να
βρεθεί λύση για τα χιλιάδες ασφαλισμένα μέλη του
αυτοδιαχειριζόμενου επικουρικού μας φορέα ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ.
Όπως σας έχουμε τονίσει επανειλημμένα, το ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ έχει
δοκιμαστεί και οδηγηθεί ουσιαστικά σε αδιέξοδο λόγω των
απαράδεκτων επιλογών και αποφάσεων των καταστροφικών
διοικήσεών του, ιδιαίτερα των τελευταίων ετών.

Ωστόσο, η ΙΟΝΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ και ο Σύλλογος Εργαζομένων Ιονικής
(ΣΥΙΛΤΕ) σε συνεργασία με το νομικό μας επιτελείο, έχουμε
προβεί σε σειρά ενεργειών, ακολουθώντας κάθε πιθανή πορεία που
πιθανώς να οδηγήσει στη διάσωση και διασφάλιση της επικουρικής
μας σύνταξης, με διακηρυγμένο εδώ και περίπου μία δεκαετία το
βασικό στόχο της ένταξης του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ στο ΕΤΕΑΕΠ.
Μπορεί οι εξελίξεις να χρειάζονται χρόνο για να προχωρήσουν,
αλλά εξ αρχής ήμασταν βέβαιοι ότι θα βρίσκαμε τις διόδους που
θα επέτρεπαν να δημιουργηθούν προοπτικές διάσωσης της
επικουρικής μας σύνταξης, λόγω της υπευθυνότητας και της
σοβαρότητας με την οποία οι Σύλλογοί μας προσέγγισαν την όλη
υπόθεση σε συνεργασία με τους ικανότατους νομικούς μας
συνεργάτες.
Και πλέον, οι ενέργειές μας έχουν αρχίσει να αποδίδουν
καρπούς…
.

Ποινική δίωξη για την επένδυση των 55 εκατ. ευρώ
στην ATTICA BANK
Μετά από τις πρόσφατες εξελίξεις με το διορισμό προσωρινής
διοίκησης από το Πρωτοδικείο Αθηνών και τις απαράδεκτες
αντιδράσεις των διοικούντων το ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ που για μία ακόμα
φορά παραμένουν στη διοίκηση με προσωρινή απόφαση (επίκεινται
οι κρίσιμες δικαστικές μάχες στις 30/1/20 και τις 12/3/20),
σας ενημερώνουμε ότι κατόπιν διάταξης του Εισαγγελέα Εφετών
Αθηνών, παραγγέλθηκε η κίνηση ποινικής δίωξης για το αδίκημα
της κακουργηματικής απιστίας κατά 6 μελών του Δ.Σ. του ΤΑΠΙΛΤΑΤ που είχαν αποφασίσει την καταστροφική επένδυση των 55 εκατ.
ευρώ από τα διαθέσιμά του στην ΑΜΚ της ATTICA BANK! Επένδυση
που θυμίζουμε, ότι οδήγησε στην εξανέμιση του ποσού αυτού που
διατέθηκε από τα ρευστά ταμειακά διαθέσιμα του επικουρικού μας
ταμείου. Η εν λόγω δικαστική εξέλιξη αποτελεί μεγάλη δικαίωση
για τις προσπάθειες και τον αγώνα της ΙΟΝΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ και του
Συλλόγου Εργαζομένων Ιονικής που είχαν καταθέσει τη σχετική

μηνυτήρια αναφορά τον Ιούνιο του 2018.
Συγκεκριμένα, με μία πλήρως αιτιολογημένη Διάταξη του
Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών, με την οποία έγινε δεκτή η από
κοινού προσφυγή της ΙΟΝΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ και του Συλλόγου
Εργαζομένων Ιονικής κατά της απόρριψης της μηνυτήριας αναφοράς
που είχαμε υποβάλει για τη διερεύνηση της σημαντικότατης αυτής
για τον τραπεζικό κόσμο υπόθεσης, παραγγέλθηκε η ποινική δίωξη
κατά έξι μελών του Δ.Σ. του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ για την αξιόποινη πράξη
της κακουργηματικής απιστίας σε βάρος του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ.
Ελπίζουμε και προσδοκούμε η περαιτέρω δικαστική διερεύνηση της
υπόθεσης να δώσει απαντήσεις στα δικαιολογημένα ερωτήματα των
μελών του επικουρικού μας ταμείου για τους λόγους που οδήγησαν
το Δ.Σ. του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ στη συμμετοχή στην αύξηση μετοχικού
κεφαλαίου της Τράπεζας ΑΤΤΙΚΗΣ, ενέργεια που εξαρχής
αναμενόταν και εκ των πραγμάτων αποδείχθηκε ζημιογόνα και
απολύτως βλαπτική για το επικουρικό μας ταμείο:
· Επένδυση που υπερέβαινε το επιτρεπόμενο όριο επένδυσης σε
μετοχές και δεν έλαβε καθόλου υπόψη τις αρχές του
Καταστατικού του ταμείου, αλλά και του νόμου (ν.
3585/2007), για τη διασφάλιση της ρευστότητας και τη
διασπορά των επενδυτικών κινδύνων.
· Επένδυση σε μία τράπεζα μη συστημική, που εμφάνιζε συνεχή
ελλείμματα παρά τις αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου που είχαν
ήδη προηγηθεί.
Οι Σύλλογοί μας είχαν εκδηλώσει σφοδρές αντιδράσεις από την
πρώτη στιγμή της εξαγγελίας της επένδυσης, η οποία πράγματι
αποδείχθηκε καταστροφική για το Ταμείο μας, αφού τα 55 εκατ.
ευρώ δυστυχώς πλέον έχουν «γίνει καπνός». Πολλοί θεώρησαν τότε
ότι αυτή η παράλογη και παράνομη απόφαση των διοικούντων το
ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ που στρεφόταν εξόφθαλμα σε βάρος των συμφερόντων των
ασφαλισμένων μελών του, θα περνούσε χωρίς συνέπειες. Ωστόσο,
οι Σύλλογοί μας έκτοτε, σε συνεργασία με τους νομικούς μας
συμβούλους, εργαζόμασταν υπεύθυνα και μεθοδικά, για τη

διερεύνηση της υπόθεσης από τη δικαιοσύνη.
Εμείς, σε αντίθεση με όσους αδιαφόρησαν προκλητικά για τις
τύχες των συντάξεων χιλιάδων συναδέλφων μας, δεν είμαστε
«ανθρωποφάγοι» και σε καμία περίπτωση δε μας ικανοποιεί το
γεγονός ότι ορισμένοι συνάδελφοι μετά από την παραγγελία της
ποινικής δίωξης θα βιώσουν τον προσωπικό τους Γολγοθά…
Ωστόσο, πάνω από όλα πάντοτε θέτουμε το συμφέρον των χιλιάδων
ασφαλισμένων συναδέλφων μας και δεν είναι δυνατόν να αγνοηθεί
το γεγονός ότι, δυστυχώς, οι συγκεκριμένοι κύριοι, εδώ και
αρκετά χρόνια, είτε με τις πράξεις, είτε με τις παραλείψεις
είτε με τις αποφάσεις τους, έχουν ζημιώσει τον επικουρικό
ασφαλιστικό μας φορέα και τον έχουν οδηγήσει σε… ναυάγιο, το
οποίο βέβαια έχει επηρεάσει αρνητικά τόσο τους χιλιάδες
συνταξιούχους συναδέλφους μας, όσο και μεγάλο μέρος των εν
ενεργεία συναδέλφων που εξακολουθούν να καταβάλλουν ανελλιπώς
τις εισφορές τους στο ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ και ζουν με τον καθημερινό
εφιάλτη ότι οι θυσίες τους θα πάνε στο… βρόντο και δε θα τους
αποδοθεί τελικά επικουρική σύνταξη.
Μάλιστα, αυτή η νοσηρή κατάσταση που έχει δημιουργηθεί στο
επικουρικό μας Ταμείο και η απουσία προοπτικής για την
επικουρική μας ασφάλιση, ουσιαστικά οδήγησε πολλούς
συναδέλφους να πάρουν μόνο ένα μέρος των εισφορών τους και να
απεμπολήσουν το δικαίωμα στην επικουρική τους σύνταξη…
Επομένως, εμείς πράξαμε ό,τι επίτασσε το καθήκον μας ως
συνδικαλιστικά σωματεία για αυτή τη σκανδαλώδη επένδυση και
πλέον το λόγο έχει η δικαιοσύνη. Η διοικητική και
συνδικαλιστική ευθύνη της διοίκησης του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ και όσων
συνασπίστηκαν γύρω από αυτήν στον χειρισμό της υπόθεσης αυτής
είναι τεράστια. Απομένει να διερευνηθεί από τις δικαστικές
αρχές η ποινική ευθύνη πίσω από την επένδυση αυτή. Ένα όμως
είναι σίγουρο. Αυτοί που οδήγησαν τα ταμειακά διαθέσιμα του
ταμείου μας, δηλαδή την επικουρική μας σύνταξη, στην
εξαφάνιση, πρέπει να λογοδοτήσουν για τη ζημία που προκάλεσαν.

.
Συνάδελφοι,
Η σημαντική αυτή εξέλιξη δημιουργεί νέα δεδομένα στην υπόθεση
του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ. Τα Δ.Σ. των Συλλόγων μας συνεδρίασαν για να τα
αξιολογήσουν και σε συνεργασία και με τους υπόλοιπους
Συλλόγους Συνταξιούχων με ασφαλισμένα μέλη στο ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ
(Σύλλογος Συνταξιούχων πρώην Εθνοκάρτας, Πανελλήνιος Σύλλογος
Συνταξιούχων Υπαλλήλων Τράπεζας Αττικής, Σύλλογος Συνταξιούχων
Τράπεζας Αθηνών – Eurobank), με τους οποίους έχουμε προχωρήσει
σε κοινές ενέργειες για τη διάσωση της επικουρικής μας
σύνταξης, έχουμε ήδη λάβει τις απαραίτητες αποφάσεις για τις
επόμενες ενέργειές μας ώστε να δοθεί λύση στα τραγικά αδιέξοδα
του Ταμείου, «κληροδότημα» των τελευταίων διοικήσεών του. Στο
εξής επιβάλλεται να υπάρξει μία περίοδος ομαλοποίησης και
ελέγχου της κατάστασης, ώστε στη συνέχεια ενωμένοι να
επιχειρήσουμε την υλοποίηση του στρατηγικού στόχου της ένταξης
του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ στο ΕΤΕΑΕΠ, που αποτελεί τη μοναδική ρεαλιστική
προοπτική διάσωσης και κατοχύρωσης των επικουρικών συντάξεων
για όλα τα ασφαλισμένα – συνταξιούχους και εν ενεργεία – μέλη
του.
Όλο αυτό το διάστημα, με τη λήψη των αναγκαίων αποφάσεων και
τους κατάλληλους νομικούς χειρισμούς σε συνεργασία με τους
νομικούς μας συμβούλους, τους οποίους ευχαριστούμε ιδιαιτέρως,
οδηγηθήκαμε σε αυτήν την εξέλιξη, που ευελπιστούμε στη
συνέχεια ότι θα σημάνει την τελική λύση και δικαίωση για τους
χιλιάδες ασφαλισμένους συναδέλφους μας.
.
Εμείς θα συνεχίσουμε τον αγώνα μας αταλάντευτοι. Όπως κάναμε
όταν πρώτοι ενδιαφερθήκαμε για την έρευνα της σοβαρότατης
αυτής υπόθεσης υποβάλλοντας τη μηνυτήρια αναφορά. Όπως πράξαμε
και στη συνέχεια καταθέτοντας προσφυγή στον αρμόδιο Εισαγγελέα
Εφετών. Όπως θα συνεχίσουμε και μέχρι τέλους για τη

διασφάλιση, την υπεράσπιση και την εκπροσώπηση των δίκαιων
συμφερόντων μας…

