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Επιστολή Στασινού (ΤΕΕ) σε Στουρνάρα (ΤτΕ): διαφάνεια και 
ενημέρωση για την Attica Bank 
 
Επιστολή στον Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδας Γιάννη Στουρνάρα για την 
Attica Bank απέστειλε σήμερα ο Πρόεδρος του ΤΕΕ Γιώργος Στασινός. Με 
αυτήν ο Πρόεδρος του ΤΕΕ ζητά να σταματήσει να υπάρχει κάθε σκιά στην 
επένδυση του ΤΣΜΕΔΕ στην Τράπεζα Αττικής, ζητώντας από την ΤτΕ να 
ασκήσει το σύνολο των ελέγχων που προβλέπονται από το νόμο και τους 
κανονισμούς. Επιπλέον ο Γιώργος Στασινός ζητά από την ΤτΕ να ενημερώσει 
το ΤΕΕ και τους μηχανικούς, που στηρίζουν τόσα χρόνια την Attica Bank, για 
τα ευρήματα των ελέγχων, ώστε να υπάρξει πλήρης διαφάνεια. Ο Πρόεδρος 
του ΤΕΕ ζητά να υπάρξει ενημέρωση τόσο σε περίπτωση που υπάρχουν 
ευρήματα από τους ελέγχους για τους εκπροσώπους του Ταμείου στη 
διοίκηση της Τράπεζας μέχρι σήμερα όσο και στην περίπτωση που κάτι τέτοιο 
δεν διαπιστωθεί, ώστε να σταματήσουν να υπάρχουν σκιές. 
 
Ακολουθεί το κείμενο της επιστολής: 
«Σε συνέχεια των εξελίξεων των τελευταίων μηνών στην Τράπεζα Αττικής, 
των συνεχόμενων δημοσιευμάτων του τελευταίου διαστήματος, των 
παρεμβάσεων της Τράπεζας της Ελλάδος, όπως προκύπτουν από τις 
εποπτικές της αρμοδιότητες και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, σας 
απευθύνω την παρούσα επιστολή, έχοντας βαθιά συναίσθηση του 
καθήκοντος απέναντι στους χιλιάδες μηχανικούς που εμπιστεύτηκαν τα 
χρήματα τους μέσα από την επένδυση του ΤΣΜΕΔΕ στην Attica bank. 
Σας καλώ να ασκήσετε το σύνολο των αρμοδιοτήτων σας και να 
προχωρήσετε σε κάθε έλεγχο των πεπραγμένων στην Τράπεζα που 
προβλέπεται από το νόμο και τους κανονισμούς. Μοναδικός στόχος όλων 
πρέπει να είναι η πλήρης διαφάνεια και η πάταξη κάθε φαινομένου που 
έβλαψε ή μπορεί να βλάψει τα συμφέροντα της Τράπεζας, των μετόχων και 
επομένως του Ταμείου μας και των μηχανικών. 
Στο πλαίσιο αυτό σας καλώ επίσης να μας ενημερώσετε για οποιοδήποτε 
εύρημα των ερευνών αυτών ή όποιο άλλο ζήτημα προκύψει και αφορά τη 
συμμετοχή μέχρι σήμερα των εκπροσώπων του Ταμείου στη διοίκηση της 
Τράπεζας. Πέραν των άλλων, θα ήταν δέον να ενημερωθούμε  για τυχόν 
παρεμβάσεις και ενέργειες μελών της διοίκησης που προέρχονται από το 
Ταμείο των Μηχανικών, οι οποίες δεν συνάδουν με την επαγγελματική 
δεοντολογία και την ορθή τραπεζική πρακτική. Αν τέτοια ευρήματα και 
συμπεριφορές δεν προκύψουν από τις έρευνές σας, σας παρακαλούμε να το 
κάνετε γνωστό, ώστε να μην υπάρχουν σκιές για τους εκπροσώπους του 
Ταμείου μας στη διοίκηση της Τράπεζας.  
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Αποκλειστικός μας σκοπός είναι να διασφαλίσουμε την επένδυση του Ταμείου 
των μηχανικών στην Τράπεζα Αττικής και την μακροπρόθεσμη απόδοσή της, 
καθώς αυτό αποτελεί  απαράβατο όρο της συμμετοχής του ΤΣΜΕΔΕ στο 
μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας. 
Θέλουμε να σταματήσει να υπάρχει κάθε είδους σκιά στην επένδυση του 
ΤΣΜΕΔΕ στην Attica bank και η Τράπεζα να προχωρήσει με υγιείς βάσεις σε 
μια νέα αναπτυξιακή τροχιά. Κοινός μας στόχος πρέπει να είναι η μέγιστη 
δυνατή διαφάνεια και ενημέρωση των μηχανικών, που στηρίζουν τόσα χρόνια 
την Τράπεζα με τα χρήματά τους». 
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