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ΤΑΠΙΛΤ από το ΕΤΕΑΕΠ
Συνάδελφοι,
Όπως σας έχουμε ενημερώσει τα 25 εκατ. ευρώ που οφείλει η
Alpha Bank προς τον κλάδο πρόνοιας (εφάπαξ) του ταμείου μας
(ΤΑΠΙΛΤ) που έχει ενταχθεί στο ΕΤΕΑΕΠ, από καθυστερούμενες
ασφαλιστικές εισφορές παρελθόντων ετών πλέον προσθέτων τελών,
άρχισαν να εισπράττονται με διακανονισμό δόσεων από το
φθινόπωρο του 2019.
Σας έχουμε ενημερώσει για τις παρασκηνιακές μεθοδεύσεις
τράπεζας που μέσω κυβερνητικών παραγόντων προσπάθησε
περιορίσει σημαντικά το ποσό των 25 εκατ. ευρώ με αφαίρεση
προσθέτων τελών. Οφείλουμε να εξάρουμε τη σθεναρή στάση
στελεχών του ΕΤΕΑΕΠ που απέτρεψαν τη μεθόδευση απομείωσης
οφειλόμενου ποσού.

της
να
των
των
του

Τα χρήματα αυτά, όπως γνωρίζετε, έχουν καταλογιστεί εις βάρος

της Alpha Bank από το Δ.Σ. του ΤΑΠΙΛΤ και ύστερα από πολυετή
αγώνα των νομικών συμβούλων του ΕΤΕΑΕΠ και του Συλλόγου μας
διασφαλίστηκαν με δικαστικές αποφάσεις, ενώ βέβαια σε αυτήν
την εξέλιξη ήταν ιδιαιτέρως σημαντικές οι αποφασιστικές
παρεμβάσεις της ΙΟΝΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ. Τα χρήματα που επιδικάστηκαν
ανήκουν στον κλάδο πρόνοιας του ΤΑΠΙΛΤ και πρέπει να διατεθούν
στους ασφαλισμένους του ταμείου μας προκειμένου να λάβουμε τις
διαφορές του εφάπαξ βοηθήματος που δικαιούμαστε βάσει του
καταστατικού του ΤΑΠΙΛΤ.
Όπως σας έχουμε ενημερώσει το ποσό των 25 εκατ. ευρώ δεν
ελήφθη υπ’όψιν, όπως θα έπρεπε, από την Εθνική Αναλογιστική
Αρχή ως ασφαλιστικό κεφάλαιο του κλάδου πρόνοιας του ΤΑΠΙΛΤ,
ούτε το 2012 που το εφάπαξ των εργαζομένων της πρώην Ιονικής
μειώθηκε κατά 41,17%, ούτε το 2016 με το Νόμο Κατρούγκαλου που
περιόρισε – αλλά δεν κατήργησε ως όφειλε – την περικοπή κατά
41,17%.
Βεβαίως, δεν ξεχνάμε το ξεπούλημα από τη διοίκηση της
τράπεζας, τον εργοδοτικό σύλλογο, ούτε φυσικά από το Δ.Σ. του
ΕΤΕΑΕΠ, της εγγυητικής ευθύνης της Alpha Bank για την κάλυψη
του εφάπαξ βοηθήματος των εργαζομένων της πρώην Ιονικής.
Ενώ λοιπόν έτσι έχει η κατάσταση και είμαστε έτοιμοι να
διεκδικήσουμε πλέον με αξιώσεις τις διαφορές που δικαιούμαστε,
παρεμβαίνει ο Υπουργός κ. Βρούτσης και με το νέο ασφαλιστικό
νόμο ενοποιεί το ΕΤΕΑΕΠ στον ΕΦΚΑ, προφανέστατα, μεταξύ άλλων,
για να απορροφήσει και τα αποθεματικά που δημιουργήθηκαν από
τις δικαστικές αποφάσεις, πιστεύοντας ότι με αυτόν τον τρόπο
θα εξαφανίσει το ασφαλιστικό κεφάλαιο του ΤΑΠΙΛΤ.
Αλήθεια, αυτή η ενέργεια σε τι αποσκοπεί; Επιχειρούν να κάνουν
μνημόσυνο με ξένα κόλλυβα;
Από το νόμο αυτό προβάλλεται έντονα από τα ΜΜΕ η (υποτιθέμενη)
αύξηση των συντάξεων, αλλά δεν προβάλλεται καθόλου η ενοποίηση
του ΕΤΕΑΕΠ στον ΕΦΚΑ, η οποία σημειωτέον ουδέποτε υπήρξε στην
«επίσημη ατζέντα» της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας. Και

προφανώς υπήρξαν πολλοί καλοί λόγοι για αυτό και ο βασικότερος
είναι ότι η εν λόγω ενοποίηση είναι κατ’ αρχήν καταφανώς
αντισυνταγματική (υφίσταται πληθώρα αποφάσεων του ΣτΕ και του
Ελεγκτικού Συνεδρίου) και παράνομη, αφού ενοποιεί δύο ταμεία
που δεν είναι ομοειδή (το ένα είναι κύριας ασφάλισης και το
άλλο επικουρικής και εφάπαξ) και αυτό θα αποδειχθεί και
δικαστικά.
Το ΕΤΕΑΕΠ είναι ένα υγιές ΝΠΔΔ στο οποίο ο ΕΦΚΑ οφείλει πολλά
δις ευρώ και η «οικονομική και λογιστική αυτοτέλεια» των δύο
ασφαλιστικών φορέων, είναι… φούμαρα!
Άμεσα θα αποστείλουμε τις θέσεις μας σε όλους τους αρμόδιους
φορείς και τους εκπροσώπους του ελληνικού κοινοβουλίου και στη
συνέχεια, αφού πραγματοποιήσουμε συνάντηση με τους νομικούς
και ασφαλιστικούς μας συμβούλους, θα είμαστε οι πρώτοι που θα
προσβάλλουμε τη συγκεκριμένη αντισυνταγματική διάταξη.
.
Συνάδελφοι,

Δυστυχώς οι χειρισμοί του Υπουργείου στην υπόθεση
του εφάπαξ, θέτουν σε άμεσο κίνδυνο τα χρήματά μας!
Έχουμε αποδείξει και στο παρελθόν ότι όλες οι
νομικές μας διεκδικήσεις γίνονται με απόλυτη
υπευθυνότητα και αποτελεσματικότητα. Εκτός των
νομικών μας πρωτοβουλιών να είστε έτοιμοι για νέους
δικαστικούς αγώνες κατά των αντισυνταγματικών
διατάξεων του νέου ασφαλιστικού νόμου!

