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Ανακοίνωση Νο 14
ΟΜΟΦΩΝΑ ΤΟ Δ.Σ. ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ
ΤΗ ΛΗΨΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ
ΤΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΟ ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ
Συναδέλφισσες συνάδελφοι,
Στην έκτακτη χθεσινή συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου (30/7/2019),
με θέμα τη λήψη μέτρων για την αποτροπή της πώλησης του ακινήτου της Τράπεζας στο Παλαιό
Φάληρο αποφασίσθηκε ΟΜΟΦΩΝΑ, ύστερα από συζήτηση στην οποία διατυπώθηκαν και ορισμένες
επιφυλάξεις, να ανατεθεί σε δικηγορικό γραφείο η εκπόνηση και κατάθεση αίτησης
ασφαλιστικών μέτρων, που είναι και το μόνο πρόσφορο μέσο για την επίτευξη του παραπάνω
σκοπού.
Στην απόφαση αυτή προχώρησε το Διοικητικό Συμβούλιο, αφού έλαβε νομικές
διαβεβαιώσεις, ότι ο ΣΣΤΕ, με την ιδιότητα του μετόχου της Τράπεζας της Ελλάδος, έχει έννομο
συμφέρον, το οποίο απαιτείται προκειμένου να δικαιολογηθεί η παραπάνω νομική κίνησή του και
να μην απορριφθεί η αίτηση ασφαλιστικών μέτρων ως απαράδεκτη.
Με κατοχυρωμένη την ελάχιστη αυτή προϋπόθεση θα επιδιωχθεί η συζήτηση της
αίτησης εντός του Σεπτεμβρίου και θα καταβληθεί κάθε προσπάθεια να υποστηριχθεί η νομική
της βάση, μέσα από έγγραφα και μαρτυρικές καταθέσεις, με όλα τα στοιχεία που αναδείξαμε
το τελευταίο διάστημα και οι δύο Σύλλογοι και κυρίως:



Την κατά προτεραιότητα εκποίηση, από σειρά άλλων, του ακινήτου του Παλαιού
Φαλήρου, παρά το γεγονός ότι αυτό είναι το προνομιακότερο, λόγω της θέσης του κοντά
στην επένδυση του Ελληνικού που ήδη ξεκινάει, του εμβαδού του και του ισχύοντος
συντελεστή δόμησης.



Τη βιασύνη που έδειξε η Τράπεζα, χωρίς να επικαλείται κάποια πιεστική ανάγκη ή
οποιοδήποτε άλλο λόγο, τόσο στη λήψη της αρχικής απόφασης όσο και στην αποδοχή της
πρότασης του πλειοδότη, σπεύδοντας μάλιστα να παραιτηθεί από τη χρονική άνεση
έξι (6) μηνών που ο τελευταίος έδωσε ως διάρκεια ισχύος της προσφοράς του.



Το, επιεικώς, μετριότατο (με βάση τα πλεονεκτήματα που αναφέρθηκαν) τίμημα που
συμφωνήθηκε για το ακίνητο, το οποίο μόλις υπερβαίνει την αντικειμενική του αξία.



Την αίσθηση προχειρότητας και αδιαφάνειας που προδίδει η σχετική διαδικασία σε
όλα τα επιμέρους στάδιά της, με αποκορύφωμα την έλλειψη πρακτικού της αρμόδιας
Επιτροπής της Τράπεζας.
Πιστεύουμε ότι όλα αυτά τα στοιχεία, καθώς και τα έντονα αισθήματα πικρίας και
αγανάκτησης πολλών μελών μας, των οποίων γίναμε κοινωνοί, για την αδικαιολόγητη απόφαση
εκποίησης ενός εξαιρετικού ακινήτου που ανήκε μάλιστα στο Ταμείο Συντάξεων, δεν θα
δικαιολογούσαν αδράνεια του Συλλόγου.
Καλούμε λοιπόν, έστω και την ύστατη ώρα, τους αρμόδιους της Τράπεζας να το
ξανασκεφτούν!!!
Με συναδελφικούς χαιρετισμούς
Το Διοικητικό Συμβούλιο

