Μία
ακόμα
πρόκληση
της
διοίκησης
σε
βάρος
των
ασφαλισμένων του Ταμείου! Τώρα ακόμα πιο δυναμικά για
την
απομάκρυνση
της
καταστροφικής διοίκησης και
την εξεύρεση βιώσιμης λύσης
για
την
επικουρική
μας
σύνταξη!
Συνάδελφοι,
Η διοίκηση του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ συνεχίζει στο δρόμο του παραλογισμού,
της εμπάθειας και της αντιδημοκρατικής διοίκησης του Ταμείου
για την εξυπηρέτηση των σκοπών των διοικούντων!
Βέβαια, η τελευταία ανεκδιήγητη ενέργειά τους φανερώνει και
την απουσία ψυχραιμίας, η οποία προφανώς οφείλεται στην άβυσσο
των παρατυπιών στις οποίες έχουν υποπέσει, καθώς το φως στο
τούνελ αρχίζει να απομακρύνεται…
Σε μία ακόμα σπασμωδική και προκλητική κίνηση, απέστειλαν
χιλιάδες κατεπείγουσες επιστολές (φυσικά με χρέωση του
Ταμείου…) προς τα μέλη των Συλλόγων που είχαν ασκήσει το
αυτονόητο δικαίωμά τους να προχωρήσουν σε ένδικα μέσα
προκειμένου να προστατεύσουν τα συμφέροντά τους!
Ας σκεφτούμε λίγο, ποιος είναι ο πραγματικός λόγος αποστολής
αυτής της επιστολής.

Αλήθεια, ποιο το νόημα 1,5 χρόνο μετά από την άσκηση των
ενδίκων μέσων να αποσταλεί αυτή η επιστολή και μάλιστα με την
κατεπείγουσα οδηγία να επιδοθεί εντός μίας ημέρας;;; Τώρα το
θυμήθηκαν;;;; Τι αποτελέσματα μπορεί να προκαλέσει μετά από
1,5 χρόνο σε βάρος όσων απευθύνεται αυτή η επιστολή, ιδιαίτερα
όταν – όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά – δεν γνωρίζουν αν
υπάρχουν ευθύνες και αυτό θα διερευνηθεί;;;;
Κανένα αποτέλεσμα και καμία συνέπεια είναι βεβαίως η απάντηση…
Για ποιο λόγο λοιπόν, τώρα, μετά από 1,5 χρόνο αποφάσισαν οι
διοικούντες το ΤΑΜΕΙΟ ΜΑΣ να αποστείλουν σε μέλη του αυτήν την
επιστολή, υποτιμώντας ουσιαστικά τη νοημοσύνη τους;;;
Η προφανής απάντηση
εκφοβισμός.
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Οι κύριοι αυτοί, επικαλούμενοι ανυπόστατες αιτιάσεις,
πιστεύουν πιθανώς ότι με αυτόν τον τρόπο θα υποστείλουν το
φρόνημα των χιλιάδων συναδέλφων μας που επιζητούν λύση
βιωσιμότητας για το επικουρικό ταμείο και την επικουρική τους
σύνταξη.
Για μία ακόμα φορά όμως, η κρίση τους τούς οδήγησε σε λάθος
συμπεράσματα…
Αυτές οι ενέργειες όχι μόνο δεν πτοούν τους σχεδιασμούς των
Συλλόγων μας και το φρόνημα των συναδέλφων, αλλά αντίθετα
δυναμώνουν τις προσπάθειές μας προκειμένου να βρεθεί μία
βιώσιμη λύση για τη διάσωση της επικουρικής σύνταξης για όλα
τα ασφαλισμένα μέλη του Ταμείου!
Βλέπετε, αυτοί οι κύριοι σίγουρα δεν μπορούν να
συνειδητοποιήσουν ότι δεν είναι δυνατόν να παραμένουν
ανενόχλητοι στις καρέκλες τους έχοντας καταβυθίσει το ταμείο
σε πολυετή κρίση, έχοντας οδηγήσει τους παλαιούς συνταξιούχους
σε αδιέξοδο με τη σύνταξη-φιλοδώρημα των 50 ευρώ, που μάλιστα
αποτελεί το σχεδιασμό για όλους τους συνταξιούχους μετά την
παρέλευση δεκαετίας!

Δεν μπορούν να συνειδητοποιήσουν ότι οι συνάδελφοι «βράζουν»
εις βάρος τους! Δεν ευθύνονται οι συνάδελφοι αν αυτοί οι
κύριοι εξελίχθηκαν σε αποτυχημένους «επενδυτές», εξαερώνοντας
55,5 εκατ. ευρώ από τις εισφορές των συναδέλφων, βυθίζοντας
ακόμα περισσότερο το ήδη πάσχον επικουρικό μας ταμείο. Μήπως
και αυτή η άνευ προηγουμένου «επένδυση» (χωρίς να έχουν
προηγηθεί οι βασικές τυπικές διαδικασίες προκειμένου να ληφθεί
μία τόσο σημαντική απόφαση), είναι κατασυκοφάντηση και δεν
έγινε ποτέ;;;
Εξ άλλου, στο δικόγραφο που είχε κατατεθεί, ουδείς
συκοφαντικός ή προσβλητικός ισχυρισμός περιεχόταν, παρά μόνο
αναφορές σε αποδεδειγμένα γεγονότα.
Βέβαια, εν μέρει μπορούμε να κατανοήσουμε ότι η σύγχυση και τα
αδιέξοδα των διοικούντων το ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ και των συνεργατών τους
πιθανώς να έχουν επιταθεί, γιατί με την επαναλειτουργία των
δικαστηρίων σύντομα θα προχωρήσει η τακτική ανάκριση για τη
δίωξη που έχει ασκηθεί για κακουργηματική απιστία σε όσους
αποφάσισαν την καταστροφική επένδυση των 55,5 εκατ. ευρώ.
Επομένως όσοι συνάδελφοι έλαβαν αυτήν την απαράδεκτη και
πλήρως ανυπόστατη επιστολή από το ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ, δεν πρέπει να
δώσουν καμία σημασία στο περιεχόμενό της!
.
Συνάδελφοι,
Σε κάθε περίπτωση, εμείς τονίζουμε προς πάσα κατεύθυνση, ότι
δε μας πτοούν αυτές οι σπασμωδικές ενέργειες. Αντίθετα
δυναμώνουν τις προσπάθειές μας, εντείνουν τα κίνητρά μας και
διευρύνουν το μέτωπο στήριξης για την απομάκρυνση της ολέθριας
διοίκησης του ταμείου και εξεύρεση βιώσιμης λύσης για την
επικουρική μας σύνταξη.
Όλοι οι Σύλλογοι που αγωνιζόμαστε σε κοινό μέτωπο για τη
διάσωση της επικουρικής μας σύνταξης, θα παραμείνουμε ταγμένοι
στο δρόμο της νομιμότητας και στο πλευρό των συμφερόντων των

ασφαλισμένων μελών του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ.
Και επειδή βέβαια μία τέτοια προκλητική ενέργεια δεν μπορούσε
να μείνει αναπάντητη, σας παραθέτουμε το εξώδικο που συνέταξε
η νομική μας συνεργάτιδα κ. Αγγελική Καίσαρη και απεστάλη προς
τη διοίκηση του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ:

ΤΑΠΙΛΤΑΤ ΕΞΩΔΙΚΟ 20-5-2021 ΓΙΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΠΡΟΣΘΕΤΩΣ ΠΑΡΕΜΒΑΙΝΟΝΤΕΣ

ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ – ΔΗΛΩΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

1. Του σωματείου “ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ
ΙΟΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ «ΙΟΝΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ»” (Α.Φ.Μ. 997379920 Δ.Ο.Υ. Α’
ΑΘΗΝΩΝ), που εδρεύει στην Αθήνα (οδός Ευπόλιδος 8), όπως
εκπροσωπείται κατά το νόμο,
2.

Της

πρωτοβάθμιας

συνδικαλιστικής

οργάνωσης

«ΣΥΛΛΟΓΟΣ

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ “ALPHA BANK” ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΩΝ ΕΚ ΤΗΣ ΙΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ
ΛΑΪΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ» (Σ.Υ.Ι.Λ.Τ.Ε.) (Α.Φ.Μ. 090194702
Δ.Ο.Υ. Α΄ ΑΘΗΝΩΝ), που εδρεύει στην Αθήνα (Ευπόλιδος 8), όπως
εκπροσωπείται κατά το νόμο.

Προς
Το σωματείο με την επωνυμία «ΤΑΜΕΙΟ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΙΟΝΙΚΗΣ – ΛΑΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ (ΤΑΠΙΛΤΑΤ)», που
εδρεύει στην Αθήνα, οδός Ευπόλιδος, αρ. 8, όπως εκπροσωπείται
κατά το νόμο.

Η από 18.5.2021 επιστολή σας με αναγραφόμενο θέμα «Ενημέρωση
για τις επιπτώσεις και συνέπειες της προσωπικής σου
(ονομαστικής) πρόσθετης παρέμβασής σου που άσκησες μέσω της

Δικηγόρου Αθηνών Αγγελικής Καίσαρη, ενώπιον του 16ου Τμήματος
του Μονομελούς Εφετείου Αθηνών κατά του ΤΑΠΙΛΤΑΤ….», την οποία
αποστείλατε ταχυδρομικά σε 1.153 μέλη του Ταμείου, με τη
διαδικασία (και το αντίστοιχο κόστος) της κατεπείγουσας
επιστολής εγγυημένης παράδοσης, αποτελεί πραγματικά πρωτοφανές
κείμενο τόσο ως προς το περιεχόμενό της όσο και ως προς το
σκοπό που επιδιώκει.
Σε απάντησή της θα περιοριστούμε
υπενθυμίσουμε τα εξής προφανή:

μόνον

στο

να

σας

·
Η προσφυγή στη Δικαιοσύνη υπό τους όρους του νόμου,
είναι θεμελιώδες αναφαίρετο δικαίωμά κάθε πολίτη,
προστατεύεται δε έναντι κάθε περιορισμού, άμεσου ή έμμεσου,
από οπουδήποτε κι αν προέρχεται. Ως εκ τούτου το κείμενο της
ως άνω επιστολής σας αποτελεί ανεπίτρεπτη παρέμβαση,
επιφυλασσόμαστε δε για την άσκηση κάθε νόμιμης ενέργειας
ενώπιον κάθε αρμόδιας Αρχής για την αποκατάσταση της
διασαλευθείσας τάξης και την προστασία των μελών μας.
·

Στις δίκες που διεξάχθηκαν στις αρχές του 2020 θα

έπρεπε να θυμάστε ότι προσκομίστηκαν στο Δικαστήριο ατομικές
εξουσιοδοτήσεις όλων των παρεμβαινόντων με θεωρημένο το γνήσιο
της υπογραφής τους, των οποίων είχατε δικαίωμα να λάβετε
αντίγραφα. Ως εκ τούτου οφείλατε να απέχετε από οποιαδήποτε
όψιμη, έστω και έμμεση, αμφισβήτηση της πληρεξουσιότητας που
δόθηκε προς την δικηγόρο που υπέγραψε την πρόσθετη παρέμβαση.
·
Στο δικόγραφο της πρόσθετης παρέμβασης των μελών του
Ταμείου γνωρίζετε πολύ καλά ότι ουδείς συκοφαντικός ή
προσβλητικός ισχυρισμός περιεχόταν, παρά μόνο αναφορές σε
αποδεδειγμένα γεγονότα, εύλογες κρίσεις και νομικούς
ισχυρισμούς. Οι σχετικοί υπαινιγμοί στην επιστολή σας είναι
προφανώς αβάσιμοι και κυρίως απαράδεκτοι. Το όψιμο ενδιαφέρον
σας για την «πιθανή» και «υπό διερεύνηση» έκφραση συκοφαντικών
ισχυρισμών καταδεικνύει το αβάσιμο των ισχυρισμών σας.
·

Τα μέλη μας γνωρίζουν το συμφέρον τους και παλεύουν

συνεχώς για την προάσπισή του. Η δράση τους για την υπεράσπιση
των συμφερόντων τους που πλήττονται από τις ενέργειες και τις
αποφάσεις της Διοίκησης του Ταμείου, δεν προϋποθέτει ασφαλώς
τη σύμφωνη γνώμη σας ούτε πρόκειται να ανακοπεί με τις
μεθοδεύσεις σας.
·
Το συμφέρον του Ταμείου μας ουδόλως ταυτίζεται με το
συμφέρον των μελών της εκάστοτε Διοίκησής του, όπως σας έχουμε
πολλές φορές επισημάνει, συνθήκη που επιβεβαιώθηκε με την
άσκηση ποινικής δίωξης για κακουργηματική απιστία κατά μελών
της Διοίκησης του Ταμείου.
·
Η προσφυγή στον εκφοβισμό και την άσκηση πίεσης προς
τα μέλη του Ταμείου προκειμένου να περιοριστεί η γνήσια και
αδιαμεσολάβητη έκφραση των απόψεων και των θέσεών τους
αποτελεί ανεπίτρεπτη πρακτική.
·

Όλα τα μέλη του Ταμείου δικαιούνται να εκφράζουν τις

θέσεις τους, να κρίνουν τα πεπραγμένα της Διοίκησης και να
εκφράζουν την άποψή τους για τον τρόπο διοίκησης του Ταμείου
και διαχείρισης της περιουσίας του.
·

Η επιλογή σας να αποστείλετε την επιστολή αυτή,

προτού καν διερευνήσετε, όπως ισχυρίζεστε, εάν προκύπτουν
οποιεσδήποτε αστικές ή ποινικές ευθύνες από την πρόσθετη
παρέμβαση που ασκήθηκε ενάμιση χρόνο πριν είναι τουλάχιστον
απαράδεκτη και αποτυπώνει την στρεβλή αντίληψη που έχετε για
τις δημοκρατικές διαδικασίες και τη γνήσια έκφραση των απόψεων
των μελών του Ταμείου. Δυστυχώς οι δήθεν δημοκρατικές σας
ευαισθησίες περιορίζονται στην εκβιαστική απαίτησή σας για τη
συμμετοχή των μελών του Ταμείου σε αμφισβητούμενες «εκλογικές
διαδικασίες» και στον περιορισμό τους στην δι’ αντιπροσώπου
έκφραση των απόψεων και θέσεών τους.
·
Η επιστολή σας, ενόψει τόσο του περιεχομένου της όσο
και του χρόνο αποστολής της, εν μέσω της διαδικασίας «εκλογής
αντιπροσώπων», είναι προφανές ότι επιδιώκει την άσκηση
παράνομης, πίεσης προς τα μέλη του Ταμείου για την συμμετοχή

τους στην εκλογική διαδικασία που δεν αναγνωρίζουν.
Με γνώμονα λοιπόν τις παραπάνω επισημάνσεις διαμαρτυρόμαστε
έντονα για το προκλητικό έγγραφό σας.
Σας δηλώνουμε ότι η άσκηση νομίμων δικαιωμάτων, οι
δημοκρατικές διαδικασίες και η ελεύθερη έκφραση απόψεων και
κριτικής δεν εξαρτάται από την έγκριση της Διοίκησης του
Ταμείου.
Σας δηλώνουμε επίσης ότι θα προασπίσουμε με κάθε τρόπο το
δικαίωμα όλων των μελών του ταμείου να γνωρίζουν τον τρόπο με
τον οποίο διοικείται το ταμείο και διαχειρίζεται η περιουσία
του και ιδίως το δικαίωμά τους να επιλέγουν οι ίδιοι
απευθείας, χωρίς μεσολάβηση δήθεν αντιπροσώπων, τα πρόσωπα που
θεωρούν καταλληλότερα για την άσκηση της διοίκησης του
ταμείου.
Διαμαρτυρόμαστε εξάλλου για την κατασπατάληση των χρημάτων του
Ταμείου για την ταχυδρομική αποστολή, με την πολυτελή
διαδικασία κατεπείγουσας εγγυημένης παράδοσης, μίας επιστολής
που αναφέρεται σε γεγονότα γνωστά στο ταμείο εδώ και ενάμιση
χρόνο.
Τέλος σας δηλώνουμε ότι έχουμε ήδη αναθέσει στους νομικούς
συμβούλους μας να διερευνήσουν οποιεσδήποτε τυχόν προκύπτουσες
αστικές ή/και ποινικές ευθύνες και σε θετική περίπτωση να
ενεργήσουν τις κατά νόμο ένδικες πράξεις (άσκηση αγωγή ή και
υποβολή μηνυτήριας αναφοράς) εναντίον όλων όσοι εμπλέκονται
σχετικώς.

Παρακαλείται κάθε αρμόδιος δικαστικός επιμελητής να επιδώσει
τούτο το έγγραφο όπου απευθύνεται προς γνώση και για τα νόμιμα
αποτελέσματα και να το αντιγράψει στην έκθεση επίδοσης που θα
συντάξει.
Αθήνα, 20 του Μάη

2021

Για την Ιονική Ενότητα
Γ
ια το ΣΥΙΛΤΕ

