Το κρίσιμο σταυροδρόμι του
ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ - Εσύ Συνάδελφε,
ποιο
δρόμο
θα
ακολουθήσεις;;;;
(δήλωση
μελών)
Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι,
Σε πρόσφατο δημοσίευμα στην ιστοσελίδα του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ, η τότε
(έκτοτε έχει προκύψει νέα που όμως κινείται στο ίδιο μύκος
κύματος) «διοίκηση» του επικουρικού μας Ταμείου (που ελεγχόταν
πλήρως από τους παραιτηθέντες κατηγορούμενους για
κακουργηματική απιστία) πανηγύριζε ευθαρσώς για τις «τεράστιες
επιτυχίες» των τελευταίων ετών που είχαν ως αποτέλεσμα… το
ναυάγιο του Ταμείου, τον αποκλεισμό χιλιάδων ασφαλισμένων και
τη μείωση της σύνταξής τους σε επίπεδα… φιλοδωρήματος!
Γιατί αυτή είναι η στυγνή πραγματικότητα, όσο και αν
προσπαθούν με την αχαρακτήριστη προπαγάνδα τους και τα
ανερυθρίαστα ψεύδη τους να αναδείξουν το αντίθετο. Το μόνο που
έχουν κατορθώσει οι «πανηγυρτζήδες» (και οι ίδιοι το γνωρίζουν
πολύ καλά, απλά για να εξυπηρετήσουν τα συμφέροντα ορισμένων
προσπαθούν να ρίξουν στάχτη στα μάτια του κόσμου) είναι να
οδηγήσουν στην πλήρη απαξίωση το ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ και τους
ασφαλισμένους του!
Επειδή λοιπόν τα ψεύδη, η προπαγάνδα και η κατασκευασμένη
πραγματικότητα που προσπαθούν να αναδείξουν δεν μπορούν να
μείνουν αναπάντητα, ας εξετάσουμε αναλυτικά όλες τις πτυχές
της υπόθεσης του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ, ώστε εσύ Συνάδελφε, να μάθεις την
αλήθεια και να αποφασίσεις με ποιους θα συνταχθείς – με τους
καταστροφείς της επικουρικής μας ασφάλισης ή με αυτούς που
αγωνιούν και αγωνίζονται για τη διασφάλιση αξιοπρεπούς

επικουρικής σύνταξης για όλους τους ασφαλισμένους του ΤΑΠΙΛΤΑΤ;;;;;

Οι αναλογιστικές μελέτες που «εξαφανίζονται» με το
πέρασμα του χρόνου
Οι Αναλογιστικές Μελέτες που γίνονται για τη βιωσιμότητα ενός
αυτοδιαχειριζόμενου Ταμείου (με τις εισφορές των ασφαλισμένων
του) πρέπει βεβαίως να δημοσιεύονται από τη διοίκησή του.
Ωστόσο, οι μόνες δημοσιευμένες Αναλογιστικές Μελέτες στην
Ιστοσελίδα του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ είναι των ετών 2012, 2013 & 2014. Οι
επόμενες, των ετών 2015, 2016, 2018 γιατί αποκρύπτονται ως
επτασφράγιστα μυστικά;;
Η απάντηση είναι προφανής… Επειδή όλες οι Αναλογιστικές
Μελέτες χαρακτηρίζουν το ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ ως
συγκεκριμένα αναλογιστικά επιχειρήματα.

μη

βιώσιμο,

με

«Βιωσιμότητα»… Για ποιον και με τι συντάξεις;
Οι διοικούντες και οι εντολείς τους μιλούν για βιωσιμότητα
μέχρι το 2051! Νομίζουμε ότι δεν υπάρχει έστω ένας συνάδελφος
που να διάβασε αυτή την εξαγγελία και να μην εξεπλάγη από το
συγκλονιστικό μέγεθος της παραπλάνησης!
Κατόρθωσαν με αποκρουστικά τεχνάσματα να μειώσουν το
αναλογιστικό έλλειμμα, δηλαδή με την εκδίωξη χιλιάδων
ασφαλισμένων συνταξιούχων από ένα Φορέα Υποχρεωτικής
Ασφάλισης!!!
Πρωτοποριακό, αλλά βεβαίως και ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΟ!
Και βέβαια δεν ενημερώνουν με τι συντάξεις θα είναι βιώσιμο το
ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ ως το 2051 και ποιοι θα λαμβάνουν αυτές τις πενιχρές
συντάξεις!

Η συντριπτική πλειονότητα των ασφαλισμένων έχουν στην ατομική
τους μερίδα από τις εισφορές τους χρήματα που επαρκούν για
πλήρη σύνταξη μόλις για λίγα χρόνια. Στη συνέχεια θα εκπέσουν
κι αυτοί στην κατηγορία των εξοβελισμένων συνταξιούχων και θα
λαμβάνουν τη σύνταξη επαιτείας των 50 ευρώ!
Εν ολίγοις, το «κατόρθωμα» για το οποίο… ανοίγουν σαμπάνιες
είναι ότι θα καταργήσουν τις συντάξεις που έχουν υπολογισθεί
ακόμα και με το Νέο Καταστατικό ώστε το ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ δήθεν να
επιβιώνει, αλλά στη πραγματικότητα να διαιωνίζεται το κουφάρι
του!
Για να μην ασχοληθούμε και με το προφανές, ποια θα είναι η
αξία της επικουρικής σύνταξης που θα μείνει σταθερή μέχρι το
2051 προκειμένου να «επιβιώσει ασθμαίνοντας» το Ταμείο…

Κατασυκοφάντηση και προπαγάνδα
Κατηγορούν τα συνταξιουχικά σωματεία ότι ευθύνονται για την
παρακμή του Ταμείου. Και μάλιστα, επικαλούνται ελάχιστες,
ακραίες, μειοψηφικές απόψεις συνταξιούχων (βλ. Βέργος,
Κολλάτος), που όμως πλέον έχουν αποπεμφθεί οριστικά και δεν
έχουν καμία σχέση με τα συνταξιουχικά σωματεία. Κάτι που
βεβαίως γνωρίζουν και οι ίδιοι, αλλά τους βολεύει να το
ξεχνούν στο αφήγημα που θέλουν
ασφαλισμένους του Ταμείου…

να

παρουσιάσουν

στους

Και αναρωτιόμαστε και σας καλούμε να αναρωτηθείτε κι εσείς
συνάδελφοι:
Ποιοι είχαν το ταμείο στα χέρια τους όλα αυτά τα χρόνια;;;
Ποιοι εξαΰλωσαν εν μία νυκτί το 1/2 των ταμειακών του
διαθεσίμων και το 1/3 του αποθεματικού του;;;
Ποιοι έλαβαν τις αποφάσεις και άρα ευθύνονται για την
κατρακύλα του Ταμείου ώστε να φτάσει στο σημείο για να
επιβιώσει, δήθεν να πρέπει να εκδιώξει συνταξιούχους και να

μοιράζει συντάξεις-φιλοδωρήματα;;;;
Αντίθετα, κατά το παρελθόν οι Συνταξιουχικοί Σύλλογοι έχουν
αποδείξει ότι μπορούν να αποδεχτούν
εξορθολογισμό των
συντάξεων.
Αυτά που δεν αποδέχονται είναι:
· Την κατάργηση της υπολογισμένης σύνταξης με τις διατάξεις
του νέου καταστατικού και την οριζόντια απονομή αντί αυτής,
επιδόματος επαιτείας 50€ μικτά.
· Την αυθαίρετη και πραξικοπηματική
συνταξιούχων από μέλη του Ταμείου.

διαγραφή

των

Αντιδημοκρατικές διαδικασίες
Έχουν

το

θράσος

να

μιλούν

για

αντισυνταγματικές,

πραξικοπηματικές – αντιδημοκρατικές μεθοδεύσεις!!!
– Αυτοί που έχουν μετατρέψει το ανώτατο όργανο

ενός

αυτοδιαχειριζόμενου Φορέα, τη Γενική Συνέλευση, σε ένα
«επιχειρηματικό κλαμπ» αντιπροσώπων, σύμφωνα με καταστατικά
εκτρώματα που έχουν επιβάλει στο Ταμείο!
– Που ενορχήστρωσαν τη σκανδαλώδη Γενική Συνέλευση του 2018!
– Που λειτουργούν με πλασματικές πλειοψηφίες που δεν έχουν
καμία σχέση με την πραγματική βούληση της μεγάλης πλειονότητας
των ασφαλισμένων του Ταμείου
– Που μετέβαλαν το χαρακτήρα του Ταμείου, από αναδιανεμητικό
σε κεφαλαιοποιητικό
– Που έχουν μετατρέψει ένα καταστατικό Φορέα Υποχρεωτικής
Ασφάλισης από το 1984, σε μία επιχείρηση που τους ελκύει τόσο
πολύ ώστε να επιθυμούν μανιωδώς να τη διοικούν και να την
κρατούν δέσμιά τους με ιδιοκτησιακή λογική…

– Που εκδίωξαν
συνταξιούχους

εν

μία

νυκτί

χιλιάδες

ασφαλισμένους

– Που έλαβαν την απόφαση για την καταστροφική επένδυση,
παρακάμπτοντας όλα τα στάδια που έπρεπε να προηγηθούν για ένα
τόσο κρίσιμο θέμα, που – όπως αποδείχθηκε περίτρανα – αφορούσε
την πραγματική βιωσιμότητα και προοπτική του Ταμείου!!

Η αλήθεια για το ΕΤΕΑΕΠ (νυν e-ΕΦΚΑ)
Μέσα στο παραλήρημά τους, βάλλουν σφόδρα εναντίον του πρώην
ΕΤΕΑΕΠ (νυν e-ΕΦΚΑ), χαρακτηρίζοντάς το ένα θνησιγενές ταμείο.
Για να βάζουμε τα πράγματα στη θέση τους, μακριά από τις
συκοφαντίες, την προπαγάνδα και την άγνοια του καθενός :
Το ΕΤΕΑΕΠ (νυν e-ΕΦΚΑ) συνεχίζει να αποτελεί τη μοναδική
ρεαλιστική προοπτική διάσωσης της επικουρικής σύνταξης και
διασφάλισής της για τους τωρινούς και μελλοντικούς
συνταξιούχους.
Η

ένταξη

στο

ΕΤΕΑΕΠ

μόνο

αδύνατη

δεν

είναι!

Αντί

να

παραπλανούν τους ασφαλισμένους, γιατί δεν τους ενημερώνουν για
την πρόσφατη ένταξη του Επικουρικού Ταμείου Εθνικής – ΛΕΠΕΤΕ
(και παλαιότερα άλλων επικουρικών ταμείων, όπως αυτό της
Γενικής Τράπεζας, χωρίς μάλιστα την ύπαρξη αποθεματικού) που
θα είχε συνοδευτεί και από την ένταξη του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ, αν η
διοίκησή του δεν είχε αντισταθεί με νύχια και με δόντια σε
αυτή την τεράστια επιτυχία που θα διασφάλιζε αξιοπρεπείς
επικουρικές συντάξεις για όλους τους ασφαλισμένους;;;;
Αλήθεια, αυτοί που πανηγυρίζουν ότι με το καταπληκτικό τους
έργο, θα επιστρέψουν τις εισφορές στους εργαζόμενους (;;;)
μέχρι αυτές να τελειώσουν, γιατί δεν αναφέρουν τίποτα για το
ύψος της Επικουρικής Σύνταξης που θα λαμβάνουν, δια βίου, οι
συνταξιούχοι της Εθνικής Τράπεζας, μετά την νομοθετική ρύθμιση
της ένταξής τους στον Κλάδο Επικουρικής Ασφάλισης του e-ΕΦΚΑ;

Αποκρύπτουν ότι οι Επικουρικές Συντάξεις του e-ΕΦΚΑ, παρά τις
μνημονιακές μειώσεις που υπέστησαν την τελευταία 10ετία, δεν
καταργούνται μόλις τελειώνουν οι εισφορές του κάθε
ασφαλισμένου. Βλέπετε ούτε η Τρόικα, στα πιο σκοτεινά
μνημονιακά χρόνια, δεν πρότεινε την κατάργηση της σύνταξης, ως
μέτρο βιωσιμότητας για κάποιο Ασφαλιστικό Ταμείο. Αυτό το
τερατώδες εφεύρημα είναι δικής τους πατρότητας! Έχει την
σφραγίδα και την υπογραφή τους, αφού κατόρθωσαν να ξεπεράσουν
σε αναλγησία ακόμα και την Τρόικα και το ΔΝΤ!!
Αποκρύπτουν ότι με το αρ. 20 του Ν.4670/2020, το Κράτος
νομοθέτησε πως έχει εγγυητική υποχρέωση για το σύνολο των
ασφαλιστικών παροχών. Επομένως οι Συνάδελφοι δεν πρέπει να
ανησυχούν για τη βιωσιμότητα του Κρατικού Επικουρικού,
αντίθετα πρέπει να ανησυχούν για την επιστροφή των εισφορών
τους από το ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ, αφού σύμφωνα με το αρ. 40 του
Καταστατικού «η σύνταξη δεν είναι εγγυημένη ούτε βέβαιη».
Όσο για την προκλητική γελοιότητα ότι υπάρχει η προσδοκία να
ασφαλιστούν στο ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ εργαζόμενοι σε άλλες εταιρίες, πέραν
των Τραπεζών, νομίζουμε ότι όλοι οι συνάδελφοι μπορούν να
κατανοήσουν ότι είναι μία ακραία κοροϊδία, αφού από το 2001
δεν ασφαλίζονται στο ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ ούτε καν οι νεοπροσλαμβανόμενοι
στις Τράπεζες, πόσο αδιανόητο είναι βεβαίως να ασφαλίσουν
άλλοι εργοδότες το προσωπικό τους και ποιος θα τους το
επιτρέψει άλλωστε, αφού ο υποχρεωτικός φορέας είναι το
επικουρικό ταμείο του e-ΕΦΚΑ (πρώην ΕΤΕΑΕΠ);;;
Γι’ αυτό λοιπόν εμείς προσπαθούμε να ενταχθεί το Ταμείο στον
Κλάδο Επικουρικής Ασφάλισης του e-ΕΦΚΑ, που είναι η μοναδική
δίκαιη και βιώσιμη λύση για όλους τους ασφαλισμένους,
εργαζόμενους και συνταξιούχους.
Μία προσπάθεια που βεβαίως θα είχε τελείως διαφορετική
προοπτική και κατάληξη αν δεν εναντιώνονταν οι διοικούντες το
Ταμείο για να εξυπηρετήσουν ίδια και φίλια συμφέροντα, σε
βάρος βέβαια των συμφερόντων των ασφαλισμένων!

Ταμείο… επιστροφής εισφορών
Αυτό βεβαίως είναι ένα ζήτημα που πρέπει να εξεταστεί και
ελεγχθεί σε βάθος, αφού τα τελευταία χρόνια, κατά τη
σχεδιασμένη προσπάθεια απαξίωσης του επικουρικού μας φορέα,
οδήγησαν πολλούς συναδέλφους στην ακραία επιλογή να απωλέσουν
την υποχρεωτική, δια βίου επικουρική τους ασφάλιση,
επιστρέφοντάς τους ένα (ολοένα και μειούμενο) μέρος των
εισφορών τους!
Περίπου οι μισοί ασφαλισμένοι του Ταμείου (5.305) έχουν πάρει
τις ασφαλιστικές τους εισφορές, χάνοντας ταυτόχρονα το
δικαίωμα στη δια βίου επικουρική σύνταξη! Η παρακίνηση να
πάρουν τις εισφορές τους οι συνάδελφοι είναι ένα έγκλημα σε
βάρος των συμφερόντων τους και μάλιστα πρωτοφανές στα
ασφαλιστικά χρονικά, αφού βεβαίως δεν έχει συμβεί ποτέ
αντίστοιχη διαρροή από άλλο ασφαλιστικό φορέα υποχρεωτικής
ασφάλισης!
Η βίαιη μετατροπή του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ από Επικουρικό Ταμείο σε
Ταμείο επιστροφής εισφορών και η εξώθηση των συναδέλφων που
απώλεσαν οριστικά το δικαίωμά τους στην επικουρική σύνταξη
είναι ένα μείζον θέμα και για αυτό καλούμε όλους τους
συναδέλφους που έπεσαν σε αυτήν την παγίδα να επικοινωνήσουν
με τους Συλλόγους μας, προκειμένου να κινηθούμε εναντίον όσων
τους οδήγησαν σε αυτήν την ακραία, καταστροφική απόφαση!

Οι καταστροφικοί κκ. Επενδυτές ως αυτόκλητοι
σωτήρες…
Για μία ακόμα φορά περνούν «στα ψιλά» την καταστροφική απόφαση
για επένδυση στην ATTICA BANK και τις ολέθριες συνέπειές της
στη λειτουργία και την προοπτική του Ταμείου και εν συνεχεία
στους ασφαλισμένους!

Είναι ένα θέμα που το έχουμε αναλύσει επανειλημμένα και όχι
τυχαία, πλέον έχει πάρει το δρόμο της δικαιοσύνης. Και μέχρι
να αποδοθεί η δικαιοσύνη, δε θα σταματήσουμε να διατρανώνουμε
την απόλυτα θεμελιωμένη άποψή μας ότι πρόκειται για ένα
πρωτοφανές σκάνδαλο!
Μία διοίκηση που παρέκαμψε όλες τις νομότυπες διαδικασίες που
απαιτούνταν για ένα τόσο κρίσιμο και σημαντικό θέμα, αποφάσισε
να επενδύσει σε μία εξ αρχής και πρόδηλα επισφαλή επένδυση το
1/3 των αποθεματικών του Ταμείου (δηλαδή το 1/2 των ταμειακών
του διαθεσίμων), παρά τις οργισμένες αντιδράσεις που προκάλεσε
άμεσα από όλους εμάς τους δήθεν «αντιδημοκράτες και
πραξικοπηματίες»!!!!
Το αποτέλεσμα βέβαια είναι πλέον τα περίπου 55,5 εκατ. ευρώ,
προερχόμενα από τις εισφορές και τον ιδρώτα όλων εμάς, των
ασφαλισμένων στο ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ, να έχουν χαθεί οριστικά και
αμετάκλητα!
Και αντί να έχουν την ελάχιστη αξιοπρέπεια και να αποχωρήσουν,
έχουν τέτοιο θράσος και «έρωτα με τις καρέκλες» που
εξακολουθούν να υπερασπίζονται την επιλογή τους (!!!) και να
θέλουν να ασχοληθούν με τη «σωτηρία» του Ταμείου!
Και όμως, δεν είναι υπερβολή, αφού στην πρόσφατη Γενική
Συνέλευση ο βασικός πρωτεργάτης της καταστροφικής επένδυσης, ο
κ. Γκιάτης του Συλλόγου Προσωπικού Alpha Bank υπεραμύνθηκε της
επένδυσης τονίζοντας ότι ήταν η σωστή απόφαση που διασφάλιζε
την προοπτική του Ταμείου!!! Και τα 55,5 εκατ. ευρώ έχουν
κάνει φτερά…
Αυτά μόνο στην Ελλάδα
περίπτωση προκλητικού
ηθική κατάπτωση και τη
πάτημα στους υπαιτίους

μπορούν να συμβούν. Πρόκειται για μία
σκανδάλου που όμως, σε μία χώρα με την
θεσμική κατάρρευση, μπορεί και να δίνει
να συνεχίζουν απτόητοι το έργο τους!

Δίωξη για κακουργηματική απιστία – Ο «ελέφαντας στο

ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ»!
Είναι σαφές ότι στην πολύκροτη υπόθεση της καταστροφικής
επένδυσης και συνολικά της λειτουργίας του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ και της
διαμάχης που υφίσταται μεταξύ της διοίκησης και των
Συνταξιουχικών Σωματείων, υπάρχει ένας… ελέφαντας στο δωμάτιο
για τον οποίο οι διοικούντες το ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ προτιμούν να
σιωπούν…
Μετά από τη μηνυτήρια αναφορά που κατέθεσαν ο Πρόεδρος του
Συλλόγου Εργαζομένων και Συνταξιούχων Ιονικής Τράπεζας «ΙΟΝΙΚΗ
ΕΝΟΤΗΤΑ» συνάδελφος Σαράντος Φιλιππόπουλος και ο τότε Πρόεδρος
του Συλλόγου Εργαζομένων στην Alpha Bank προερχομένων εκ της
Ιονικής συνάδελφος Νίκος Αλεξόπουλος, στην οποία κατηγορείται
η πλειοψηφία της διοίκησης του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ για τη σκανδαλώδη
επένδυση των 55,5 εκατ. ευρώ στην Α.Μ.Κ. της ATTICA BANK, έχει
ασκηθεί ποινική δίωξη σε βάρος όσων έλαβαν αυτήν την απόφαση
και η διαδικασία βρίσκεται σε εξέλιξη.
Και ενώ βέβαια αυτή η υπόθεση θα έπρεπε υπό φυσιολογικές
συνθήκες να βρίσκεται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος
ολόκληρου του οργανισμού του Ταμείου, αφού αφορά άπαντες τους
εμπλεκόμενους στο Ταμείο (κατηγορούμενους, διοικούντες,
σωματεία, ασφαλισμένους κ.λπ.), έχει τεθεί στο περιθώριο σαν
κάτι αμελητέο!
Σε μία ποινική δίωξη που βρίσκεται σε εξέλιξη και αφορά την
κακουργηματική απιστία σε βάρος του Ταμείου, όφειλε το Ταμείο
βεβαίως να είχε παραστεί ως Πολιτική Αγωγή για να διεκδικήσει
τα συμφέροντά του και κατ’ επέκταση των ασφαλισμένων του!
Ωστόσο, ούτε οι προηγούμενοι διοικούντες (που βέβαια
συντάσσονταν πλήρως με τους κατηγορούμενους), ούτε η νέα
διοίκηση που ταυτίζεται με τους κατηγορούμενους (αφού 4 από
τους κατηγορούμενους συνεχίζουν να συμμετέχουν στη νυν
διοίκηση), έλαβε αυτήν την απόφαση, προσθέτοντας νέες
διαστάσεις στην υπόθεση του σκανδάλου!

Με τεχνάσματα και μεθοδεύσεις δε γίνεται η διοίκηση
του Ταμείου
Η Γ.Σ. δεν είναι… Κολυμβήθρα του Σιλωάμ…
Και αφού βεβαίως δεν είχαν την ευθιξία και την αξιοπρέπεια να
παραιτηθούν μόνοι τους από τις θέσεις τους μετά την κατηγορία
που τους αποδόθηκε για κακουργηματική απιστία, αναγκαστήκαμε
να προσφύγουμε στη δικαιοσύνη για να ζητήσουμε με τη
διαδικασία της προσωρινής διαταγής το διορισμό νέας,
προσωρινής διοίκησης.
Και τότε, προσέφυγαν στις μόνες ενέργειες που πραγματικά έχουν
αποδείξει την ικανότητά τους όλα αυτά τα χρόνια, δηλαδή σε
παρελκυστικές τακτικές και τεχνάσματα, προκειμένου να μην
«ξεκολλήσουν» από τις καρέκλες τους!
Αρχικά, την ημέρα της εκδίκασης ζήτησαν και πήραν αναβολή και
μετά από 2 μέρες συγκάλεσαν έκτακτο Δ.Σ. στο οποίο υπέβαλαν
την παραίτησή τους, σκοπίμως, αφού στις θέσεις τους εισήλθαν
άνθρωποι της απόλυτης επιρροής τους για να συνεχίσουν να
κρατούν δέσμιο το Ταμείο μας και τους οποίους στην ουσία
«χρησιμοποίησαν» για περίπου 10 μέρες για να γλυτώσουν το
διορισμό διοίκησης και να προκηρύξουν Γ.Σ. και νέες
αρχαιρεσίες στο Ταμείο (γνωρίζοντας ότι θα επανεκλεγούν
«επαναβαπτισμένοι», έχοντας περάσει από την Κολυμβήθρα του
Σιλωάμ)!
Αυτά τα τεχνάσματα βέβαια προσβάλλουν το Ταμείο,
ασφαλισμένους, αλλά και την ελληνική δικαιοσύνη!

τους

Αλλά ο σχεδιασμός τους δε σταμάτησε εκεί, αφού στην… «πριβέ»
Γενική Συνέλευση των δήθεν αντιπροσώπων, έλαβαν τις εξής
αποφάσεις, φορτώνοντας
επιπλέον βάρη στις πλάτες των
ασφαλισμένων :
– Να επιβεβαιώσουν την ορθότητα της επιλογής και της
διαδικασίας της καταστροφικής επένδυσης στην ATTICA BANK (η
«ορθότητα» φάνηκε άλλωστε από τα 55,5 εκατ. ευρώ που

εξαϋλώθηκαν…)
– Να μην παραστεί το Ταμείο ενώπιον των δικαστηρίων για
υποστήριξη της κατηγορίας της κακουργηματικής απιστίας που
αντιμετωπίζουν τα 6 κατηγορουμένα μέλη του Δ.Σ.
– Να μη διεκδικήσει το Ταμείο αποκατάσταση της ζημίας που
υπέστη από τους υπαιτίους
– Να στηρίξει το Ταμείο δικαστικά τους κατηγορούμενους (που
κατηγορούνται για κακουργηματική απιστία σε βάρος του
Ταμείου!!!! – δηλαδή μιλάμε για τον απόλυτο παραλογισμό!!!)
και να καλυφθούν από το Ταμείο όλες οι δαπάνες που θα
απαιτηθούν (αμοιβές δικηγόρων, τεχνικών συμβούλων,
δικαστικά έξοδα, γνωμοδοτήσεις κάθε είδους, μέχρι την
αμετάκλητη κρίση της δικαιοσύνης), χωρίς μάλιστα να
καθορίζεται το εύρος της στήριξης

Εμείς λοιπόν με τη σειρά μας να τους ενημερώσουμε ότι η
«πριβέ» Γ.Σ. των δήθεν αντιπροσώπων δεν είναι η Κολυμβήθρα του
Σιλωάμ για να ξεπλυθούν όλες οι αμαρτίες τους! Υπάρχουν νόμοι,
θεσμοί και διαδικασίες που καταπατήθηκαν ή παρακάμφθηκαν!
Θα συνεχίσουμε ακάθεκτοι τον αγώνα μας για απονομή δικαιοσύνης
και απονομή ευθυνών και αργά ή γρήγορα θα δικαιωθούμε!

Αδιανόητα ποσά σε δικηγόρους και καθηγητές
Το ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ προϋπολογίζει ετησίως για «Αμοιβές Νομικών» περί
τα 150.000€ και για «Αμοιβές λοιπών φυσικών προσώπων που
εκτελούν ειδικές υπηρεσίες» 120.000€!! Μάλιστα, επειδή όλος ο
μηχανισμός έχει μπει σε λειτουργία προκειμένου να γλυτώσουν οι
καταστροφείς της επικουρικής μας σύνταξης, τα σπασμένα (που
ανέρχονται πλέον σε εκατομμύρια) τα πληρώνουν οι ασφαλισμένοι
από τις εισφορές τους!

Κάθε φορά βρισκόμαστε εναντίον «στρατιών» δικηγόρων, ενώ
τελευταία έχουν βάλει στο παιχνίδι και καθηγητές. Και δεν
μπορούμε να μην αναρωτηθούμε…
Όλους αυτούς γιατί δεν τους κάλεσαν πριν την καταστροφική
επένδυση;;; Γιατί δεν συγκάλεσαν Γενική Συνέλευση για μία τόσο
κρίσιμη απόφαση, στην οποία θα κατέθεταν οι ειδήμονες τις
απόψεις και τις προτάσεις τους;;;
Γιατί όλα αυτά γίνονται τώρα, εκ των υστέρων, που «όλως
τυχαίως» απειλούνται αυτοί που έλαβαν την απόφαση για την
καταστροφική επένδυση και βρίσκεται σε εξέλιξη η ποινική τους
δίωξη;;;; Γνωρίζουν πολύ καλά βλέπετε, ότι αν χάσουν τον
έλεγχο του Ταμείου, αυτό θα αποβεί καταστροφικό για αυτούς και
αυτό είναι το πραγματικό τους κίνητρο για να παραμένουν με
διάφορα τεχνάσματα γαντζωμένοι με νύχια και με δόντια στη
διοίκησή του και όχι βέβαια το δήθεν ενδιαφέρον τους για το
μέλλον του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ…
Επιπλέον, μας ενημερώνουν στον Απολογισμό τους ότι προτίθενται
να διεκδικήσουν έναντι των Τραπεζών, περιουσιακές ζημιές στο
Ταμείο εξ αιτίας των προγραμμάτων εθελουσίας εξόδου.
Αλήθεια, με ποιον τρόπο έχουν προβεί σε αυτές τις
διεκδικήσεις;;;;; Με το ένα και μοναδικό εξώδικο που
απέστειλαν προς τις εμπλεκόμενες Τράπεζες για τα μάτια του
κόσμου;;;;
Αλήθεια, αν ήθελαν τόσο πολύ να διεκδικήσουν αυτές τις
αποζημιώσεις, γιατί δεν έχουν χρησιμοποιήσει αυτή τη στρατιά
δικηγόρων και καθηγητών για αυτό το θέμα;;
Γιατί δεν τους αναθέτουν να τεκμηριώσουν νομικά το θέμα των
αποζημιώσεων του Ταμείου για τις Εθελούσιες Εξόδους και να
στραφούν κατά των Τραπεζών, οι οποίες ναι μεν τις εφαρμόζουν
συνεχώς, αλλά δεν εφαρμόζουν τη νομοθεσία για τις οφειλόμενες
αποζημιώσεις στα Ασφαλιστικά Ταμεία;
Υπάρχει έστω ένας που να μη γνωρίζει τις αγαστές σχέσεις που

έχουν με τις διοικήσεις των τραπεζών και να πιστεύει ότι θα
τολμήσουν να δαγκώσουν το χέρι που τους ταΐζει;;;

Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι,
Το έχουμε αναφέρει ξανά στο παρελθόν και θα το κάνουμε και
τώρα. Οι εχθροί και υπαίτιοι της καταστροφής της επικουρικής
μας σύνταξης είναι γνωστοί και καμία προπαγάνδα τους δεν
μπορεί να αλλάξει τα γεγονότα:
Ο κ. Γκιάτης, ο ενορχηστρωτής όλων αυτών των εξελίξεων που
οδήγησαν το ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ στο τέλμα, είναι αυτός που πριν λίγα
χρόνια χαρακτήριζε δημόσια το ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ «αλβανική πυραμίδα»
και δήλωνε ότι πρέπει να διαλυθεί, καλώντας τους συναδέλφους
να του αποστείλουν το προσωπικό τους iban, προκειμένου να
πιστώσει τους λογαριασμούς τους με τις εισφορές τους!
Λίαν συντόμως όμως, τον… έπιασε ο επενδυτικός του οίστρος και
κάλεσε την ελεγχόμενη από τον ίδιο διοίκηση να προχωρήσει στην
επένδυση στην ATTICA BANK, που σήμανε το τέλος του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ.
Μάλιστα, ήταν παρών και στο κρίσιμο Δ.Σ. για να διασφαλίσει
ότι θα προχωρούσε η καταστροφική επένδυση.
Τονίζουμε ξανά ότι δε νομίζουμε να υπάρχει αντίστοιχο
φαινόμενο σε ασφαλιστικό ταμείο στην Ελλάδα, ώστε μετά από μία
προκλητικά σκανδαλώδη απόφαση που να οδήγησε σε μία τόσο
μεγάλης έκτασης καταστροφή, οι υπαίτιοι να παραμένουν ατάραχοι
στις θέσεις τους!
Και να μιλούν σήμερα ευθαρσώς για βιωσιμότητα μέχρι το 2051,
έχοντας εκδιώξει χιλιάδες συνταξιούχους!
Να μιλούν για κοινωνική αλληλεγγύη, αυτοί που εν μία νυκτί
μείωσαν τις συντάξεις σε 47 ευρώ, σε ιδιαίτερα κρίσιμες και
δύσκολες περιόδους για τους συνταξιούχους!
Να μιλούν για έγκυρη και νόμιμη επενδυτική απόφαση του Δ.Σ.
για τη συμμετοχή στην ΑΜΚ της ATTICA BANK, ενώ προφανώς

Ανακριτής και Εισαγγελέας είχαν άλλη άποψη!!!

Μετά από όλα αυτά Συνάδελφε, το ερώτημα στο οποίο πρέπει να
απαντήσεις εσύ και κάθε ασφαλισμένος στο ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ είναι το
εξής :

·
Θα επιτρέψεις να εξελιχθεί αυτή η
αθλιότητα;
·
Θα δείξεις ανοχή σε αυτούς που
δυσφήμισαν την ασφάλιση και κατέστρεψαν το
ΤΑΠΙΛΤΑΤ;
·
Θα τους αφήσεις
ανενόχλητοι τη δουλειά τους;

να

τελειώσουν

Ή

·
Θα αγωνιστείς συντασσόμενος με όλες τις υγιείς
δυνάμεις και μέλη του Ταμείου;

– Ώστε να αλλάξει άμεσα η διοίκηση και να περάσει
στα χέρια όσων ενδιαφέρονται για τους ασφαλισμένους
και όχι για προσωπικά συμφέροντα
– Ώστε να καταστεί άμεσα το Ταμείο Πολιτική Αγωγή
στη δίκη για κακουργηματική απιστία και να απαιτήσει
τη δέσμευση των περιουσιακών στοιχείων των υπευθύνων
– Ώστε όλοι μαζί, ενωμένοι, να αγωνιστούμε για μία
αξιοπρεπή σύνταξη για όλους τους ασφαλισμένους, με
την ένταξη στο ΕΤΕΑΕΠ (νυν e-ΕΦΚΑ)

Θα αδιαφορήσεις ή θα ενεργοποιηθείς;;;;;

Αν συντάσσεσαι μαζί μας, μπορείς να μας βοηθήσεις ΑΜΕΣΑ!
Δώσε μας τα όπλα να πολεμήσουμε για την επικουρική μας
σύνταξη!

ΥΠΟΓΡΑΨΕ την ακόλουθη δήλωση, για να μας
δώσεις τη δυνατότητα να απομακρύνουμε από
το Ταμείο όσους είναι υπεύθυνοι για την
παρακμή του και να ζητήσουμε την επιβολή
δικαιοσύνης!
ΔΗΛΩΣΗ (πατήστε εδώ)
Διαφορετικά τους δίνεις τη δυνατότητα να μείνουν ατιμώρητοι
για τις ολέθριες πράξεις τους!

Εμείς θα συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε με κάθε τρόπο
για τη διάσωση της Επικουρικής μας Ασφάλισης!
Για το δικαίωμά μας στην Επικουρική Σύνταξη!

