Α.ΤΑ.Π. - ΕΤΒΑ
ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘHTIKO ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΤΒΑ
ΣΥΓΓΡΟΥ 87 – ΑΘΗΝΑ – ΤK:117 45
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Αγαπητοί συνάδελφοι,
Πραγµατοποιήθηκε την Πέµπτη 28 Απριλίου η τακτική Γενική Συνέλευση του Ταµείου
µας µε τη συµµετοχή 39 µελών, µε θέµατα τον απολογισµό, οικονοµικό και διοικητικό
για το έτος 2010, τον προγραµµατισµό του 2011 και την ψηφοφορία για την
απαλλαγή του ∆.Σ. από κάθε ευθύνη για τη χρήση 2010.
Η αναφορά µας στα οικονοµικά του Ταµείου µας, τις καταστάσεις των οποίων έχετε
όλοι στα χέρια σας, έγινε από τον Ταµία του ∆.Σ. και το συµπέρασµα ήταν ότι η
οικονοµική κατάσταση του Ταµείου µας παραµένει σε καλό επίπεδο µε την
δυνατότητα να αντιµετωπίσει χωρίς µεγάλες απώλειες πιθανούς κραδασµούς από
αρνητικές εξελίξεις στην ελληνική οικονοµία.
Κυρίαρχο θέµα είναι το δηµόσιο χρέος και πώς αυτό θα επηρεάσει ή όχι τα Ελληνικά
Χρεόγραφα που είναι στην κατοχή τραπεζών, ασφαλιστικών φορέων και ιδιωτών.
Στον διοικητικό απολογισµό, τον πρώτο λόγο κατά τη χρονιά που πέρασε είχαν και
πάλι οι δίκες, παλαιές και νέες, όπου οι µέχρι σήµερα εξελίξεις µας κάνουν να
αισθανόµαστε περισσότερο αισιόδοξοι για την θετική τελική έκβασή τους.
Κρίσιµο σηµείο η απόφαση που αναµένεται εντός του τρέχοντος έτους στην πρώτη
σε εφετειακό επίπεδο δίκη που αφορά τους παλιούς συνταξιούχους.
Η θετική για µας έκβαση του συνόλου σχεδόν των δικών σε πρωτόδικο στάδιο µας
κάνει να αισιοδοξούµε, αν και όπως έχουµε κατ’ επανάληψη τονίσει, ο Άρειος Πάγος
θα δώσει την τελική λύση στο θέµα.
Στη συνέχεια έγινε αναφορά στην αναλογιστική µελέτη που ολοκληρώθηκε το
φθινόπωρο του 2010 καθώς και στο ρόλο που έπαιξαν τα συµπεράσµατά της στην
αναστολή του άρθρου του Καταστατικού µας που αναφέρεται στην αναγνώριση
πλασµατικών χρόνων.
Η απόφαση αυτή, όπως ιδιαιτέρως τονίσθηκε, ούτε εύκολη ήταν ούτε ευχάριστη αφού
αφαιρούσε από όλους µας τη δυνατότητα αυξηµένου ποσού εφάπαξ. Λαµβάνοντας
όµως υπόψη ότι το ζητούµενο πάντα ήταν και θα είναι τόσο για τα µέλη του ∆.Σ. όσο
και όπως πιστεύουµε και για όλα τα µέλη του Ταµείου µας, η εξασφάλιση της
βιωσιµότητάς του σε βάθος χρόνου, ήταν και η µόνη δυνατή και άµεση λύση στα
πλαίσια πάντα του Καταστατικού µας.
Το επόµενο σηµαντικό θέµα ήταν η υπογραφή νέου συµφωνητικού µίσθωσης του
κτιρίου της Συγγρού. Ήδη µετά παρέλευση ενός χρόνου το ΙΚΑ που κατέχει και το
µεγαλύτερο ποσοστό µετά την Τράπεζα Πειραιώς στο κτίριο, υπέγραψε το νέο
συµφωνητικό για 12ετή µίσθωση αρχής γενοµένης από 1-1-2010 µε ποσό ενοικίου

αυτό που ίσχυε την 31-12-2009 παγωµένο για µια 6ετία και αύξησή του στη συνέχεια
κατά το ποσοστό µεταβολής του ∆είκτη Τιµών Καταναλωτή.
Το ΤΑΥΤΕΚΩ, που κατέχει το 2,5% του κτιρίου έχει υπογράψει και αυτό ενώ και το
Ταµείο µας µετά από απόφαση του ∆.Σ. θα υπογράψει εντός των ερχοµένων
ηµερών.
Στο σηµείο αυτό τονίσθηκε ιδιαίτερα ότι, όπως είχε αναφερθεί και κατά την περσινή
Γ.Σ., η δυνατότητα του Ταµείου µας στην όλη διαδικασία ήταν περιορισµένη στα
πλαίσια της έκφρασης απλά της γνώµης µας αφού, όπως µας είχε διευκρινίσει και ο
νοµικός µας σύµβουλος σε σχετική επιστολή του «η απόφαση για την εκµίσθωση και
τους ειδικότερους όρους αυτής θα ληφθεί από την πλειοψηφία των συγκυρίων µε
βάση το µέγεθος των µεριδίων τους και το Α.ΤΑ.Π.-ΕΤΒΑ θα δεσµεύεται από αυτή
είτε συµφωνήσει είτε όχι».
Στη συνέχεια έγινε συζήτηση επί διαφόρων θεµάτων και επακολούθησε η ψηφοφορία
για την απαλλαγή των µελών του ∆.Σ. από κάθε ευθύνη για θέµατα που αφορούσαν
την χρήση του 2010. Η απαλλαγή ψηφίσθηκε από το σύνολο των συµµετεχόντων
στην ψηφοφορία µε δύο µόνο ψήφους κατά.
Συνάδελφοι, οι ηµέρες που ζούµε είναι πρωτόγνωρες για την κοινωνία µας και η
ενεργή συµµετοχή όλων µας στα κοινά είναι επιτακτική ανάγκη.
Από µέρους των µελών του ∆.Σ. θα συνεχισθεί η προσπάθεια µε αµείωτη θέληση για
να διατηρήσουµε το Ταµείο µας οικονοµικά υγιέστατο ώστε να εξασφαλίσουµε και
στο τελευταίο µέλος του το εφάπαξ που του αναλογεί.
Από σας δεν ζητάµε τίποτε άλλο παρά θετική στάση και ειλικρινή προσέγγιση και
συµµετοχή όποτε αυτή είναι απαραίτητη για τη λειτουργία του Ταµείου µας.
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