ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ : Η... φτωχή
θεματολογία
της
νέας,
«ενημερωτικής» εφημερίδας του
ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ – Τα ψέματα, η
προσπάθεια συγκάλυψης και
ποια είναι η αλήθεια
Συνάδελφοι,
Είθισται όταν εκδίδεται μία ενημερωτική εφημερίδα να την
καλωσορίζουμε και να ευχόμαστε καλή επιτυχία στους σκοπούς
της.
Δυστυχώς, δεν θα μπορέσουμε να το κάνουμε αυτό για την
πρόσφατα εκδοθείσα εφημερίδα από τη διοίκηση του επικουρικού
μας Ταμείου ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ, καθότι:
Α. Η σημερινή διοίκηση, που ουσιαστικά εναλλάσσεται την
τελευταία 15ετία, είναι αυτή που φέρει την κύρια ευθύνη για
την τραγική κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει ο
επικουρικός ασφαλιστικός μας Φορέας (ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ). Τα μέλη
της διοίκησης στη μεγάλη τους πλειοψηφία προέρχονται από
τους εργοδοτικούς
Eurobank.
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Β. Η διοίκηση αυτή αποφάσισε την επένδυση των 55,5 εκατ.
ευρώ στην Α.Μ.Κ. της ATTICA BANK, με αποτέλεσμα όλα αυτά τα
χρήματα να χαθούν από το Ταμείο μας. Αν οι ιθύνοντες είχαν
ίχνος ευαισθησίας θα είχαν αμέσως υποβάλει την παραίτησή
τους. Αφού δεν το έπραξαν, θα έπρεπε έστω να σας δώσουν
εξηγήσεις για αυτήν την ενέργειά τους και να ζητήσουν
τουλάχιστον συγγνώμη για την καταστροφή που προξένησαν στο

ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ.
Θεωρούμε ότι πρόκειται για μοναδική περίπτωση διοίκησης που
προχώρησε στην άκρως επισφαλή επένδυση του 1/3 του
αποθεματικού και του 1/2 της ρευστότητας του επικουρικού
μας Ταμείου, αφού δεν υπάρχει αντίστοιχο προηγούμενο σε
άλλο ασφαλιστικό φορέα, αλλά ούτε και σε επενδυτικό φορέα.
Δυστυχώς, όχι μόνο δεν έχουν αντιληφθεί την τεράστια ζημία
που προξένησαν στο Ταμείο, αλλά το χειρότερο είναι ότι
επαίρονται κιόλας για θεσμικές παρεμβάσεις, έχοντας
καταργήσει τη Γενική Συνέλευση των μελών του Ταμείου, την
οποία έχουν υποκαταστήσει με “αντιπροσώπους” για να
παραμένουν γαντζωμένοι στη διοίκηση του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ.
Γ. Είναι η διοίκηση αυτή που αποφάσισε να συγκαλέσει Γενική
Συνέλευση μέσα στον Αύγουστο το 2018 και με πρωτοφανείς
ενέργειες και την παρουσία 100 σεκιούριτι, ανέτρεψε την
πλειοψηφία των ασφαλισμένων που είχε συγκεντρωθεί και θα
είχε πετύχει την απομάκρυνσή τους με σκοπό την εξυγίανση
του Ταμείου, ενώ βέβαια θα προχωρούσε τις διαδικασίες για
την ένταξη στον e-ΕΦΚΑ, που είναι η μοναδική προοπτική
κατοχύρωσης των επικουρικών μας συντάξεων.
Δ. Είναι η διοίκηση αυτή που επαίρεται ότι έχει πετύχει τη
διάσωση των επικουρικών συντάξεων, όταν αποδίδει σύνταξη 30
έως 50 ευρώ σε 4.000 περίπου ασφαλισμένους και έχει
υποχρεώσει πάνω από 1.000 ασφαλισμένους να «αυτοκτονήσουν»
ασφαλιστικά, απεμπολώντας την επικουρική σύνταξη και
χαρίζοντας τα 7/10 περίπου των ατομικών τους εισφορών
(εργαζομένου και εργοδότη).
Ε. Είναι η διοίκηση αυτή που έχει ξοδέψει τεράστια κονδύλια
για νομικές ενέργειες – υποτίθεται προς όφελος του Ταμείου
– που σίγουρα αν αθροιστούν και ελεγχθούν θα είναι
υπερπολλαπλάσια από αντίστοιχα άλλων ασφαλιστικών φορέων.
ΣΤ. Το πιο σημαντικό μάλιστα είναι ότι δεν έχουν
γνωστοποιήσει στα μέλη του Ταμείου τις εξελίξεις που έχουν

προκύψει μετά από τη μηνυτήρια αναφορά που κατέθεσαν ο
Πρόεδρος του Συλλόγου Εργαζομένων και Συνταξιούχων Ιονικής
Τράπεζας «ΙΟΝΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ» συνάδελφος Σαράντος Φιλιππόπουλος
και ο τότε Πρόεδρος του Συλλόγου Εργαζομένων στην Alpha
Bank προερχομένων εκ της Ιονικής συνάδελφος Νίκος
Αλεξόπουλος, στην οποία κατηγορείται η πλειοψηφία της
διοίκησης του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ για τη σκανδαλώδη επένδυση των 55,5
εκατ. ευρώ στην Α.Μ.Κ. της ATTICA BANK, με βασικό ισχυρισμό
τη διάσωση της ATTICA BANK. Ισχυρισμός βέβαια που προκαλεί
θυμηδία και δεν μπορεί να γίνει αποδεκτός από οποιονδήποτε
έχει στοιχειώδη αντίληψη και κριτική σκέψη.
.

Παραπομπή σε δίκη των μελών της διοίκησης του
ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ που αποφάσισαν την επένδυση στην ATTICA
BANK
Αφού η διοίκηση του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ εξέδωσε μία εφημερίδα και δεν
είχε το θάρρος να δημοσιοποιήσει το σημαντικότερο θέμα που
απασχολεί το ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ, είμαστε υποχρεωμένοι να σας
παραθέσουμε τα στάδια της εξέλιξης της μηνυτήριας αναφοράς που
κατέθεσαν οι συνάδελφοι Σ. Φιλιππόπουλος και Ν. Αλεξόπουλος :
– Την 29.6.18 υποβάλλεται στην Εισαγγελία Πλημμελειοδικών
Αθηνών η μηνυτήρια αναφορά των συνάδελφων Φιλιππόπουλου –
Αλεξόπουλου.
– Με αυτή ζητήθηκε να διερευνηθεί η τέλεση από τους
μηνυομένους Εμμανουήλ ΠΕΤΡΑΚΗ του Ιωάννου, Ιωάννη ΛΑΤΣΗ
του Σωτηρίου, Δημήτριο ΤΣΙΑΚΟΥΛΙΑ του Αναστασίου, Δημήτριο
ΚΙΣΣΑ του Κωνσταντίνου, Κωνσταντίνο ΞΥΣΤΡΑ του Παναγιώτη,
Ιωάννη ΣΙΔΕΡΑΤΟ του Γεωργίου, καθώς και από άλλα άγνωστα
πρόσωπα, κακουργηματικής απιστίας (αυτουργικώς ή/και
συμμετοχικώς) σε βάρος του Ταμείου Αλληλοβοήθειας
Προσωπικού Ιονικής-Λαϊκής Τράπεζας και άλλων Τραπεζών
(ΤΑΠΙΛΤΑΤ).
– Για τη μηνυτήρια αναφορά διενεργήθηκε προκαταρκτική

εξέταση με παραγγελία του κ. Εισαγγελέως Πλημμελειοδικών
Αθηνών προς την κα. 11η Πταισματοδίκη Αθηνών, στην οποία οι
συνάδελφοι Φιλιππόπουλος και Αλεξόπουλος υπέβαλαν και το
σχετικό από 25.09.2018 υπόμνημά τους με πρόσθετα στοιχεία
και αιτήθηκαν εκ νέου να κινηθεί ποινική δίωξη στους
μηνυομένους για την κακουργηματική απιστία που τελέσθηκε σε
βάρος του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ.
– Με την υπ’ αριθμ. 166/2019 Διάταξη του Εισαγγελέα
Πλημμελειοδικών Αθηνών απορρίφθηκε αρχικά όλως εσφαλμένως η
μηνυτήρια αναφορά ως «επέχουσα θέση εγκλήσεως».
– Αυτή η σκανδαλώδης απόφαση του Εισαγγελέα είχε ως
αποτέλεσμα οι συνάδελφοι Φιλιππόπουλος – Αλεξόπουλος να
προσφύγουν στον Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών.
– Ο Εισαγγελέας Εφετών Αθηνών κ. Ιωάννης Κούτρας παρήγγειλε
την άσκηση ποινικής δίωξης για
απιστία σε βαθμό
κακουργήματος κατ’ άρθρο 390 παρ.1 εδ. β΄-α΄ του νέου ΠΚ,
ήτοι για πρόκληση ζημίας άνω των 120.000 € στο ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ.
– Κατόπιν παραγγελίας του Εισαγγελέως Πλημμελειοδικών
Αθηνών διενεργήθηκε κύρια ανάκριση από τον 2ο Τακτικό
Ανακριτή Αθηνών, η οποία περατώθηκε νόμιμα με τις απολογίες
των κατηγορουμένων.
– Η υπόθεση έχει ήδη εισαχθεί στο Συμβούλιο Πλημμελειοδικών
Αθηνών με την υπ’ αριθμ. 3623/2021 πρόταση του κ.
Εισαγγελέως Πλημμελειοδικών Αθηνών, με την οποία
προτείνεται η παραπομπή των κατηγορουμένων στο ακροατήριο
του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Αθηνών για την ως άνω
πράξη της κακουργηματικής απιστίας. Εκκρεμεί η έκδοση του
βουλεύματος επί της ως άνω προτάσεως από το Συμβούλιο
Πλημμελειοδικών Αθηνών.
.

Ψέματα και φτηνή προπαγάνδα

Στην ενημερωτική εφημερίδα που εξέδωσε, η διοίκηση του ΤΑΠΙΛΤΑΤ αναμασά τα ίδια και τα ίδια, ροκανίζοντας το χρόνο ζωής του
επικουρικού μας ταμείου, το οποίο με αποκλειστική ευθύνη της
Πολιτείας έχει γίνει κλειστή ασφαλιστική ομάδα, χωρίς νέο αίμα
και χωρίς μέλλον:
– Μιλά συνεχώς για το παλιό καταστατικό που ήταν τάχα
προβληματικό, επειδή έδινε «παχυλές» συντάξεις. Τούτο δε
διότι έτσι τους συμφέρει να συμπεριφέρονται, αφού αυτοί
άλλαξαν το καταστατικό και αποδεκάτισαν τις συντάξεις μας.
– Παρουσιάζει το παλιό καταστατικό ως καταστροφικό και
χαρακτηρίζει ουτοπικές τις διατάξεις του, τονίζοντας παντού
ότι η ένταξη στον e-ΕΦΚΑ θα άρπαζε την περιουσία του
επικουρικού μας – την αποδεκατισμένη – και θα έδινε ψίχουλα
για συντάξεις.
– Για να εξοργίσει τους νεότερους ασφαλισμένους αναφέρεται
στις κατ’ αρχήν μεταβατικές διατάξεις κατά την έναρξη
λειτουργίας του ταμείου το 1979, όπου το δικαίωμα εξαγοράς
προς συμπλήρωση της απαιτούμενης 20ετίας είναι επιβεβλημένο
και μπορούσε να πραγματοποιηθεί και με ελάχιστο χρόνο
πραγματικής ασφάλισης βάσει αναλογιστικών μελετών.
– Εξυφαίνει φανταστικές αιτιάσεις για να σας πείσει ότι
εμείς που εργαζόμαστε εντατικά για την ένταξη του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ
στον e-ΕΦΚΑ, είμαστε «ταμειοκτόνοι» και ότι αυτοί που
εξανέμισαν την περιουσία του με «επιτυχείς» επενδύσεις, τις
οποίες πραγματοποίησαν ενάντια σε κάθε λογική – για δικούς
τους λόγους – είναι οι σωτήρες των «κόκκινων» – όπως τους
ονομάζουν – συνταξιούχων που τους δίνουν χαριστικά, όπως
αρέσκεται να λέει ο κ. Κίσσας, 47 ευρώ το μήνα κατώτατη
σύνταξη.
– Εμπαίζει τους συνταξιούχους υποστηρίζοντας ότι 950 από
αυτούς θα μείνουν χωρίς σύνταξη αν το ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ ενταχθεί
στον e-ΕΦΚΑ, επειδή τάχα εξαγόρασαν χρόνο ασφάλισης, με
βάση όσα προβλέπονταν στο καταστατικό.

– Έφτασε στο σημείο να κατασκευάζει προϋποθέσεις
συνταξιοδότησης γήρατος για να παραπλανήσει τους εν
ενεργεία ασφαλισμένους, όταν η μοναδική προϋπόθεση
συνταξιοδότησης είναι η χορήγηση σύνταξης από τον κύριο
φορέα.
– Παρουσιάζει πίνακες που έχει φιλοτεχνήσει με στοιχεία
που, δυστυχώς για αυτούς, ουσιαστικά δείχνουν την
πραγματικότητα. Ότι δηλαδή αυτοί οι ίδιοι κατακρεούργησαν
τις συντάξεις μας και χωρίς ντροπή τους παρουσιάζουν ως
πίνακες με δίκαια δεδομένα και αποτελέσματα, παρεμβάλλοντας
μάλιστα παραπλεύρως και μία ζυγαριά ακριβείας…
– Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ο κ. Κίσσας είχε συμφωνήσει
κατ’ αρχάς με τη θέση του Συλλόγου μας για την ένταξη του
ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ στο ΤΕΑΜ και στη συνέχεια, όταν ο ίδιος μπήκε στη
διοίκηση του Ταμείου, έγινε οπαδός του κεφαλαιοποιητικού
συστήματος, συμμετέχοντας κι αυτός στην απόφαση επένδυσης
των 55,5 εκατ. ευρώ στην ATTICA BANK, που «έγιναν καπνός».
Είναι πλέον καταφανές ότι οι «φωστήρες» του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ
αγωνίζονται να διατηρήσουν τον έλεγχο της διοίκησής του ώστε
να μην ενταχθεί στον e-ΕΦΚΑ, ο οποίος οπωσδήποτε θα σκαλίσει
τα «πεπραγμένα» της διοίκησης του Ταμείου, όπως συνέβη και με
άλλα επικουρικά ταμεία, ΝΠΙΔ που εντάχθηκαν στον κρατικό
επικουρικό φορέα τα τελευταία χρόνια.

