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Χατζηπετρής!
Συνάδελφοι,
Εκδικάστηκε σήμερα η αίτηση ασφαλιστικών μέτρων με τη
διαδικασία της προσωρινής διαταγής στο Πρωτοδικείο της Αθήνας
με αίτημα των συλλόγων μας (ΙΟΝΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ, ΣΥΙΛΤΕ) για τη
χορήγηση από τη διοίκηση του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ όλων των στοιχείων και
εγγράφων που οδήγησαν στη καταστροφική επένδυση των 55,5 εκατ.
στην Α.Μ.Κ. της ATTICA BANK.
Στη διαδικασία έσπευσαν να κάνουν πρόσθετη παρέμβαση υπέρ της
ανεύθυνης και επικίνδυνης διοίκησης του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ και επομένως
σε βάρος των συμφερόντων των ασφαλισμένων μελών του, ο
Σύλλογος Προσωπικού της Alpha Bank του κου Γκιάτη, ο Σύλλογος
της Attica Bank, ο Σύλλογος της Union Eurobank και της
Eurobank Εργασίας. Ουδεμία έκπληξη δεν αισθανθήκαμε με αυτήν
την εξέλιξη. Άλλωστε αυτοί ήταν οι σύλλογοι που είχαν
πρωτοστατήσει υπέρ της επένδυσης για την οποία όχι μόνο δεν
έχουν μετανιώσει τώρα που πλέον το 50% των αποθεματικών του
ταμείου “έγινε καπνός”, αλλά συνεχίζουν να στηρίζουν και
δικαστικά τη διοίκηση που έλαβε αυτήν την ολέθρια απόφαση.
Μάλιστα, για να υπερθεματίσουν της επιμονής τους, η διοίκηση
του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ και οι προαναφερθέντες σύλλογοι τεχνηέντως
διέρρεαν σήμερα ότι μέχρι στιγμής δε διαφαίνεται πρόθεση για
επίσημη επέμβαση στην υπόθεση από πλευράς Υπουργείου Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
Κατά τη διάρκεια της εκδίκασης, προέβαλαν
για να μη εκδοθεί η προσωρινή διαταγή,
αυτόν τον τρόπο θα καθυστερήσει η εξέλιξη
την απόδοση ευθυνών σε όσους αποφάσισαν

νομικά επιχειρήματα
πιστεύοντας ότι με
της διαδικασίας για
και υλοποίησαν την

εμφανώς επισφαλή και όπως αποδείχθηκε καταστροφική επένδυση
για το ταμείο και κατά συνέπεια τους ασφαλισμένους.
Προκειμένου να τονίσουν ότι δεν υφίστανται επείγουσες συνθήκες
για τη χορήγηση προσωρινής διαταγής, διαβεβαίωναν τον πρόεδρο
του δικαστηρίου ότι η διοίκηση του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ έχει στη διάθεσή
της επίσημες μελέτες που αποδεικνύει ότι το ταμείο με τα
σημερινά δεδομένα έχει διάρκεια ζωής ως το 2052! Ουδέν σχόλιον
και νομίζουμε ότι ο καθένας μπορεί να κρίνει από μόνος του…
Μάλιστα, οι δύο (για δικηγόρους υπάρχουν λεφτά, για συντάξεις
όχι..) συνήγοροι του ταμείου ανέφεραν σκόπιμα ότι οι σύλλογοί
μας είναι “μία ομάδα” που έχει διαρκή αντιδικία με το ΤΑΠΙΛΤΑΤ έχοντας χάσει δεκάδες προσωρινές διαταγές. Βέβαια, αυτές
τις δεκάδες προσωρινές διαταγές τις έχει χάσει ο κος Κολλάτος
που κατέθετε δικόγραφα στο βρόντο, αδιαφορώντας για τις
συνέπειες της ανεύθυνης και ασόβαρης στάσης του. Είχαμε
τονίσει επανειλημμένως ότι η αποτυχημένη πρακτική του κου
Κολλάτου θα έβλαπτε και τη δική μας υπόθεση και δυστυχώς
επιβεβαιωθήκαμε, αφού η στενόμυαλη και νομικά απαράδεκτη στάση
του έδωσε πάτημα στους νομικούς συνεργάτες του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ για
να χαρακτηρίσουν τον αγώνα των Ιονικάριων με αρνητικό τρόπο.
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εκπρόσωποι του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ, η μόνιμη επωδός τους ήταν ότι δεν
υφίσταται κάποιο έγγραφο για την επένδυση, τονίζοντας επίσης
ότι δεν υποχρεούται το ταμείο να τηρήσει το νόμο 3586/2007
σχετικά με το “Θεσμικό πλαίσιο επενδύσεων και αξιοποίησης
περιουσίας των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης” διότι η λειτουργία
του δεν εμπίπτει στο συγκεκριμένο νόμο. Με λίγα λόγια
προσπάθησαν να προσδιορίσουν ένα υποχρεωτικό ταμείο
επικουρικής ασφάλισης σαν ένα κλειστό κλαμπ του οποίου η
διοίκηση λαμβάνει αποφάσεις κατά το δοκούν χωρίς προηγούμενες
θεσμοθετημένες διαδικασίες, χωρίς στοιχεία και οικονομικά
έγγραφα που να δικαιολογούν την επένδυση, χωρίς κανέναν
έλεγχο! Όλα αυτά δηλαδή, για τα οποία τους κατηγορούμε ευθέως
εδώ και χρόνια! Επομένως καταλήγουμε ότι αφού δεν υπάρχουν
στοιχεία που να οδήγησαν σε μία στρατηγικής σημασίας απόφαση,

μάλλον την επένδυση την έκανε ο… Χατζηπετρής! Αυτό είναι το
“μεγαλείο” της διοίκησης του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ!
Ανεξαρτήτως πάντως της έκβασης της προσωρινής διαταγής, εμείς
τονίζουμε προς πάσα κατεύθυνση ότι το πλαίσιο στο οποίο
κινούμαστε για την απόδοση ευθυνών αυτής της ολέθριας απόφασης
για το ταμείο είναι τόσο ασφυκτικό, που ό,τι και να γίνει θα
αποκαλύψουμε το ρόλο όσων συμμετείχαν και τα πάντα θα έρθουν
στο φως. Εξ άλλου, τελευταία έχουν αρχίσει να… ανοίγουν πολλά
στόματα και σύντομα θα παρουσιάσουμε επιπρόσθετα, συνταρακτικά
στοιχεία για αυτήν τη σκανδαλώδη υπόθεση.
Ωστόσο, συνάδελφοι, τίποτα δεν μπορεί να επιτευχθεί χωρίς τη
μαζική κινητοποίηση και συμπαράστασή σας. Η ΙΟΝΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
ενεργεί προς όφελος των αιτημάτων, των διεκδικήσεων, των
δικαιωμάτων και των συμφερόντων σας, αλλά είναι απαραίτητη και
η αμέριστη στήριξή σας. Κι αυτό δεν είναι απλά μία παράκληση,
αλλά απαίτηση! Μπορεί η ελληνική κοινωνία να βρίσκεται σε μία
παρατεταμένη χειμερία νάρκη, έχοντας δυστυχώς συνηθίσει να
αποδέχεται τα απανωτά χτυπήματα, αλλά αυτή η κατάσταση δεν
μπορεί να συνεχιστεί επ’ αόριστον. Οφείλει ο καθένας να
αναλογιστεί το δικό του μερίδιο ευθύνης και πώς μπορεί να
βοηθήσει στην ανατροπή των σχεδιασμών που γίνονται στην πλάτη
του.
Η περιφρούρηση της επικουρικής μας ασφάλισης είναι θέμα που
αφορά τη ζωή μας και είναι αδιανόητο να μη συμμετέχουμε
αδιαφορώντας!
Είμαστε υποχρεωμένοι όλοι να δώσουμε μαζικό παρών στο επόμενο
κάλεσμα του συλλόγου μας που θα σας ανακοινωθεί σύντομα, γιατί
εάν τελικά στις διεκδικήσεις μας δεν παρουσιαστούμε
συντεταγμένα, δυναμικά και ενωμένοι, ουσιαστικά δίνουμε άφεση
αμαρτιών σε όσους κατέστρεψαν το επικουρικό μας ταμείο! Σας
καλούμε όλους να βρίσκεστε σε αγωνιστική ετοιμότητα και να
δώσετε δυναμικό παρών στην επόμενη κινητοποίηση.
Υ.Γ. Ευχαριστούμε θερμά όλους τους συναδέλφους που βρέθηκαν σήμερα στη Σχολή

Ευελπίδων για να στηρίξουν την αρχή της προσπάθειάς μας για την αποκάλυψη των
υπεύθυνων της καταστροφής του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ.
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