
ανακοινωοη 
toil συλλόγου 
εργαζομένων 
«τη ν  Alpha Bank 
(προερχόμενων 
από tnv Ισνικά 
Τράπεζα) αιις 21 
φΕβρουβρίοιι 
2012, σχετικά με 
tnv πυρκαγιά που 
euc to u  ξεσπάσει 
στα γραφεία 
του Ταμείου, 
κατά την οποία 
καταστράφηκαν 
χιλιάδες έγγραφα

μάς, Πάππ Παηανδρέαυ, η οποία tint ενημε
ρώσει τόσο to  υπουργείο Εργασίας όσο και 
τον γενικό επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης, 
Λέανδρο Ρακιντζή. /— Ν
■  Αλλη κατηγορούμενη του κυκλώματος, η 
Α.Κ., π οποία παραμένει γενική γραμματέας 
στον σύλλογο συνταξιούχων και ήταν αηο- 
σηασμένη από το πολιτικό γραφείο τής πρώην 
υπουργού του ΠΑΣΟΚ, Κατερίνας Μηατζελή, 
φαίνεται ότι ειαέηραξε ανύπαρκτες ιατρικές 
δαπάνες ύψους 3.152 ευρώ για τον σύζυγό της 
(πλαστές αποδείξεις ενεσοθεραπείας 513 ευρώ 
τον μήνα), 20.444.5Θ ευρώ για την Ιδια (πλα
στές αποδείξεις για ενεσοθεραπείες, φυσικο
θεραπείες, μικροβιολογικές εξετάσεις μηνιαίο 
επίδομα οικιακής βοηθού για την ίδια λόγω 
δικής της κατάθλιψης, αποκλειστική νοσοκόμα 
για την ίδια και τπν πεθερά της!), καθώς και 
5.392.37 ευρώ για την κόρη της (ενεσοθερα* 
ηεία, φυσικοθεραπείες, κατασκευή γυαλιών).
■  Επιπλέον, ο κατηγορούμενος Μ.Κ.. στέλε " 
χος της ΟΝΝΕΔ και της ΔΑΚΕ, υποψήφιος με 
τον Γιάννη Μώραλπ στις δημοτικές εκλογές 
του 2014, αποσπασμένος υπάλληλος της 
Eurobank. κατηγορείται ότι εισέηραξε μέσω 
ανύπαρκτων ιατρικών δαπανών συνολικό πο
σό 9.433,06 ευρώ (γυαλιά οράσεως. θεραπεί
ες ειδικής διαπαιδαγώγησης, λογοθεραπείες, 
ατομικές και ομαδικές ψυχοθεραπείες, μικρο
βιολογικές εξετάσεις κ.ά.) για τις δύο κόρες του. 
Σύμφωνα με το βούλευμα, «για τις ανωτέρω 
δαπάνες δεν υπήρχε έγκριση και δεν βρέθηκε 
απόδειξη ή άλλο παραστατικό που να αποδει- 
κνύει ότι έγιναν πραγματικά».

Βάσει tou βουλεύματος προκύπτει ότι για 
διάστημα μόλις 1.5 χρόνου οι κατηγορούμε
νοι εισέπραξαν χρηματικά ποσά τουλάχιστον 
200.252,17 ευρώ με πλαστά, ελλιπή ή ανύ
παρκτα παραστατικά, πλαστές σφραγίδες και 
ψευδείς θεραπείες από ανύπαρκτα πρόσωπα. 
Στους περισσότερους κατηγορουμένους έχει 
επιβληθεί, εκτός της καταβολής εγγύησης, 
απαγόρευση εξόδου από ιη χώρα και για κά-

U1 φΤυψ)Κ«υι tuw nui ajajviu u
γρόφησης του Ταμείου, που θα ήταν 
λεηλασία που υφίστατο. Ηδη από το i 
του Ταμείου Υγείας του ΤΑΠΙΛΤ (Taj 
κής-Λαϊκής Τράπεζας) στο ευρύτερο 
πικού Πίστεως, Γενικής και America 
την πορεία του Ταμείου, είτε με του 
διευθυντές και προϊσταμένους είτε σι 
που είχαν συγκλπθεί με ας υπόλοιπες 
σηκές οργανώσεις που είχαν ασφαλι 
στο Ταμείο, οι εργαζόμενοι κατέθετι 
την πρόταση εφαρμογής του εξαιρεί 
νογραφικού προγράμματος που υφ 
ΤΑΠΙΛΤ αηό το 1966, το οποίο αποι 
βυτό παράγοντα περιφρούρησης, και 
τρόπο, της διαφανούς λειτουργίας «

■Δυστυχώς οι εχκλήσεις μας ηορέ 
νή βοώντος εν τη ερήμω και δεν εισο 
από κανέναν, ούτε και αηό τους λειτα 
τράπεζας, οι οποίοι ουσιαστικά είχε 
χέρι σε συνεργασία με ορισμένες συ 
κές οργανώσεις που λειτουργούσαν 
αποφασίζοντας την τοποθέτηση διευ 
διοικητικών στελεχών, με αηοτέλεσμ 
απόλυτη ευχέρεια στην έκνομπ δρα 
επίορκων υπαλλήλων παρανομούν 
λισμένων και επιτηδείων που εκμετε 
τη χαοτική κατάσταση, λεηλατώντας 
κατά τις διαδικασίες διεκπεραίωσης 
σιών του», ανέφερε ανακοίνωση τοι 
εργαζομένων στις 21/2/2012.

Κατά τη διάρκεια του ελέγχου το 
Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας 
(πριν ασκηθούν οι διώξεις), ζπτήθηι 
διεύθυνση παροχών του Ταμείου συ 
στοιχεία και παραστατικά. Τότε το αρ|. 
παροχών είχε εκφράσει «αντικειμενι 
λία ανεύρεσής τους. σημειώνοντας: 
καταστροφική πυρκαγιά οι συνθήκει 
τησπς και φύλαξης του αρχείου του 
δυσμενέστατες, διότι μεταστεγάστε 
σε τέσσερις διαφορετικούς χώρους».
■  Η δίκη για τους 10 κατηγορουμέντ 
ορίστηκε πριν από λίγες μέρες για τιι


