
Σε νέο όργιο συκοφαντιών επιδίδεται ο κος Γκιάτης το τελευταίο
διάστηµα, αναµοχλεύοντας υποθέσεις του «αρχείου» και αναπαρά-
γοντάς τες µε γενναίες δόσεις φαντασίας. ∆υστυχώς, για ακόµη µία
φορά, οι αδύναµοι ισχυρισµοί του καταρρέουν υπό το αµείλικτο
βάρος των γεγονότων και αποδεικνύεται το θλιβερό έλλειµµα αξιο-
πιστίας που εκθέτει τόσο τον ίδιο, όσο και τους συνεργάτες του.
Το τελευταίο µύθευµα που δηµοσίευσε υπό µορφή ανακοίνωσης, µε
αφορµή την πρόσφατη ανάκληση της άδειας της ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ,
αφορά µία ενδεχόµενη επένδυση των αποθεµατικών του ΤΑΠΙΛ-
ΤΑΤ, σε ένα επενδυτικό προϊόν, η οποία, όµως, ουδέποτε έγινε!
Υποστηρίζει επίσης ότι η υπόθεση της «ΑΣΠΙΣ» εκκρεµεί δικαστικά.
Στην πραγµατικότητα η απόφαση της «ΑΣΠΙΣ» έχει κριθεί µε οµό-
φωνο και οριστικό βούλευµα του Συµβουλίου Εφετών. «Λεπτοµέ-
ρειες» όπως η ωµή αλήθεια, δεν φαίνεται να απασχολούν τον κύριο
Γκιάτη, καθώς συνεχίζει να διασύρει τον συνδικαλισµό και να στοι-
βάζει νέα ψεύδη στον ήδη ογκωδέστατο σωρό παραπληροφόρησης
που τόσα χρόνια κατασκευάζει µε επιµέλεια. Σύντοµα όµως θα κλη-
θεί να λογοδοτήσει και ο κάθε κατεργάρης θα καθίσει στον πάγκο
του.

Κεφάλαιο ΤΑΠΙΛΤΑΤ: Το ταµείον είναι µείον…
Η προαναφερόµενη επένδυση, ακόµα κι αν γινόταν, είναι σίγουρο
ότι δεν θα ζηµίωνε το Ταµείο µας. Στην επένδυση αυτή, η οποία είχε
3ετή και όχι 20ετή διάρκεια, προχώρησαν, εκείνη την εποχή, πολλά
ασφαλιστικά Ταµεία µε υψηλές αποδόσεις. Επιπλέον, η επενδυτική
πορεία που ακολούθησαν στη συνέχεια οι συνεργάτες του κυρίου
Γκιάτη, είχε ως συνέπεια την µείωση της κερδοφορίας του ΤΑΠΙΛ-
ΤΑΤ σε αποκαρδιωτικά επίπεδα. Άλλωστε, η «ευεργετική» τους επί-
δραση µπορεί να ιχνηλατηθεί και στο γεγονός ότι το ΤΑΠΙΛΤΑΤ
βρίσκεται σε απόλυτη παρακµή, µε τις παραιτήσεις προέδρων, αν-
τιπροέδρων και γραµµατέων να είναι στην ηµερησία διάταξη. Για
όλα αυτά βέβαια οι ασφαλισµένοι δεν έχουν την παραµικρή ιδέα,
αφού όπως φαίνεται είναι µάλλον υπεραισιόδοξο να περιµένει κα-
νείς ενηµέρωση από ένα Ταµείο που βρίσκεται σε πλήρη αποσύν-
θεση.
Πέρα από τα ηθικής φύσεως ερωτηµατικά που προκύπτουν, σχετικά
µε τα όσα ψευδώς ισχυρίζεται ο κος Γκιάτης περί «σωτηρίας της πε-
ριουσίας του Ταµείου», εδώ ελλοχεύει και ένα άλλο αµείλικτο ερώ-
τηµα. Πως γίνεται ο ασφαλιστικός µας φορέας να εµφανίζει µείωση
στον ισολογισµό στη χρήση 2008, κατά 72.341.000 ευρώ; Όπως
προκύπτει ξεκάθαρα από τους ισολογισµούς του Ταµείου, η περιου-
σία του στις 31-12-2007 ανερχόταν στο ποσό των 469.265.000
ευρώ, ενώ µόλις ένα(!) χρόνο αργότερα έπεσε στα 396.924.000
ευρώ. Άλλο ένα κατόρθωµα της «σωτηρίου» δράσης των συνερ-
γατών του κυρίου Γκιάτη. Αντιθέτως, η διοίκηση του Ταµείου
στην οποία συµµετείχε ο πρόεδρος του συλλόγου µας, παρέλαβε
το Ταµείο το 2003 µε 303.000.000 ευρώ και το παρέδωσε το 2005
µε 403.000.000 ευρώ, σηµειώνοντας δηλαδή τη µεγαλύτερη κερ-
δοφορία του ΤΑΠΙΛΤΑΤ στα 30 χρόνια λειτουργίας του, ξεπερ-

Αναγκαία η λήψη γενναίων αποφάσεων
από τη νέα Κυβέρνηση
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Βρισκόµαστε µερικές εβδοµάδες µετά τις εκλογές και ήδη δια-
κρίνεται στον ορίζοντα µια σηµαντική µεταστροφή στην πορεία
της χώρας. Με ιδιαίτερη ικανοποίηση διαπιστώσαµε ότι η εκλο-
γική διαδικασία πραγµατοποιήθηκε σε συνθήκες πολιτικού πο-
λιτισµού και το αποτέλεσµά τους αποτέλεσε την ισχυρότερη
εγγύηση για το νέο πολιτικό τοπίο που διαµορφώνεται.
Τα πρώτα δείγµατα της νέας κυβέρνησης διαφαίνονται θετικά,
κάτι που βέβαια είναι αναµενόµενο αφού υπάρχει ακόµα στον
αέρα το άρωµα της νίκης και η ελπίδα για κάτι καλύτερο.
Ωστόσο, οφείλουµε να βρισκόµαστε σε επαγρύπνηση, για να δια-
σφαλίσουµε ότι οι αρχές της κοινωνικής δικαιοσύνης, της συµ-
µετοχής στα κοινά και της ασφάλειας θα τηρηθούν και θα λάβουν
τη θέση που τους αρµόζει στην πατρίδα µας. Για αυτό το λόγο, ο
σύλλογός µας νιώθει την υποχρέωση να απευθύνει επιστολή στον
Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης, κύριο Θ. Πάγκαλο, στην οποία
θα αναπτύσσονται οι θέσεις και οι προτάσεις µας, όσον αφορά τα
χαρακτηριστικά που, κατά τη γνώµη µας, πρέπει να στοιχειοθε-
τήσουν τον τρόπο διακυβέρνησης της χώρας.
Είναι γεγονός ότι τα πιο κρίσιµα πεδία στα οποία θα κληθεί να
αποδείξει τις ικανότητές της η νέα κυβέρνηση, είναι αυτά της οι-
κονοµίας, της υγείας, της παιδείας και της ασφάλειας. Ο βαθµός
επιτυχίας στα παραπάνω πεδία βρίσκεται σε άµεση συνάρτηση
µε την γενικότερη δυνατότητα της Ελλάδας να διασχίσει το «ναρ-
κοπέδιο» της παγκόσµιας οικονοµικής κρίσης και να εισέλθει σε
µια περίοδο ανάπτυξης και αισιοδοξίας. Μόνο µε θάρρος και επι-
µονή θα µπορέσουν να δηµιουργηθούν οι προϋποθέσεις για να
εξοµαλυνθεί η έκρυθµη κατάσταση στην οποία βρίσκεται η πα-
τρίδα µας εδώ και πολλά χρόνια.
Το υπ’ αριθµόν ένα ζήτηµα που πρέπει να αντιµετωπιστεί άµεσα,
είναι η ακρίβεια. Όπως καταδεικνύουν επίσηµα στατιστικά στοι-
χεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Ελλάδα κατέχει τη δεύτερη θέση
ανάµεσα στις πιο ακριβές χώρες της Ευρώπης. Αν αυτό το έλεγε
κανείς πριν από µία δεκαετία θα τον περνούσαν για τρελό. Κι
όµως αυτή είναι η πραγµατικότητα σήµερα. Η συνέχιση της πα-
ρούσας κατάστασης ισοδυναµεί µε οικονοµική αυτοκτονία της
πατρίδας. Για αυτό, πρέπει όλο το βάρος να δοθεί στο να γίνει
και πάλι η Ελλάδα µία φτηνή χώρα, η οποία να µην «στραγγαλί-
ζει» την εγχώρια αγορά και να αρχίσει να προσελκύει και πάλι τις
ξένες επενδύσεις.
Για να επιτευχθεί αυτό, δεν υπάρχει εύκολος τρόπος. Αν η κυ-
βέρνηση επιθυµεί να φέρει αποτελέσµατα, πρέπει να συγκρου-
στεί µε τα καρτέλ. Και πρέπει να το κάνει αµείλικτα,
αποφασιστικά και µέχρι τέλους. Το πρώτο και πιο υδροκεφαλικό
καρτέλ, το οποίο δρα ανεξέλεγκτα εδώ και χρόνια, είναι αυτό
των τραπεζών. Είναι ανεπίτρεπτο σε µια φτωχή χώρα της Ε.Ε.,
όπως είναι η Ελλάδα, να διαπιστώνεται τόσο µεγάλη
διαφορά(spread) ανάµεσα στα επιτόκια καταθέσεων και στα επι-
τόκια χορηγήσεων. Κι αυτό είναι µόνο ένα από τα πολλά σηµεία
της παρανοϊκής τραπεζικής πολιτικής που ακολουθείται εδώ.
Πρέπει επιτέλους να µπει µια τάξη. Η µόνη λύση είναι η κατάρ-
τιση ενός τολµηρού, διευρυµένου νοµοθετικού πλαισίου, το
οποίο θα οριοθετεί επιτέλους τη λειτουργία των τραπεζών, η
οποία πολλές φορές κινείται στα όρια της νοµιµότητας και ασφα-
λώς πολύ µακριά από οποιαδήποτε έννοια εταιρικής κοινωνικής
ευθύνης.
Το δεύτερο καρτέλ που οφείλει να συντρίψει η Κυβέρνηση, είναι
αυτό των καυσίµων. Εκεί, οι πρακτικές που ακολουθούνται είναι
ξεκάθαρα ληστρικές. Αφενός, οι πάσης φύσεως επιτήδειοι υφαρ-
πάζουν το εισόδηµα του Έλληνα εργαζοµένου και αφετέρου η
εκτεταµένη λαθρεµπορία, νοθεία και λοιπές παθογένειες προκα-
λούν ακατάσχετη αιµορραγία στα έσοδα του Υπουργείου Οικο-
νοµικών. Και σε αυτή την περίπτωση χρειάζεται να καθιερωθεί
ένα αυστηρότατο νοµοθετικό πλαίσιο, το οποίο να προβλέπει βα-
ρύτατες κυρώσεις για τους παρανοµούντες στον συγκεκριµένο
πεδίο. Επίσης, είναι αναγκαίο να συσταθεί ένας αυστηρός ελεγ-
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του ΤΑΠΙΛΤΑΤ, ξεσπεπάζει και αποκαλύπτει τη σκο-
τεινή πραγµατικότητα του ΤΑΠΙΛΤΑΤ.
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κτικός µηχανισµός, µε τουλάχιστον τρίµηνο απολογι-
σµό της δράσης του.
Το τρίτο καρτέλ που λυµαίνεται τον τόπο, είναι ασφα-
λώς, οι επιχειρήσεις διατροφής, µικρές και µεγάλες. Η
Κυβέρνηση θα πρέπει να τις καλέσει σε διαβούλευση
και µε γνώµονα το εθνικό συµφέρον, να τους επισηµά-
νει την ανάγκη της µείωσης των κερδών τους για µια
διετία, ούτως ώστε να πέσουν οι τιµές των τροφίµων
και να καταφέρει ο ελληνικός λαός να βελτιώσει την
αγοραστική του δυνατότητα. Είναι ο µόνος τρόπος να
εισρεύσει χρήµα στην αγορά και να αναθερµανθεί η
ελληνική οικονοµία.
Τέλος, ίσως το µεγαλύτερο και πιο δύσκολο να κατα-
πολεµηθεί καρτέλ, είναι το ίδιο το Κράτος. Το Α και το
Ω στην αναδόµηση της αξιοπιστίας του Κράτους, είναι
η καταπολέµηση της διαφθοράς. Το να ελπίζει κανείς
στην ολοκληρωτική πάταξή της είναι µάλλον ευσεβής
πόθος, καθώς η διαφθορά είναι εγγενής σε όλα τα συ-
στήµατα διακυβέρνησης. Εντούτοις, για να βγούµε από
την τωρινή αλλοπρόσαλλη κατάσταση, υπάρχουν
πολλά βήµατα που µπορούν να γίνουν και πολλά µέτρα
που µπορούν να παρθούν. Χρειάζεται µια πολιτική
πρωτοβουλία, εφάµιλλη της τάξεως και του εύρους των
ΚΕΠ, ώστε να χτυπηθεί η σήψη. Μία εκτεταµένη απο-
κέντρωση της εξουσίας και ένας ελεγκτικός µηχανι-
σµός, ανάλογης φερεγγυότητας, ο οποίος θα
αποκαταστήσει την εµπιστοσύνη του Έλληνα πολίτη
στο Κράτος.
Επιπλέον, οι αλόγιστες κρατικές σπατάλες και η τρα-
γική ανεπάρκεια στη λειτουργία των κρατικών µηχα-
νισµών έχουν καταρρακώσει το ηθικό των Ελλήνων
και έχουν υποθηκεύσει το µέλλον της χώρας µας. Η
ανασύσταση των κρατικών θεσµών και η επανάκτηση
της εµπιστοσύνης των πολιτών θα πάρει καιρό.
Ωστόσο, θα αποτελούσε το πρώτο, µικρό δείγµα καλής
θέλησης από τη µεριά της Κυβέρνησης, το να προχω-
ρήσει στο πάγωµα των τιµολογίων των δηµόσιων και
ιδιωτικών οργανισµών κοινής ωφέλειας για τα επόµενα
δύο χρόνια. Είναι σίγουρο ότι και τους πολίτες θα ανα-
κούφιζε, αλλά και την κοινή γνώµη θα έπειθε για το
ποιόν των προθέσεών της.
Εκτός όµως από τις όποιες «σκοτεινές δυνάµεις» επι-
βουλεύονται την αναπτυξιακή πορεία της χώρας, είτε
λόγω αήθους κερδοσκοπίας, είτε λόγω κοντόφθαλµης
βλακείας, ο κύριος άξονας γύρω από τον οποίο περι-
στρέφεται η ελληνική οικονοµία δεν είναι άλλος από
την ανταγωνιστικότητά της στις ευρωπαϊκές αγορές.
∆υστυχώς, ο ακρογωνιαίος λίθος της δυσµενούς θέσης,
στην οποία βρισκόµαστε σήµερα, έχει τεθεί πριν από
αρκετά χρόνια, το 2001, µε την ένταξη της Ελλάδας
στη ζώνη του ευρώ. Η αλλαγή του νοµίσµατος, εκτός
από τα όσα θετικά αποτελέσµατα επέφερε, αποτέλεσε
ταυτόχρονα και µια εθνική τραγωδία. Η µετάβαση από
τη δραχµή στο ευρώ έγινε χωρίς κανένα σχεδιασµό και
χωρίς την απαραίτητη πρότερη ενηµέρωση των Ελλή-
νων για το νέο τοπίο που θα διαµορφωνόταν, όπως επί-
σης και για τις νέες αναλογίες των οικονοµικών
µεγεθών. Οι συνέπειες είναι λίγο πολύ γνωστές σε
όλους, µε τη «µπάνκα» να έχει τιναχτεί στον αέρα και
τον βαθµό υπευθυνότητας και σωστής διαχείρισης να
παραµένει χαµηλός για το µεγαλύτερο µέρος του πλη-
θυσµού. Οχτώ χρόνια µετά την ένταξη και ακόµα αν-
τιµετωπίζουµε το κέρµα του ευρώ σαν κατοστάρικο.
Ήρθε η ώρα να κοιτάξουµε την πραγµατικότητα κατά-
µατα. Η Ελλάδα διαθέτει µόνο δύο «βαριές» βιοµηχα-
νίες. Τη ναυτιλία και τον τουρισµό. Η ναυτιλία
παραµένει η κύρια πηγή εσόδων για το ελληνικό κρά-
τος, ωστόσο, στη συγκεκριµένη συγκυρία που δια-
νύουµε, έχει επηρεαστεί βαθιά από την παγκόσµια
οικονοµική κρίση. Ο δε τουρισµός έχει επηρεαστεί και
αυτός και επιπλέον πλήγεται από την υπερβολική αύ-
ξηση των τιµών. Τα περιθώρια στενεύουν. Αν δεν επι-
διωχθεί µια εθνική λύση στο πρόβληµα και δεν
καταστεί η Ελλάδα ένας προσιτός πόλος έλξης για τους
τουρίστες, η εθνική οικονοµική τραγωδία είναι αναπό-
φευκτη. Για να γίνει αυτό, θα πρέπει άµεσα, εντός του
επόµενου χρόνου, να επιτευχθεί µια εθνική συµφωνία
ανάµεσα στην κυβέρνηση, τους δηµόσιους και ιδιωτι-
κούς επιχειρηµατικούς φορείς και στον ελληνικό λαό,
ώστε να χαράξουµε όλοι µαζί από κοινού την οικονο-
µική µας στρατηγική. Πρόκειται για υπόθεση άµεσης
προτεραιότητας. Αν δεν συµφωνήσουµε και τώρα, µας
βλέπω να βουλιάζουµε όλοι µαζί.

Σαράντoς Φιλιππόπουλος

νώντας επίσης την κερδοφορία όλων των υπολοίπων ασφαλιστικών Τα-
µείων της Ελλάδας. Ακόµα, ο πρόεδρος του συλλόγου µας, Σ. Φιλιππόπου-
λος, ως µέλος της διοίκησης του ΤΑΠΙΛΤ, υπερψήφισε καταλογισµούς
ύψους 39.800.000 ευρώ υπέρ του ΤΑΠΙΛΤ και σε βάρος της Τράπεζας. Αν-
τιθέτως, ο εκπρόσωπος του συλλόγου του κυρίου Γκιάτη µειοψήφησε, επι-
χειρώντας να προστατεύσει την Τράπεζα, ώστε να µην καταβάλει
εργοδοτικές εισφορές παρελθόντων ετών, ως άλλωστε όφειλε. Άλλη µία
βροντώδης απόδειξη του ποιοι υπερασπίζονται τα συµφέροντα των ασφα-
λιστικών ταµείων και ποιοι τα πολεµούν. Ευτυχώς, δεν είµαστε όλοι ίδιοι
µε τον κύριο Γκιάτη και τους συνεργάτες του.

Κεφάλαιο Ταµείο Υγείας και ∆οµηµένα Οµόλογα: Το κόλπο
«grosso»
Υπάρχει, ωστόσο, µια πληθώρα ερωτηµάτων, στα οποία οι εργαζόµενοι και ο
σύλλογός µας απαιτούν απαντήσεις από τον κύριο Γκιάτη. Γιατί δεν επέδειξε
τον ίδιο «σωτήριο» ζήλο όταν συµµετείχε στην διοίκηση τού Ταµείου Υγείας, το
οποίο διαλύθηκε τόσο διοικητικά, όσο και οικονοµικά; Γιατί δεν κατέθεσε µη-
νυτήρια αναφορά κατά της λεηλασίας των αποθεµατικών του, µε την επένδυση
σε δοµηµένα οµόλογα; Ποιά θέση πήρε στην απόφαση για την αγορά των εν
λόγω οµολόγων; Συµµετείχε ή δεν συµµετείχε ο σύλλογός του; Υπερψήφισε ή
καταψήφισε; Οδυνηρά ερωτήµατα µε άβολες απαντήσεις. Απαντήσεις που
όµως πρέπει να δοθούν. Όλοι πρέπει να µάθουν ποιοι πήραν τη συγκεκριµένη
απόφαση. Μπορεί ο κος Γκιάτης να µην θέλει να αποκαλύψει ποιοι έστησαν το
κόλπο, ο σύλλογός µας όµως παρακολουθεί την υπόθεση στενά. Και ας είναι
βέβαιοι οι εργαζόµενοι ότι σύντοµα οι εµπλεκόµενοι στην υπόθεση θα αρ-
χίσουν να «κελαηδούν». Οι αοριστίες και οι υπεκφυγές δεν µπορούν να προ-
στατεύσουν τους υπευθύνους για πολύ ακόµα.

Κεφάλαιο Προσωπικά ∆εδοµένα: Σκάσε και δούλευε!
Πρέπει να κατανοήσει ο συγκεκριµένος κύριος ότι το µοντέλο συνδικαλισµού
που εκπροσωπεί δεν εκφράζει κανέναν εργαζόµενο. Ο «συνδικαλισµός» που
τόσο πιστά υπηρετεί όλα αυτά τα χρόνια είναι χρεωµένος µε βαριά αµαρτήµατα
εις βάρος των συναδέλφων. Σας έχουν πάρει χαµπάρι µέχρι και οι πέτρες κύριε
Γκιάτη. Ποιος µπορεί να ξεχάσει το φιάσκο της υπόθεσης των προσωπικών
δεδοµένων που πρόσφατα συνύφανε ο κος Γκιάτης σε συνεργασία µε την
Τράπεζα; Στο τελευταίο φύλλο της εφηµερίδας τού συλλόγου µας «το ντοκου-
µέντο της ντροπής» παρουσιάζεται µε ανατριχιαστική λεπτοµέρεια. Με µια
ύπουλη µεθόδευση, σε συνεργασία µε τη ∆ιοίκηση, επιχειρεί να εµποδίσει τους
συναδέλφους από το να έχουν πρόσβαση σε νευραλγικά στοιχεία, προκειµένου
να διεκδικήσουν δια της δικαστικής οδού τα δικαιώµατά τους, τα οποία συ-
στηµατικά καταστρατηγούνται. Η ∆ιοίκηση της τράπεζας, χρησιµοποιώντας
σχετική του εισήγηση, επεχείρησε την ακύρωση της απόφασης της Αρχής Προ-
στασίας Προσωπικών ∆εδοµένων, η οποία την υποχρέωνε να χορηγεί τα εν
λόγω στοιχεία.

Κεφάλαιο Πολιτικές Ελευθερίες: «Απαγορεύεται η συνάθροισις
πλέον των τριών ατόµων…»
Ένα άλλο ζήτηµα που πρέπει να προβληµατίσει έντονα τόσο τους συναδέλφους,
όσο και τη ∆ιοίκηση, είναι οι αντιλήψεις του κου Γκιάτη σχετικά µε τη διακί-
νηση των πολιτικών ιδεών. Πρόσφατα, δηµοσίευσε ανακοίνωση στην οποία,
ούτε λίγο, ούτε πολύ, µε ύφος εντελώς απαξιωτικό αναφέρει επί λέξει: «Ο σύλ-
λογός µας µετά από σοβαρή σκέψη απέφυγε να πραγµατοποιήσει µια τέτοια
συγκέντρωση(του στελέχους του κόµµατος ΑΝΤΑΡΣΥΑ συναδέλφου Γιώργου
Παυλόπουλου), γιατί θα ήταν δύσκολο να προστατεύσει τον οµιλητή που θα
απαιτούσε από ένα ακροατήριο τραπεζοϋπαλλήλων το κλείσιµο των τραπεζών
που θα τους οδηγούσε στην ανεργία προς χάριν των επιδιώξεων του κόµµατός
του».
Τέτοιες θέσεις ανήκουν σε ζοφερές εποχές της σύγχρονης ιστορίας, στην πε-
ρίοδο που στην Ελλάδα κυβερνούσαν οι συνταγµατάρχες. Μας γεµίζει ανησυ-
χία ότι τις ακούµε σήµερα από συνδικαλιστικά όργανα.
Το δια ταύτα
Κλείνοντας, και για να τελειώνουµε πια µε την ιστορία του κου Γκιάτη, του
απευθύνουµε ανοιχτή πρόσκληση. Αφού στην ανακοίνωσή του αφήνει κα-
κόβουλους υπαινιγµούς για τις οµόφωνες αποφάσεις µας, όσον αφορά την
προοπτική των περιουσιακών στοιχείων του συλλόγου µας, ας έρθει να
απλώσουµε τα χαρτιά µας στο τραπέζι. Ας ζητήσουµε από ορκωτούς λογι-
στές κοινής αποδοχής να ελέγξουν την οικονοµική διαχείριση του συλλό-
γου µας, αλλά ΚΑΙ ΤΟΥ ∆ΙΚΟΥ ΤΟΥ. Ας µην ξεχνούµε ότι µε ανακοινώσεις
τους, παρατάξεις του χώρου της ALPHA BANK, έχουν στηλιτεύσει επανει-
ληµµένα τις πρακτικές του κυρίου Γκιάτη. Ενδεικτικά, παραθέτουµε µέρος ανα-
κοίνωσης της παράταξης ΕΝΟΤΗΤΑ Εργαζοµένων στην Alpha Bank: «Η
παράνοµη παρακράτηση των παραταξιακών εισφορών από 2500 και πλέον ερ-
γαζοµένους που γινόταν πάνω από δεκαπέντε χρόνια µε άγνωστο προορι-
σµό(σ.σ. ∆ΑΚΕ) και σκοτεινή διαχείριση, επιτέλους σταµάτησε οριστικά από
τον τρέχοντα µήνα Ιανουάριο του 2008». Στη συνέχεια αναφέρει: «Οι αργό-
σχολοι-αποσπασµένοι στο Σύλλογο για παραταξιακούς και προσωπικούς λό-
γους, αλλά και για αλλότρια καθήκοντα, βρίσκονται ήδη στο κατώφλι της
εξόδου της αργοµισθίας τους». Τι απαντά ο κος Γκιάτης σε τέτοιου είδους ανοι-
χτές καταγγελίες; ∆εν γνωρίζει ότι όλες οι παρατάξεις οι οποίες έχουν οικονο-
µικά έσοδα στη διάρκεια της λειτουργίας τους, οφείλουν να δηµοσιεύουν
ισολογισµό; Ο κος Γκιάτης δεν έχει µπει στον κόπο να το κάνει εδώ και 15 χρό-
νια!
Επίσης, ακόµα εκκρεµεί η καταγγελία της ΕΣΑΚ, σχετικά µε τη «µαύρη τρύπα»
στα οικονοµικά του συλλόγου προσωπικού της ALPHA BANK το 2007. Θα
απαντήσει ποτέ ο κύριος Γκιάτης πως γίνεται εκείνη τη χρονιά ο σύλλογός του
να έχει εισφορές 2.045.239,43 ευρώ και έξοδα 2.637.675.,21 ευρώ, σηµει-
ώνοντας δηλαδή ζηµία της τάξεως των 592.435,78 ευρώ;
Εµείς, κ. Γκιάτη, ότι κάνουµε το κάνουµε σε συνθήκες απόλυτης διαφά-
νειας και νοµιµότητας. Καθαρός ουρανός αστραπές δε φοβάται. Αλήθεια,
µπορείτε να ισχυριστείτε το ίδιο;
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ΣΣΣΣ υυυυ νννν έέέέ νννν ττττ εεεε υυυυ ξξξξ ηηηη
Ο συνάδελφος ∆ηµήτρης Κίσσας είναι µέλος του
∆.Σ. του Συλλόγου UNION Eurobank, ενώ στο πα-
ρελθόν είχε χρηµατίσει ταµίας του ∆.Σ. του ΤΑ-
ΠΙΛΤΑΤ, κατά την περίοδο 2001-2006. Εδώ και
30 χρόνια ασχολείται ενεργά µε τον συνδικαλισµό
και έχει αναδειχθεί σε µια πληθώρα υπεύθυνων
θέσεων. Το γεγονός ότι είναι πτυχιούχος της Νο-
µικής Σχολής σε συνδυασµό µε την πολύχρονη
συνδικαλιστική του δράση στον τραπεζικό τοµέα,
τον καθιστούν έναν από τους πλέον καταρτισµέ-
νους γνώστες των ασφαλιστικών θεµάτων του κλά-
δου µας. Μετά από επικοινωνία που είχαµε µαζί
του, δέχθηκε να µας παραχωρήσει την παρακάτω
συνέντευξη, στην οποία µιλάει εφ’ όλης της ύλης,
καθώς και αναδεικνύει  µε µοναδικό τρόπο ορι-
σµένα από τα πλέον φλέγοντα ασφαλιστικά ζητή-
µατα που αφορούν τους τραπεζοϋπαλλήλους. 

1)Κύριε Κίσσα, διατελέσατε για µία πεν-
ταετία Ταµίας του ∆.Σ. του ΤΑΠΙΛΤΑΤ.
Κατά τη διάρκεια της θητείας σας πως
κρίνεται τη γενικότερη λειτουργία του Τα-
µείου και ποιες είναι οι γενικές σας παρα-
τηρήσεις;

Πιστεύω ότι κατά τη διάρκεια της 5ετίας αυτής
µελετήθηκαν, ζυµώθηκαν, κατατέθηκαν προτά-
σεις  και αναπτύχθηκαν πρωτοβουλίες για τα θε-
µελιακά ζητήµατα του Ταµείου (βιωσιµότητα και
προοπτικές, αναπροσαρµογή επενδυτικού προ-
σανατολισµού, γενικό νοικοκύρεµα κ.α). Κατά
την 5ετία αυτή και µεταγενέστερα, το 100% των
ασφαλισµένων (ενεργοί και συνταξιούχοι) έγιναν
«κοινωνοί» των σοβαρότατων προβληµάτων του
ταµείου. 
Από την προηγούµενη αδιατάρακτη περίοδο του
«ραχατιού και της µακαριότητας» (όταν όλα τα
θέµατα συζητούνταν και λύνονταν µε συναδελ-
φικές «αβρότητες» κατά τη διάρκεια των καφέ-
δων, είτε στα ∆.Σ. είτε στις Γ.Σ .είτε κατά τον
έλεγχο της Εξελεγκτικής Επιτροπής) µπήκαµε
στον αστερισµό της ασφαλιστικής «ευαισθητο-
ποίησης» όλων των εµπλεκοµένων φορέων
(ασφαλισµένων, εµπλεκόµενων συνδικαλιστικών
οργανώσεων και Τραπεζών) για τα θέµατα του
Ταµείου.

2)Υπάρχει η γενική παραδοχή ότι η πιο
καίριας σηµασίας πολιτική του Ταµείου,
είναι η επενδυτική του πολιτική. Τα δε
αποτελέσµατα της αποτελούν τον γνώ-
µονα, µε τον οποίο κρίνεται η επιτυχία ή η
αποτυχία της ∆ιοίκησής του. Ποια είναι η
δική σας γνώµη επ’ αυτού;

Κατά τη διάρκεια της τριετούς θητείας της διοί-
κησής µας, της περιόδου 2003-2005, η περιουσία
του Ταµείου αυξήθηκε κατά 33% (δηλ. κατά 1/3),
από τα 303.000.000 €, σε 403.000.000 €, ενώ φυ-
σικά, λόγω της «κεκτηµένης ταχύτητας» από τις
δικές µας επενδυτικές επιλογές(και µε δεδοµένη
την πλήρη σχεδόν επενδυτική άπνοια των διοι-
κήσεων της περιόδου 2006-2007), η εν λόγω πε-
ριουσία την 31-12-2007, ανήλθε σε 469.000.000
€, (δηλ. αύξηση 54,8% κατά την 5ετία 2003-
2007). Η συγκεκριµένη απόδοση είναι η υψηλό-
τερη µεταξύ, όλων των οργανισµών/φορέων
κοινωνικής ασφάλισης.
Σηµειώνω εδώ πως το πιο πάνω εξαιρετικό απο-
τέλεσµα θα ήταν ακόµα πιο εντυπωσιακό εάν
στεφόταν µε επιτυχία η επενδυτική µας πρωτο-
βουλία για δηµιουργία  δικών µας αποκλειστικά
µεικτών Α/Κ, η επαγγελµατική διαχείριση των
οποίων θα ανετίθετο στις ΑΕ∆ΑΚ των Τραπεζών
«ALPHA BANK» και «EUROBANK EFG» υπό
τον αποτελεσµατικό πάντα δικό µας έλεγχο. ∆υ-
στυχώς τότε το «τυφλό αντιπολιτευτικό  µένος»
της τότε µειοψηφίας του ∆Σ «τορπίλισε την προ-
σπάθειά µας, η οποία, λαµβανοµένων υπόψη των
µετέπειτα εξελίξεων στα χρηµατιστηριακά δεδο-
µένα, θα είχε φέρει ήδη πρόσθετους πόρους
ύψους άνω των 30.000.000 €.

3)Ποια είναι η εκτίµησή σας σχετικά µε
την χορήγηση συντάξεων από το ΤΑΠΙΛ-
ΤΑΤ, τόσο στο παρελθόν όσο και σήµερα;

Ο χειρισµός του θέµατος της απονοµής των συν-
τάξεων είχε στην κυριολεξία, µε εγκληµατική ευ-
θύνη των προηγούµενων διοικήσεων, ανατεθεί
«εν λευκώ» στους διατελέσαντες, δύο (2) ∆ιευ-
θυντές του Ταµείου. 
Το ∆.Σ. δυστυχώς ποτέ σχεδόν κατά την περίοδο

1983-2001 δεν ασχολήθηκε µε το κορυφαίο θε-
µελιακό θέµα της εκπόνησης κανονισµού συντά-
ξεων που θα καθόριζε λεπτοµερώς τους όρους
απονοµής των συντάξεων (όροι και προϋποθέσεις
θεµελίωσης συνταξιοδοτικού δικαιώµατος, εξα-
γοράς προϋπηρεσίας αναστολής συντάξεων κλπ).
Η έλλειψη παρόµοιου κανονισµού σε συνδυασµό
µε τις πάρα πολλές καταστατικές ασάφειες και
την ανεπάρκεια των διατελεσάντων ∆ιευθυντών,
τελικά οδήγησαν σε οργανωτικό και διοικητικό
«τέλµα» το γενικό σύστηµα της απονοµής των
συντάξεων, µε αποτέλεσµα «πλίνθοι και κέραµοι
και ξύλα» να έχουν δηµιουργήσει τεράστια προ-
βλήµατα σε βάρος του Ταµείου.
Αν κάτι «στραβώσει» πολύ οργανωτικά από την
αρχή πολύ δύσκολα διορθώνεται στην πορεία. Αν
ποτέ δεν εφαρµόστηκαν, π.χ. το άρθρο, 24 παρ. 1
του καταστατικού (για αποκλεισµό του δικαιώ-
µατος εξαγοράς άρα και συνταξιοδότησης όλων
όσων αποχωρούν και ασφαλίζονται σε άλλο
φορέα επικουρικής ασφάλισης  κλπ) και άρθρο
32, παρ. 3 (που επιτάσσει την αναστολή συντα-
ξιοδότησης όλων όσοι µετά την συνταξιοδότησή
τους  παρέχουν εργασία ή υπηρεσία σε Τράπεζα
που έχει προσωπικό ασφαλισµένο στο Ταµείο), ο
«µεγάλος χαµένος» στις πιο πάνω περιπτώσεις
και σε πλείστες άλλες ήταν το ταµείο και οι
ασφαλισµένοι του.

4)Το ΤΑΠΙΛΤΑΤ είναι αυτοδιαχειριζόµενο,
πράγµα που σηµαίνει ότι το µεγαλύτερο
µέρος των ευθυνών για την πορεία του, βα-
ρύνει τις ∆ιοικήσεις του. Το πιο κρίσιµο
σηµείο στην τριακονταετή πορεία του Τα-
µείου, ήταν ανέκαθεν η εξασφάλιση των
απαραίτητων διαθέσιµων πόρων για την
κάλυψη όλων των ασφαλισµένων, µέχρι
την αποχώρησή τους. Θεωρείτε ότι έχουν
γίνει λάθη στο παρελθόν, καθ’ όλη τη διάρ-
κεια της λειτουργίας του Ταµείου;

Οι καίριες (ή οι σηµαντικότερες αν θέλετε) αδυ-
ναµίες της οργάνωσης και λειτουργίας του Τα-
µείου ήταν οι εξής: α) η ανυπαρξία οποιωνδήποτε
στοιχείων «κεφαλοποιητικού χαρακτήρα» στο
καταστατικό (όπου «θεοποιείται» το διανεµητικό
σύστηµα, β) οι άνευ προηγουµένου «χαριστικές»
παροχές, κυρίως προς τους παλιούς ασφαλισµέ-
νους της Ιονικής (π.χ. ένας πολύ παλιός υπάλλη-
λος της Ιονικής  που πήρε σύνταξη από το
ΤΑΠΙΛΤ το 1980 για 35 χρόνια, σε ηλικία 58
ετών, άρα είχε πραγµατικό χρόνο ασφάλισης στο
ΤΑΠΙΛΤΑΤ µόνο ένα χρόνο, εξαγόρασε, µε πενι-
χρότατο ποσό και µε καταβολές των 3/7 του συ-
νολικού ασφαλίστρου, χρόνο ασφάλισης 19
χρόνων για να συµπληρώσει 20ετία, καταβάλ-
λοντας µάλιστα το ποσό εξαγοράς, σε 60 δόσεις
και άτοκα(!), δηλαδή, ουσιαστικά είχε ασφαλι-
σµένο χρόνο 1+19x3/7)=9,15 ετών αλλά έπαιρνε
σύνταξη για 35 έτη!!! Παγκόσµια πρωτοτυπία!!!
γ) η αυτοδιαχείριση των διαθεσίµων και όχι η
επαγγελµατική διαχείριση αυτών (µε κυρίαρχο
πάντοτε τον έλεγχο και την εποπτεία του ∆Σ) δ)
η καταστατική παροχή δικαιώµατος µέλους, σχε-
τικά µε τις καθαρά σωµατειακού χαρακτήρα λει-
τουργίες του ταµείου που τελικά οδήγησε στην
ουσιαστική αδυναµία λήψης έγκαιρων και κοµ-
βικών µέτρων αποκατάστασης των «αδυναµιών»
και «αστοχιών» µέσω των κατάλληλων καταστα-
τικών τροποποιήσεων. Οι συνταξιούχοι και οι «εν
δυνάµει συνταξιούχοι» ποτέ δεν θα µπορούσαν
να συναινέσουν σε καταστατικές τροποποιήσεις
που «ακουµπάνε» τα «εγκληµατικού χαρακτήρα»
σε βάρος των ενεργών ασφαλισµένων αλλά και
των καλώς νοούµενων γενικών συµφερόντων του
Ταµείου κακώς κείµενα και είναι πάντοτε προ-
σκολληµένοι σε «αρρωστηµένα» δόγµατα (πχ. να
κάνετε αγώνες για να διασφαλίσετε κι εσείς τις
συντάξεις σας κ.α.) ε) η µη εκπόνηση σοβαρών
αναλογιστικών µελετών από τις εκάστοτε διοι-
κήσεις του Ταµείου που θα «κατηύθυναν» τα
µέλη του ∆Σ και τους ασφαλισµένους σε ορθές
αποφάσεις για την προοπτική και το µέλλον του
Ταµείου. Για να καταδείξω το µέγεθος του συγ-
κεκριµένου προβλήµατος σας ενηµερώνω ότι η
αναλογιστική µελέτη του έτους 1986 ( πάνω στην
οποία στηρίχτηκε η καταστατική τροποποίηση
του έτους 1990, είχε λάβει ως αναλογιστική πα-
ραδοχή την κατά 20% στο διηνεκές µέση ετήσια
απόδοση των κεφαλαίων του ταµείου, ενώ το πό-
ρισµά της κατέληγε ότι η αύξηση του τότε PLA-
FOND στο 45% της σύνταξης του ΤΑΠΙΛΤ ( που
τελικά εγκρίθηκε και ισχύει και σήµερα) απαι-

τούσε πρόσθετες συνολικές µηνιαίες εισφορο-
κρατήσεις (πλέον του 7%) 0,12%, ενώ για αύ-
ξηση του PLAFOND σε 50% θα είχε σχετική
επιβάρυνση 0,20% και για αύξηση του PLA-
FOND σε 55% η σχετική επιβάρυνση θα ήταν
0,25%.... Με τέτοιες µελέτες  πράγµατι εξηγούν-
ται πολλά. Η πρώτη όµως σοβαρή αναλογιστική
µελέτη που έγινε το 1993 τελικά οδήγησε τη δι-
οίκηση του Ταµείου στο γνωστό «πάγωµα του
PLAFOND» του έτους 1995. 

5)Επί σειρά ετών δραστηριοποιείται εντός
του Ταµείου µία συµβουλευτική επενδυ-
τική επιτροπή, η οποία απαρτίζεται από
στελέχη των τραπεζών. Ποια είναι η
άποψή σας σχετικά µε το ρόλο, τη σηµα-
σία και το έργο της συγκεκριµένης επιτρο-
πής;

Η εν λόγω επιτροπή δεν είναι κατ’ αρχή κατα-
στατικό όργανο. Είναι άτυπο Συµβουλευτικό όρ-
γανο του ∆.Σ. του Ταµείου. Ο διαχρονικός ρόλος
της είναι λίαν αµφιλεγόµενος. Το γεγονός ότι τα
µέλη της υποδεικνύονταν από τις διοικήσεις των
Τραπεζών (δηλ. ήταν της εµπιστοσύνης τους) από
τις οποίες προήρχοντο τα λέει όλα σχεδόν. ∆εν
µπορώ να µηδενίσω την οποιαδήποτε προσφορά
της εν λόγω επιτροπής έχω όµως καταλήξει στο
συµπέρασµα ότι οι επενδύσεις του Ταµείου θα
ήταν σίγουρα κατά τι τουλάχιστον αποδοτικότε-
ρες (και βασικά εντός καταστατικών πλαισίων,
δηλ. νόµιµες) αν το ίδιο το ∆Σ ασχολείτο πιο
ενεργά (έστω µε τις κουτσουρεµένες γνώσεις
του) µε το θέµα των επενδύσεων. Για  να κατα-
δείξω τη µεγάλη «αταξία» που υπήρχε στο θέµα
αυτό σηµειώνω τα εξής :
α) Λόγω «χαλαρότητας στη λειτουργία παλιότε-
ρων διοικήσεων µέχρι και το 2001 και λόγω της
«άτυπης» ανάθεσης των αρµοδιοτήτων του ∆.Σ.
στην ∆ιευθύντρια κ. Σ. ΦΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗ, η εν
λόγω Επιτροπή, µε τη ∆ιευθύντρια, ασκούσαν ου-
σιαστικά όλες τις πιο πάνω αρµοδιότητες του
∆.Σ., το οποίο το µόνο που έκανε για τις επενδύ-
σεις ήταν να επικυρώνει τυπικά, εκ των υστέρων,
πολλές φορές µε σηµαντική καθυστέρηση, τις
ήδη ληφθείσες αλλά και υλοποιηθείσες από µόνη
την ∆ιευθύντρια κ. Σ. ΦΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗ εισηγή-
σεις της, ενώ ποτέ δεν είχε συσταθεί και λει-
τουργήσει και οποιαδήποτε Επιτροπή
∆ηµοπρασιών !!!
β) Ως χαρακτηριστικά παραδείγµατα «αστοχιών»
της εν λόγω επιτροπής αναφέρονται ιδίως τα εξής
: βα) οι τοποθετήσεις σε µη επιτρεπτές από το κα-
ταστατικό επενδύσεις π.χ. σε µετοχικά Α/Κ κα
ββ) οι πολύ µεγάλου ύψους τοποθετήσεις σε Α/Κ
διαχείρισης διαθεσίµων και άλλα συναφή προ-
ϊόντα που έχουν πολύ χαµηλές αποδόσεις γγ) οι
«λογιστικοποιήσεις» κερδών που πραγµατοποι-
ούντο και έγκειντο στο ότι αλλοιώνοντο οι τιµές
ιστορικού κόστους των Α/Κ, δηλαδή λίγες µέρες
πριν το κλείσιµο του έτους επωλούντο και επα-
ναγοράζοντο αυθηµερόν, επωλούντο στις τιµές
µεριδίου της ηµέρας, από την πώληση εγίνετο εγ-
γραφή κερδών, αλλά στη συνέχεια αυθηµερόν
επαναγοράζονταν τα ίδια ακριβώς Α/Κ, στην τιµή
της ίδιας ηµέρας, δηλ. ουσιαστικά ενεφανίζοντο
στον Ισολογισµό του έτους, πλασµατικά κέρδη
και υποθηκεύοντο οι µελλοντικοί ισολογισµοί
του Ταµείου και οι «εµµονές» σε αγορά προϊόν-
των των Τραπεζών προέλευσης των µελών τους.

6)Μια αρνητική περίοδος για το Ταµείου
ήταν αυτή της πολυετούς δικαστικής δια-
µάχης µεταξύ προσωπικού και συλλόγου
για την ∆ιοίκηση του ΤΑΠΙΛΤΑΤ. Υπήρξαν
επιπτώσεις για τη λειτουργία του Ταµείου
εξαιτίας αυτού του γεγονότος και αν ναι σε
ποιο βαθµό το επηρέασαν;

Ασφαλώς και υπήρξαν επιπτώσεις και µάλιστα
δυσµενείς στην οµαλή πορεία του Ταµείου, εξαι-
τίας της µακράς και σφοδρής δικαστικής (αλλά
και συνδικαλιστικής) διαµάχης, µεταξύ της διοί-
κησης µας της περιόδου 2003-2005 και των πολ-
λών διοικήσεων των συνδικαλιστικών µας
αντιπάλων της περιόδου 2006 και εντεύθεν. Ση-
µειώνουµε πως οι διαµάχες αυτές συνεχίζονται
και δεν έχουν λήξει. Η διάρκειά τους, σε αίθουσες
δικαστηρίων, προβλέπεται να διαρκέσει ακόµα 4-
7 χρόνια περίπου (δηλαδή θα συνεχίζεται και
κατά τη διάρκεια του συνταξιοδοτικού βίου σχε-
δόν όλων των εµπλακέντων στις υποθέσεις αυτές
συνδικαλιστικών στελεχών).
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Από τις δυσµενείς επιπτώσεις αυτής της σφοδρό-
τατης διαµάχης µόνο δεινά επισωρεύτηκαν στο
Ταµείο:
α) ∆εινά όσον αφορά τα οικονοµικά (€ 665.000
έξοδα στο Ταµείο για την 3ετία 2006 – 2008, η
συντριπτική πλειονότητα των οποίων αφορά τα
συγκεκριµένα έξοδα, πολλά έξοδα για τους εµ-
πλακέντες Συλλόγους, αλλά και πάρα πολλά
έξοδα ατοµικά εκ µέρους των εµπλεκοµένων συ-
ναδέλφων που δεν καλύφθηκαν από οποιοδήποτε
φορέα) β) δεινά όσον αφορά την οµαλότητα της
διοικητικής κατάστασης του Ταµείου που τραυ-
µατίστηκε βαρύτατα, ενώ ακόµα δεν έχει ξεκα-
θαριστεί δικαστικά η νοµιµότητα όλων των
διοικήσεων της περιόδου 1-8-2006 µέχρι και σή-
µερα γ) δεινά όσον αφορά τον αποπροσανατολι-
σµό των κυριαρχικών στόχων του ταµείου (αντί
να ασχολούµαστε  µε το θέµα της βιωσιµότητας
και της προοπτικής του Ταµείου µας είχε πλήρως
απορροφήσει  το ζήτηµα των δικαστικών διενέ-
ξεων) δ) δεινά όσον αφορά τη γενική εντύπωση
που δηµιουργήθηκε σχετικά µε την ικανότητά
µας, να αυτοδιαχειριζόµαστε ταµεία- φορείς κοι-
νωνικής ασφάλισης και ε) τέλος δεινά όσον
αφορά την πανθοµολογούµενη «σιχαµάρα» που
τελικά «διαπέρασε» τους ασφαλισµένους για τα
τεκταινόµενα και την αποστροφή τους για ενα-
σχόληση µε τα «κοινά» του ΤΑΠΙΛΤΑΤ. Γενικά
χάθηκε η «απαραίτητη συνοχή» µεταξύ των
µελών για κοινή-συναινετική  συµπόρευση.

7)Πως κρίνετε τη σηµερινή ∆ιοίκηση του
Ταµείου;

Η θεώρησή µου δεν αναφέρεται στη συγκεκρι-
µένη διοίκηση που ανέλαβε τα καθήκοντά της
την 1-7-2009, αλλά γενικά στις διοικήσεις της πε-
ριόδου 10-4-2006 µέχρι και σήµερα που όπως
όλοι ξέρουν ελέγχεται από τους συνδικαλιστικούς
συµµάχους: «Γκιάτης-Κουτσογιάννης-
Γουγούλης-Συνταξιούχοι Ιονικής» 
Γενικά οι διοικήσεις της περιόδου αυτής ήταν
πολύ κατώτερες των περιστάσεων και επέφεραν
µέγιστα δεινά στην οργάνωση, λειτουργία, τη
βιωσιµότητα και τις προοπτικές του Ταµείου.
Συγκεκριµένα: α) Η συµπεριφορά τους όσον
αφορά τη διασφάλιση της καλής προοπτικής για
το ταµείο ήταν γεµάτη αντιθέσεις και παλινωδίες
(π.χ. στην αρχή δεν ήθελαν να ακούσουν κου-
βέντα για το ΕΤΑΤ, προσέφυγαν στα δικαστήρια
για ακυρώσουν το Ν 3771/2005 κλπ. εµάς προ-
δότες µας ανέβαζαν και µας κατέβαζαν και µετά
µετατράπηκαν σε θιασώτες της άµεσης ένταξης
στο ΕΤΑΤ κλπ.)
Με τέτοιες συµπεριφορές χάθηκε πολυτιµότατος
χρόνος και οι εξελίξεις δείχνουν ότι η όποια ελ-
πιδοφόρα προοπτική για ένταξη στο ΕΤΑΤ µάλ-
λον έχει απολεστεί, µε αποκλειστική τους
ευθύνη.
β) Επανέφερε τη λειτουργική και διοικητική λει-
τουργία στην κατάσταση που προϋπήρχε της
δικής µας διοίκησης (δηλ.  των διοικήσεων των
περιόδων 1990-2002) µε την τυπική και ουσια-
στική αναβάθµιση των αρµοδιοτήτων της ∆ιευ-
θύντριας κ. Σ. ΦΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗ που «λύνει και
δένει» και πάλι στο Ταµείο ενώ οι ίδιοι είναι «θε-
ατές» των πράξεών της και ειδικά στα συνταξιο-
δοτικά θέµατα, για τα οποία δεν γνωρίζουν στην
κυριολεξία τίποτα, ενώ δεν κάθισαν και ποτέ να
διαβάσουν στοιχειωδώς το καταστατικό. Η «µο-
νοµέρεια» της «γνώσης», ειδικά των συνταξιο-
δοτικών θεµάτων βλάπτει πολύ τα συµφέροντα
του ταµείου…
γ)Με την καινοφανή νοµική επίκληση της δήθεν
αναδροµικής δικαστικής ακύρωσης των θεσµι-
κών αποφάσεων του ∆Σ της περιόδου 2003-2005
( ο κ. Φ. ∆ΗΜΗΤΡΟΥΛΑΣ είχε προσφύγει στα
δικαστήρια και ακύρωσε τις εκλογές του 2002,
επειδή είχαν γίνει µε το σύστηµα της απλής ανα-
λογικής και όχι το πλειοψηφικό!!!), «κατάργησε»
όλες τις αποφάσεις της διοίκησής µας της περιό-
δου 2003-2005 που αναφέρονταν σε ορθή αντι-
µετώπιση συνταξιοδοτικών θεµάτων και
επανέφερε σε ισχύ της λανθασµένες αποφάσεις
της προηγούµενης περιόδου.
δ) Κυρίως όµως η διοίκηση της περιόδου αυτής
βαρύνεται πλήρως µε την εντελώς αδικαιολόγητη
και εν πλήρει γνώσει της «κατάργηση πολλών µέ-
τρων διασφάλισης βιωσιµότητας»που είχε λάβει
η προηγούµενη διοίκησή µας. Στο σηµείο αυτό
θα µου επιτρέψετε να είµαι πολύ συγκεκριµένος
και αρκετά αναλυτικός γιατί ειδικά το θέµα αυτό
«τσούζει»

1) Το άρθρο 9, παρ. 5 του καταστατικού
ορίζει τα εξής : «Το ∆.Σ. υποχρεούται να πραγ-
µατοποιεί τουλάχιστο κάθε δεκαετία αναλογι-
στική µελέτη, για να πληροφορείται την
οικονοµική πορεία του Ταµείου και να λαµβάνει
τα ανάλογα µέτρα. Σε περίπτωση σοβαρών µετα-
βολών στις προϋποθέσεις στις οποίες στηρίχθηκε
η οικονοµική υπόσταση του Ταµείου υποχρεού-
ται σε παρόµοια αναλογιστική µελέτη και πριν τη
δεκαετία».
Με απλά λόγια οι εν λόγω καταστατικές ρυθµί-
σεις υποχρεώνουν – επιτάσσουν όπως το ∆.Σ., σε
περίπτωση εκπόνησης αναλογιστικών µελετών
και διάγνωσης – διαπίστωσης υπ΄αυτών προβλη-
µάτων στην οικονοµική πορεία του Ταµείου που
θα µειώνουν το χρόνο βιωσιµότητάς του, λαµβά-
νει τα ανάλογα µέτρα, προφανώς διορθωτικά,
προς την κατεύθυνση της αποκατάστασης των
όρων της µακροχρόνιας βιωσιµότητάς του.
2) Στα πλαίσια των εν λόγω ρυθµίσεων (του
άρθρου 3, παρ. 5 του καταστατικού και βάσει των
αντιστοίχων υποδείξεων αντιστοίχων εκπονηθει-
σών  αναλογιστικών µελετών, παλαιότερη διοί-
κηση του Ταµείου, µε την από 10-4-1995
απόφασή της, «καθήλωσε διαρκώς το ανώτατο
ποσό της καταβαλλόµενης επικουρικής σύνταξης
στο ύψος του σύµφωνα µε το καταστατικό κατα-
βαλλόµενου την 31-12-1994 ποσού των 149.400
δρχ. (438,44 €) και β) άλλη, µεταγενέστερη διοί-
κηση του Ταµείου, µε απόφασή της, της 10-7-
1997 καθήλωσε διαρκώς όλες τις µέχρι τότε
καταβαλλόµενες συντάξεις στο ύψος που κατε-
βάλλοντο την 31-12-1996 και όσες θα εχορη-
γούντο στο µέλλον αποφάσισε  την µη
αναπροσαρµογή αυτών στο διηνεκές, αλλά την
καταβολή αυτών όπως κατά τον αρχικό τους υπο-
λογισµό θα εξήγοντο.
3) ∆ιάφοροι συνταξιούχοι του ΤΑΠΙΛΤΑΤ,
µε το ένδικο µέσο της αγωγής, προσέφυγαν στο
∆ικαστήριο, κατά του κύρους της πιο πάνω από
12-4-95 απόφασης του ∆Σ του Ταµείου. Βάσει
λοιπόν των αγωγών αυτών εκδόθηκαν οι υπ’ αριθ.
2732/2001, 308/2002, 1118/2002 ΜΠΑ
ΕφΑθ2926/2001, ΕφΑθ7738/2002 δικαστικές
αποφάσεις, που ήδη έχουν καταστεί αµετάκλη-
τες, οι οποίες απέρριψαν  τις αντίστοιχες αγωγές,
µε τα εξής, µεταξύ άλλων, πεντακάθαρα και
αδιαµφισβήτητα αιτιολογικά : «… Η καθήλωση
του µηνιαίου επικουρικού βοηθήµατος, είναι
µέτρο γενικό και προβλεπόµενο για τη συνέχιση
του σκοπού του ΤΑΠΙΛΤΑΤ, γεγονός που γνωρί-
ζει ο ενάγων και ότι η αποδοχή της αγωγής (δηλ.
η αποδέσµευση του µέτρου)θα δηµιουργήσει
προβλήµατα στην εκπλήρωση του σκοπού αυτού
κυρίως σε σχέση µε τα λοιπά µέλη που είναι
ακόµα εν ενεργεία υπάλληλοι…» «…Εφόσον το
µέτρο αυτό ήταν αναγκαίο και επιβεβληµένο,
ορθώς εφαρµόστηκε…υπό τα δεδοµένα αυτά η
αξίωση του ενάγοντος, καθίσταται καταχρηστική
ως αντιβαίνουσα τα επιβαλλόµενα όρια της
καλής πίστης, των συναλλακτικών ηθών και τον
κοινωνικοοικονοµικό σκοπό του δικαιώµατος,
αφού η ικανοποίησή της θα θέσει σε κίνδυνο τη
βιωσιµότητα, του εναγοµένου και συνακόλουθα
και την προσδοκία, παροχής σύνταξης των νεό-
τερων γενιών των ασφαλισµένων αλλά και το ίδιο
του το δικαίωµα επί της σύνταξής του».
«Σύµφωνα µε την προαναφερθείσα απόφαση του
∆.Σ. του εναγοµένου, η οποία δεν ήταν παράνοµη
και αυθαίρετη, όπως ισχυρίζεται ο ενάγων, αλλά
ελήφθη µέσα στα πλαίσια της αρµοδιότητας που
του παρέχει η διάταξη του άρθρου 9, παρ. 5 του
καταστατικού του εναγοµένου. Εν όψει των προ-
εκτεθέντων και λαµβάνοντας ιδιαίτερα υπόψη ότι
η καθήλωση του µηνιαίου επικουρικού βοηθή-
µατος στο ανωτέρω ποσόν, είναι µέτρο γενικό και
επιβεβληµένο για τη συνέχιση του σκοπού του
εναγοµένου, γεγονός το οποίο γνωρίζει ο ενάγων
και ότι η αποδοχή της υπό κρίση αγωγής θα δη-
µιουργήσει προβλήµατα στην εκπλήρωση του
σκοπού αυτού κυρίως σε σχέση µε τα λοιπά µέλη
που είναι ακόµη εν ενεργεία υπάλληλοι, κρίνεται
ότι η άσκηση της αγωγής υπερβαίνει τα επιβαλ-
λόµενα όρια της καλής πίστης, των συναλλακτι-
κών ηθών και κοινωνικού και οικονοµικού
σκοπού του δικαιώµατος και συνεπώς αυτή είναι
καταχρηστική (αρθ.281 Α.Κ), κατά την σχετική
ένσταση που πρότεινε το εναγόµενο.
«Υπό τα δεδοµένα αυτά η ένδικη αξίωση είναι
καταχρηστική (Α.Κ. 281),ως υπερβαίνουσα τα
επιβαλλόµενα όρια της καλής πίστης των συναλ-
λακτικών ηθών και τον κοινωνικοασφαλιστικό
σκοπό του δικαιώµατος, αφού η πιο πάνω από-

φαση του ∆.Σ. είναι γενική αφορώσα όλους τους
ασφαλισµένους στο εναγόµενο, η αποδοχή της
(αγωγής) θα καταστήσει, σύµφωνα µε τα απο-
δειχθέντα στοιχεία, αδύνατη την περαιτέρω λει-
τουργία του εναγοµένου και την εκπλήρωση του
καταστατικού του σκοπού, σε σχέση δε µε τα
λοιπά µέλη του που είναι ακόµη εν ενεργεία
υπάλληλοι των συµµετεχουσών τραπεζών, κιν-
δυνεύει να φαλκιδεύσει το δικαίωµά τους για
λήψη επικουρικής σύνταξης.
4) Παράλληλα το Π.∆. 80/1997 «περί κλα-
δικού λογιστικού σχεδίου φορέων κοινωνικής
ασφάλισης ορίζει τα εξής :
«Στους Ασφαλιστικούς Οργανισµούς, στους λο-
γαριασµούς του «Κεφαλαίου», συµπεριλαµβά-
νονται και οι µελλοντικές τους υποχρεώσεις,
προς τους Ασφαλισµένους που προκύπτουν από
τη φύση της  Ασφάλισης. Οι υποχρεώσεις αυτές,
επειδή υπολογίζονται µε µαθηµατικούς τρόπους,
ονοµάζονται µαθηµατικά χρέη ή αποθέµατα, που
είναι η παρούσα αξία των µελλοντικών  παροχών
προς τους Ασφαλισµένους του Ασφαλισµένου
Φορέα για συντάξεις και λοιπές ασφαλιστικές κα-
λύψεις.

Ο υπολογισµός των υποχρεώσεων αυτών, πρέπει
να γίνεται σε ετήσια βάση από υπέυθυνο αναλο-
γιστή.
Σε περίπτωση που προκύπτει ότι η υποχρέωση
αυτή είναι µεγαλύτερη από τους ανωτέρω λογα-
ριασµού Κεφαλαίου, θα πρέπει να εξετάζεται η
λήψη διορθωτικών µέτρων (αύξηση εισφορών,
µείωση παροχών, αύξηση απόδοσης επενδύσεων,
επίτευξη επιχορηγήσεων κ.λπ.), για την αντιµε-
τώπιση της βιωσιµότητας του Ασφαλιστικού Ορ-
γανισµού».

5) Στο Πιστοποιητικό του Ορκωτού Ελεγ-
κτή Λογιστή του ΤΑΠΙΚΛΤΑΤ της 28-3-005
(ΣΧΕΤ:Α.4.4) υπάρχει αποτυπωµένη η εξής πα-
ρατήρηση – υπόδειξη:

«Στις Οικονοµικές Καταστάσεις δεν έχει απεικο-
νιστεί, όπως θα έπρεπε σύµφωνα µε το Π.∆.
80/1997, η παρούσα αξία των µελλοντικών υπο-
χρεώσεων του «Ταµείου» για παροχές προς τους
ασφαλισµένους  του. Η αξία των υποχρεώσεων
αυτών την 31/12/2004, σύµφωνα µε σχετική ανα-
λογιστική µελέτη, ανέρχεται στο ποσό των
703.398.153,98 € και υπερβαίνει την αξία του κε-
φαλαίου κατά 370.909.170,07 €, γεγονός που επι-
βάλλει τη λήψη διορθωτικών µέτρων».

6) Το έτος 2001, λόγω ραγδαίας επιδείνω-
σης των δεδοµένων επί των οποίων στηρίχτηκε η
αναλογιστική ισορροπία του Ταµείου (συγχώ-
νευση συµµετεχουσών Τραπεζών, δραµατικά αυ-
ξηµένη µείωση αριθµού ενεργών ασφαλισµένων,
µεγάλη αύξηση αριθµού συνταξιοδοτούµενων
µελών, δραµατική µείωση αριθµού νεοεισερχο-
µένων ασφαλισµένων κα) εκπονήθηκε νεότερη
αναλογιστική µελέτη που κατέληγε στα εξής ευ-
ρήµατα και πορίσµατα.

Αύξηση του αναλογιστικού ελλείµµατος του Τα-
µείου ως εξής :
α) Σε περίπτωση διατήρησης των «παγωµένων»
συντάξεων ύπαρξη Αναλογιστικού Ελλείµµατος
ύψους 107.000.000.000 (314.000.000 €).

β) Σε περίπτωση άρσης των ληφθέντων από
το ∆Σ πιο πάνω µέτρων διασφάλισης βιωσιµότη-
τας ύπαρξη Αναλογιστικού Ελλείµµατος ύψους
332.000.000.000 δρχ. (975.000.000 €) δηλαδή σε
αυτή την περίπτωση το αναλογιστικό έλλειµµα
θα εκτοξευόταν σε 3πλάσιο περίπου ύψος από ότι
αν διατηρούντο  τα µέτρα διασφάλισης της βιω-
σιµότητας του ταµείου που είχε λάβει το ∆Σ στις
12-4-95 και 10-7-1997.

γ) Στην πιο πάνω µελέτη, ο εκπονήσας την
µελέτη Αναλογιστής, πρότεινε τη λήψη µέτρων
για την κάλυψη του ανωτέρω µακροχρόνιου ανα-
λογιστικού ελλείµµατος, ως εξής :
« Για να καλυφθεί το, ανά σενάριο, µακροχρόνιο
αναλογιστικό έλλειµµα απαιτείται η άµεση λήψη
σειράς αυστηρών µέτρων (π.χ. δραστική µείωση
του υπάρχοντος σήµερα πλαφόν εκ δρχ. 149.400
στις συντάξεις ενεργών και συνταξιούχων, αύ-
ξηση του ορίου ηλικίας συνταξιοδοτήσεως, αύ-
ξηση των εισφορών, χάραξη καλύτερης
µακροχρόνιας επενδυτικής στρατηγικής κ.τ.λ.).
∆ιαφορετικά αν διατηρηθεί η υπάρχουσα σήµερα
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κατάσταση, η µακροχρόνια ισορροπία εισροών
και εκροών θα υποστεί ανεπανόρθωτη ζηµιά, µε
άµεσες επιπτώσεις στην µακροχρόνια βιωσιµό-
τητα του ΤΑΠΙΛΤΑΤ»
Βάσει των εν λόγω ευρηµάτων και πορισµάτων
της µελέτης φυσικά η άρση των µέτρων διασφά-
λισης της βιωσιµότητας του ∆.Σ. της 12-4-95 και
12-7-1997 όχι µόνο ήταν αδύνατη αλλά και επι-
βαλλόταν ίσως και η λήψη αυστηρότερων µέ-
τρων.

δ) Σε συµµόρφωσή τους προς τις εν λόγω
υποδείξεις της Αναλογιστικής µελέτης τους έτους
2001, οι ∆ιοικήσεις του Ταµείου των ετών 2002-
2005 έλαβαν τα εξής συµπληρωµατικά µέτρα, για
την διασφάλιση της µακροχρόνιας βιωσιµότητας
του Ταµείου:

Α) ΤΑ ΜΕΤΡΑ, ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ
ΚΡΙΘΗΚΕ (ΑΠΟ ΤΟ ∆Σ) ΟΤΙ ∆ΕΝ ΗΤΑΝ
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ Η ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΚΑΤΑ-
ΣΤΑΤΙΚΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ

1) Αγωγές κατά των Τραπεζών «Eurobank»,
«ΕΓΝΑΤΙΑ», ALPHA BANK» και «ΤΡΑΠΕΖΑ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ», για την αύξηση των ασφαλιζοµένων
υπαλλήλων, µέσω της αναδροµικής εγγραφής
των µετά τις συγχωνεύσεις προσλαµβανοµένων
υπαλλήλων και των προϋπαρχόντων των συγχω-
νεύσεων υπαλλήλων που δεν ήταν ασφαλισµένοι
στο ΤΑΠΙΛΤΑΤ.

2) Εφαρµογή διαδοχικής ασφάλισης (υπο-
χρεωτικά εφαρµοστέα βάσει νόµου δηµοσίας τά-
ξεως αναγκαστικού δικαίου και βάσει
τελεσίδικης δικαστικής απόφασης και βάσει από-
φασης του ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ, στις οποίες διάδι-
κος ήταν το ίδιο το ΤΑΠΙΛΤΑΤ !!!).

3) Αναστολή καταβολής συντάξεων όλων
όσοι συνέχιζαν µετά τη σύνταξη να εργάζονται
µε οποιουδήποτε είδους σύµβαση στις συµµετέ-
χουσες στο ΤΑΠΙΛΤΑΤ Τράπεζες (κατά γράµµα
εφαρµογή του άρθρου 32 του καταστατικού)

4) Κατάργηση δικαιώµατος εξαγοράς χρό-
νου ασφάλισης σε όσους δεν είχαν συµπληρώσει
20ετία     στο ΤΑΠΙΛΤΑΤ  και µετά την αποχώ-
ρησή τους από το ΤΑΠΙΛΤΑΤ συνέχιζαν την ερ-
γασία τους  σε άλλο εργοδότη  και ασφαλίζονταν
σε άλλο φορέα επικουρικής ασφάλισης (κατά
γράµµα εφαρµογή του άρθρου 24 του καταστατι-
κού).

5) Κατάργηση παράνοµης χαριστικής πρα-
κτικής για αναγνώριση του χρόνου στρατιωτικής
υπηρεσίας, χωρίς να γίνεται εξαγορά της στο ΤΑ-
ΠΙΛΤΑΤ, όπως  σε όλους τους λοιπούς φορείς κύ-
ριας και επικουρικής ασφάλισης της χώρας
(εφαρµογή νοµοθεσίας που ισχύει για όλους τους
λοιπούς φορείς κοινωνικής ασφάλισης της χώρας
εκτός από το ΤΑΠΙΛΤΑΤ!!!)

6) Κατάργηση παράνοµης χαριστικής πρα-
κτικής για χορήγηση σύνταξης σε όσους ασφαλί-
ζοντο στο ΤΑΠΙΛΤΑΤ  µετά την 13-3-1991, χωρίς
προηγούµενα να πάρουν κύρια σύνταξη (αποκα-
τάσταση της ορθής εφαρµογής σαφούς καταστα-
τικής διάταξης).

7) Κατάργηση παράνοµης χαριστικής πρα-
κτικής για αναγνώριση διαφόρων χρόνων υπηρε-
σίας (π.χ. σπουδών, πλασµατικά κ.α.) χωρίς να
γίνεται εξαγορά τους στο ΤΑΠΙΛΤΑΤ (όπως σε
όλους τους λοιπούς φορείς κύριας και επικουρι-
κής ασφάλισης της χώρας (!!!!!!!)

8) Κατάργηση της παράνοµης «βιοµηχα-
νίας» χορήγησης αποφάσεων συνταξιοδότησης
υπό αναστολή, στους οποίους µάλιστα, εµφανώς
αντικαταστατικά, ανεγνωρίζετο δικαίωµα άµεσης
εξαγοράς του χρόνου 20ετίας (!!!).

9) Κατάργηση δόσεων εξαγοράς εφόσον το
ποσό που αντιστοιχούσε στη δόση ήταν κατώ-
τερο των 50 € (επικαιροποίηση εξόφθαλµα πα-
ρωχηµένης καταστατικής διάταξης).

10) Εφάπαξ είσπραξη όλου του ποσού εξα-
γοράς εφόσον το συνολικό ποσό αυτής ήταν κα-
τώτερο των 2.500 € (επικαιροποίηση εξόφθαλµα
παρωχηµένης καταστατικής διάταξης).

11) Καθορισµός ύψους µισθού εξαγοράς στο
ύψος του µισθού επί του οποίου πράγµατι κατε-
βάλλοντο εισφορές και όχι επί του «ιδιαίτερα µει-
ωµένου» που εξαιρετικά ασαφώς περιγράφεται
στο καταστατικό (πράξη νοικοκυροσύνης, προς
εµφανές όφελος του ΤΑΠΙΛΤΑΤ). 

12) Είσπραξη από τα άλλα επικουρικά Τα-
µεία ορισµένων συνταξιούχων, µετά από συνεν-
νόηση µαζί τους, των αναλογούντων στο
ΤΑΠΙΛΤΑΤ πόρων, λόγω εφαρµογής της διαδο-
χικής ασφάλισης, όχι µε δεδοµένη την δωρεάν
αναγνώριση από το ΤΑΠΙΛΤΑΤ όλου του χρόνου
ασφάλισής τους σε όλα τα προηγούµενα Ταµεία
ασφάλισης (πράξη νοικοκυροσύνης, προς εµφα-
νές όφελος του ΤΑΠΙΛΤΑΤ).

13) Εκπόνηση και εφαρµογή προγραµµάτων
επιστηµονικής αξιοποίησης της περιουσίας του
Ταµείου-Ανάθεση της διαχείρισης των πόρων του
ταµείου σε ειδικευµένες εταιρείες ή σε ειδικευ-
µένους επιστήµονες, σύσταση δικών µας επενδυ-
τικών προϊόντων κ.α.
Η πρώτη οργανωµένη προσπάθεια προς την κα-
τεύθυνση αυτή (µε τη σύσταση δικού µας Α/Κ
που θα περιείχε αυστηρά και µόνο προϊόντα που
επιτρέπει το καταστατικό) έγινε το έτος 2004,
αλλά µε την απίθανη «σκανδαλολογία» που ξε-
σηκώθηκε µε την τότε αντιπολίτευση (κ.κ. Ι.
ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ, Γ. ΓΟΥΓΟΥΛΗΣ και Ι.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ) και τους συνταξιούχους εγκα-
ταλείφθηκε. Για την ιστορία αναφέρουµε ότι αν
συστηνόταν το Α/Κ που είχε σχεδιαστεί θα είχαν
διασφαλιστεί για το ταµείο, για την  4ετία 2004-
2007, πρόσθετοι πόροι ύψους άνω των
30.000.000 € και άνω. 

14) Νοµική – δικαστική διεκδίκηση των απο-
λεσθέντων οικονοµικών πόρων εξαιτίας τςη
εφαρµογής «τυπικών ή άτυπων» προγραµµάτων
εθελουσίας εξόδου από τις εργοδότριες Τράπε-
ζες.

15) Κατάργηση σαφούς αντικαταστατικής πρα-
κτικής για την κατά 40% µείωση του ποσού εξα-
γοράς στις περιπτώσεις  θανόντων
ασφαλισµένων.

16) ∆ιασφάλιση πρόσθετων ετήσιων πόρων
ύψους 800.000 – 1.000.000 € περίπου, λόγω της
απόλυτα νόµιµης εφαρµογής πρακτικής για πώ-
ληση και επαναγορά των Ο.Ε.∆. κατά τις επετεί-
ους είσπραξης των τοκοµεριδίων και
διασφάλισης της είσπραξης των συνολικών το-
κοµεριδίων αυτών, χωρίς την καταβολή φόρου
10% επί των τόκων τους.

17) Άµεση ρευστοποίηση των Α/Κ διαχείρισης
διαθεσίµων και συναφών (ύψους 66.000.000 €
περίπου) που είχαν πολύ χαµηλές αποδόσεις, αρ-
κετά µικρότερες ακόµα και των συνθετικών κα-
ταθέσεων.

Β) ΑΛΛΑ ΜΕΤΡΑ, ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΤΩΝ
ΟΠΟΙΩΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΟ Η ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥΣ ΑΠΟ ΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕ-
ΛΕΥΣΗ (ΜΕΣΩ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΗΣ ΤΡΟΠΟ-
ΠΟΙΗΣΗΣ)
Εκπόνηση  και εφαρµογή νέας συνταξιοδοτικής
κλίµακας, στην οποία θα ελαµβάνοντο υπόψη και
στοιχεία κεφαλοποιητικού χαραρκτήρα, µε ση-
µαντικά κίνητρα παραµονής στην ασφάλιση και
εξάλειψη των κινήτρων πρόωρης αποχώρησης
που πράγµατι έχει καταστροφικά αποτελέσµατα
για το Ταµείο. Μία τόσο σοβαρή πρόταση προς
τη γ.σ. (αφορώσα το σοβαρότερο απ΄ όλα τα
λοιπά, µέτρο)ασφαλώς και προϋπέθετε την εκπό-
νηση εµπεριστατωµένης και τεκµηριωµένης ανα-
λογιστικής µελέτης, η οποία και πράγµατι έγινε.

Γ) Λόγω της συνεχιζόµενης επιδείνωσης των δε-
δοµένων στα οποία είχε στηριχθεί η αναλογι-
στική ισορροπία του Ταµείου (συνεχιζόµενη
ραγδαία µείωση των ενεργών ασφαλισµένων, µε-
γάλη αύξηση αριθµού συνταξιοδοτούµενων
ασφαλισµένων, µηδενισµός πλέον του αριθµού
των νεοεισερχοµένων ασφαλισµένων κα), κατά
το έτος 2005 εκπονήθηκε νέα Αναλογιστική Με-
λέτη, που κατέληγε στα εξής ευρήµατα και πορί-
σµατα:
α) Σε περίπτωση διατήρησης των «παγωµένων
συντάξεων» ύπαρξη αναλογιστικού ελλείµµατος
402.000.000 €.

β) Σε περίπτωση άρσης των µέτρων διασφάλισης
της βιωσιµότητας που είχε λάβει το ∆.Σ. στις 12-
4-95 και 10-7-1997 ύπαρξη αναλογιστικού ελ-
λείµµατος 983.000.000 € (κατά 145% δηλαδή
αύξησή του σε σχέση µε το αναλογιστικό έλ-
λειµµα των 402.000.000 €) που θα υπήρχε αν συ-
νεχιζόταν η ισχύς των αποφάσεων του ∆Σ της
12-4-95 και 10-7-1997 (τις οποίες η διοίκησή µας
διετήρησε αλώβητες, είχε σαφή καταστατική
υποχρέωση, σύµφωνα µε τις αναλογιστικές µε-
λέτες που είχαν εκπονηθεί  και  σύµφωνα  µε το
γράµµα και πνεύµα των πιο πάνω επιταγών των
αµετακλήτων δικαστικών αποφάσεων και παρά
τις αφόρητες «πιέσεις» των συνταξιούχων για
πλήρη απελευθέρωση των συντάξεων τις διατή-
ρησε). 

Παράλληλα προς τα ανωτέρω κρίνω αναγκαίο να
υπενθυµίσω το καταληκτικό πόρισµα της εµπερι-
στατωµένης γνωµοδότησης του καθηγητού κ. Λ.
ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ για το εφαρµοζόµενο
ασφαλιστικό σύστηµα του ΤΑΠΙΛΤΑΤ.

Το σύστηµα είναι δυσεξήγητο, διότι δεν υπάρχει
εγγύηση (του εργοδότη ή του κράτους) ότι θα κα-
λύπτει τυχόν ανεπάρκειες του συστήµατος. Η έλ-
λειψη της εγγύησης είναι συνέπεια του γεγονότος
ότι το ασφαλιστικό σύστηµα είναι αυτοδιαχειρι-
ζόµενο και όχι ετεροδιαχειριζόµενο, διότι εγ-
γύηση προς αυτοδιαχειριζόµενου συστήµατος
φορέα είναι εύλογη, µόνον αν αφορά την εί-
σπραξη των ασφαλίστρων, ( τοιαύτη σε εγγύηση
όντως υπάρχει, διότι αυτά είναι ορισµένα),  δεν
είναι όµως εύλογη ως προς µη ορισµένα ασφαλί-
σµατα, καθοριζόµενα από την διοίκηση του συ-
στήµατος.  Αν το υπό αυτοδιαχείριση
ασφαλιστικό σύστηµα δίδει περισσότερα και µε-
γαλύτερα βοηθήµατα σήµερα και κατ΄ αυτόν τον
τρόπο µαταιώνει τα µελλοντικά βοηθήµατα, δη-
λαδή παραβαίνει ή παραλείπει τις αναλογιστικές
µελέτες, όπως είναι δυνατόν να συµβεί στα αυ-
τοδιαχειριζόµενα συστήµατα, εγγύηση τρίτου (
όπως π.χ. κράτους προς ΙΚΑ, περιοριζόµενη και
αυτή κατά το Ν. 3029/02) δεν είναι δυνατή. Το
ασφαλιστικό σύστηµα του Ταµείου είναι εποµέ-
νως σύστηµα ορισµένων υποχρεώσεων, εντός
των ορίων της εκάστοτε ισχύουσας αναλογιστι-
κής µελέτης»

7) ΑΣΦΑΛΕΣΤΑΤΟ ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΜΠΕΡΑ-
ΣΜΑ:
Η διοίκησή µας, είχε ως σαφή καταστατική υπο-
χρέωση ( σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 9,
παρ. 5 του καταστατικού), έλαβε την πιο πάνω
σειρά «ήπιων και λογικών µέτρων» για την δια-
σφάλιση της µακροχρόνιας διαβίωσης του τα-
µείου. Τα ληφθέντα µέτρα, έχοντας έρεισµα σε
αλλεπάλληλες αναλογιστικές µελέτες, θα ήτο δυ-
νατόν ακόµα και «να αντίκεινται σε ορισµένες
καταστατικές διατάξεις», δεδοµένου ότι το πα-
ρόµοιο πολύ πιο «σκληρού χαρακτήρα» µέτρο
είχε παλιότερα ληφθεί και ήταν σαφώς αντίθετο
µε τις διατάξεις του άρθρου 22 του καταστατι-
κού, είχε κριθεί νόµιµο, µε αµετάκλητες δικαστι-
κές αποφάσεις!!!

Η διοίκησή µας παρέδωσε ένα ταµείο που σύµ-
φωνα µε τη µελέτη χρηµατοροών που είχε συν-
ταχθεί είχε διασφαλισµένη θετική περιουσία για
21 τουλάχιστο έτη.

8) ΤΑ ΑΝΤΙΜΕΤΡΑ ΤΩΝ ΣΥΝ∆ΙΚΑΛΙ-
ΣΤΙΚΩΝ ΜΑΣ ΑΝΤΙΠΑΛΩΝ
Οι συνδικαλιστικοί µας αντίπαλοι, λίγο µετά αφό-
του παρέλαβαν τη διοίκηση του ΤΑΠΙΛΤΑΤ, τον
Απρίλιο του 2006, ως Προσωρινή ∆ιοίκηση
ακόµα και α) χωρίς  να έχουν οποιαδήποτε εξου-
σία προς τούτο,  (βάσει της υπ’ αριθ. 2091/3-4-
06 απόφασης του ΜΠΑ που τους διόρισε) β)
κατά σαφή παραβίαση των πορισµάτων των ανα-
λογιστικών µελετών και γ) κατά σαφή και απρο-
κάλυπτη παραβίαση του άρθρου 9, παρ. 5 του
καταστατικού και δ) κατά σαφή παραβίαση του
γράµµατος και πνεύµατος των πιο πάνω δικαστι-
κών αποφάσεων, µε απόφασή τους, ήραν στις 20-
6-2006 πλήρως το µέτρο του περιορισµού  του
ύψους των συντάξεων που από 12-4-1995 και 10-
7-1997 ίσχυε, νόµιµα, βάσει αµετάκλητων δικα-
στικών αποφάσεων, µε αποτέλεσµα την άµεση
κατά 6 ολόκληρα χρόνια (αυτό προβλέπεται από
την πιο πάνω µελέτη χρηµατοροών) µείωση του
χρόνου ύπαρξης θετικής περιουσίας του ταµείου,
από τα 21 στα 15 έτη. Αυτό το εξοργιστικά και
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κυνικά αντικαταστατικό και ασύνετο µέτρο, ση-
µαίνει ασφαλώς τη γρήγορη διάλυση του ΤΑ-
ΠΙΛΤΑΤ  και όχι οι νόµιµοι λελογισµένοι
περιορισµοί σε ανύπαρκτα καταστατικά δικαιώ-
µατα ασφαλισµένων, τα οποία «βαφτίστηκαν»
πράξεις απιστίας. Στη συνέχεια βέβαια η «διοί-
κηση της εξυγίανσης ….» κατάργησε και όλα τα
πιο πάνω µέτρα βελτίωσης της βιωσιµότητας του
ταµείου της διοίκησής µας που κι αυτά βέβαια
«βαφτίστηκαν» πράξεις απιστίας…
Η σύγκριση των συµπεριφορών των δύο διοική-
σεων είναι πολύ εύκολη..
Θεωρούµε ότι η διοίκησή µας και σε αυτό τον
εξαιρετικά τοµέα δράσης της ενήργησε και  κα-
ταστατικά και µυαλωµένα, επιδεικνύοντας
πνεύµα σύνεσης και νοικοκυροσύνης, µη υποκύ-
πτοντας σε πιέσεις συνταξιούχων ή εν δυνάµει
συνταξιούχων (δηλαδή ασφαλισµένων που θέ-
λουν 1-5 χρόνια για να συνταξιοδοτηθούν) για
αλόγιστες παροχές, για τις οποίες δεν υπήρχε το
ανάλογο κεφάλαιο στο ταµείο για να διασφαλι-
στούν. Αυτό ήταν το πνεύµα της διοίκησής µας.
Πασχίζαµε να διασφαλίσουµε τη σύνταξη και
στον πιο νέο ασφαλισµένο µας, χωρίς να υπολο-
γίζουµε συνδικαλιστικό κόστος.
Αντίθετα η διοίκηση που µας διαδέχθηκε ενήρ-
γησε µε γνώµονα καθαρά και µόνο το συνδικαλι-
στικό όφελος, προκειµένου να «αλιεύσει»
χιλιάδες ψήφους συνταξιούχων, χωρίς να λογα-
ριάζει αναλογιστικές µελέτες και καταστατικές
διατάξεις. Και το κυριότερο, µετά από όλα αυτά
να θέλει να παριστάνει και τον θεµατοφύλακα
του καταστατικού και της εξυγίανσης, έναντι της
νοικοκυρεµένης δικής µας διοίκησης και διαχεί-
ρισης.

Κατόπιν των ανωτέρω εύλογα θεωρώ την εν
λόγω διοίκηση «νεκροθάφτη» κάθε καλώς νοού-
µενης προοπτικής  για το ΤΑΠΙΛΤΑΤ.
Ας τους κρίνουν ανάλογα οι ασφαλισµένοι και
ιδίως οι ασφαλισµένοι ηλικίας 50 περίπου ετών
και κάτω που όπως πάνε τα πράγµατα και αν δεν
«ανασκουµπωθούµε» όλοι µας να δώσουµε λύση
εδώ και τώρα στο πρόβληµα είναι βέβαιο ότι δεν
θα πάρουν δεκάρα τσακιστή ως επικουρική σύν-
ταξη, ενώ θα έχουν πληρώσει εισφορές σε αυτό
για 35 χρόνια!!!

8)Πολύς λόγος έχει γίνει σχετικά µε τον
έλεγχο του κυρίου Μεταλινού για τις συν-
τάξεις. Ήταν αναγκαίος αυτός ο έλεγχος
και το πόρισµά του αξιοποιήθηκε ή αγνοή-
θηκε;

1) Από την 1-7-1983 (ηµεροµηνία έναρξης
χορηγήσεων συντάξεων, βάσει των διατάξεων
του άρθρου 34 $ 3 του καταστατικού), µέχρι και
το έτος 2003, ουδέποτε είχε διενεργηθεί κατα-
σταλτικός έλεγχος των φακέλων συνταξιοδότη-
σης του ΤΑΠΙΛΤΑΤ. Σηµειώνεται πως
Προϊσταµένη του Τµήµατος Συντάξεων του ΤΑ-
ΠΙΛΤΑΤ από το έτος 1983 µέχρι το έτος 1990 και
έκτοτε ∆ιευθύντρια αυτού µέχρι και την 16-11-
2004 ( όταν απαλλάχθηκε των καθηκόντων της,
µε σχετική απόφασή µας) ήταν η κ. Σ. ΦΟΥΝ-
ΤΟΥΛΑΚΗ.
2) Το γεγονός της µη πραγµατοποίησης κα-
ταστατικού ελέγχου στους φακέλους συνταξιο-
δότησης, επί 21 συναπτά έτη, είχε αποκτήσει τον
χαρακτήρα «σκανδάλου» και µοναδικής αρνητι-
κής πρωτοπορίας στα χρονικά των ασφαλιστικών
ταµείων.
3) Κατά γενική αρχή του διοικητικού κα
ασφαλιστικού δικαίου, αλλά και κατά την κοινή
λογική, δεν είναι δυνατόν να υπάρχει, µε οποι-
οδήποτε, έστω και έµµεσο τρόπο, ταύτιση «ελέγ-
χοντος» και «ελεγχοµένου». Ο κατασταλτικός
έλεγχος θα ήταν «εικονικός» (για τα µάτια), αν
διεξήγετο από προσωπικό που είχε συµµετάσχει
στη λήψη της απόφασης συνταξιοδότησης.
4) Ο κ. Αλέξανδρος ΜΕΤΑΛΛΗΝΟΣ, είναι
τέως Γενικός ∆ιευθυντής Κοινωνικών Ασφαλί-
σεων του ΥΚΑ, πολυγραφότατος συγγραφέας βι-
βλίων Ασφαλιστικού περιεχοµένου και ενεργό
µέλος της Επιτροπής Κωδικοποίησης της Ασφα-
λιστικής Νοµοθεσίας του Υπουργείου Κοινωνι-
κών Ασφαλίσεων (ΥΚΑ).

Ο κ. ΜΕΤΑΛΛΗΝΟΣ συνεργαζόταν από τις
αρχές της δεκαετίας του 1990, µε το ΤΑΠΙΛΤΑΤ
και παρείχε συµβουλές επί θεµάτων ασφαλιστι-
κού περιεχοµένου σε αυτό, µε κύρια συνεργάτιδα

την ∆ιευθύντρια κ. Σ. ΦΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗ.  Η εν
λόγω συνεργασία ήταν επωφελής φυσικά για το
ταµείο, αυτό δε τεκµαίρεται από την µακροχρό-
νια και χωρίς προβλήµατα διατηρηθείσα συνερ-
γασία.
Τον κ. ΜΕΤΑΛΛΗΝΟ διατήρησαν ως Σύµβουλο
– Συνεργάτη του ΤΑΠΙΛΤΑΤ, όλες οι διοικήσεις
του Ταµείου από το 1990 µέχρι τα τέλη του 2002
και συνέχισε φυσικά να τον εµπιστεύεται και η
διοίκησή µας, τα περισσότερα µέλη της οποίας
γνώρισαν τότε για πρώτη φορά τον κ. ΜΕΤΑΛ-
ΛΗΝΟ. 
Ο κ. Α. ΜΕΤΑΛΛΗΝΟΣ λοιπόν δεν ήρθε «ου-
ρανοκατέβατος» συνεργάτης στο ΤΑΠΙΛΤΑΤ, τις
αρχές του έτους 2003 κι φυσικά δεν µας συνέδεε
µαζί του η οποιαδήποτε συγγενική ή έστω φιλική
σχέση, αφού δεν γνωρίζαµε καν τη φάτσα του.

Είναι ευνόητο ότι ο κ. ΜΕΤΑΛΛΗΝΟΣ ήταν
βαθύς γνώστης όλων των ασφαλιστικών και συν-
ταξιοδοτικών του ΤΑΠΙΛΤΑΤ και  δικαίως θεω-
ρήθηκε ως ο πλέον κατάλληλος και ικανός να
ελέγξει όλους τους φακέλους συνταξιοδότησης
ετών 1983 έως και 2005 και η διοίκησή µας;
Πράγµατι (και παρά τις σφοδρότατες άτυπες αν-
τιδράσεις της κ. Σ. ΦΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗ), η διοί-
κησή µας τελικά ανέθεσε την 16-11-04  σε αυτόν
την εκτέλεση του µεγάλου αυτού έργου.
5) Η εκτέλεση του έργου προχώρησε κανο-
νικά µέχρι και την 1-6-2006 ( 2 µήνες µετά την
ηµεροµηνία ανάληψης της διοίκησης του τα-
µείου, από την σηµερινή διοίκηση και την επα-
νάκαµψη της αποµακρυνθείσης από τη θέση της
∆ιευθύντριας του Ταµείου κ. Σ. ΦΟΥΝΤΟΥ-
ΛΑΚΗ, στα γραφεία του ταµείου, ως Συµβούλου
της ∆ιοίκησης και µετέπειτα ονοµασθείσης ∆ιευ-
θυντού).
Από την τελευταία έκθεση του κ. ΜΕΤΑΛΛΗ-
ΝΟΥ (αρχές Ιουνίου 2006) επί 2685 ελεγχθέντων
φακέλων, προκύπτει η διαπίστωση σοβαρότατων
ευρηµάτων ως προς την νοµιµότητα των χορηγη-
θεισών συντάξεων. Επιγραµµατικά σηµειώνεται
πως σηµειώθηκε η αντικαταστατική συνταξιοδό-
τηση:

α) 42 συνταξιούχων υπό αναστολή και β) 318
συνταξιούχων υπαγοµένων στις ρυθµίσεις του
άρθρου 22, παρ. 1β του καταστατικού, ενώ γ) επί-
σης διαπιστώθηκαν και οι εξής φαινοµενικά µεν
«παρατυπίες» τυπικού χαρακτήρα, αλλά ίσως και
ουσιαστικού, αν επακολουθούσε ενδελεχής έλεγ-
χος αφού δεν υπήρχε αντίγραφο της απόφασης
του ∆Σ µε την οποία εγκρίνετο η σύνταξη αλλά
ούτε και η αίτηση του ασφαλισµένου (!!!) στο
80% των ελεγχθέντων φακέλων, δηλ. σε περίπου
2150 φακέλους (!!!) Σηµειώνεται πως βασική
υπεύθυνη, ως Προϊσταµένη του Τµήµατος Συν-
τάξεων από το 1985 περίπου µέχρι και το 1990
και ∆ιευθύντρια του ταµείου από το 1990 µέχρι
και την 16-11-04 ήταν η κ. Σ. ΦΟΥΝΤΟΥ-
ΛΑΚΗ….

Και αντί η σηµερινή ∆ιοίκηση του ΤΑΠΙΛΤΑΤ να
λάβει τα απαραίτητα µέτρα για την προστασία
των συµφερόντων του ταµείου, στα πλαίσια όπως
πιστεύω της συγκάλυψης των «όποιων ευθυνών»
ανέκυπταν από την εν λόγω έκθεση, διέταξε την
παύση του ελέγχου τις αρχές Ιουνίου του 2006
και έβαλε στην ουσία στο «συρτάρι» τα συντα-
ρακτικά αυτά ευρήµατα του ελέγχου…

Ούτε και σε αυτό το θέµα «στεγανά» λοιπόν για
πολύ ευνόητους λόγους
6) Για να αντιληφθούν πάντως καλά οι συ-
νάδελφοί µας το τι πράγµατι γινόταν στο ΤΑ-
ΠΙΛΤΑΤ σχετικά µε τους όρους και τις
διαδικασίες απονοµής των συντάξεων σηµειώνω
το εξής πολύ χαρακτηριστικό γεγονός : Μέχρι και
τη θητεία  της διοίκησής µας , οι Υπηρεσίες του
Ταµείου και η ∆ιευθύντρια διεκπεραίωναν κατά
100% την υπόθεση του κάθε συνταξιούχου και
του απέστελλαν και την απόφαση συνταξιοδότη-
σης του και µετά (και ίσως ύστερα και από 2-4
µήνες ελάµβανε γνώση το ∆Σ για την συγκεκρι-
µένη συνταξιοδότηση, µε απλή αναφορά του ονο-
µατεπωνύµου του και του ύψους της σύνταξής
του… Ο καθένας ας βγάλει µόνος του τα συµπε-
ράσµατά του.

9)Είναι γνωστό ότι ο διαχειριστικός έλεγ-
χος του Ταµείου ασκείται από τριµελή εξε-
λεγκτική επιτροπή, αποτελούµενη από
µέλη του, τα οποία αναδεικνύονται µέσω

εκλογών. Θεωρείτε ότι οι συνάδελφοι που
αναλαµβάνουν αυτό το έργο είναι σε θέση
να ανταποκριθούν επαρκώς στα καθή-
κοντά τους και ποιοι είναι οι κίνδυνοι που
ελλοχεύουν σε περίπτωση εσφαλµένης δια-
χείρισης;

Το πραγµατικό γεγονός  της από το καταστατικό
ανάθεσης του ελέγχου διαχείρισης του ∆Σ σε
3µελής Εξελεγκτική Επιτροπή, αποτελούµενη
από µέλη-ασφαλισµένους που εκλέγονται από τις
ανά 3ετία εκλογικές διαδικασίες µέσω των παρα-
ταξιακών ψηφοδελτίων, ειλικρινά µας εκθέτει
όλους. Η πικρή αλήθεια είναι ότι οι συνάδελφοί
µας της Επιτροπής αυτής διαχρονικά, ποτέ δεν
έκαναν ουσιαστικό κατασταλτικό έλεγχο της οι-
κονοµικής διαχείρισης, για πολλούς και διάφο-
ρους λόγους ( ιδίως επειδή δεν είχαν τις
απαραίτητες γνώσεις και εµπειρίες, επειδή έτσι
ήταν µαθηµένοι βάσει των αντίστοιχων συνδικα-
λιστικών εµπειριών να κάνουν τον έλεγχο επειδή
δεν είχαν διάθεση να «ελέγξουν» πραγµατικά τον
«κολλητό τους ή και της ίδιας συνδικαλιστικής
παράταξης Πρόεδρο του Ταµείου κλπ). Ο έλεγ-
χος της οικονοµικής διαχείρισης του ισολογισµού
και των οικονοµικών καταστάσεων του ΤΑΠΙΛ-
ΤΑΤ  µέχρι και το οικονοµικό έτος 2000 ήταν
στην κυριολεξία «ανύπαρκτος» για µία περιου-
σία Ταµείου που είχε υπερβεί τα 250.000.000  €.
Η διοίκησή µας τη περιόδου 2000-2002, το έτος
2001, ανέθεσε την διενέργεια του ελέγχου σε
Ο.Ε.Λ. του Σ.Ο.Λ., πρεσβεύοντας στη ρήση ότι
«η γυναίκα του Καίσαρα δεν πρέπει να είναι αλλά
και να φαίνεται τίµια» και στοχεύοντας απλά και
µόνο στη διασφάλιση της περιουσίας του Ταµείου
και των συµφερόντων των µελών του.
Στην απόφασή µας αυτή αντέδρασαν ποικιλο-
τρόπως έντονα, η τότε ∆ιευθύντρια και ο τότε Λο-
γιστής του Ταµείου, εµείς όµως σωστά
σταθήκαµε ανένδοτοι και έτσι κατά τα έτη 2001
έως και 2005 οι έλεγχοι ήταν ουσιαστικοί, ενδε-
λεχείς, επιστηµονικά και νοµικά ορθοί και τεκ-
µηριωµένοι, ενώ διαρκούσαν δε περίπου 25-40
εργάσιµες ηµέρες.
Η παρούσα διοίκηση κατάργησε τον απόλυτα
απαραίτητο αυτό έλεγχο, επαναφέροντας τον
έλεγχο της διαρκείας ενός καφέ από τα εκλεγέντα
µέλη της Εξελεγκτικής Επιτροπής, που θα µπο-
ρούσαν ίσως να έχουν και γραµµατικές γνώσεις
αποφοίτου ∆ηµοτικού σχολείου.

10)Στο παρελθόν οι συνδικαλιστικοί σας
αντίπαλοι έχουν καταλογίσει στη ∆ιοίκηση
της περιόδου 2003-2005, στην οποία συµ-
µετείχατε, ανορθόδοξες επιλογές, οι οποίες
είχαν σοβαρές επιπτώσεις στη λειτουργία
του Ταµείου. Τι απαντάτε σε αυτήν την
κριτική;

Η ερώτηση έχει δύο σκέλη. Το ένα αφορά καθαρά
την κριτική για ορισµένες διοικητικές επιλογές
µας για αντιµετώπιση σοβαρών θεµάτων λει-
τουργίας και προοπτικής του ταµείου, γενικής
διαχείρισης αυτού κλπ. Εδώ την απάντηση την
αφήνω στους ίδιους τους ασκούντες την κριτική.
Οι ίδιοι που µας χαρακτήριζαν «προδότες των
αγώνων του κλάδου» και «πουληµένους» στις
Τράπεζες κλπ. επειδή πάντοτε εκφράζαµε ανοι-
χτά και ξεκάθαρα τις απόλυτα τεκµηριωµένες αν-
τιρρήσεις µας για τον χειρισµό του ασφαλιστικού
εκ µέρους της Ο.Τ.Ο.Ε. και είχαµε ταχθεί υπέρ
της συντεταγµένης και υπό σωστούς όρους άµε-
σης ένταξης στο Ε.Τ.Α.Τ., µε συναινετική θέση
και των Τραπεζών, αίφνης ανέκρουσαν πρύµνα
από τις απόλυτα επαναστατικές – ανελαστικές
αυτές θέσεις τους και έγιναν οι πιο ένθερµοι θια-
σώτες της προηγούµενης θέσης µας, γύριζαν όλες
τις Τράπεζες και τους Συλλόγους και προωθού-
σαν την ίδια µε µας λύση κλπ.  Όσον αφορά τις
δήθεν ανορθόδοξες κλπ. επενδυτικές µας επιλο-
γές σηµειώνω τα  εξής :
Η ορθότητα και αποτελεσµατικότητα των επεν-
δυτικών επιλογών µας, εκ του συνολικού εντυ-
πωσιακού αποτελέσµατος κρινόµενης (αύξηση
κατά 1/3 της περιουσίας του Ταµείου σε τρία χρό-
νια 2003-2005), «αποστοµώνει» κάθε κακόπιστη
αντίθετη φωνή. Καθιστώ σαφές ότι δεν ισχυρίζο-
µαι ότι το 100% των επενδυτικών µας επιλογών
ήταν επιτυχείς ή αποδοτικές όσο προσδοκούσαµε
κλπ. Ούτε γκουρού των χρηµατιστηρίων είµαστε,
ούτε µάντεις. Σε κάθε περίπτωση πάντως οι επι-
λογές µας αποσκοπούσαν πράγµατι στην εξυπη-
ρέτηση των συµφερόντων του ταµείου και δεν
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ΣΣ υυ νν έέ νν ττττ εεεε υυυυ ξξξξ ηηηη
είχαν ίχνος «πονηρίας» όπως µας κατηγόρησαν
οι αντίπαλοί µας .
Το δεύτερο σκέλος αφορά την «ποινικοποίηση»
του συνόλου σχεδόν της διοικητικής και διαχει-
ριστικής µας λειτουργίας της περιόδου 2003-
2005, µε αφετηρία αυτής της πολιτικής την
γνωστή µηνυτήρια αναφορά του Συλλόγου Προ-
σωπικού της ALPHA BANK. Επειδή το θέµα
αυτό είναι ανεξάντλητο θα ήθελα να γίνει αντι-
κείµενο µίας ειδικής συνέντευξης σε επόµενο
φύλλο σας.
Επιγραµµατικά πάντως σηµειώνω ότι κατά το
χρονικό σηµείο της παραχώρησης της συνέντευ-
ξης αυτής είναι σε πλήρη ισχύ το υπ’ αριθ.
1058/2009 Βούλευµα του Συµβουλίου Εφετών
Αθηνών που πανηγυρικά µας απαλλάσσει κάθε
κατηγορίας (και για τις εννιά διαφορετικές δήθεν
πράξεις απιστίας για τις οποίες µας κατηγόρησε ο
Σύλλογος  Προσωπικού της ALPHA BANK και η
σηµερινή διοίκηση του ΤΑΠΙΛΤΑΤ που παρέστη
ως πολιτικώς ενάγων στην ποινική διαδικασία)
Όσον αφορά την ασκηθείσα από τον Αντεισαγγε-
λέα ΑΠ (για τρεις από τις πιο πάνω εννέα πρά-
ξεις) αναίρεση του εν λόγω βουλεύµατος
(κατόπιν προηγηθείσης αίτησης του Πολιτικού
Ενάγοντος ΤΑΠΙΛΤΑΤ που συζητήθηκε την 11-
11-2009) αναµένουµε την απόφαση του Συµβου-
λίου του ΑΠ.

11)Η συγκροτηµένη σκέψη και η βαθιά
γνώση του αντικειµένου είναι απαραίτητα
στοιχεία για τα πρόσωπα που απαρτίζουν
µια ∆ιοίκηση. Πως πρέπει, κατά τη γνώµη
σας να ανταποκρίνεται ένα µέλος του ∆.Σ.
του Ταµείου στις σύγχρονες απαιτήσεις
του ασφαλιστικού γίγνεσθαι;

Πιστεύω ότι οι συνδικαλιστικές οργανώσεις που
εµπλέκονται στο ΤΑΠΙΛΤΑΤ έπρεπε να φροντί-
σουν να στέλνουν τους «άριστους» ως εκπροσώ-
πους τους  στο ∆Σ του ΤΑΠΙΛΤΑΤ πράγµα που
ελάχιστες φορές έγινε κατά  το παρελθόν. Πάν-
τως σηµειώνω ότι η µεγάλη πλειονότητα όλων
όσοι κατά καιρούς συµµετείχαν στα διοικητικά
σχήµατα του ΤΑΠΙΛΤΑΤ δυστυχώς, δεν ανταπο-
κρίθηκαν στις προσδοκίες των Συλλόγων και των
παρατάξεων που εκπροσωπούσαν, αλλά κυρίως
στις µεγάλες ανάγκες  του ίδιου του Ταµείου και
δεν επέδειξαν την «επιµέλεια του µέσου συνετού
οικογενειάρχου» αφού απλά ποτέ δεν κάθισαν
κάτω να αναλογιστούν τις ευθύνες τους και να
ασχοληθούν ενεργά και ουσιαστικά µε τα θέµατα
του ταµείου. Η «αδιαφορία» και «απάθεια» αυτή
ουσιαστικά οδήγησε στην ανάθεση εν λευκώ του
χειρισµού εξαιρετικά κρίσιµων θεµάτων του ΤΑ-
ΠΙΛΤΑΤ στον υπηρεσιακό µηχανισµό του Τα-
µείου (και ιδίως στην ∆ιευθύντρια κ.
ΦΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗ),  µε πολύ επώδυνα αποτελέ-
σµατα για το Ταµείο σε όλους τους τοµείς δρά-
σης του οργανωτικά, επενδυτικό και
συνταξιοδοτικό).
∆υστυχώς η παρουσία µελών του ∆Σ µε «τουρι-
στικά χαρακτηριστικά» έβλαψε τα κάθε είδους
συµφέροντα του Ταµείου.

12)Ο πρόεδρος του Συλλόγου Εργαζοµέ-
νων στην ALPHA BANK προερχοµένων εκ
της Ιονικής, κος Σ. Φιλιππόπουλος έχει
διατυπώσει πολλάκις, µέσω άρθρων και ει-
δικών δηµοσιευµάτων, τις σοβαρές του
επιφυλάξεις, όσον αφορά τη νοµιµότητα
της λειτουργίας της σηµερινής ∆ιοίκησης
του ΤΑΠΙΛΤΑΤ. Ποια είναι η δική σας
θέση;

Θεωρώ ότι οι εκλογικές διαδικασίες από τις
οποίες αναδείχθηκε η σηµερινή διοίκηση του Τα-
µείου είναι απόλυτα άκυρες. Ήδη έχει εκκινήσει
η διαδικασία προσβολής του κύρους των εν λόγω
εκλογικών διαδικασιών, προκειµένου να αποκα-
τασταθεί η νοµιµότητα της λειτουργίας της διοί-
κησης του Ταµείου. Πέραν πάντως της έλλειψης
του τυπικού στοιχείου της νοµιµότητας σηµει-
ώνω και την αδήριτη ανάγκη της διασφάλισης
της καθολικής εκπροσώπησης των συνδικαλιστι-
κών οργανώσεων και όλων των συνδικαλιστικών
τάσεων γενικά στο ∆Σ, προκειµένου να αντιµε-
τωπιστούν συναινετικά και αποτελεσµατικά τα
ακανθώδη προβλήµατα.

13)Θεωρείτε πως είναι απαραίτητη η σύγ-
κληση µιας ξεχωριστής συνέλευσης µε
σκοπό την ολοκληρωµένη ενηµέρωση των

µελών του Ταµείου όσον αφορά το σηµείο
στο οποίο βρίσκεται σήµερα το ΤΑΠΙΛ-
ΤΑΤ, καθώς επίσης και για τη λήψη απο-
φάσεων για το µέλλον του;

Εάν και εφόσον διασφαλιστεί µεγάλη «προσέγ-
γιση» θέσεων και προτάσεων για την αντιµετώ-
πιση των ακανθωδών προβληµάτων του
ΤΑΠΙΛΤΑΤ και όχι προσέγγιση για θέµατα καρέ-
κλα και χωρίς τη συµµετοχή των αδιάλλακτων
(πχ. κ. Ντίνος, κ. Βέργος κ.α.), οι διαδικασίες
πρέπει να κατευθυνθούν σε µια καθοριστική ΓΣ
(όχι απλά ενηµερωτικού αλλά αποφασιστικού χα-
ρακτήρα), αφού πρώτα γίνουν µε καταιγιστικούς
ρυθµούς  οι απαραίτητες  µελέτες (αναλογιστι-
κές, νοµικές, κα) και καταρτιστούν οι τελικές
προτάσεις που θα απαντούν, έστω µακροπρόθε-
σµα ( αν όχι πλήρως) στο κεφαλαιώδες ζήτηµα
της διασφάλισης της επικουρικής µας σύνταξης.
Είµαι αντίθετος σε κάθε απόπειρα «στρογγυλέ-
µατος» και συνδικαλιστικών παζαριών. Ο γόρ-
διος δεσµός δεν λυνότανε µε σχολαστικές και
ατέρµονες προσπάθειες, χρειάστηκε µόνο το
ξίφος του Μ. Αλέξανδρου και τον έλυσε µονο-
µιάς.     

14)Ποια υπήρξε διαχρονικά η αντιµετώπιση
του Ταµείου από τις ∆ιοικήσεις των τραπεζών
στις οποίες εργάζονταν ασφαλισµένοι του;

Οι τράπεζες διαχρονικά αντιµετώπισαν το ΤΑ-
ΜΕΙΟ µε πνεύµα εξυπηρέτησης αποκλειστικά
των δικών τους συµφερόντων. Εκµεταλλεύτηκαν
στυγνά όλες τις καταστατικές µας αδυναµίες (π.χ.
για απονοµή σύνταξης στα 45 για τις γυναίκες,
χωρίς ταυτόχρονη απονοµή κύριας σύνταξης από
το ΤΑΠΙΛΤ, ΙΚΑ, κλπ και µε ασφαλισµένο χρόνο
20 ετών όχι στο ΤΑΠΙΛΤΑΤ, αλλά αθροιστικά σε
όλους τους φορείς κύριας σύνταξης!) και επισώ-
ρευσαν στο ΤΑΠΙΛΤΑΤ, µέσω των αλλεπάλλη-
λων προγραµµάτων εθελούσιας εξόδου, πολύ
µεγάλο κόστος. Πάντως ενώ αυτοί, µε βάση το
δικό τους συµφέρον, καλά έκαναν εµείς, η
πλευρά των ασφαλισµένων και των εµπλεκοµέ-
νων συνδικαλιστικών οργανώσεων, µε απαράδε-
κτα αντιφατική συµπεριφορά περί άλλων
µεριµνούσαµε και τυρβάζαµε. Αντί να µπαλώ-
σουµε ή και να φράξουµε «τις τρύπες», δηλαδή
«διορθώσουµε», προς το δικό µας συµφέρον µε
άµεση κατάλληλη καταστατική τροποποίηση «τα
κακώς κείµενα», από τη µια µεριά «κοπτόµα-
σταν» δήθεν επειδή οι τράπεζες φόρτωναν στο
ΤΑΠΙΛΤΑΤ µεγάλο κόστος από την εφαρµογή
των προγραµµάτων εθελούσιας εξόδου, από την
άλλη όµως «χαϊδεύαµε» τους συµµετέχοντες στα
προγράµµατα αυτά «γλυκαίνοντάς τους τον
πόνο» για τα ανταλλάγµατα που υπήρχαν, ανά-
µεσα στα οποία φυσικά ήταν και αυτό της συν-
ταξιοδότησης από το ΤΑΠΙΛΤΑΤ, µε τους
ληστρικούς  για το Ταµείο όρους. Και σε αυτό το
πρόβληµα ήµασταν, λοιπόν, πολύ κατώτεροι των
περιστάσεων. Και φυσικά όψιµοι, αβάσιµοι και
έωλοι λεονταρισµοί για δικαστική διεκδίκηση
του κόστους κλπ. δεν µας απαλλάσσουν των καί-
ριων ευθυνών µας και το καταστρεπτικό αποτέ-
λεσµα για το ΤΑΠΙΛΤΑΤ δεν αλλάζει µε τις
ποµφόλυγες του κυρίου Α. Ντίνου, περί δήθεν
υποχρέωσης των τραπεζών να καλύπτουν τα
οποιαδήποτε ελλείµµατα κλπ. Είναι ανάγκη στο
σηµείο αυτό να δώσω έµφαση και σε άλλα δύο
πεδία στα οποία οι τράπεζες που προέρχονται από
συγχωνεύσεις επέδειξαν τη µη πρέπουσα στάση
έναντι του ΤΑΠΙΛΤΑΤ.
Το πρώτο είναι η πλήρως αρνητική και ανελα-
στική στάση τους, όσον άφορα τουλάχιστον την
ηθική (και πιθανότατα νοµική) υποχρέωση τους
να ασφαλίζουν στο ΤΑΠΙΛΤΑΤ τους προσλαµ-
βανοµένους νέους υπαλλήλους τους, αλλά και
τους παλαιότερους που υπάγονταν στην ασφά-
λιση άλλων επικουρικών Ταµείων, γεγονός που
τελικά οδήγησε σε µηδενικούς πλέον ρυθµούς ει-
σόδου νέων ασφαλισµένων, άρα και σε ουσια-
στική αδυναµία εφαρµογής του διανεµητικού
συστήµατος.
Το δεύτερο είναι η απροθυµία τους να βοηθήσουν
στη µέγιστη δυνατή απόδοση των αποθεµατικών
του Ταµείου (χωρίς εδικά για αυτή την περίπτωση
να παραµερίσουν το στενό επιχειρηµατικό τους
συµφέρον), αφού ο χειρισµός των επενδυτικών
προσπαθειών που αναλάµβαναν πάντα υπέκρυ-
πτε τον σκοπό της εξυπηρέτησης των δικών της
κερδών ή και άλλων ωφελειών. Πάντως, σηµει-
ώνω επίσης, ότι ποτέ δεν έχει υπάρξει ουσιαστι-

κός διάλογος µεταξύ των δύο πλευρών (Τραπε-
ζών και διοίκησης ΤΑΠΙΛΤΑΤ), για την εξεύρεση
όλων των σηµείων σύγκλισής τους, αλλά και την
σαφή οριοθέτηση των διαφορών για να είναι
πλέων ξεκάθαροι οι κανόνες του παιχνιδιού.

15)Κατά τα φαινόµενα το ΕΤΑΤ ανήκει πια
στο παρελθόν. Αφενός εξαιτίας των σχετικών
δικαστικών αποφάσεων και αφετέρου λόγω
της θέσης της κυβέρνησης ότι δεν µπορεί να
αποτελέσει έναν σοβαρό ασφαλιστικό φορέα.
Από τη µεριά της η ΟΤΟΕ διακηρύσσει, του-
λάχιστον µέχρι σήµερα, ότι για αυτή η µόνη
αποδεκτή λύση είναι η δηµιουργία ενός παν-
τραπεζικού επικουρικού ασφαλιστικού φορέα.
Αλήθεια, εσείς πιστεύετε ότι υπάρχουν οι προ-
ϋποθέσεις για την απόπειρα ενός τέτοιου εγ-
χειρήµατος και πόσες πιθανότητες έχει να
υλοποιηθεί;

Τυπικά το ΕΤΑΤ υφίσταται. Ίσως όµως σε λίγο
να εκλείψει τόσο τυπικά όσο και ουσιαστικά.
Κατά τη γνώµη µου, το ΕΤΑΤ ήταν αρκετά καλή
ευκαιρία για την επίλυση του προβλήµατός µας.
Απαραίτητη θεµελιακή προϋπόθεση για να δια-
σφαλίσουµε τα συνταξιοδοτικά µας δικαιώµατα
ήταν η, στο διηνεκές, συνέχιση της ισχύος των
καταστατικών όρων απονοµής της σύνταξης. Στο
σηµείο όµως αυτό, αισθάνοµαι την ανάγκη να το-
νίσω ότι πριν την ένταξή µας, έπρεπε να προηγη-
θεί µια λελογισµένη προσαρµογή των εν λόγω
διατάξεων στις σύγχρονες ασφαλιστικές συνθή-
κες και εξελίξεις (π.χ. τέλος οριστικό ή ίσως και
κλιµακωτά σε όλες τις προκλητικά χαριστικές για
το κοινωνικό σύνολο ρυθµίσεις κ.α.). ∆εν είναι
δυνατόν π.χ. να εµφανιζόµαστε σήµερα µε απαι-
τήσεις να έχουµε χρόνο ασφάλισης στο ΤΑΠΙΛ-
ΤΑΤ ενός έτους και να παίρνουµε σύνταξη για 35.
Επιτελούς κάποια στιγµή πρέπει να αποδείξουµε
ότι είµαστε σοβαροί και αξιόπιστοι και να απο-
µονώσουµε τις αδιάλλακτες απόψεις. Είµαστε και
εµείς µέρος του κοινωνικού συνόλου και όχι κάτι
το ξεχωριστό για να έχουµε παραπάνω δικαιώ-
µατα από τους άλλους Έλληνες. Όποιοι έχουν την
άποψη ότι τάχα είναι κεκτηµένο δικαίωµα η δω-
ρεάν αναγνώριση ετών ασφάλισης, δεν µπορούν
να έχουν θέση στις συνοµιλίες µας, ενώ θεωρώ
εγκληµατικά λανθασµένες τις απόψεις ότι εµείς
οι διαµορφωτές κάποιας πολιτικής της παλιότε-
ρης γενιάς, έχουµε το οποιοδήποτε δικαίωµα να
υποθηκεύσουµε το ασφαλιστικό µέλλον των συ-
ναδέλφων µας της νεότερης γενιάς, µε το αφελές
επιχείρηµα ότι τις δικές τους συντάξεις θα τις επι-
βαρυνθούν οι γενιά µετά από αυτούς κλπ. Το
ΕΤΑΤ ίσως ήταν η τελευταία χαµένη ευκαιρία για
το συνδικαλιστικό µας κίνηµα. Τα ασφαλιστικά
προβλήµατα δεν λύνονται µε τσιτάτα και ξεπε-
ρασµένες «µπουρδολογίες» π.χ. του στιλ να εγ-
γυηθούν οι τράπεζες τις συντάξεις κλπ., διότι
πλέον είναι πολύ πιθανόν οι «εγγυήτριες» τράπε-
ζες να υπολείπονται ή να µην είναι σε θέση να εκ-
πληρώσουν καθόλου τις υποχρεώσεις τους. Όταν
ορισµένοι συνάδελφοί µας µιλάνε για δηµόσιο
χαρακτήρα ασφάλισης και από την άλλη θέλουν
τις τράπεζες, που είναι ιδιωτικές κερδοσκοπικές
επιχειρήσεις, ως εγγυήτριες των συντάξεων, αυ-
τοαναιρούνται. Αποκλειστικά υπεύθυνοι για την
διαφαινόµενη απώλεια της λύσης του ΕΤΑΤ είναι
οι διοικούντες των Ταµείων κατά την περίοδο
2006 µέχρι σήµερα. Όψιµα και υποκριτικά εν-
διαφέρθηκε για τη λύση αυτή την οποία προ-
ηγούµενα τορπίλιζαν µε λόγια ( ανακοινώσεις
κλπ.) και έργα (δικαστικές προσφυγές, αποφάσεις
Γ.Σ. κλπ.) . Ποια άραγε είναι η πιθανή άλλη λύση
στο υπαρκτό πρόβληµά µας; Η ΟΤΟΕ εδώ και
πολλά χρόνια προέβαλλε τη λύση του ενιαίου
παντραπεζικού ασφαλιστικού φορέα µε τους
όρους που είχαν εγκριθεί από τα συνέδρια της,
αλλά η λύση αυτή ποτέ δεν είχε προωθηθεί
σωστά. Και δεν είχε προωθηθεί σωστά, διότι ενώ
ήταν ορθότατη, όσον αφορά την πολιτική της διά-
σταση (ενιαίος φορέας), τελικά γινόταν ουτοπική,
χειµερική, όσον αφορά τους όρους κατάρτισής
της. Ή στραβός είναι ο γιαλός ή στραβά αρµενί-
ζουµε. Π.χ. δεν είναι δυνατόν τις αρχές του 21ου
αιώνα, όταν ακόµα ο µέσος όρος ηλικίας των γυ-
ναικών είναι τα 85 έτη και ων ανδρών τα 82,
εµείς να έχουµε απαίτηση και να προβάλλουµε
αίτηµα να θεµελιώνεται δικαίωµα συνταξιοδότη-
σης στο 50 έτος. Το συνδικαλιστικό κίνηµα φέρει
και αυτό τεράστιες ευθύνες για το ασφαλιστικό
πρόβληµα, ενώ φυσικά τη µέγιστη και κύρια ευ-
θύνη φέρει το κράτος. Εν κατακλείδι, θεωρώ ότι



Συνάδελφοι,

Συνεχίζονται και διευρύνονται σε όλα τα επίπεδα της δικαστικής
δικαιοδοσίας οι επιτυχίες του Συλλόγου µας που δεν έχουν ανάλογο
προηγούµενο σε αντίστοιχους Συλλόγους. Οι επιτυχίες αυτές δεν µας ωθούν
σε καµία έπαρση, αντίθετα µας χαλυβδώνουν ώστε συνεχίζουµε υπεύθυνα,
δηµιουργικά και αποτελεσµατικά  να διεκδικούµε τα δικαιώµατά µας, σε
συνεργασία µε τους έγκριτους νοµικούς µας  συµβούλους.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ

Μιας βαρύνουσας σηµασίας απόφαση (28.9.09/5572) για το εργατικό
δίκαιο εκδόθηκε από το Εφετείο Αθηνών που δικαιώνει τον βάναυσα
αδικηθέντα συνάδελφό µας (Βλαπτική µεταβολή). Επίσης το Εφετείο
υποχρεώνει την Τράπεζα να του καταβάλει το ποσό των 5.000 € για ηθική
βλάβη 
Την υπόθεση χειρίστηκε νοµικά ο δικηγόρος κ. Ανδρέας Κατσαούνος.

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ∆ΕΛΑΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑΣ

Καθοριστικής σηµασίας απόφαση (               ) εκδόθηκε από το Εφετείο
Αθηνών για τον πρώην Ταµία του Συλλόγου µας. Η συγκεκριµένη απόφαση
αποτελεί κόλαφο για την Τράπεζα αφού το Εφετείο δέχεται την βλαπτική
µεταβολή που υπέστη από την Τράπεζα λόγω της συνδικαλιστικής του
δράσης. Επίσης υποχρεώνει την Τράπεζα να του καταβάλει το ποσό των
10.000 € για ηθική βλάβη.
Την υπόθεση  χειρίστηκε νοµικά ο δικηγόρος κ. Μάριος Αρµάος.

ΜΑΡΙΑ ΚΑΒΕΛΛΑΡΗ

Με την απόφαση σταθµό 2627/2009 του Πρωτοδικείου Αθηνών,
δικαιώνεται η συνταξιούχος συνάδελφός µας και υποχρεώνεται η Τράπεζα
να της καταβάλλει πρόσθετη αποζηµίωση 26.000 €. Η υπόθεση αυτή
αποτελεί εφαρµογή του Νόµου 3198/1955 (παλιότερος Νόµος 2112/20).
Σηµειώνεται ότι αυτή είναι η πρώτη εκδοθείσα απόφαση, αφού η
συνάδελφός µας κατά την αποχώρησή της από την Υπηρεσία είχε εισπράξει
bonus 20.000 €.
Την υπόθεση χειρίστηκε νοµικά ο δικηγόρος κ. Νικόλαος Πολυχρονιάδης.

ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΣΚΑΛΙ∆Η

Με την απόφαση  2397/2009 του Πρωτοδικείου Αθηνών – διαδικασία
εργατικών διαφορών – δικαιώνεται η συνάδελφος µας  και ακυρώνεται η
παρανόµως επιβληθείσα σ΄αυτή από την Τράπεζα πειθαρχική ποινή της
εγγράφου παρατηρήσεως. Επίσης υποχρεώνει την Τράπεζα στην καταβολή
της δικαστικής δαπάνης των 600 €. 
Την υπόθεση χειρίστηκε νοµικά ο δικηγόρος κ. Αντώνης Ταµπάκης

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΣΑΛΙΑΡΗ

Με αµετάκλητη απόφαση του Εφετείου Αθηνών (7529/2004) προάγει στο
βαθµό του Εντεταλµένου ∆ιευθύνσεως µε valeur 1/1/1998 την συνάδελφό
µας. Η συνταξιούχος συνάδελφός µας συνεχίζει τον δικαστικό της αγώνα,
ζητώντας τον επόµενο βαθµό του Υποδιευθυντού. 
Την υπόθεση χειρίστηκε νοµικά ο δικηγόρος κ. Νικόλαος Πολυχρονιάδης.

Ιδιοκτήτης:Σύλλογος Εργαζοµένων στην ALPHA BANK προερχοµένων εκ της Ιονι-
κής 
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Σαράντος Φιλιππόπουλος
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η λύση της ΟΤΟΕ, όπως µέχρι σήµερα αυτή έχει
αναπτυχθεί είναι πράγµατι ουτοπική. Κατά τη
γνώµη µου, η λύση που προτείνεται από την
ΟΤΟΕ έχει σοβαρές πιθανότητες επιτυχίας εάν
και εφόσον συνοδευτεί από ρεαλιστικούς, εφι-
κτούς και πραγµατοποιήσιµους όρους, που θα
διασφαλίζουν όµως ικανοποιητικό επίπεδο ασφά-
λισης. Ας βάλουµε µυαλό και ας επιδιώξουµε δυ-
ναµικά µια τέτοια εφικτή λύση, µη θεωρώντας ως
προδότες όσους συνδικαλιστές «βλέπουν πέρα
από τη µύτη τους».
Αν δεν σοβαρευτούµε και εξακολουθήσουµε να
πορευόµαστε µε ξύλινα µπλα µπλα, αφορισµούς
και ξόρκια, οι εξελίξεις θα µας παρασύρουν στην
καταστροφή. Όχι στρουθοκαµηλισµό λοιπόν.

16)Αφού κρίνετε ανέφικτο τον στόχο της δηµι-
ουργίας παντραπεζικού ασφαλιστικού ταµείου,
ποια είναι η δική σας πρόταση για την επίλυση
του ακανθώδους ζητήµατος της επικουρικής σύν-
ταξης των τραπεζοϋπαλλήλων;    

Εάν δεν περπάτησε η λύση του ΕΤΑΤ, η καλύτερη
άλλη λύση είναι η αξιοποίηση της διάταξης του
άρθρου 11 του Ν3029/2002, για δηµιουργία ενι-
αίου ταµείου επικουρικής ασφάλισης, το οποίο
θα λειτουργεί µε µορφή Ν.Π.Ι.∆.. Πιστεύω ότι αν
όλοι οι ενδιαφερόµενοι έχουν ειλικρινείς προθέ-
σεις (και όχι τις συνήθεις υστερόβουλες προθέ-
σεις π.χ. να ρίξουν τα βάρη στους άλλους, να
ευνοήσουν τη δική τους πληθυσµιακή οµάδα
έναντι άλλης ή άλλων και γενικά να χειρίζονται
τα σοβαρότατα αυτά θέµατα µε υποχθόνιες συν-
δικαλιστικές κουτοπονηριές) και το όλο εγχεί-
ρηµα ξεκινήσει από µηδενική βάση, χωρίς
ιδεολογικές και τραπεζικές προκαταλήψεις, είναι
πολύ πιθανή η επίτευξή του. Παράλληλα, είναι
βέβαιο ότι η επίτευξη του στόχου αυτού δεν στε-
ρεί από κανένα ιδιαίτερο τραπεζικό χώρο το δι-
καίωµα να δηµιουργήσει, ανά τράπεζα,
επαγγελµατικό ταµείο ασφάλισης για συµπληρω-
µατικές καλύψεις παροχών επικουρικής σύντα-
ξης.
Οι πιθανότητες επίτευξης του στόχου της ΟΤΟΕ
µε δεδοµένες τις σηµερινές εκφρασµένες θέσεις

της, είναι µηδαµινές. Εάν η ΟΤΟΕ αλλάξει ρότα
και προβάλει ρεαλιστικούς όρους και δεν προκύ-
ψουν τριβές για «ρίξιµο» πληθυσµιακό µονάδων
έναντι άλλων, οι πιθανότητες θα είναι αυξηµένες. 
Υπό τους όρους που προανέφερα, δε θεωρώ ανέ-
φικτη τη δηµιουργία παντραπεζικού ασφαλιστι-
κού Ταµείου, σίγουρα όµως τη θεωρώ ελάχιστα
πιθανή, λόγω του ότι γνωρίζω τις αντιλήψεις, τα
δεδοµένα, τις καταστάσεις και τα πρόσωπα στο
χώρο της ΟΤΟΕ. Σε περίπτωση µη γενικής συ-
ναινετικής επίλυσης και θεωρώντας ως δεδοµένη
την αυτόµατη λύση µε κρατική πρωτοβουλία, µη
επιθυµητή, δυστυχώς  η µόνη λύση που αποµένει
είναι η αυτή της κατά πληθυσµιακή οµάδα αντι-
µετώπισης της κατάστασης, µε εργαλείο τη σύ-
σταση και λειτουργία ταµείου επαγγελµατικής
ασφάλισης. Η ανά τράπεζα λειτουργούσες συνδι-
καλιστικές οργανώσεις ήδη είναι υποχρεωµένες
να επεξεργαστούν αξιόπιστες προτάσεις προς την
κατεύθυνση αυτή. Αυτό που σε καµία περίπτωση
δεν πρέπει να επαναληφθεί είναι το κάκιστο προ-
ηγούµενο του πτωχεύσαντος ταµείου επικουρι-
κής ασφάλισης της Γενικής Τράπεζας, που δεν
χορηγεί σύνταξή εδώ και 19 µήνες, ενώ ούτε και
η τράπεζα αναλαµβάνει την υποχρεώση του κό-
στους πιθανής ένταξης στο ΕΤΑΤ, ενώ το τραγε-
λαφικό γεγονός έγκειται στο ότι το κράτος δεν
θέλει (ή δεν µπορεί) να υποχρεώσει την τράπεζα
να εφαρµόσει το νόµο του Ελληνικού κράτους!!!
Των φρονίµων τα παιδιά πριν πεινάσουν µαγει-
ρεύουν. Κανένας δεν έχει το δικαίωµα να παρι-
στάνει τον ανήξερο και αδιάφορο και αυτό αφορά
ιδιαίτερα εµάς, τους «ταγούς» των ασφαλισµέ-
νων συναδέλφων µας, που έχουν χορτάσει από
λόγια και χιµαιρικού χαρακτήρα ιδέες και αντι-
λήψεις. Εδώ και τώρα ανασκούµπωµα όλων µας,
για εδώ και τώρα αξιόπιστη και βιώσιµη λύση. Οι
ευθύνες µας είναι τεράστιες, έναντι όλων των
ενεργών ασφαλισµένων και συνταξιούχων, αλλά
και των µελλοντικών ασφαλισµένων. Όχι µόνο
να φροντίσουµε τον εαυτούλη µας αλλά και την
ασφαλιστική προοπτική των παιδιών µας. 
Από την 3/4/2006 (όταν έγινε ο διορισµός Προ-
σωρινής ∆ιοίκησης, προσκείµενης στην οµάδα
Γκιάτη-Κουτσογιάννη- Γουγούλη) «παρέλασαν»
από το ΤΑΠΙΛΤΑΤ οι εξής διοικήσεις: α) Π.∆. 3-

4-/31/7/2006, υπό τον κ. Ι. Κουτσγιάννη β) «Αι-
ρετή ∆ιοίκηση» εκλογών 30-7/1/8/2006, που τερ-
µατίστηκε την 31/7/2006, υπό τον κ. Ι.
Κουτσογιάννη γ) Προσωρινή ∆ιοίκηση, υπό τον
Ι. Κουτογάννη απο 1/9/2006 µέχρι και 31/1/2007
δ) Προσωρινή διοίκηση περιόδου 1-2-/1/4/2007,
υπό τον Γ. Γουγουλη ε) «Αιρετή ∆ιοίκηση» πε-
ριόδου 2/4/2007-21/3/2008, υπό τους προέδρους
Ι.Κουτσογιάννη, Ι. Αναστασίου και Κ. Φαρµάκη
στ) «Αιρετή ∆ιοίκηση Λαζάρων» (δηλ αυτή που
αναδείχθηκε από τις εκλογές της 30-7/1/8/2006
που όµως έληγαν την 2/8/2006!!!), περιόδου 24-
3—2008/30/6/2009, υπο τους προέδρους ∆. Μπα-
ζίγο και Κ. Φαρµάκη και στ)  «Αρετή ∆ιοίκηση»
εκλογών Ιουνίου 2009, για την περίοδο 1-7-2009
µέχρι και σήµερα, υπό τους προέδρους Κ. Φαρ-
µάκη και Ι. Κουτσογιάννη. Πληροφορούµαστε
ότι κατά τη θητεία της τελευταίας αυτής ∆ιοίκη-
σης, έγιναν οι παραιτήσεις του πρόεδρου του ∆.Σ.
κ. Φαρµάκη (και από τη θέση του προέδρου του
∆.Σ. και από το αξίωµα του απλού µέλους του
∆.Σ.)  και του αντιπροέδρου ∆.Σ. Ι. Γουγούλη
(από το αξίωµα του αντιπροέδρου του ∆.Σ. µόνο).
Αποτέλεσµα των πιο πάνω παραιτήσεων, ήταν η
λειτουργία του ∆.Σ. χωρίς πρόεδρο και αντιπρό-
εδρο, για αρκετό χρονικό διάστηµα και η αδυνα-
µία ανάδειξής προέδρου ∆.Σ. ή και αντιπρόεδρου,
επί τριών µε πέντε συνεδριάσεων του ∆.Σ.!!!
Κατά τη γνώµη  µου οι, ασυνήθιστες και πρωτο-
φανείς στα χρονικά του ΤΑΠΙΛΤΑΤ, εναλλαγές
διοικήσεων και παραιτήσεις µελών του προ-
εδρείου και του ∆Σ. υποκρύπτουν αφενός, «υπό-
γειες» σοβαρές αντιπαλότητες (σίγουρα
προσωπικές αλλά ίσως και αφορούσες στο µέλ-
λον και τις προοπτικές του ταµείου) και αφετέ-
ρου, µεθοδεύσεις και απόπειρες «βελούδινου
διαζυγίου» µεταξύ των τάσεων Γκιάτη / Ντίνου
και Κουτσόγιαννη / Γουγολυλη. Το βέβαιο είναι
ότι αυτές οι εξελίξεις σε καµία περίπτωση δεν
επιφέρουν θετικά αποτελέσµατα για το παρόν και
µέλλον του Ταµείου, του οποίου η αξιοπιστία και
η φερεγγυότητα ασφαλώς και πλήττεται από τις,
άνευ προηγουµένου, εναλλαγές των διοικήσεων
και των προσώπων που τις απαρτίζουν.
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ΣΥΝΑ∆ΕΛΦΟΙ, ΠΡΟΣΟΧΗ!
Ο γιατρός του συλλόγου ∆ρ. Γιάννης Παπαθεοδώρου,
ιατρός-παθολόγος και για πολλά χρόνια ελεγκτής ια-
τρός του ΤΑΠΙΛΤ, δέχεται και εξυπηρετεί τους εν ενερ-
γεία συναδέλφους και συνταξιούχους
∆ΕΥΤΕΡΑ-ΤΕΤΑΡΤΗ-ΠΕΜΠΤΗ 10:30 - 12:00,
ΤΡΙΤΗ 08:30-10:00, εκτός ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ στο χώρο
του συλλόγου, Ευπόλιδος 8, 7ος όροφος, τηλ: 210 32 50
692 - 210 33 11 278 
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