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                   Αθήνα , 21 Φεβρουαρίου 2012 

 
 

Να αποκαλυφθούν οι υπεύθυνοι για το σκάνδαλο εμπρησμού 

του ΤΑΥΤΕΚΩ! 

 

Συνάδελφοι,  

Ο σύλλογός μας είχε από καιρού επισημάνει τον ανορθόδοξο τρόπο λειτουργίας του ΤΑΥΤΕΚΩ 

και τους κινδύνους που εγκυμονούσε αυτή η κατάσταση για τα συμφέροντά του και κατά 

συνέπεια των ασφαλισμένων. Δυστυχώς, η προσπάθειά μας να αναδείξουμε τον απαράδεκτο 

τρόπο λειτουργίας του ταμείου δε θορύβησε τις αρμόδιες αρχές και οι συνέπειες της αδράνειας 

των υπευθύνων είναι πλέον ορατές, με την υποβάθμιση των παροχών υπηρεσιών υγείας στους 

ασφαλισμένους. 

Εδώ και πολλά χρόνια «φωνάζαμε» για την αναγκαιότητα μηχανογράφησης του ταμείου που θα 

ήταν ο μοναδικός τρόπος να διασωθεί από τη λεηλασία που υφίστατο από όλες τις πλευρές 

(στελέχη, προσωπικό, ασφαλισμένοι, συνεργαζόμενοι με το ταμείο). Από την πρώτη στιγμή της 

ένταξης του ταμείου υγείας του ΤΑΠΙΛΤ στο ταμείο υγείας των τραπεζών (ΤΑΑΠΤΠΓΑΕ) σε 

όλες τις συναντήσεις για την πορεία του ταμείου είτε με τους εκάστοτε διευθυντές και 

προϊσταμένους είτε σε συσκέψεις που είχαν συγκληθεί με τις υπόλοιπες συνδικαλιστικές 

οργανώσεις που είχαν ασφαλισμένα μέλη στο ταμείο, καταθέταμε διαρκώς την πρόταση 

εφαρμογής του μηχανογραφικού προγράμματος που υφίστατο στο ΤΑΠΙΛΤ από το 1986 που 

αποτέλεσε κομβικό παράγοντα περιφρούρησης κατά απόλυτο τρόπο της διαφανούς λειτουργίας 

του. 

Δυστυχώς, οι εκκλήσεις μας παρέμειναν φωνή βοώντος εν τη ερήμω και δεν 

εισακούσθηκαν από κανέναν, ούτε και από τους λειτουργούς της τράπεζας που ουσιαστικά 

είχαν το πάνω χέρι σε συνεργασία με ορισμένες συνδικαλιστικές οργανώσεις που 

λειτουργούσαν στο ταμείο αποφασίζοντας την τοποθέτηση διευθυντών και διοικητικών 

στελεχών, με αποτέλεσμα να δίνουν απόλυτη ευχέρεια στην έκνομη δραστηριότητα 

επίορκων υπαλλήλων, παρανομούντων ασφαλισμένων και επιτήδειων που εκμεταλλεύονταν 

τη χαοτική κατάσταση, λεηλατώντας το ταμείο κατά τις διαδικασίες διεκπεραίωσης των 

υπηρεσιών του. 



Ευτυχώς βέβαια τα γραπτά μένουν και ακόμα κι αν κάποιος κώφευε στις διαρκείς τοποθετήσεις 

μας όλα αυτά τα χρόνια, μπορεί να διαπιστώσει εύκολα τις πάγιες θέσεις και απόψεις μας που 

πλέον έχουν επιβεβαιωθεί πλήρως με τον πλέον θλιβερό τρόπο. Το θέμα, όμως, για εμάς δεν 

είναι να λάβουμε την αναγνώριση για τη διορατικότητά μας, αλλά το γεγονός ότι αυτή η 

κατάσταση οδήγησε σε ακραία φαινόμενα διαφθοράς και σήψης που ζημίωσαν πρώτα και κύρια 

τους ασφαλισμένους. Αποκορύφωμα αυτής της έκνομης λειτουργίας ήταν η πυρκαγιά της 

12/2/2012 που εκδηλώθηκε κατά τη διάρκεια σοβαρών επεισοδίων στην Αθήνα και 

αποτελεί κοινή πεποίθηση της πλειονότητας των ασφαλισμένων ότι επρόκειτο για 

εμπρηστική ενέργεια, καθώς κάποιοι εκμεταλλεύτηκαν αυτήν τη συγκυρία για να κάψουν 

το ταμείο και να καταστρέψουν τα επιβαρυντικά στοιχεία που υπήρχαν στις καταχωρίσεις 

του. 

Σε κάθε περίπτωση, εμείς πιστεύουμε ότι ο εντοπισμός των υπαιτίων από τη δικαιοσύνη θα 

πρέπει να είναι απλά η κορυφή του παγόβουνου. Η έρευνα οφείλει να προχωρήσει σε βάθος και 

να αποκαλυφθεί το σύνολο των υπεύθυνων που οδήγησαν το ταμείο στη σημερινή του κατάντια, 

ζημιώνοντας τους ασφαλισμένους και τα συμφέροντά τους. 

Θα σταθούμε ασυμβίβαστοι στην πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης και στην απόδοση των 

ευθυνών σε όλους όσοι ενεπλάκησαν στις παράνομες δραστηριότητες που διεπράχθησαν σε 

βάρος του. Θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε ανελλιπώς της εξέλιξη της υπόθεσης και 

στεκόμαστε με απόλυτη προσήλωση στο πλευρό των Αρχών για την αποκάλυψη των 

πρωταίτιων της πυρκαγιάς και των στοιχείων που ήθελαν να αποκρύψουν. 

Βρισκόμαστε πάντα σε εγρήγορση εν αναμονή της έρευνας από τη δικαιοσύνη και είμαστε 

αποφασισμένοι να συμβάλουμε ώστε να χυθεί άπλετο φως σε αυτήν τη σκοτεινή υπόθεση! 

 

 

 

Με συναδελφικούς  χαιρετισμούς, 

 

Ο Πρόεδρος                                                           Ο Γεν. Γραμματέας 

             Σ. ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΣ                                                   Φ. ΚΥΡΙΟΠΟΥΛΟΣ 

 

 


