Συγκροτήθηκε νέα, προσωρινή
διοίκηση στο ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ παρά
τις παλινωδίες της απελθούσας
διοίκησης
.

Συγκροτήθηκε σε σώμα χθες, Πέμπτη 21 Νοεμβρίου, η
νέα, νόμιμη, προσωρινή διοίκηση του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ
σύμφωνα με αποφάσεις της δικαιοσύνης, παρά την
παράλογη επιμονή της απελθούσας διοίκησης να μην
εγκαταλείπει τα γραφεία του επικουρικού μας Ταμείου
.
Συνάδελφοι,
Οι εκατοντάδες συνάδελφοι και ασφαλισμένα μέλη του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ
που παρευρέθηκαν χθες, Πέμπτη 21/11, στην πλατεία Κοτζιά κάτω
από τα γραφεία του Ταμείου εν όψει της συγκρότησης σε σώμα της
νέας, διορισμένης διοίκησής του, σύμφωνα με τη σχετική
πρόσκληση που είχε αποσταλεί στους διορισθέντες συμβούλους,
δεν πίστευαν στα μάτια τους με τις πρωτόγνωρες, τραγελαφικές
καταστάσεις που εκτυλίσσονταν ενώπιόν τους και σίγουρα τους
υπενθύμισαν σκοτεινές εποχές που έχουν τραυματίσει την
πατρίδα, την κοινωνία και το συνδικαλισμό.
Όπως γνωρίζετε, με την καθοριστικής σημασίας υπ’αριθμ.
2508/2019 απόφασή του που δημοσιεύθηκε την Τετάρτη 6/11, το
Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών διόρισε προσωρινή διοίκηση στο
ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ που επαναφέρει τη νομιμότητα στο επικουρικό μας
Ταμείο και δημιουργεί τις προϋποθέσεις για διεξαγωγή νόμιμων
αρχαιρεσιών με ορίζοντα εξαμήνου, δικαιώνοντας τους Συλλόγους
(ΙΟΝΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ, Σύλλογος Εργαζομένων Ιονικής Τράπεζας,

Σύλλογος Συνταξιούχων πρώην Εθνοκάρτας, Πανελλήνιος Σύλλογος
Συνταξιούχων Υπαλλήλων Τράπεζας Αττικής και Σύλλογος
Συνταξιούχων Τράπεζας Αθηνών και Eurobank Εργασίας) που
αγωνιζόμαστε για τη διάσωση και διασφάλιση της επικουρικής
σύνταξης όλων των ασφαλισμένων μελών του.
Ενώπιον της ως άνω καθοριστικής απόφασης του Μονομελούς
Πρωτοδικείου για διορισμό προσωρινής διοίκησης, η διοίκηση του
ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ, αποφασισμένη να «γαντζωθεί» στη θέση της με κάθε
τρόπο, προσπάθησε – κατά την προσφιλή της συνήθεια – να
ανατρέψει μία δικαστική απόφαση της τακτικής δικαιοσύνης και
να διοικήσει το Ταμείο με προσωρινή διαταγή (όπως δυστυχώς
έχει επιτύχει αρκετές φορές στο παρελθόν), κατευθύνοντας
ορισμένα ασφαλισμένα μέλη του Ταμείου να καταθέσουν αίτηση για
αναστολή της απόφασης διορισμού προσωρινής διοίκησης.
Ωστόσο, με ιστορική για την επικουρική μας ασφάλιση απόφαση με
τη διαδικασία της προσωρινής διαταγής, το δικαστήριο απέρριψε
το αίτημα αναστολής, αλλάζοντας σελίδα στο ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ!
.

Εκτροπή της απελθούσας και συγκρότηση της νέας
διοίκησης
Μετά από πρόσκληση που είχε αποστείλει η πρώτη διορισμένη
σύμβουλος για τη συγκρότηση σε σώμα της προσωρινής διοίκησης,
χθες, Πέμπτη 21 Νοεμβρίου, προσήλθαν στα γραφεία του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ
(Ευπόλιδος 8) στις 17:00 μ.μ. τα διορισθέντα μέλη για να
πραγματοποιηθεί η συγκρότηση σε σώμα.
Δυστυχώς, τα όσα ακολούθησαν από την πλευρά των μελών της
προηγούμενης διοίκησης συνιστούν εκτροπή από την κανονικότητα
και τη νομιμότητα. Θεωρώντας, προφανώς, το αυτοδιαχειριζόμενο
Ταμείο μας ως ιδιοκτησία τους και ανατρέποντας κάθε ίχνος
λογικής και νομιμότητας, «οχυρώθηκαν» στα γραφεία του Ταμείου,
τα οποία δεν παρέδιδαν για να διεξαχθεί η καθ’όλα νόμιμη και
σύμφωνη με τις αποφάσεις της δικαιοσύνης συνεδρίαση για τη
συγκρότηση σε σώμα της νέας, προσωρινής διοίκησης. Μάλιστα,

σύμφωνα με τη συνήθειά τους, κάλεσαν και εταιρεία security για
να επιτηρεί το χώρο, όπως ακριβώς δηλαδή είχε συμβεί και στην
αλήστου μνήμης Γενική Συνέλευση του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ στις 5/8/18… Εν
ολίγοις, αποφάσισαν από μόνοι τους ότι παραμένουν διοίκηση στο
Ταμείο μας, σε αντίθεση με την απόφαση της δικαιοσύνης!
Κάτω από αυτές τις πρωτοφανείς συνθήκες οι διορισθέντες
συνάδελφοι συμβουλεύτηκαν τους νομικούς τους συμβούλους και
καθόσον υπήρξε απαρτία, πραγματοποίησαν τη συνεδρίαση και
προχώρησαν στη συγκρότηση σε σώμα της νέας διοίκησης του
ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ.
Με την ολοκλήρωση της παραπάνω διαδικασίας η διορισμένη με την
απόφαση υπ’ αριθμ. 2508/2019 του Μονομελούς πρωτοδικείου
προσωρινή διοίκηση του ΤΑΠΙΛΤΑΤ συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :
.
Πρόεδρος : Αλεξόπουλος Νικόλαος
Αντιπρόεδρος : Αμπαδογιάννης Νικόλαος
Γενικός Γραμματέας : Βερνάρδος Γεώργιος
Ταμίας : Φραντζή Παρασκευή
Μέλη : Μπρέγιαννης Δημήτριος, Βουγλάνης Παναγιώτης, Νιζάμης
Βασίλειος, Ορφανίδης Θεόδωρος, Φεστερίδου Μαρία
.
Μάλιστα, ενώπιον των πρωτόγνωρων γεγονότων, η νέα, νόμιμη
προσωρινή διοίκηση αναγκάστηκε να καλέσει την Άμεσο Δράση η
οποία προσήλθε και κατέγραψε την κατάσταση.
.
Συνάδελφοι,
Όπως αντιλαμβάνεστε, οι κύριοι της απελθούσας διοίκησης έχουν
τους λόγους τους να μη σέβονται τις δικαστικές αποφάσεις και

να μην εγκαταλείπουν το Ταμείο, αφού όπως γνωρίζετε, εκτός των
άλλων, την περίοδο που διοίκησαν το ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ απομειώθηκαν τα
αποθεματικά του κατά 1/3 και αφαιρέθηκε το 50% της ρευστότητάς
του…
Επιπροσθέτως, ενώ διακήρυτταν ότι στόχος τους ήταν η μετατροπή
του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ σε επαγγελματικό ταμείο, προχώρησαν σε
τροποποίηση του καταστατικού του με πρωτοφανείς διατάξεις και
παρασκηνιακά, σύμφωνα με πληροφορίες μας, βρίσκονται σε επαφή
με κύκλους του αρμόδιου Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων για να εντάξουν στο ΕΤΕΑΕΠ μόνο τους ασφαλισμένους
που δεν έχουν εξαντλήσει το ασφαλιστικό τους κεφάλαιο –
σύμφωνα με τη δική τους ερμηνεία – καθώς μία τέτοια εξέλιξη θα
απάλλασσε την καταστροφική περίοδο διοίκησής τους… Ωστόσο, μία
τέτοια εξέλιξη θα επέβαλε έναν απαράδεκτο διαχωρισμό ανάμεσα
στα ασφαλισμένα μέλη του Ταμείου, καθώς φαίνεται ότι δεν τους
καίγεται καρφί για τους χιλιάδες ασφαλισμένους του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ
που θα μείνουν ξεκρέμαστοι!
.
Συνάδελφοι,
Πιστεύουμε ότι τίποτα πλέον δεν μπορεί να σταματήσει την
προσπάθειά μας για την εξυγίανση και επιστροφή του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ
στην ομαλότητα και τη νομιμότητα, ώστε να προχωρήσει η ένταξη
του επικουρικού μας Ταμείου στο ΕΤΕΑΕΠ, κάτι που θα σημάνει τη
διάσωση και διασφάλιση της επικουρικής σύνταξης για όλα τα
ασφαλισμένα μέλη του.

Αρκεί να είμαστε ενωμένοι και δυνατοί!
Πρέπει όλοι να συνειδητοποιήσουμε ότι διάγουμε την πλέον
κρίσιμη περίοδο για τη διάσωση της επικουρικής μας σύνταξης.
Και αυτό βέβαια δεν είναι υπόθεση των διοικητικών μας
συμβουλίων, δεν είναι υπόθεση ορισμένων συνδικαλιστών που
δείχνουν έντονο ενδιαφέρον για τα κοινά. Αυτή η προσπάθεια μας
αφορά όλους και γι’ αυτό θα πρέπει να συστρατευτούμε όλοι σε

αυτόν τον κοινό αγώνα (πλην βέβαια των υπονομευτών που απέχουν
σταθερά από τις κοινές μας προσπάθειες και πλέον όλοι
γνωρίζετε ποιοι είναι).
Το αμέσως επόμενο διάστημα θα σας γνωστοποιήσουμε τις επόμενες
ενέργειες των Συλλόγων μας, συντασσόμενοι πάντα με τη
νομιμότητα ώστε επιτέλους να δοθεί τέλος στο δράμα του ΤΑΠΙΛΤΑΤ και να κατοχυρωθεί στο πλαίσιο της ασφαλιστικής δικαιοσύνης
η επικουρική σύνταξη για όλα τα ασφαλισμένα μέλη του.

Οι Σύλλογοι :
· ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΙΟΝΙΚΗΣ
ΤΡΑΠΕΖΑΣ «ΙΟΝΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ»
· ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ALPHA BANK ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΩΝ
ΕΚ ΤΗΣ ΙΟΝΙΚΗΣ
· ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΠΡΩΗΝ ΕΘΝΟΚΑΡΤΑΣ
· ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ

ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

· ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΘΗΝΩΝ – EUROBANK

