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Συνεδρίαση ΔΕ 

16 Οκτωβρίου 2012 

Εισήγηση Προζδρου ΤΕΕ 

Θζμα 4 

 

Το ΕΤΑΑ/ Κλάδοσ Μθχανικών και ΕΔΕ το 2010 παρουςιάηει ζςοδα 886.663.900 € και ζξοδα 

672.000.000, δθλαδι πλεόναςμα 214.663.900 €.  Το 2011, μζςα ςτθν πιο βακιά φφεςθ και 

ανεργία, τα ζςοδα του Κλάδου μασ ιταν 945.000.000 και τα ζξοδα 567.000.000, δθλαδι 

πλεόναςμα 378.000.000 

Σφμφωνα με τθν αλλθλογραφία από τθν Τράπεηα τθσ Ελλάδοσ, προκφπτουν ςυμπεράςματα 

που τεκμθριώνουν το μζγεκοσ τθσ κακοδιαχείριςθσ, τθσ κλοπισ, του ςυνεχιηόμενου 

μαγειρζματοσ. 

Με βάςθ τθν αλλθλογραφία του ΕΤΑΑ με τθν Τράπεηα τθσ Ελλάδοσ διαπιςτώνουμε τα εξισ: 

1. Στθν ανυπόγραφθ επιςτολι τθσ Τράπεηασ τθσ Ελλάδοσ προσ το ΕΤΑΑ (04.09.2012) θ 

ονομαςτικι αξία των ομολόγων ςτο κοινό κεφάλαιο αναφζρεται ωσ 21 δισ. €, ενώ 

ςτθν επιςτολι τθσ προσ το Υπουργείο Οικονομικών (02.08.2012) αναφζρεται ωσ 

18,7 δισ. €. 

2. Σε επιςτολι τθσ Τράπεηασ τθσ Ελλάδοσ προσ το Υπουργείο Οικονομικών αναφζρεται 

για το ΕΤΑΑ – ΤΣΜΕΔΕ ονομαςτικι αξία 2.801.229.232,28 πριν το PSI, ενώ 

1.622.252.295,25 μετά το PSI και ςε ανυπόγραφθ επιςτολι τθσ (04.09.2012) δεν 

αναφζρεται κακόλου ονομαςτικι αξία αλλά μόνο τρζχουςα. 

3. Στθν αξία κτιςθσ προ του PSI δεν αναφζρονται κακόλου τα μερίδια που 

αναλογοφςαν ςτο ΕΤΑΑ και εδώ αποδεικνφεται θ ακλιότθτα τθσ διαχείριςθσ προ PSI 

4. Ενώ μετά το PSI το ΕΤΑΑ – ΤΣΜΕΔΕ ζχει κετικι ειςροι χρθμάτων άνω των 

150.000.000 €, θ τρζχουςα αξία που παρουςιάηει θ Τράπεηα τθσ Ελλάδοσ, ςιμερα 

είναι 973.055.016,08 €, ενώ κα ζπρεπε να ιταν τουλάχιςτον θ αξία τθσ τρζχουςασ 

αξίασ μετά το PSI που είχε ενθμερώςει θ Τράπεηα τθσ Ελλάδοσ δθλαδι 

882.119.952,24 και πρόςκετα περίπου 150.000.000 = περίπου 1.032.000.000 € 

5. Είναι εμφανζσ ότι το ΕΤΑΑ – ΤΣΜΕΔΕ, αν τα ςτοιχεία τθσ Τράπεηασ τθσ Ελλάδοσ 

είναι ακριβι, περίπου 60.000.000 €, ποςό το οποίο αντιπροςωπεφει το 40% των 

μετά το PSI κακαρών ειςροών του ςε μετρθτά ςτθν Τράπεηα τθσ Ελλάδοσ και τα 

οποίο ςε καμιά περίπτωςθ δεν μπορεί να αποδοκεί ςε αυξομείωςθ των τιμών των 

μεριδίων του κοινοφ κεφαλαίου, ενώ ζχουν κάνει φτερά ςε άγνωςτθ κατεφκυνςθ. 
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Σφμφωνα με τα παραπάνω ςτοιχεία και μετά τθ ςυνάντθςθ με τον Υπ. Εργαςίασ ειςθγοφμαι 

τθ ςυμμετοχι του ΕΤΑΑ/ Κλάδου Μθχανικών και ΕΔΕ για αξιοποίθςθ των αποκεματικών 

του ςτθ διάςωςθ τόςο των αποκεματικών από τθν κλοπι τθσ Τράπεηασ τθσ Ελλάδοσ όςο και 

των κερδοφόρων δθμόςιων Οργανιςμών, όπωσ ο ΟΠΑΠ, ςτρατθγικών δθμόςιων 

επιχειριςεων, όπωσ οι υγιείσ επιχειριςεισ του ενεργειακοφ Τομζα και θ ΔΕΗ και τθσ 

διαφφλαξθσ του δθμόςιου χαρακτιρα τθσ Τράπεηασ Αττικισ 

Η Τράπεηα Αττικισ ανεξάρτθτα από τθ ςτρατθγικι απόφαςθ για ςυνζχιςθ ι απεμπλοκι του 

Ταμείου από το μετοχικό τθσ κεφάλαιο ςιμερα είναι ζνα χριςιμο εργαλείο για τθν 

υλοποίθςθ των παραπάνω και για τθν φπαρξθ ςτθ Χώρα μασ μιασ υγιοφσ Τράπεηασ, 

δθμοςίου χαρακτιρα ςτθ Χώρα μασ. 

Η μθ ζνταξθ τθσ ςτο χρθματοπιςτωτικό ςφςτθμα είναι προχπόκεςθ για τθν αποφυγι του 

ξεπουλιματοσ ι του κλειςίματόσ τθσ, που επικυμοφν κφκλοι του ιδιωτικοφ τραπεηικοφ 

ςυςτιματοσ.   

 


