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Αξιότιµε κε Βιδάκη
Απαντώντας στο σχετικό θα ήθελα να σας γνωρίσω τα ακόλουθα :
α.- ∆εν υπάρχει πρακτικό συνεδρίασης του ∆Σ/ΕΑΑΝ κατά την οποία συζητήθηκε και αποφασίστηκε η
θέση της ΕΑΑΝ στο κούρεµα των διαθεσίµων της από την ΤτΕ, γιατί όπως πολύ καλά γνωρίζετε, το
κούρεµα έγινε αυτόµατα και υποχρεωτικά βάσει του νόµου του PSI, στα αποθεµατικά των ΝΠ∆∆ που
είχαν υποχρεωτικά βάσει νόµου τις καταθέσεις τους στην ΤτΕ. Ένεκα των ανωτέρω η ΕΑΑΝ δεν
ρωτήθηκε εάν συµφωνεί ή όχι µε το κούρεµα των αποθεµατικών της. Παρά ταύτα µε σύντονες ενέργειες
κατάφερε να αγοράσει ακίνητο στα Χανιά Κρήτης αξίας 600.000,00 € µε ΦΠΑ, λίγες ηµέρες πριν από
το PSI και έτσι έσωσε το ποσό αυτό από το κούρεµα.
β.- ∆εν υπάρχει διαδικασία, ώστε τα δύο Μέλη της ΕΑΑΝ που µετέχουν στο ∆Σ/ΜΤΝ να
εξουσιοδοτούνται από το ∆Σ/ΕΑΑΝ για την στάση που θα τηρήσουν στις συνεδριάσεις του ∆Σ/ΜΤΝ. Τα
εν λόγω Μέλη της ΕΑΑΝ συνεργάζονται κυρίως µε τον Πρόεδρο της ΕΑΑΝ και µε το ∆Σ/ΕΑΑΝ και
συναποφασίζεται η στάση που θα τηρήσουν. ∆εν είναι δυνατή η λήψη επίσηµης απόφασης του
∆Σ/ΕΑΑΝ, επειδή σε αυτήν την περίπτωση το ∆Σ/ΕΑΑΝ θα ενεπλέκετο σε ενδεχόµενες ποινικές
ευθύνες που θα απέρρεαν από τις αποφάσεις του ∆Σ/ΜΤΝ. Επί πλέον κατά καιρούς υπήρξαν
Απόστρατα Μέλη στο ∆Σ/ΜΤΝ που δεν ανήκαν στο ∆Σ/ΕΑΑΝ. Τέλος η ΕΑΑΝ σέβεται και την άποψη
που ενδεχοµένως θα έχει κάποιο από τα Μέλη αυτά. Η
διαδικασία αυτή έχει αποδώσει τα επιδιωκόµενα αποτελέσµατα, πάντα επ’ ωφελεία των Αποστράτων.
Αναφορικά µε την ψηφοφορία για το PSI σας διαβιβάζω ανακοίνωση που εξέδωσα την 04-04-2012 για
ενηµέρωσή σας.
γ.- ∆εν µπορώ να σας χορηγήσω αντίγραφο των πρακτικών του εν λόγω συµβουλίου του ΜΤΝ γιατί
είµαι αναρµόδιος να χορηγήσω πρακτικά άλλου Οργανισµού πλην της ΕΑΑΝ. Αλλά και της ΕΑΑΝ,
βάσει της ισχύουσας νοµοθεσίας, θα πρέπει να αποφασίσει το ∆Σ/ΕΑΑΝ εάν θα τα δώσει. Κατόπιν
αυτού µπορείτε να αποταθείτε στο ΜΤΝ για να σας δώσει αυτά τα πρακτικά.
Επειδή διεξάγεται ήδη ανάκριση σχετικά µε το PSI των λογαριασµών του ΜΤΝ και της ΕΑΑΝ, όπως
ήδη γνωρίζετε, είµαι υποχρεωµένος να τηρήσω κατά γράµµα τους νόµους και τους κανονισµούς.
Λυπούµαι που ορισµένα σηµεία της παρούσας απάντησής µου είναι πανοµοιότυπα µε την απάντηση
µου προς τον κο Τσώνη, αλλά πανοµοιότυπο είναι και το αίτηµά σας, στο δε σχετικό µνηµονεύετε το
µήνυµα ηλεκτρονικού ταχυδροµείου του κου Τσώνη
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