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1. Εκλογή Προεδρείου Γενικής Συνέλευσης (Πρόεδρος, Γραµµατείς)
2. Τύχη της Περιουσίας του ΑΤΑΠ-ΕΤΒΑ µετά τις νέες εξελίξεις.
3. Λοιπά ζητήµατα που αφορούν την υλοποίηση των αποφάσεων
σχετικά µε το θέµα 2.

ΣΤ. ΚΟΥΤΣΟΠΑΝΑΓΟΣ: Συνάδελφοι έχουµε την απαρτία που απαιτείται, άρα
µπορούµε να ξεκινήσουµε µε το 1ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης.

1ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ
Εκλογή Προεδρείου Γενικής Συνέλευσης (Πρόεδρος, Γραµµατείς)

ΣΤ. ΚΟΥΤΣΟΠΑΝΑΓΟΣ: Για πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης προτείνω τον
Μανώλη Φωτάκη και για γραµµατείς η κα Ασηµακοπούλου και η κα
Μαυρίδου.
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∆ιεξάγεται ψηφοφορία για την εκλογή Προεδρείου της Γενικής
Συνέλευσης

Οµόφωνα εκλέγονται ως µέλη του Προεδρείου οι συνάδελφοι: Μανώλης
Φωτάκης ως Πρόεδρος, Αντωνία Ασηµακοπούλου και Ελένη
Μαυρίδου ως Γραµµατείς

2ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ
«Τύχη της Περιουσίας του ΑΤΑΠ-ΕΤΒΑ µετά τις νέες εξελίξεις»

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ Γ.Σ. (Μ. ΦΩΤΑΚΗΣ): Συνάδελφοι άρχεται η συνεδρίαση. Κατ'
αρχήν έχουν ειπωθεί αρκετά πράγµατα εξωδίκως. Πριν την έναρξη της
Γενικής Συνελεύσεως θα ήθελα να συνοψίσω και να πω ότι υπάρχει µια
συγκεκριµένη πρόταση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου η οποία έχει αποτυπωθεί
και σ’ ένα Σύµφωνο, έχουν συνυπογράψει 115 από τα συνολικά 191 άτοµα,
υπάρχει λοιπόν ένα Σύµφωνο το οποίο θα πάει µε τη διαδικασία που
προβλέπει πλέον ο νόµος, στο Ειρηνοδικείο Αθηνών για έγκριση.
Θα ήθελα λοιπόν να γίνει µια πολύ συνοπτική παρουσίαση της
πρότασης αυτής από τον Πρόεδρο, έχει ειπωθεί, να µην κουράσουµε το
Σώµα, είναι ήδη καταπονηµένο από πριν. Νοµίζω ότι υπάρχει µια και µόνο
πρόταση, δεν έχει διατυπωθεί άλλη πρόταση.
Θ’

ακούσουµε

λοιπόν

τον

κ.

Κουτσοπανάγο

και

θα

προχωρήσουµε σε ψηφοφορία.
ΜΕΛΟΣ: Επί της διαδικασίας: Έχεις βάλει µια πρόταση. Από κει και πέρα,
δηλαδή να βάλουµε ένα «ναι» ή ένα «όχι» χωρίς ν’ ακουστεί τίποτα;
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Θ’ ακουστεί η πρόταση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και θα έχετε
το λόγο µετά να διατυπώσετε τη δική σας άποψη.
ΣΤ. ΚΟΥΤΣΟΠΑΝΑΓΟΣ: Συνάδελφοι, η πρόταση στην οποία έχουµε
καταλήξει σα ∆ιοικητικό Συµβούλιο, έχει βγει µια ανακοίνωση µε το σκεπτικό
της, πώς καταλήξαµε µέχρι εκεί, είναι µε 6 από τα 7 µέλη, παρόντα στο
∆ιοικητικό Συµβούλιο τότε στην απόφαση που λήφθηκε, έχει βγει το κείµενο
συµφωνίας το οποίο το έχουµε βγάλει στον αέρα, το έχουν υπογράψει 115
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µέλη του Ταµείου, αναφέρεται η οικονοµική διάρθρωση του Ταµείου που είναι
το κτίριο, οµόλογα και καταθέσεις της προθεσµίας ή όψεως και στην Τράπεζα
Ελλάδος τα διαθέσιµα τα οποία έχουµε.
Και από την άλλη στις υποχρεώσεις του Ταµείου έχουµε το
συνολικό εφάπαξ το οποίο απαιτείται µε 30/9, δηλαδή δικαιούνται όλα τα
µέλη,

µε

30/9 είναι ο υπολογισµός ο οποίος έχει γίνει για όλα τα µέλη

ανάλογα µε το χρόνο όπως είναι το καταστατικό, όπως το λέει, έχει
υπολογισθεί το ποσό.
Έχουµε το εφάπαξ αυτών οι οποίοι έχουν ήδη αποχωρήσει από
το 2012, είναι 8 µέλη, οι οποίοι έχουν ένα υπόλοιπο εφάπαξ που είναι
535.000 και το οποίο για να ξεµπλέξουµε µε την όλη διαδικασία, να
προχωρήσει, να είµαστε πιο ξεκάθαροι στη διαδικασία, η πρόταση µας σα
∆ιοικητικό Συµβούλιο είναι όλοι αυτοί, να γίνει µια προσπάθεια να εξοφληθούν
µε οµόλογα και µετρητά και να µη µπλέξουµε στη διαδικασία των 191 ατόµων.
∆ηλαδή τα 8 άτοµα αυτά είναι να πληρωθούν. Εκκρεµεί για
κάποιους από τον Απρίλιο του 2012 οι οποίοι δεν έχουν πάρει το εφάπαξ.
Μετά έχουµε κάποιες άλλες υποχρεώσεις..
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Φυσικά αν δε συµφωνήσουν αυτοί στον τρόπο αυτόν..
ΣΤ. ΚΟΥΤΣΟΠΑΝΑΓΟΣ: Εάν δε συµφωνήσουν, αναγκαστικά είτε θα πάει
δικαστικά είτε οτιδήποτε, δεν ξέρω, δηλαδή εµείς προτείνουµε να πάρουν
οµόλογα και µετρητά. Εφ' όσον συµφωνήσουν. Εάν θελήσουν να πάρουν
µόνο µετρητά θα γίνει κάθε προσπάθεια να το ξεπεράσουµε. Από κει και πέρα
µπορούµε να το δούµε. Ας πάνε δικαστικά, δεν ξέρω.. Θα γίνει κάθε
προσπάθεια να εξοφληθούν µε οµόλογα και µετρητά.
Το άλλο θέµα είναι οι υποχρεώσεις που έχουµε προς την
Τράπεζα οι οποίες αφορούν το εφάπαξ από παλαιά εθελουσία και κάποιες
υποχρεώσεις προς τρίτους, φόρους, προµηθευτές και διάφορα από αυτά.
Η ηµεροµηνία 30/9 όπως την είπαµε µπήκε γιατί εκείνη τη
στιγµή ήταν πριν αρχίσουν να φεύγουν τα άτοµα για την εθελουσία. Έχει
προσδιοριστεί ο τρόπος ο οποίος θα υπολογισθεί ένας συντελεστής ο οποίος
θα είναι η βάση για την οποιαδήποτε διανοµή, να το πούµε έτσι και τη
συµµετοχή του κάθε µέλους στην περιουσία του Ταµείου στο µέλλον και για
την περιουσία την οποία έχουµε τώρα.
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Ο συντελεστής αυτός θα είναι σταθερός, ανάλογα δηλαδή µε το
τι εφάπαξ δικαιούται ο καθένας ως προς το σύνολο..
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Στο συγκεκριµένο χρόνο.
ΣΤ. ΚΟΥΤΣΟΠΑΝΑΓΟΣ: Βάλαµε την 30/9 σαν ηµεροµηνία η οποία είναι η
ηµεροµηνία η οποία είναι και τα 191 µέλη ενεργά, να το πούµε έτσι. Γι’ αυτό
βάλαµε αυτή την ηµεροµηνία.
Από κει και µετά έχουµε τον τρόπο στο 3ο πινακάκι που λέµε τη
διανοµή της περιουσίας, το πώς θα γίνει, βάζουµε την ηµεροµηνία 31/3,
δηλαδή το να γίνει η όλη διανοµή, αφ’ ενός µεν να έχουµε ξεµπερδέψει
ενδεχοµένως και µε το αν θα γίνει αποδεκτό και από το Ειρηνοδικείο, από την
άλλη είναι ότι µέχρι τότε υπάρχουν προθεσµιακές καταθέσεις τις οποίες τις
έχουµε κάνει οι οποίες λήγουν και µέσα στο Μάρτιο του 2013, υπάρχουν τα
οµόλογα τα οποία θα είναι τα τοκοµερίδια που είναι µέσα στο Φεβρουάριο,
υπάρχει ένα οµόλογο του EFSF που είναι πάλι µέσα στο Μάρτιο που λήγει
δηλαδή και το υπολογίζουµε αυτό στα µετρητά και γι’ αυτό βάλαµε την 31/3,
για να µην αναγκαστούµε να προεξοφλήσουµε ούτε προθεσµιακές ούτε τίποτε
από τα υπόλοιπα.
Για το θέµα του κτιρίου λέµε ότι εφ' όσον η κάθε προσπάθεια θα
γίνει για να πωληθεί το κτίριο, εφ' όσον πωληθεί ανάλογα µε το συντελεστή
αυτό θα διανεµηθεί και το τίµηµα που θα εισπράξουµε από το κτίριο, πάντα
αναλογικά µε το συντελεστή το συγκεκριµένο. Για όσο διάστηµα δεν έχει
πωληθεί το κτίριο και

εισπράττονται τα µισθώµατα τα µισθώµατα θα

κρατηθούν για τα τρία πρώτα χρόνια λέµε για να καλύψουµε τα έξοδα, τις
υποχρεώσεις τις έχουµε πει πιο πάνω, που αναφέρει προς την Τράπεζα ή
προς τρίτους κι από κει και πέρα η διανοµή τους θα γίνεται ανά διετία λέµε για
να µαζεύεται και κάποιο ποσό, σύµφωνα µε τους συντελεστές όπως έχει
υπολογισθεί.
Η καταβολή των υποχρεώσεων κι όλα αυτά θα καλυφθούν από
τα ενοίκια ή από το τίµηµα του κτιρίου, οτιδήποτε δηλαδή έχουµε, καταβολή
υποχρεώσεων σε τρίτους ή καταβολή των υποχρεώσεων προς την Τράπεζα
Πειραιώς. Και όπως λέµε και η καταβολή του µισθώµατος µετά τον τρίτο
χρόνο θα γίνεται σύµφωνε µε το συντελεστή.
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Τυχόν υπεραξία, αυτό που είπαµε δηλαδή, αν εισπραχθεί
κάποιο τίµηµα πάνω από τα 2.755.000 το οποίο υπολογίζουµε την
αντικειµενική αξία που υπολογίζουµε του κτιρίου, εάν πωληθεί το κτίριο και
πωληθεί παραπάνω ή προκύψει οποιαδήποτε υπεραξία, αυτή θα είναι µέχρι
να εξοφληθούν όλοι, δηλαδή θα εισπράξουν αυτό και το ποσό της υπεραξίας,
οτιδήποτε είναι, θα είναι κατανοµή σε όλους το ίδιο, δε θα πάει η υπεραξία
δηλαδή ανάλογα µε το συντελεστή ποσοστιαία. Θα πάει ίδιο σε όλους.
Το ίδιο πράγµα θα γίνει πέρα από το κτίριο αν πούµε ότι
κερδίζουµε και την προσφυγή µε τα οµόλογα που έχουµε κάνει. Λέµε τώρα
ποια είναι τα πιθανά σενάρια από τα οποία µπορεί να προκύψει. Από αλλού
δε νοµίζω να µπορεί να προκύψει υπεραξία.
Κάτι άλλο που αποφασίσαµε είναι ότι όποιος

από τους

συναδέλφους θελήσει, µπορεί να κάνει χρήση του δικαιώµατος µετά από
αίτησή του να του επιστραφούν οι εισφορές έντοκα. Τα επιτόκια θα είναι αυτά
τα οποία είχαµε, τα παίρναµε από τα διαθέσιµά µας από την Τράπεζα
Ελλάδος. Ό,τι επιτόκια µας έδινε η Τράπεζα Ελλάδος, µ’ αυτά τα επιτόκια θα
γίνει και ο εκτοκισµός των εισφορών, όποιος από τους συναδέλφους θελήσει
να ζητήσει να του επιστραφούν οι εισφορές.
Για την εκπροσώπηση του Ταµείου, αυτό που λέµε τη στιγµή
που θα συνεχίσουµε κατά κάποιον τρόπο να είµαστε µέλη όλοι του Ταµείου,
τα 191 άτοµα ή όσοι µείνουµε µετά από επιστροφή εισφορών, να το πω έτσι,
αν κάποιος κάνει τέτοια χρήση, θα ψηφίσουν για να βγει το ∆ιοικητικό
Συµβούλιο του Ταµείου το οποίο θα έχει ρητή εξουσιοδότηση και αποστολή
την εφαρµογή αυτής της συµφωνίας. Όλη η συµφωνία θα είναι υπό την ένωση
της αποδοχής του Ειρηνοδικείου. ∆ε σηµαίνει ότι επειδή την κάναµε εµείς,
αλλά σε περίπτωση που δεν την δεχθεί το Ειρηνοδικείο προφανώς θα
προχωρήσουµε, θα δούµε τι άλλο µπορεί να γίνει.
Ευελπιστούµε

ότι

όσο

µεγαλύτερη

συµµετοχή

υπάρχει

πιστεύουµε ότι και το Ειρηνοδικείο θα την κάνει αποδεκτή. Ή, να το πούµε
διαφορετικά, όποιοι κάνουν κύρια παρέµβαση και πώς θα γίνουν οι κύριες
παρεµβάσεις, το Ειρηνοδικείο τελικά είναι αυτό το οποίο θ’ αποφασίσει εάν
γίνεται αποδεκτό ή δε γίνεται.
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Κάτι άλλο που είπαµε, δε σας το είπα προηγουµένως, είναι στην
τελευταία συνεδρίαση που κάναµε την Παρασκευή, αφού είχαµε τη συµφωνία
των 115 συναδέλφων, είπαµε να δώσουµε και κάποια άλλα εναλλακτικά
κίνητρα, κάποιες εναλλακτικές επιλογές για τα µέλη.
∆ηλαδή, όπως λέµε για την επιστροφή εισφορών στην ίδια
περίπτωση αυτή, πάλι µε επιλογή του λέµε ότι κάποιοι, είναι 25-30 χιλιάδες
είναι να παίρνουν, να το πούµε έτσι, συνολικό εφάπαξ, 25-30 χιλιάδες και
κάτω, εφ' όσον το θελήσουν να µη µπουν στη διαδικασία του κτιρίου, παρά να
πούµε ότι όλοι αυτοί εξοφλούνται µε οµόλογα και µετρητά και τελειώνει η
διαδικασία τους εκεί. Το κόστος είναι µικρό πιστεύω γι’ αυτούς.
Η. ΣΚΕΥΟΦΥΛΑΞ: Για να µη γίνεται µπέρδεµα όσοι µε την αποχώρηση
δικαιούνται υπόλοιπο ποσού εφάπαξ το οποίο θα είναι µικρότερο, ίσο ή 10%
παραπάνω από τη ληφθείσα προκαταβολή, θα εξοφληθούν άπαξ και δε θα
µπουν στη διαδικασία.
ΣΤ. ΚΟΥΤΣΟΠΑΝΑΓΟΣ: Το 10% η προκαταβολή θα είναι όλη γιατί στην
ουσία είναι όλη. Την καθαρή διατύπωση θα τη βρούµε.
Η. ΣΚΕΥΟΦΥΛΑΞ: Αυτοί που φεύγουν έχουν το γεγονός..
ΣΤ. ΚΟΥΤΣΟΠΑΝΑΓΟΣ: Το νόηµα είναι γι’ αυτούς, όσοι αποχωρήσουν, όσοι
λαµβάνουν µέρος στην εθελουσία να το πω έτσι και το ποσό τους που είναι
να λαµβάνουν, το πληρωτέο είναι κάτω από 25, από 30, θα ορισθεί αυτό το
ποσό..
(∆ιαλογικές συζητήσεις)
ΣΤ. ΚΟΥΤΣΟΠΑΝΑΓΟΣ: Μπορούµε να γράψουµε «όσοι λαµβάνουν µέρος
στην εθελουσία».
(∆ιαλογικές συζητήσεις)
ΣΤ. ΚΟΥΤΣΟΠΑΝΑΓΟΣ: Αυτή ήταν µια πρόταση αλλά όχι για όλους, γιατί αν
πάµε για όλους µαζεύεται ένα αρκετά µεγάλο κονδύλι. Μιλάµε γι’ αυτούς που
λαµβάνουν µέρος στο πρόγραµµα της εθελουσίας. Η µία πρόταση είναι αυτή.
(∆ιαλογικές συζητήσεις)
ΣΤ. ΚΟΥΤΣΟΠΑΝΑΓΟΣ: Κάτι άλλο το οποίο είπαµε, πάµε στην ιδιότυπη
εκκαθάριση, επειδή, να το πούµε έτσι δεχθήκαµε από κάποιους συναδέλφους
οι οποίοι παραµένουν, είπαν «εµείς θα παραµείνουµε και γιατί µας στερείτε το

6

ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ – 29/10/2013

δικαίωµα να πάρουµε αύριο µεθαύριο ένα µεγαλύτερο εφάπαξ, στη ουσία
δηλαδή να κάνουµε µια υποχρεωτική αποταµίευση».
Και λέµε, εάν θέλουν, όσοι θελήσουν από αυτούς οι οποίοι
παραµένουν στην Τράπεζα, όσοι παραµένουν και θελήσουν µπορούν ό,τι του
αναλογεί από το κτίριο, από τα µετρητά, από τα οµόλογα, το αφήνουν, το
έχουν κοινό και το διαχειρίζονται να το βάλουν στο µέλλον όπως ορίζεται το
καταστατικό κι όπως λέει. Αυτή θα είναι η περιουσία τους αν θελήσουν.
Κάποιοι συνάδελφοι λένε ότι «µου στερείς εµένα το δικαίωµα να
πάρω ένα εφάπαξ µεγαλύτερο αύριο γιατί θα δουλέψω περισσότερα χρόνια,
θα έχω εισφορές κτλ.». Και λέµε, ότι εφ' όσον θέλουν, όποιος από τους
εναποµείναντες θέλει, θα συνεχίσει να πληρώνει τις εισφορές του, θα
ξεχωρίσει η περιουσία του, δε θα την πάρει, θα µείνει και θα διαχειρίζεται στο
Ταµείο. Θα συνεχίσουν να εισπράττονται εισφορές από τα συγκεκριµένα
άτοµα τα οποία θέλουν..
(∆ιαλογικές συζητήσεις)
ΣΤ. ΚΟΥΤΣΟΠΑΝΑΓΟΣ: Το θέµα το µπλέκουµε, το ζήτηµα είναι να γίνει
κατανοητό ότι και οι συνάδελφοι αυτοί που παραµένουν είναι ότι στην ουσία
δεν κερδίζουν τίποτε παραπάνω. Αλλά αν πιστεύουν ότι κερδίζουν το κάτι
παραπάνω ας γίνει αυτό. Το πού θα γίνει ∆ιοικητικό Συµβούλιο θα υπάρχει,
δεν είναι ότι δε θα υπάρχει ∆ιοικητικό Συµβούλιο, θα συνεχίσει να υπάρχει.
ΜΕΛΟΣ: (Τοποθέτηση εκτός µικροφώνου)
ΣΤ. ΚΟΥΤΣΟΠΑΝΑΓΟΣ: Αν θα γίνει η πώληση του κτιρίου θα φύγουν πολλά
µέλη, δηλαδή στην ουσία, όσοι έχουν συνυπογράψει αυτό στη ουσία εκεί θα
εξοφλούνται, θα παύουν να υπάρχουν και να είναι σα µέλη και να έχουν
απαιτήσεις. Οπότε καθαρά θα πάει η διοίκηση σε όσους αποµένουν. Και όσοι
θέλουν να συνεχίζουν αυτό το πράγµα. Γίνεται αυτό που είπες, µπορεί να
γίνεται πιο πολύπλοκο αλλά πιστεύουµε ότι εφ' όσον νοµίζουν ότι τους
στερείτε αυτό το δικαίωµά τους…
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Λοιπόν, ο Πρόεδρος έκανε µια συγκεκριµένη πρόταση.
Υπάρχουν κάποια µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου που θέλουν κάτι να
συµπληρώσουν στην πρόταση αυτή; Και µετά θα δούµε αν υπάρχει άλλη
πρόταση ή ερωτήµατα διευκρινιστικά.
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Η. ΣΚΕΥΟΦΥΛΑΞ: Αυτό όλο που είπε ο Σταµάτης είναι απόφαση του
∆ιοικητικού Συµβουλίου που έρχεται να εµπλουτίσει το κείµενο συµφωνίας και
θα τεθεί υπ' όψιν των συναδέλφων. Αν είναι πραξικόπηµα όπως λέει ο φίλος
µου ο Φώντας, θ’ απορριφθεί. Κανένα πραξικόπηµα δεν είχε τη συναίνεση
του κόσµου. Αν είναι κάτι το οποίο βοηθάει ανθρώπους..
Ξ. ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ: (Τοποθέτηση εκτός µικροφώνου).
Η. ΣΚΕΥΟΦΥΛΑΞ: Λέµε κάτι πολύ απλό: Στο κείµενο συµφωνίας που το
δίνουµε σε όλους προς υπογραφή και θέλουµε να πάρουµε 191 υπογραφές,
φιλόδοξο

µεν,

άκοµψο

δε

και

δε

συνεµορφώθη,

πήραµε

κάποια

αποτελέσµατα µιας ψηφοφορίας και λέµε το πολύ απλό: Τι θέλει ο κόσµος
που δεν ψήφισε; Γιατί εδώ είναι το οξύµωρο σχήµα, οι µισοί από αυτούς που
µένουν, ν’ απορρίπτουν το κείµενο συµφωνίας παρ’ όλο που ήταν

επ'

ωφελεία τους.
Και τι λέµε: παρέχεται η δυνατότητα

σε όσους θέλουν, να

εξακολουθούν να είναι ενεργά µέλη του ΑΤΑΠ-ΕΤΒΑ, καταβάλλοντας
εισφορές και παίρνοντας όταν µε το καλό συνταξιοδοτηθούν κι αυτοί, το ποσό
το οποίο δικαιούνται τότε, το οποίο θα είναι άθροισµα δυο πραγµάτων: Της
περιουσίας που έχουν δηµιουργήσει µέχρι 30/9 και τις περιουσίες που θα
δηµιουργήσουν από 1/10 και εφεξής.Πού είδες το πραξικόπηµα, πού είδες
όλο αυτό..
Ξ. ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ: (Τοποθέτηση εκτός µικροφώνου). Αυτό το πράγµα είναι
καταστατικό Ταµείου;
Η. ΣΚΕΥΟΦΥΛΑΞ: Απαντάω..
Ξ. ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ: ∆ε µου απαντάς. Είναι καταστατικό Ταµείου, ναι ή όχι;
Η. ΣΚΕΥΟΦΥΛΑΞ: Αυτά όλα λοιπόν που βάζουµε στο κείµενο συµφωνίας,
εµπλουτισµένα ή µη, έρχονται να συµπληρώσουν ένα καταστατικό που εκ των
πραγµάτων δε λειτούργησε.
Ξ. ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ: (Τοποθέτηση εκτός µικροφώνου)
Η. ΣΚΕΥΟΦΥΛΑΞ: ∆εύτερο και βασικότερο: Επανειληµµένως έχουµε τονίσει
εδώ ότι αυτό που µιλάµε για ΑΤΑΠ-ΕΤΒΑ θα είναι ένα υπό εκκαθάριση, εν
λειτουργία Σωµατείο. Θα είναι ένα υβριδιακό µέσα στο ΑΤΑΠ-ΕΤΒΑ Σωµατείο
το οποίο έρχεται να προασπίσει τα συµφέροντα όλων µας. Αν δεν το
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καταλάβουµε αυτό και µένουµε στο τι λέει το καταστατικό, το καταστατικό
λοιπόν λέει όλα αυτά τα πράγµατα, για τα οποία κανείς από µας δε θα πάρει
µια δραχµή. Θέλουµε αυτό;
Από κει και πέρα, η δεύτερη παρατήρηση που βάλαµε έχει να
κάνει µε τους συναδέλφους οι οποίοι δικαιούνται ένα πολύ µικρό ποσό
εφάπαξ. Για να µην ταλανίζονται και αυτοί µαζί µ’ εµάς που έχουµε την
πολυτέλεια να ταλανιζόµαστε. Να φύγουν παίρνοντας µια διαφορά 3.000,
περίπου τόσο.. Όλα αυτά είναι υπό την αίρεση ότι τους δίνεται η δυνατότητα.
∆ε σηµαίνει ότι θα την ασκήσουν. Όπως τους δίνεται

η δυνατότητα για

επιστροφή εισφορών.
Όποιος θέλει να τα κάνει αυτά ας τα κάνει. Μπορεί όλοι ν’
αρνηθούν. ∆υνατότητες δίνουµε. Και θέλει αυτές οι δυνατότητες να πάρουν τη
µέγιστη δυνατή πλειοψηφία του κόσµου ώστε όταν πάµε στο Ειρηνοδικείο να
µην καταλάβει ο Ειρηνοδίκης ότι εµείς είµαστε κάποιοι παλαβοί που έχουµε
11,5 εκατοµµύρια αλλά δεν ξέρουµε τι να τα κάνουµε. Είναι πολύ απλό. Αν
αυτό το πράγµα δε γίνεται κατανοητό, τελείωσε παιδιά. ∆εν έχουµε κανένα
λόγο ούτε να βγάζουµε τα λυσσακά µας ούτε ν’ αντιδικούµε ούτε οτιδήποτε.
Το πιο εύκολο πράγµα Φώντα µου ήταν σήµερα να µην ήταν
κανείς και να το κλείναµε το µαγαζί. ∆εν το θέλουµε αυτό. Όχι επειδή
παίρνουµε τα πάνω-πάνω, δόξα τω θεώ..
Ξ. ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ: Τι εννοείς να κλείνουµε το µαγαζί;
Η. ΣΚΕΥΟΦΥΛΑΞ: Το να κλείνουµε το µαγαζί, σηµαίνει όπως έρχονται οι
αλλεπάλληλες παραιτήσεις των συναδέλφων, συνάδελφοι που είτε δεν
έρχονταν, δεν ήµουν τότε µέλος είτε παραιτούνταν αλλεπάλληλα από το
∆ιοικητικό Συµβούλιο γιατί φοβούνται δίκες, δεν ξέρω τι άλλο φοβούνται, αλλά
δεν ήθελαν να σηκώσουν, να πάρουν το κάρο ένα βήµα παραπάνω, έτσι κι
εµείς δεν έχουµε κανέναν λόγο να είµαστε µέλη ενός ∆ιοικητικού Συµβουλίου,
ενός Σωµατείου το οποίο µε το καταστατικό δε µπορεί να λύσεις, που είναι η
µόνη και µοναδική, να πάρεις εφάπαξ εσύ κι εγώ. Και ας βρεθούν κάποιοι
άλλοι, τελείωσε.
Χ. ΚΟΝΤΟΡΟΥΠΗΣ: Νοµίζω ότι πάµε λίγο να τα µπλέξουµε τα πράγµατα,
στην προσπάθειά µας να πιάσουµε όλα τα ενδεχόµενα τα οποία ενδεχόµενα
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όµως ενώ τέθηκαν υπ' όψιν των συναδέλφων, κανείς δε διατύπωσε µια άλλη
άποψη.
Εδώ υπάρχει ένα συγκεκριµένο κείµενο συµφωνίας που δόθηκε
από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο, υπογράφηκε από 115 µέλη, ο συνάδελφος
Μανώλης Φωτάκης και νοµικά υποστήριξε ότι αυτή η πλειοψηφία είναι πολύ
ισχυρή ώστε αυτό το κείµενο, πηγαίνοντας στον Ειρηνοδίκη να έχει αυτή την
υποστήριξη που λέµε όλοι, την ισχυρή, άρα και νοµικά καλύπτεται το θέµα.
Εποµένως αυτό που συζητάµε σήµερα ή που ήρθαµε να
συζητήσουµε εδώ πέρα, είναι αυτό το κείµενο συµφωνίας. ∆εν υπάρχει κάτι
άλλο εδώ αυτή τη στιγµή να συζητήσουµε. Οι προτάσεις που έπρεπε να
υπάρχουν είτε συµπληρωµατικές είτε διευκρινιστικές είτε οτιδήποτε άλλο, δεν
έχουν ειπωθεί. Εδώ δε µπορούµε να λέµε άλλα πράγµατα. Εδώ ερχόµαστε να
συζητήσουµε αυτά µε τα οποία συµφωνήσαµε οι 115 συνάδελφοι. Και νοµίζω
ότι εκεί πρέπει να µείνουµε.
Αυτό

το

κείµενο

συµφωνίας

κρίνεται,

αν

υπάρχει

κάτι

διαφορετικό να διατυπωθεί και αν µπορεί να το εµπλουτίσει αυτό το κείµενο
πολύ καλά, ενισχυτικό όµως του κειµένου που ήδη έχουµε συµφωνήσει οι 115
και τίποτα παραπάνω. Οι άλλες προτάσεις που ακούγονται, ο τάδε µπορεί να
θελήσει κάτι άλλο, ο δείνα µπορεί να θέλει να µείνει πίσω στο Ταµείο για να
µην το χάσει, αυτά έπρεπε να έχουν ειπωθεί.
Όλα τ’ άλλα που ακούγονται σα συµπληρωµατικές προτάσεις
αυτού του είδους είναι λάθος. Υπάρχουν τρία σκέλη στην πρόταση που λέει:
Τι κάνουµε µε τα µετρητά, τι κάνουµε µε τα οµόλογα, τι κάνουµε µε το κτίριο.
Εκεί υπάρχει κάποια διαφοροποίηση; Αν υπάρχει να την ακούσουµε.
Αν δεν υπάρχει, το κείµενο αυτό συζητάµε, στο κείµενο αυτό
συµφωνούµε και µε το κείµενο αυτό πάµε στον Ειρηνοδίκη. Οτιδήποτε άλλο
µπλέκει την κατάσταση, ωραιοποιεί

ή εν πάση περιπτώσει µπορεί ν’

ακούγεται καλά στα αυτιά του οποιουδήποτε έχει µια άλλη άποψη, στο βαθµό,
λέω και πάλι που δεν έχει ειπωθεί ενόψει της Γενικής Συνέλευσης δεν έχουν
θέση αυτές οι κουβέντες. Αυτή είναι η άποψή µου κι εκεί µένω.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Το λόγο έχει ο κ. Τιλκιτζής.
Ι. ΤΙΛΚΙΤΖΗΣ: Επειδή πραγµατικά θα µπλέξουν την όλη κατάσταση οι
επιµέρους εξαιρέσεις, προτείνω και να το δούµε, να µην υπάρχουν εξαιρέσεις,
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ώστε να ξεκαθαρίσει, γιατί κι εγώ τώρα το ξανασκέφτοµαι και λέω, ας µην
έχουµε εξαιρέσεις για να µη δώσουµε αφορµή σε κάποιους είτε να
δηµιουργήσουν προβλήµατα είτε να έχουν απαιτήσεις στις οποίες δε
µπορούµε ν’ ανταποκριθούµε, να τις ικανοποιήσουµε. Γι’ αυτό προτείνω το
αρχικό κείµενο να παραµένει ως έχει και να πάρουµε µια απόφαση για
υλοποίηση αυτού του κειµένου.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ο κ. Αγγελόπουλος έχει το λόγο.
Μ. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ: Κατ' αρχήν θέλω να ρωτήσω δυο πράγµατα: Πρώτον,
είπατε

ότι

έχουµε

δυο

γνωµοδοτήσεις.

Θα

ήθελα

να

ξέρω

ποιοι

γνωµοδότησαν γι’ αυτό το πράγµα και αν ο νοµικός σύµβουλος ο κ.
Παπαδηµητρίου έχει γνωµοδοτήσει θετικά γι’ αυτή τη µεθόδευση η οποία
γίνεται.
Η δεύτερη ερώτηση είναι τι λέει αυτό το περίφηµο άρθρο, το 73
αν δεν κάνω λάθος, του Αστικού Κώδικα πάνω στο οποίο βασιζόµαστε. Από
κει και πέρα έχω να πω ορισµένα πράγµατα, αλλά να πάρω κάποιες
απαντήσεις πρώτα.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ο κ. Κολοκοτρώνης έχει το λόγο.
Ν. ΚΟΛΟΚΟΤΡΏΝΗΣ: Σχετικά µε τις γνωµοδοτήσεις, γνωρίζετε όλοι σας ότι
το ∆ιοικητικό Συµβούλιο όλα αυτά τα χρόνια στηρίζεται, όσες φορές έχουν
ζητηθεί σε όλα τα ζητήµατα, στις εκάστοτε γνωµοδοτήσεις του νοµικού µας
συµβούλου ο οποίος µας στηρίζει όλα αυτά τα χρόνια.
Με βάση λοιπόν αυτή τη συνεργασία που έχουµε όλα αυτά τα
χρόνια, ό,τι θέµα, ό,τι προκύπτει, ζητάµε πάντα τη σύµφωνη γνώµη του για να
µπορέσουµε να προχωρήσουµε. ∆εν κάνουµε κανένα βήµα χωρίς λοιπόν τη
σύµφωνη γνώµη του. Το ζήτηµα είναι αυτό το ένα.
Στο δεύτερο θέµα, ας τοποθετηθεί ο Ηλίας ή ο Σταµάτης
σχετικά. Η επίκληση του Αστικού Κώδικα, οι νοµικοί του Ταµείου τα ξέρουν, κι
ο Μανώλης κι ο Στέλιος,

αναγκάζεσαι πολλές φορές να επικαλεστείς σε

τέτοιες περιπτώσεις έξω από το καταστατικό σου σ’ αυτή τη συγκεκριµένη
στιγµή τον Αστικό Κώδικα προκειµένου να ξεπεράσεις κάποια προβλήµατα.
Το κυρίαρχο λοιπόν πρόβληµα ήταν αυτό, γι’ αυτό και έφτασες
σ’ αυτό το σηµείο να επικαλεστείς τον Αστικό Κώδικα. Εάν ο Μανώλης ξέρει
κάτι παραπάνω ή ο Στέλιος, ας το πουν.
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ΜΕΛΟΣ: (Τοποθέτηση εκτός µικροφώνου)
Ν. ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ: Τίποτε άλλο, αυτό µόνο σου λέµε, ν’ αναφέρουν
γνωµοδοτήσεις κτλ., δε θα καθίσουµε να κάνουµε αναλύσεις γι’ αυτό το
ζήτηµα, είναι θέµα ∆ιοικητικού Συµβουλίου.
(∆ιαλογικές συζητήσεις)
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: ∆εν ξέρω αν πρέπει να πω δυο πράγµατα νοµικά. Το 73 του
Αστικού Κώδικα µιλά πάντα για το θέµα της εν λειτουργία εκκαθάρισης που
ταιριάζει εν προκειµένω.
Κι εγώ σήµερα το συνειδητοποίησα εδώ, ότι δηλαδή υπάρχει µια
ιδιόρρυθµη κατάσταση σ’ εµάς, ότι είναι ένα Σωµατείο στο οποίο δε µπορούν
να εισαχθούν νέα µέλη, ότι πλέον ο αριθµός είναι πεπερασµένος, ότι τα έσοδα
είναι συγκεκριµένα, η περιουσία είναι συγκεκριµένη και πραγµατικά αυτό που
προσιδεάζει στη συγκεκριµένη περίπτωση είναι ότι το ∆ιοικητικό Συµβούλιο
µπορεί να ζητήσει από το ∆ικαστήριο την εν λειτουργία εκκαθάριση.
Αυτή η εν λειτουργία εκκαθάριση µπορεί να τραβήξει µέχρι που
δε θα υπάρξει καµία οικονοµική εκκρεµότητα για το υπό εκκαθάριση
Σωµατείο. ∆ηλαδή όσο υπάρχει µια εκκρεµότητα που πρέπει ν’ αποδοθούν
χρήµατα, όταν θα υπάρχει µια αγωγή εναντίον του υπό εκκαθάριση Νοµικού
Προσώπου το οποίο υφίσταται για τις ανάγκες της εκκαθάρισης, αυτό θα
υφίσταται και θα λειτουργεί.
Μέλη του θα είναι όλοι και συνεκκαθαριστές θα είναι όλα τα
µέλη τα οποία θ’ αποφασίζουν εν τη συνελεύσει και θα µπορούν να εκλέξουν
κι ένα διαχειριστικό όργανο το οποίο θα µπορεί και θα παίρνει αποφάσεις,
γιατί δε µπορεί να λειτουργεί η Γενική Συνέλευση, είναι δυσκίνητο όργανο,
είναι µεν το ανώτατο όργανο, αλλά είναι δυσκίνητο, θα µπορεί λοιπόν αυτό το
όργανο που θα εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση ν’ αντιµετωπίζει τα
τρέχοντα θέµατα που θ’ αφορούν την εκκαθάριση η οποία µπορεί να
διαρκέσει και 10 και 15 και 20 και 25 και 30 χρόνια.
Έχει συµβεί σε Ανώνυµες Εταιρείες πολλές φορές, το ζούµε
εµείς οι δικηγόροι, που τραβάνε πολλά χρόνια εκκαθαρίσεις. Εδώ πράγµατι
έχουµε µια ιδιόρρυθµη κατάσταση, καταλαβαίνω τους συναδέλφους µου που
τους ζητήθηκε η γνωµοδότηση και πραγµατικά σ’ αυτές τις περιπτώσεις
πρέπει να µην τα βλέπουµε τα πράγµατα κοντόφθαλµα. Πρέπει να ερχόµαστε
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κοντά στα προβλήµατα και να δίνουµε πάντα τη λύση που έχει το µικρότερο
κόστος. Κόστος υπάρχει σίγουρα, όλοι θα έχουµε ένα κόστος. Θα είναι όµως
το µικρότερο για όλους.
Και δε θα είναι κάποιοι που θα κλαίνε και άλλοι θα γελάνε, δε θα
είναι άλλοι που θα λένε ότι «εγώ αδικήθηκα». Μέχρι εδώ ό,τι έγινε έγινε, από
δω και πέρα όµως θ’ ακολουθήσει µια δίκαιη κατανοµή σε συγκεκριµένα
πράγµατα σ’ έναν πεπερασµένο αριθµό µελών, δε θα εισαχθούν άλλα, σε
συγκεκριµένα περιουσιακά στοιχεία που οι µεταβλητές θα έχουν να κάνουν
πάντα µε συγκεκριµένα µέλη τα οποία θα έχουν έναν συντελεστή
συγκεκριµένο ο οποίος δε θα µεταβάλλεται.
Αν µεταβληθεί η αξία του ακινήτου και θα έχουµε µια υπεραξία,
αυτή θα κατανέµεται αναλογικά όπως είπαµε και πριν. Αυτή λοιπόν είναι η
θέση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και νοµίζω, εµένα προσωπικά σα δικηγόρο
και οι γνωµοδοτήσεις των συναδέλφων, δεν έχει σηµασία αν είναι ο
Παπαδηµητρίου,

η

Πετρόγλου,

ο

Φωτάκης

ή

ο

Στρατήγης,

είναι

γνωµοδοτήσεις. Μπορεί να βρεθεί και αύριο ένας άλλος δικηγόρος και να πει
«εγώ το βλέπω διαφορετικά».
Ο δικηγόρος γνώµη εκφέρει, λέει µια άποψη. Λέει τη
γνωµοδότηση, δεν είναι δεσµευτική, είναι συµβουλευτική. Εµείς είµαστε αυτοί
που πρέπει να κατανοήσουµε το θέµα και πρέπει να πάρουµε την απόφαση.
Εµείς, σαν κυρίαρχο Σώµα.
Ο κ.Αγγελόπουλος έχει το λόγο.
Μ.

ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ:

Κατ'

αρχήν,

πιθανότατα

κάποιοι

από

τους

συναδέλφους να θυµούνται ότι η πρόταση αυτή όπως έρχεται σήµερα στο
∆ιοικητικό Συµβούλιο ήταν πρόταση δική µου αν θυµάµαι καλά τον Απρίλιο,
ξεκινώντας βέβαια κάτω από ένα άλλο σκεπτικό.
Όταν λοιπόν έκανα αυτή την πρόταση µου είπαν «αυτό δε
γίνεται». Και φτάνουµε µετά από 4-5 µήνες και αυτό που δε γινόταν, ξαφνικά
γίνεται. Αυτό εµένα µου δηµιούργησε κάποια ερωτηµατικά σε ό,τι αφορά τή
συνέπεια των λεγοµένων από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο. Και γίνοµαι πιο
λεπτοµερής: Φτάνουµε λοιπόν στο συγκεκριµένο σχέδιο συµφωνίας.
Κατ' αρχήν ένα Σωµατείο, ένα Ταµείο, πείτε το όπως θέλετε,
πρέπει να λειτουργεί σύµφωνα µε το καταστατικό του. Το καταστατικό του
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λοιπόν τι λέει, ποιο είναι το πνεύµα: Ότι σε τέτοιες κεφαλαιώδους σηµασίας
τροποποιήσεις ή µεταβολές ή πείτε το όπως θέλετε, απαιτείται µια αυξηµένη
πλειοψηφία των µελών οι οποίοι αποφασίζουν µε µυστική ψηφοφορία.
Στην περίπτωση αυτή λοιπόν τι έχουµε: Έχουµε µια δήλωση κ
των προτέρων, την οποία δεν την έχει επεξεργαστεί καθόλου η Γενική
Συνέλευση η οποία αποτελεί το κυρίαρχο όργανο όπως είπε και ο κ.
Φωτάκης, η οποία έρχεται επώνυµα, δηλαδή υπογράφουµε εάν τη δεχόµαστε
ή δεν την αποδεχόµαστε, δηλαδή καταργείται και η αρχή της µυστικής
ψηφοφορίας, αν το θεωρήσουµε αυτό το πράγµα ψηφοφορία.
ΜΕΛΟΣ: (Τοποθέτηση εκτός µικροφώνου)
Μ. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ: Αυτή τη στιγµή εγώ προσπαθώ να συζητήσω επί των
γεγονότων και ο καθένας ας έχει τις απόψεις του.
Αυτό το σχέδιο τι λέει; Ότι πρέπει να δώσουµε 90 εφάπαξ. ∆εν
πρέπει να δώσουµε 90 εφάπαξ, πρέπει να δώσουµε 40. Και παρ’ όλο που
εγώ είµαι µέσα στους 40, επειδή θα πάρω σύνταξη µετά από ένα χρόνο, παρ’
όλο που έχω δικαίωµα να υποβάλλω αίτηση αύριο, 2 ∆εκεµβρίου, εκεί το
Ταµείο θα εξακολουθεί να έχει έσοδα.
∆ηλαδή το ότι έχουµε υποχρέωση για τόσα εφάπαξ δεν είναι
σωστό και µέχρι να δοθούν αυτά τα εφάπαξ, δηλαδή ενώ παρουσιάζουµε µια
ταµειακή απαίτηση, µια στιγµιαία φωτογραφία, αυτή η φωτογραφία δεν ισχύει.
ρα λοιπόν εκεί εγώ πάλι έχω αµφιβολίες και λέω ότι «παιδιά, µας λέτε πάλι
πράγµατα τα οποία πιθανό να µην είναι έτσι».
Το Ταµείο επειδή λέει µέσα το καταστατικό του ότι κάποιος για
να πάρει εφάπαξ, πρέπει να βγει η απόφαση συνταξιοδότησης. Να δικαιωθεί
σύνταξης. Όταν κάποιος για κάποιο λόγο δε µπορεί να πάρει εφάπαξ σήµερα
αλλά θα πάρει µετά από ένα χρόνο, να κάνει την αίτηση, αυτό το πράγµα δεν
ισχύει. Απ’ τους 90 οι οποίοι φεύγουν, αυτοί που µπορούν να πάρουν εφάπαξ
σήµερα είναι 40. Και όχι 90.
Από κει και πέρα το τι µπορεί να γίνει; Έχω πρόταση, αν θέλει η
συνέλευση. Είµαι απόλυτος στο ότι πρέπει να εφαρµόζεται το καταστατικό. ∆ε
µπορούµε να κάνουµε επειδή µας βολεύει πράγµατα έξω από το καταστατικό.
Εάν το καταστατικό λέει α, β, γ, δ, θα γίνει α, β, γ, δ. Όχι επειδή δε µας αρέσει
διαλύουµε το Σωµατείο.

Και αν το ∆ιοικητικό Συµβούλιο πιστεύει ότι δε
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µπορεί να προωθήσει την πολιτική του, ας παραιτηθεί και ας ξαναγίνουν οι
εκλογές. Κι από κει και πέρα να βγουν κάποιοι άλλοι οι οποίοι έχουν µια
διαφορετική άποψη.
Έρχοµαι λοιπόν τώρα για να µην πολυλογώ στις προτάσεις. Οι
προτάσεις είναι δύο. Μία σύµφωνα µε το καταστατικό στην οποία δε
συµφωνώ, απλά την αναφέρω, µια πρόταση λοιπόν λέει ότι αυτοί οι οποίοι
δεν παίρνουν σύνταξη, δεν έχουν δικαίωµα να κάνουν αίτηση και δε
δικαιούνται σύνταξης, παύουν να είναι µέλη του Ταµείου και παίρνουν τις
εισφορές τους σύµφωνα µε το άρθρο τάδε που ανέφεραν προηγουµένως όλοι
οι συνάδελφοι.. Είπα ότι εγώ αυτό δεν το θεωρώ δίκαιο και δε συµφωνώ. Το
δήλωσα, αλλά όµως αυτό προβλέπει το καταστατικό.
Και µια δεύτερη πρόταση, που είναι η πρότασή µου η
πραγµατική, είναι ότι όπως δεν υπήρχε

παλαιότερα, στην παλαιότερη

νοµοθεσία η διαδικασία της αυτασφάλισης, θα µπορούσε να δηµιουργηθεί µία
διάταξη αυτασφάλισης, οι νοµικοί θα µε διορθώσουν, δε φιλοδοξώ εδώ να
είµαι ακριβολόγος, έτσι ώστε να προβλέπεται αυτασφάλιση των µελών, που
φεύγουν αλλά δε δικαιούνται εφάπαξ, έτσι ώστε οι υποχρεώσεις του Ταµείου
να κατανεµηθούν σε µεγαλύτερο χρόνο και να έχει τη δυνατότητα να µπορεί ν’
ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του.
Γιατί το ξαναλέω, το νούµερο το οποίο λέει «υποχρεώσεις 191
άτοµα, τόσα εφάπαξ» είναι λάθος. Και πάνω σ’ αυτό το λάθος, κάνουµε ένα
ολόκληρο σκεπτικό. Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Το λόγο έχει ο κ. Κολοκοτρώνης.
Ν. ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ: Μιχάλη όταν έκανες την πρόταση τότε, όπως
ισχυρίζεσαι, σχετικά µε αυτήν που ταυτίζεται, µε τη σηµερινή πρόταση του
∆ιοικητικού Συµβουλίου ήταν έξω από τη λογική του καταστατικού, ναι ή όχι;
Εµείς τότε πηγαίναµε βήµα-βήµα και κοιτούσαµε να περάσουµε τα θέµατα
των καταστατικών αλλαγών µε βάση αυτά που µας συνέφεραν σαν ∆ιοικητικό
Συµβούλιο και σαν Ταµείο και καταλήξαµε σήµερα, στη σηµερινή κατάσταση,
µη µπορώντας λοιπόν να βρούµε άλλη λύση
Ένα θα πω µόνο: Τα Ταµεία Πρόνοιας, ο κλάδος υγείας,
γενικότερα λοιπόν όλοι οι φορείς ασφάλισης, είναι Ταµεία τα οποία είναι προς
συµφέρον του ίδιου του εργαζόµενου. Εάν λοιπόν επιδιώκουµε αυτασφάλιση
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να την καλύπτουµε µέσα από τη δική µας συµµετοχή και όχι να τη ζητάµε να
την καλύπτει ο εργοδότης, τότε δεν έχει νόηµα. Αυτό µόνο έχω να σου πω.
Και το τρίτο το σηµαντικότερο, µη βάζουµε το προσωπικό
συµφέρον, αυτό που είπε ο Μανώλης προηγουµένως πάνω από το
συλλογικό. Επιµένω, όλοι έχουµε κόστη, αλλά µην κοιτάµε να µπαλώσουµε
το δικό µας προσωπικό µε το γενικό συλλογικό έτσι όπως µας βολεύει.
ΣΤ. ΚΟΥΤΣΟΠΑΝΑΓΟΣ: Λοιπόν, Μιχάλη,

πάνω σ’ αυτά που είπες, η

πρόταση την οποία όντως τη διατύπωσες κι όπως τα έχουµε πει
επανειληµµένως, το ξαναείπα κι εγώ, ενδεχοµένως όταν την έκανες αυτό που
πήραµε ήταν ότι µπορεί να γίνει µια εκκαθάριση. Και σου είπα ότι δε µπορεί
να γίνει γιατί θα µας µπλοκάρουν λόγω των δικών και δεύτερον λόγω του
κτιρίου.
Ενδεχοµένως από κει και πέρα, όπως ξαναείπα πριν, δεν το
εξετάσαµε τόσο αν θέλεις καλύτερα σε νοµική βάση, να δούµε κάπως
καλύτερα την πρότασή σου. Αλλά από τότε µέχρι σήµερα έχουν µεσολαβήσει,
υπάρχει ήδη µια αµετάκλητη απόφαση Εφετείου, από τις δίκες δηλαδή έχουµε
µια αµετάκλητη απόφαση Εφετείου, έχουµε δυο καινούργιες αποφάσεις
Εφετείου, αµετάκλητη έχουµε µόνο µία, υπάρχει απόφαση του Πρωτοδικείου
ήδη την οποία την έχουµε πάλι κερδίσει απ’ αυτούς, έχουν µεσολαβήσει και
κάποια άλλα πράγµατα από τότε µέχρι τώρα.
Όπως ξαναείπα, η πρόταση είναι όπως την έκανες, δηλαδή στην
ουσία είναι αυτή που έκανες εσύ, αλλά όταν απορρίφθηκε τότε, απορρίφθηκε
για κάποιους συγκεκριµένους λόγους. Εξετάστηκε αν το θέλεις και καλύτερα
νοµικά τώρα, πώς µπορεί να δέσει και πώς µπορεί να προχωρήσει και
προχωράµε σ’ αυτό το πράγµα. Εγώ δε θα σου πω αν είναι ώριµες ή δεν
είναι ώριµες οι συνθήκες.
Όσο υπάρχει το θέµα που λες για το αν θα πρέπει να πάρουν
πίσω τις εισφορές και για το θέµα της αυτασφάλισης κι όλα αυτά, υπάρχουν
εδώ απόψεις οι οποίες έρχονται και µας λένε, και στο νοµικό σύµβουλο ότι
«αυτό το πράγµα δε σηµαίνει ότι µπορεί να κερδηθεί από το Ταµείο, µπορεί
να έρθει αύριο µεθαύριο και να δώσει έντοκα και αυτό το εφάπαξ».
Και το ζήτηµά µας είναι να το πούµε διαφορετικά, δεν είναι να
οδηγήσουµε όλο τον κόσµο σε δίκες και στα ∆ικαστήρια. Το ζήτηµα είναι αν
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µπορούµε να βρούµε κάποιες λύσεις οι οποίες να είναι µε το µικρότερο
δυνατό κόστος για όλους µας, να µπορέσουµε να προχωρήσουµε. Αυτό ήταν
το πνεύµα του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, αυτό είναι το πνεύµα της πρότασης
την οποία κάναµε.
Σε αυτό το πλαίσιο έγιναν µία βελτίωση και προτάσεις τις οποίες
είπα εγώ τις επόµενες. Εδώ είναι το Σώµα, πέρα και από τις προτάσεις αυτές
που κάναµε, µπορεί ν’ αποφασίσει ή να τις δεχθεί να πάνε κι αυτές

σε

πανελλαδική ψηφοφορία ή να µην πάνε σε πανελλαδική ψηφοφορία.
Όσο για το άλλο που είπες ότι υπάρχει αυτή η πρόταση την
οποία υπέγραψαν, ναι, υπάρχει αυτή η πρόταση η οποία υπογράφηκε, αλλά
από κει και µετά θα πάει και σε πανελλαδική ψηφοφορία αυτό το πράγµα.
ΜΕΛΟΣ: Ποιος µιλάει για πανελλαδική;
ΣΤ. ΚΟΥΤΣΟΠΑΝΑΓΟΣ: Σε πανελλαδική ψηφοφορία είναι απαιτούµενο να
πάει αφού συζητάµε για το δεύτερο βήµα. Το πρώτο βήµα ήταν η συλλογή...
ΜΕΛΟΣ: Για τι πράγµα; Τι απόφαση παίρνεις; ∆εν κάνεις καταστατικές
αλλαγές…
(∆ιαλογικές συζητήσεις)
ΣΤ. ΚΟΥΤΣΟΠΑΝΑΓΟΣ: Το θέµα είναι αν αυτό το πράγµα που εµείς
καταλάβαµε ότι δε µπορεί να προχωρήσει στο Ταµείο επειδή δύο πράγµατα
συνέβησαν, µην τα ξεχνάµε, το πρώτο πράγµα που συνέβη εδώ κι ένα χρόνο
που ταλανιζόµαστε, είναι ότι φώναζε αυτό το έρηµο το Συµβούλιο, «θέλουµε
καταστατικές αλλαγές».
Κλειστά πρακτικά
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Λοιπόν, υπάρχει µια απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου που
όλη της την έκφανση δεν την ξέρω, δεν τη γνωρίζω. Επειδή όµως έχουν
ειπωθεί ορισµένα που άπτονται της νοµικής και του Αστικού Κώδικα, θέλω να
πω ορισµένα πράγµατα.
Είναι ένα Σωµατείο που έχει ένα

καταστατικό. Τι είναι το

καταστατικό µε λίγα λόγια; Είναι ένας κανονισµός που έχουν συµφωνήσει τα
µέλη να ισχύει, να τηρείται. Όµως όταν υπάρχουν κενά στο καταστατικό,
ισχύει ο νόµος που είναι ισχυρότερος. Εδώ λοιπόν τι έχει συµβεί: Έχουµε µια
ιδιόρρυθµη περίπτωση, έχουµε ένα Σωµατείο το οποίο ουσιαστικά επειδή νέα
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µέλη δεν εισέρχονται µε δεδοµένα περιουσιακά στοιχεία, είναι κλειστό, πάµε
εν τοις πράγµασι σε µια εν λειτουργία εκκαθάριση.
∆ε σηµαίνει ότι διαλύεται το Σωµατείο, αυτή η εν λειτουργία
εκκαθάριση, κατανοώ τους συναδέλφους που πρότειναν αυτή τη λύση, είναι
αυτή που προσιδεάζει

καλύτερα σ’ αυτό το µόρφωµα που είτε λέγεται

Σωµατείο είτε όπως αλλιώς λέγεται. Τι συµβαίνει

τώρα: Όταν πάµε να

τροποποιήσουµε ένα καταστατικό, επειδή το έχω κάνει πάρα πολλές φορές,
εκατοντάδες φορές και στο Μονοµελές Πρωτοδικείο, παλιότερα στο
Πολυµελές, αργότερα στο Μονοµελές όπου γινόταν µε προσδιορισµό
δικασίµου κτλ., τώρα έχει πάει στον Ειρηνοδίκη.
Ο Ειρηνοδίκης, όταν πας να τροποποιήσεις το καταστατικό,
όταν έχουµε εδώ πέρα µια απόφαση που τίθεται σε λειτουργία εν εκκαθαρίσει
το Σωµατείο, σου ζητάει το πρακτικό της Γενική Συνέλευση . ∆ε σου ζητάει
τίποτε άλλο. Αν του πας δηλαδή του Ειρηνοδίκη ή του δικαστή πριν στο
Πολυµελές ένα αποτέλεσµα πανελλαδικής ψηφοφορίας, θα σου «τι είναι
αυτό;». ∆εν προβλέπει το καταστατικό πανελλαδική ψηφοφορία.
Αν το ∆ιοικητικό Συµβούλιο έχει αποφασίσει ότι πρέπει επειδή
είναι τέτοια η λειτουργία του Σωµατείου µε µέλη σε όλη την Ελλάδα, που
εµένα δε µε βρίσκει σύµφωνο, ότι πρέπει σ’ αυτήν εδώ την απόφαση της
Γενικής Συνέλευσης να δώσει µια άλλη βαρύτητα που τη θεωρώ υπερβολική
και θα περιπλέξει τα πράγµατα και θα ταλανίσει την ιστορία και δε θα µας
οδηγήσει, θα το δείτε αυτό, σε απτό αποτέλεσµα.
Αυτό που έπρεπε εµείς να κάνουµε τώρα είναι να κάνουµε ένα
πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης εις τριπλούν, να δώσουµε το καταστατικό
το παλαιό στον Ειρηνοδίκη µαζί µε το πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης εις
τριπλούν, τα µέλη του τελευταίου ∆ιοικητικού Συµβουλίου εις τριπλούν µε τη
σχετική απόφαση για τη Γενική Συνέλευση και ο Ειρηνοδίκης µε βάση όλα
αυτά τα έγγραφα θα προχωρήσει χωρίς δικάσιµο πλέον, τα εξετάζει στο
γραφείο του και µέσα το πολύ σε δυο, σε τρεις µέρες, έχει εκδώσει µια
εγκριτική απόφαση και καταχωρεί την πράξη του στο βιβλίο Σωµατείων που
τηρείται πλέον στο Ειρηνοδικείο γιατί µεταφέρθηκε η αρµοδιότητα.
Αυτό γίνεται τώρα. Από κει και πέρα όλα αυτά που ακούω εγώ
για πανελλαδικές ψηφοφορίες δεν ισχύουν. Όπως επίσης δεν άκουσα παρά
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µία µόνο πρόταση, υπάρχει αυτή η συµφωνία που είχε αποτυπωθεί κι έχει ένα
ισχυρό πλειοψηφικό ρεύµα, έχει αποτυπωθεί κι έχουν συνυπογράψει
συνάδελφοι.
Θέλω να πω ότι εδώ η µυστική ψηφοφορία γίνεται όταν
υπάρχουν εναλλακτικές λύσεις, υπάρχουν θέµατα τα οποία

πραγµατικά

δίνουν τη δυνατότητα και τα µέλη δεν πρέπει να υποστούν επηρεασµό γιατί
υπάρχει µια εργοδοσία που τα πιέζει. Εδώ δεν έχουµε τέτοια θέµατα να
µπούµε σε µυστική ψηφοφορία. Ποιος ο λόγος να µπούµε

σε µυστική

ψηφοφορία; Μας πιέζει κανένας και εξαρτώµεθα από κάποιον αν θα
ψηφίσουµε για τη λειτουργία εκκαθάρισης του Σωµατείου;
∆ηλαδή ποιος το προβλέπει αυτό, τη µυστική ψηφοφορία;
Ξανατονίζω, εφ' όσον η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που είναι το
κυρίαρχο όργανο δεν αντιβαίνει στο καταστατικό που είναι η συµφωνία των
µελών, εφ' όσον υπάρχει ασάφεια στο καταστατικό, έρχεται ο νόµος, έρχεται
το άρθρο 73 που τι λέει: Ότι µπορεί το ∆ιοικητικό Συµβούλιο ν’ αποφασίσει,
παραπέµποντας τη Γενική Συνέλευση στην εκκαθάριση εν λειτουργία του
Σωµατείου. Αυτό αποφασίζεται. ∆ε βλέπω κάτι άλλο εγώ εδώ. Κι όποιος δε
µε καταλαβαίνει ας µε ρωτήσεις.
Γ. ΤΑΣΣΗΣ: Επιπρόσθετα ήθελα να πω αγαπητοί συνάδελφοι του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου ότι έχεις τη δεδηλωµένη 115 συναδέλφων, άρα λοιπόν δε
µπορείς να πας σε µια Γενική Συνέλευση και να ζητάς. Τι να ζητήσεις; Να σου
ξαναεπιβεβαιώσει ότι συµφωνεί µε αυτά τα 115;
Β. ΤΖΑΝΝΕΤΑΚΟΣ: Κι εγώ πιστεύω ότι δε χρειάζεται καθολική ψηφοφορία
από τη στιγµή που υπάρχει µια δεδηλωµένη των 115 ατόµων, ευελπιστούµε
να πάνε στα 150. Εγώ δεν το πιστεύω αυτό το πράγµα.
Εφ' όσον δε χρειάζεται, αυτή τη στιγµή έχουµε µια απαρτία,
προφανώς µια πρόταση θα υπερψηφισθεί και εποµένως είναι µια λύση
σήµερα που µπορέσαµε και είχαµε απαρτία, να δοθεί µια λύση και να
προχωρήσουµε γιατί ο χρόνος δεν είναι υπέρ ηµών.
Ι. ΤΙΛΚΙΤΖΗΣ: Αν απαιτηθεί και ο Ειρηνοδίκης ζητήσει κάτι τέτοιο, τότε θα
πάµε. Γιατί να µπαίνουµε σε µια διαδικασία που µπορεί να µας δηµιουργήσει
προβλήµατα; Για σκεφτείτε, χωρίς άλλη πρόταση, πάµε µε µία και βγαίνουν
70, 80 άτοµα και λένε «όχι». Τι κάνουµε εκείνη τη στιγµή;
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Η. ΣΚΕΥΟΦΥΛΑΞ: Συγνώµη, η έννοια της πανελλαδικής ψηφοφορίας δεν
ήταν ταµπού ή ένα βίτσιο του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, είναι πρόταση νοµικού
συµβούλου που χρησιµοποιήθηκε ώστε να έχει βαρύτητα όλο αυτό το
έγγραφο.
Γ. ΤΑΣΣΗΣ: (Ερώτηση εκτός µικροφώνου) Ερώτηµα: Αυτή ή ψηφοφορία θα
χρειάζεται το 70%;
Η. ΣΚΕΥΟΦΥΛΑΞ: Όχι. Επαναλαµβάνουµε, κάνουµε µια ψηφοφορία για να
ισχυροποιήοσουµε το έγγραφο που έχουµε προσυπογράψει. ∆εν είναι µια
ιστορία που θέλουµε να ταλανίζουµε τον κόσµο µε ψηφοφορίες.
Γ. ΤΑΣΣΗΣ: ∆εν ισχυροποιείται όµως.
Η. ΣΚΕΥΟΦΥΛΑΞ: Γρηγόρη, δεν ήσουν παρών. Ο Μανώλης εξέφρασε µια
άποψη, πριν να έρθουµε εδώ, πριν να πάρουµε αυτή την απόφαση έχουµε
πάρει αποφάσεις από δυο άλλους δικηγόρους και µας λένε «για να το πάτε
µέχρι τέλος το τρένο, για να πάτε στον Ειρηνοδίκη να βγάλετε αυτή τη θετική
απόφαση, θέλει και αποτέλεσµα πανελλαδικής ψηφοφορίας». Να µην τα
µπλέξουµε, να είναι όπως είναι, να το δεχθούµε αυτό,
Ο Στέλιος κάτι ρώτησε, αν απαιτείται 70% ή 80% ή 90%. ∆ε
µιλάµε ούτε για διάλυση ούτε για εκκαθάρισή ούτε για καταστατικές αλλαγές.
Μιλάµε για απόφαση µιας Γενικής Συνέλευσης που επαναλαµβάνω, έχει ένα
θέµα: Τύχη της περιουσίας του ΑΤΑΠ-ΕΤΒΑ µετά τις νέες εξελίξεις. Με αυτό
το πράγµα λοιπόν θέτουµε σε πανελλαδική ψηφοφορία..
(∆ιαλογικές συζητήσεις)
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Εγώ τοποθετήθηκα εξαρχής και µίλησα ότι το καταστατικό έχει
ένα κενό. ∆ε µίλησα για τροποποίηση του καταστατικού. Μίλησα εν ενεργεία
εκκαθάριση του Σωµατείου. Αν θεωρηθεί η τροποποίηση του καταστατικού,
πρέπει να πούµε ποια άρθρα τροποποιήσουµε. Είπαµε ότι τροποποιήσουµε
άρθρα; Εγώ δεν άκουσα κάτι τέτοιο. Πώς πάµε λοιπόν για τροποποίηση;
Άρα λοιπόν να ξεκαθαρίσουµε: Αν κάνουµε τροποποίηση του
καταστατικού και µιλάµε για διάλυση και εκκαθάριση τότε χρειάζεται αυτό που
προβλέπει το σχετικό άρθρο, το 11. Αν όµως πρόκειται για συµπλήρωση
κενού, τότε δε µιλάµε γι’ αυτή την περίπτωση. Τότε δε χρειάζεται καν να
κάνουµε τροποποίηση του καταστατικού. Μόνο η απόφαση της Γενικής
Συνέλευσης. Αυτό νοµίζω εγώ και ακούω απόψεις.
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Ν. ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ: Συγνώµη λίγο, βάζουµε κάποιους προβληµατισµούς
παιδιά γιατί ακόµα µας βλέπετε λίγο απροετοίµαστους, αλλά όλα αυτά
βγαίνουν σιγά-σιγά στη φόρα. Ψάχνουµε να βρούµε την καλύτερη δυνατή
λύση. Υπάρχει µια γνωµάτευση εδώ, λέει ότι µε βάση το άρθρο 105 του
Αστικού Κώδικα, προϋπόθεση για να πάµε σε εκκαθάριση εν ενεργεία,
χρειάζεται η έγκριση του 1/5 των µελών του ΑΤΑΠ. Η αίτηση στον Ειρηνοδίκη
θα γίνει από το 1/5 των µελών του ΑΤΑΠ.
Σας λέω λοιπόν εγώ τώρα, µέσα στη σηµερινή συνέλευση που
είµαστε οριακά, είµαστε 60 άτοµα και αποτελούµε οριακά το 1/5..
(∆ιαλογικές συζητήσεις)
ΣΤ. ΚΟΥΤΣΟΠΑΝΑΓΟΣ: Λοιπόν συνάδελφοι µε το νοµικό που εξετάσαµε, το
συζητήσαµε το θέµα πώς µπορούµε να κινηθούµε κι όλα αυτά, αυτό που µας
είπε είναι ότι ναι µεν µπορεί να υπογράψεις να έχεις τα άτοµο, δηλαδή το
ποιοι συµφωνούν να εκδηλώσετε την πρόταση, από κει και µετά καλό είναι
όλο αυτό το σκεπτικό να επικυρωθεί µε απόφαση συνέλευσης και από κει και
πέρα αυτό που λέµε είναι να παρθεί απόφαση συνέλευσης και επειδή όλες
τις αποφάσεις

των συνελεύσεων τις πηγαίνουµε σε πανελλαδικές

ψηφοφορίες, γι’ αυτό ήταν το σκεπτικό.
(∆ιαλογικές συζητήσεις)
ΣΤ. ΚΟΥΤΣΟΠΑΝΑΓΟΣ: ∆εν είναι καταστατική αλλαγή, ότι δεν το πάµε σαν
καταστατική αλλαγή αυτό είναι δεδοµένο. Όταν λέµε ότι θέλουµε τους 191,
λέµε ότι θέλουµε τους 191 να τους έχουµε µαζί µας.
(∆ιαλογικές συζητήσεις)
Ι. ΤΙΛΚΙΤΖΗΣ: Ρωτάω το εξής: Πείτε ότι πάµε σε πανελλαδική και λέµε,
εκκαθάριση εν λειτουργία. Και σας λέω ότι πάνε: Πρώτη περίπτωση, 60 κατά.
Το δεύτερο, υπάρχει περίπτωση κάποιος ν’ αµφισβητήσει αυτή τη διαδικασία
της πανελλαδική γιατί σου λέει τι κάνεις, κάνεις τροποποίηση του
καταστατικού; Τι απόφαση είναι αυτή; Σε ποια εναλλακτική; Γιατί αφού έχεις
115 υπογραφές, ξεπερνά το 50%; Γιατί πας σε πανελλαδική; Και έχεις µια
απόφαση της Γενικής Συνέλευσης θετική.
Κλειστά πρακτικά
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ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Όπως µπήκε το θέµα, εκφράζω µια άποψη, δεν ξέρω τι έχει
αποφασίσει το ∆ιοικητικό Συµβούλιο στο διαδικαστικό, αν θα πρέπει να
επακολουθήσει πανελλαδική ψηφοφορία, θεωρώ ότι είναι µια σηµαντική
απόφαση, όµως είναι σηµαντική απόφαση που µιλάµε για λειτουργία του
Συλλόγου. ∆ηλαδή διαπιστώνουµε ότι υπάρχει ένα κενό και λαµβάνουµε µια
απόφαση που έχει να κάνει µε τρία σηµεία και προχωράµε σε λειτουργία που
µπορεί να διαρκέσει πάρα πολύ καιρό και είπα µήπως θα προχωρήσει η
ιστορία.
Αν λοιπόν θεωρηθεί ότι δεν πρόκειται

για τροποποίηση του

καταστατικού, έτσι το βλέπω εγώ, θέλω ν’ ακούσω κι άλλες απόψεις, πάµε
όπως πάµε. Είπα και πριν, στα θέµατα που διαβάζω εδώ δεν άκουσα για
τροποποίηση του καταστατικού ούτε για διάλυση του Συλλόγου. Αν έµπαινε το
θέµα έτσι θα διάβαζα τη σχετική διάταξη του καταστατικού µε τις αποφάσεις
της Γενικής Συνέλευσης και πώς λαµβάνονται και εκεί που απαιτείται µυστική
και πανελλαδική ψηφοφορία, πρέπει να γίνει.
Όµως στα θέµατα που έχω µπροστά µου δεν είδα τροποποίηση
του καταστατικού. Και επιµένω. Αν το ∆ιοικητικό Συµβούλιο τώρα πήρε µια
απόφαση και είπα και πριν, που θέλει να δώσει µια µεγαλύτερη βαρύτητα σε
µια απόφαση που τα µέλη του Σωµατείου είναι συγκεκριµένα, νοµίζω ότι αυτή
η Γενική Συνέλευση είναι αντιπροσωπευτική.
Υπάρχει εξάλλου και µια επκεφρασµένη ήδη αποτυπωµένη
έγγραφη συµφωνία. Νοµίζω λοιπόν ότι έχει µπει µια πρόταση του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου, αυτό πρέπει να δούµε πρώτα, η οποία πρέπει να µας πει το
Σώµα πόσοι συµφωνούν µε τη συµφωνία αυτή που έχει αποτυπωθεί και
έγγραφα και στην οποία έχουν συµφωνήσει 115 µέλη. Πόσοι συµφωνούν, να
σηκώσουν το χέρι τους.

∆ιεξάγεται ψηφοφορία δι’ ανατάσεως της χειρός

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Έχουµε 2 κατά.
Η πρόταση εγκρίνεται κατά πλειοψηφία των παρόντων, µε
2 αρνητικές ψήφους.
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ΜΕΛΟΣ: (Τοποθέτηση εκτός µικροφώνου)
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: ∆εν υπάρχει θέµα απαρτίας.
απόφαση

Ελήφθη µόλις πρόσφατα µια

όπως έχει αποτυπωθεί και έγγραφα και έχει σταλεί και έχουν

συµφωνήσει τα 115 µέλη. Μ’ αυτή λοιπόν την πρόταση τάσσεται κατά
πλειοψηφία το Σώµα σήµερα.
Πάµε στο 3ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης. Σ’ αυτό το κοµµάτι θα
ειπωθούν τα θέµατα αυτά

που ειπώθηκαν και πριν. ∆ηλαδή πώς θα

υλοποιηθεί αυτή η συγκεκριµένη απόφαση.

3ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ
«Λοιπά ζητήµατα που αφορούν την υλοποίηση των αποφάσεων
σχετικά µε το θέµα 2»

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ακούω προτάσεις για τον τρόπο υλοποίησης. Πρώτα από το
∆ιοικητικό Συµβούλιο, τι έχει αποφασίσει το ∆ιοικητικό Συµβούλιο
ΣΤ. ΚΟΥΤΣΟΠΑΝΑΓΟΣ:

Η απόφαση που είχαµε πάρει σα ∆ιοικητικό

Συµβούλιο σε συµφωνία µε το νοµικό ο οποίος επεξεργάστηκε την όλη
διαδικασία, αυτό που είπαµε να προχωρήσουµε και να πάµε παρακάτω είναι
ότι έχουµε το κείµενο αυτό της συµφωνίας, έχει βγει στον αέρα κι από κει και
πέρα κάνουµε απόφαση Γενικής Συνέλευσης και πανελλαδική ψηφοφορία.
Αυτό ήταν το σκεπτικό, µ’ αυτό το σκεπτικό συνεδριάσαµε, µ’
αυτό το σκεπτικό ήρθαµε εδώ.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο εκφράζεται σαν όργανο. Εδώ ο
Πρόεδρος εκφράζει την πρόταση που έχει αποφασίσει το ∆ιοικητικό
Συµβούλιο στη Γενική Συνέλευση. Εσύ λοιπόν εκφράζεις το Σώµα, το
∆ιοικητικό Συµβούλιο δηλαδή, και προτείνεις στη Γενική Συνέλευση.
ΣΤ. ΚΟΥΤΣΟΠΑΝΑΓΟΣ: Βεβαίως. Αυτό είναι η απόφαση της Γενικής
Συνέλευσης. Από κει και πέρα µπορεί ν’ αποφασίσει η Γενική Συνέλευση.
Ν. ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ: Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο πήρε την απόφαση αυτή
σχετικά µε το να σταλεί το θέµα σε πανελλαδική ψηφοφορία γιατί το θεωρεί
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πολύ σηµαντικό όπως θεωρεί και τις καταστατικές αλλαγές. Όπως οι
καταστατικές αλλαγές πηγαίνουν σε πανελλαδική ψηφοφορία, το ίδιο..
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: ∆εν είναι καταστατική αλλαγή αυτό.
Ν. ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ: Συγνώµη, να ολοκληρώσω. Εγώ δεν ανέφερα ότι είναι
καταστατική αλλαγή. αναφέροµαι στη σηµασία του συγκεκριµένου θέµατος. Γι’
αυτό ζητάµε να έχουµε πολύ πιο ισχυρή θέση απέναντι στον Ειρηνοδίκη
προκειµένου να κατοχυρώσουµε τη συγκεκριµένη. Αυτή ήταν η λογική του
∆ιοικητικού Συµβουλίου και µε αυτό εµείς προτείνουµε στη Γενική Συνέλευση
αυτή τη συγκεκριµένη πρόταση. Από κει και πέρα αν αποφασίσει η Γενική
Συνέλευση κάτι άλλο, κάτι άλλο..
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Λοιπόν, αυτή είναι η πρόταση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και
ακούω τοποθετήσεις πάνω σ’ αυτή την πρόταση.
Σ. ΣΤΡΑΤΗΓΗΣ: Εάν πάτε σε ψηφοφορία, θα πρέπει να δούµε πού
προβλέπεται αυτή η ψηφοφορία. ∆ηλαδή είτε θα θεωρήσουµε ότι είναι
καταστατική αλλαγή και πάµε µε τις αυξηµένες, ή εφ' όσον δεν είναι
καταστατική αλλαγή, σαν τι θα την κάνεις την ψηφοφορία; Γιατί θα την κάνεις;
Πού προβλέπεται αυτή η ψηφοφορία; Την προβλέπει ο Αστικός Κώδικας; Όχι.
Προβλέπει απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.
ΜΕΛΟΣ: Ο Αστικός Κώδικας ζητά πλειοψηφία προκειµένου να πάρει µια
απόφαση. Εµείς την ενισχύσουµε αυτή µε την πανελλαδική.
Σ. ΣΤΡΑΤΗΓΗΣ: ∆εν το προβλέπει. Αυτή είναι µια διαδικασία που δεν την
προβλέπει

το καταστατικό, για µη καταστατικές τροποποιήσεις. Μόνο για

καταστατικές αλλαγές προβλέπεται αυτή η ψηφοφορία και για κάποια άλλα
θέµατα που δεν πρόκειται εδώ πέρα..
(∆ιαλογικές συζητήσεις)
Μ. ΚΟΥΤΟΥΛΑΚΗ: Το ότι θα τεθεί το Σωµατείο, το Ταµείο µας σε εκκαθάριση
εν λειτουργία δεν είναι πιο ισχυρό από µια τροποποίηση του καταστατικού;
∆εν είναι πιο σηµαντική µεταβολή αυτή; Άρα µ’ αυτή την έννοια δεν είναι
καλύτερο να πάει σε πανελλαδική; Θα είναι πιο ισχυρό.
Επίσης νοµίζω ότι καλύτερο είναι, εγώ συµφωνώ µε το
∆ιοικητικό Συµβούλιο, µε τον κ. Κουτσοπανάγο, µε τον κ. Κολοκοτρώνη, µε
τον Ηλία, νοµίζω ότι ναι µεν φεύγουν οι συνάδελφοι που φεύγουν, αλλά καλό
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είναι να µη γίνουν κινήσεις άρπα κόλλα γιατί είναι σηµαντικές αποφάσεις
αυτές και είναι για όλους µας, και για εκείνους που φεύγουν και για εκείνους
που µένουν. ∆εν το λέω επειδή εγώ µένω και έχω ας πούµε µπροστά µου 10
χρόνια, σέβοµαι εξίσου τους συναδέλφους που θα φύγουν, άλλωστε το έχω
υπογράψει εγώ αυτό, την πρόταση.
Αλλά νοµίζω ότι καλύτερο είναι να µη γίνουν κινήσεις άρπα
κόλλα προκειµένου να δοθούν λύσεις στο πόδι.
Χ. ΚΟΝΤΟΓΟΥΡΗΣ: Φοβάµαι ότι ξαναγυρνάµε πίσω για να βρούµε τι; Την
άκρη του νήµατος; Είναι ξεκάθαρο, αυτοί που δεν έρχονται να ψηφίσουν,
αυτοί που δεν υπογράφουν τη συµφωνία, είναι συνάδελφοι που δε θα έρθουν
ποτέ στη Γενική Συνέλευση και δεν τους ενδιαφέρει αυτή η άποψη. Αν είχαν
κάποια άλλη άποψη θα τη διατύπωναν.
Εδώ εµείς δεν πάνε να καλύψουµε αυτούς τους συναδέλφους
τους 20, τους 30, τους 40, τους 50. Πάµε να καλύψουµε όλους τους
συναδέλφους που θέλουν να δοθεί µια λύση. Από τη στιγµή λοιπόν που
υπάρχει µια ισχυρή πλειοψηφία, σεβόµαστε την ισχυρή αυτή πλειοψηφία,
υποστηρίζουµε τη θέση τους και την άποψή τους και αυτήν προωθούµε.
Τελεία και παύλα.
Όποιος

ήθελε

να

προστατεύσει

τον

εαυτό

του

ή

να

προστατεύσει και τους άλλους, ας ήταν εδώ πέρα να έκανε την πρότασή του
και να υποστήριζε την άποψή του.
Β. ΤΖΑΝΝΕΤΑΚΟΣ: Ο Χάρης µε τον τρόπο που τα λέει µε υπερκάλυψε, εγώ
θα ξαναπώ ότι αυτή τη στιγµή έχουµε µια συντριπτική πλειοψηφία Γενικής
Συνέλευσης. Όταν λοιπόν, αν προχωρήσει σε µία καθολική ψηφοφορία, τότε
δε θα υπάρχει τέτοια πλειοψηφία, φάνηκε από τη δήλωση, έχουµε αυτά τα
άτοµα τα οποία ουσιαστικά µας µπλοκάρουν εδώ και πάρα πολλούς µήνες.
Τι θέλουµε δηλαδή αυτή τη στιγµή; Όχι θα ενισχύσουµε τη θέση
µας, αλλά θα την υποβαθµίσουµε. Εγώ αυτό πιστεύω. Ευχαριστώ.
Ι. ΤΙΛΚΙΤΖΗΣ: Αφού αυτοί που θα ψηφίσουν κατά, δεν τους ενδιαφέρει, δεν
έρχονται εδώ, ας µην τους δώσουµε τη βάση και τον τσαµπουκά να πάνε και
να παίξουν µε την απόφαση αυτή. ∆ηλαδή µην τους δώσουµε το δικαίωµα ν’
ανατρέψουν µια παµψηφεί σχεδόν απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.
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Αν ενδιαφέρονταν ας έρχονταν εδώ να τελειώσουµε. Γι’ αυτό
και πιστεύω ότι αυτή τη στιγµή θα πρέπει να πάµε µε απόφαση της Γενικής
Συνέλευσης

που είναι το ανώτατο όργανο και δε µας απαγορεύει

οποιοδήποτε άρθρο του καταστατικού να κάνουµε αυτή την κίνηση.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Έχει ολοκληρωθεί η συζήτηση για το 3ο θέµα συνάδελφοι.
Υπάρχουν δυο προτάσεις. Η πρόταση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου που λέει
ότι πρέπει την απόφαση αυτή που έλαβε η συνέλευση να την πάµε σε
πανελλαδική ψηφοφορία και υπάρχει και η δεύτερη πρόταση που εκφράστηκε
εδώ από τους συναδέλφους της Γενικής Συνέλευσης, που λέει ότι αυτό το
πράγµα δε θα ωφελήσει τελικά, αλλά θα είναι πραγµατικά ένας λόγος ώστε να
µην οδηγηθούµε σε καµία λύση και να έχουµε µια τροχοπέδη και να µην
οδηγηθούµε πουθενά.
Ποιοι είναι αυτοί που ψηφίζουν υπέρ της πρότασης υλοποίησης
που πρότεινε το ∆ιοικητικό Συµβούλιο στη Γενική Συνέλευση;

∆ιεξάγεται ψηφοφορία δι’ ανατάσεως της χειρός

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Έχουµε 7 ψήφους υπέρ της πρώτης πρότασης.
Ποιοι ψηφίζουν την πρόταση που βγήκε από τη Γενική
Συνέλευση που λέει ότι σαφέστατα δε χρειάζεται.

∆ιεξάγεται ψηφοφορία δι’ ανατάσεως της χειρός
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ποιοι απέχουν από την ψηφοφορία; Ένας απέχει από την
ψηφοφορία.

Συνάδελφοι εγκρίνεται κατά πλειοψηφία η πρόταση που
βγήκε από τη Γενική Συνέλευση, ότι εξουσιοδοτείται το ∆ιοικητικό
Συµβούλιο να προβεί µε τον τρόπο που χάραξε η Γενική Συνέλευση
στην υλοποίηση, δηλαδή να εξουσιοδοτηθεί δικηγόρος ο οποίος θα
προβεί στις απαραίτητες ενέργειες στον Ειρηνοδίκη.
Η. ΣΚΕΥΟΦΥΛΑΞ: Σε περίπτωση που ο Ειρηνοδίκης δεν αποφανθεί ότι
έχουµε σωστά αποφανθεί ως Γενική Συνέλευση, τι γίνεται µετά;
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∆εύτερο και βασικότερο: Μεταξύ των άλλων

κειµένων

συµφωνίας, και θα παρακαλούσα να έχω την έγκριση της Γενικής
Συνέλευσης, λέµε µεταξύ άλλων, εξόφληση του εφάπαξ που χρωστάει το
ΑΤΑΠ σε 8 άτοµα, µετοχές και οµόλογα.
Άρα θα παρακαλούσα πριν από οποιαδήποτε ενέργεια, γιατί στο
Ειρηνοδικείο θα πάµε µε αυτό

το κείµενο συµφωνίας και µόνο και την

απόφαση της πανελλαδικής, να πάρει απόφαση η Γενική Συνέλευση για
εξόφληση αυτών των ανθρώπων ώστε να µην κάνουν παρέµβαση που θα
είναι επί τα χείρω για την πρόταση που καταθέτουµε.
Είναι στα λοιπά ζητήµατα που αφορούν την υλοποίηση των
αποφάσεων σχετικά µε το θέµα 2, που σηµαίνει απλά ότι αύριο το ∆ιοικητικό
Συµβούλιο θα πρέπει να πάρει µια απόφαση επί τη βάσει της εκπεφρασµένης
άποψης της Γενικής Συνέλευσης για εξόφληση των 8 ατόµων, εφ' όσον
παραιτηθούν από τη δίκη κι από το δικαίωµα εγγράφως και τελειώσουµε, µε
κείµενο το οποίο θα µας βοηθήσουν οι έγκριτοι νοµικοί να συντάξουµε, για να
εξοφληθούν ώστε να έχουµε τους µίνιµουµ κραδασµούς.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Συµφωνεί το Σώµα στην πρόταση του κ. Σκευοφύλακα;
ΜΕΛΗ: Ναι.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Οµόφωνα; Απέχει κάποιος;
ΜΕΛΗ: Οµόφωνα.
ΜΕΛΟΣ: Να έρχεται σε συνέχεια άλλων αποφάσεων Γενικών Συνελεύσεων,
δεν είναι ξεκάρφωτο.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ν’ απαντήσω στο δίκαιο ερώτηµα του ∆ιοικητικού Συµβουλίου
που έχει να κάνει µε το αν δεν εγκριθούν οι τροποποιήσεις.
Η αρµοδιότητα που εισάγεται να δικαστεί αυτή η υπόθεση είναι η
εκουσία δικαιοδοσία, δηλαδή ενώ παλαιότερα γινόταν µε τη διαδικασία την
αµφισβητούµενη και στην εκουσία, δηλαδή µπορούσαν στο ακροατήριο ν’
ασκηθούν παρεµβάσεις, τώρα όπως σας είπα και πριν, καταθέτεις το
Ειρηνοδικείο το φάκελο µε το καταστατικό για να δει τι προβλέπει ο δικαστής,
καταθέτεις το πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης, καταθέτεις τα µέλη του
∆ιοικητικού Συµβουλίου που αποφάσισαν αυτά το πράγµα, τα ενεργά µέλη
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του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, αυτά που πήραν την απόφαση και ο δικαστής
αποφασίζει.
Τώρα πολλές φορές ο δικαστής παλαιότερα µας φώναζε εµάς
τους δικηγόρους και µας έλεγε «ξέρετε κ. συνήγορε, εδώ στην αίτηση που
έχετε κάνει υπάρχει µια έλλειψη, υπάρχει αυτό». θεωρώ λοιπόν ότι υπάρχει το
περιθώριο να κουβεντιάσουµε. Αν ο δικαστής µας πει ότι «εγώ δε µπορώ να
την εγκρίνω γιατί το άρθρο θεωρώ ότι υπάγεται στην τροποποίηση του
καταστατικού και πρέπει να γίνει αυτό, τότε και µόνο, γιατί εµείς θεωρούµε σα
σώµα ότι δεν αποτελεί τροποποίηση και δεν ήρθε σαν τροποποίηση στα
θέµατα της ηµερήσιας διάταξης, ήρθε σα µια λύση εκ των πραγµάτων.
Αν λοιπόν µας ζητηθεί, τότε θα προστρέξουµε και σ’ αυτή τη
διαδικασία που θα γίνει.
Η. ΣΚΕΥΟΦΥΛΑΞ: Ένα τελευταίο, συγνώµη, ένα άλλο σηµαντικό θέµα είναι
µετά την εξόφληση που πρέπει να γίνει µετά από 3-4 µέρες, θα πρέπει
ταυτόχρονα κι εδώ θέλω

και τη γνώµη των νοµικών, να καταθέσει το

∆ιοικητικό Συµβούλιο εξ ονόµατος της Γενικής Συνέλευσης και κατ’ εντολήν
των αποφάσεων που έλαβε, αίτηση ασφαλιστικών εταιρειών για µη µεταβολή
της περιουσίας του Ταµείου ώστε όλοι µετά να µπορούµε να πάρουµε τα
λεφτά που δικαιούµαστε.
Τι θέλω να πω: Ότι αν από το ∆εκέµβρη ξεκινήσουν οι αγωγές
από συναδέλφους που φεύγουν, να είναι κατοχυρωµένο το ∆ιοικητικό
Συµβούλιο µε µια απόφαση µε ασφαλιστικά µέτρα ώστε να µη µοιράσει άλλη
περιουσία πλην των 532 που έχουµε αποφασίσει. Και πιθανά και στην
Τράπεζα Πειραιώς που χρωστάµε άλλα 200.000.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ:

Αυτό πρέπει να το δούµε διότι τα ασφαλιστικά µέτρα στη

διαδικασία της προσωρινής διαταγής προϋποθέτουν ότι επακολουθεί µια
κύρια δίκη. Ποια θα είναι η κύρια δίκη; Ασφαλιστικά µέτρα χωρίς κύρια δίκη
δεν υφίστανται. Ζητάς λοιπόν µια προσωρινή ρύθµιση µιας κατάστασης, µια
απαγόρευση µεταβολής, αλλά σίγουρα πρέπει να επακολουθήσει. Αν δεν
επακολουθήσει κύρια, δίκη δεν έχει νόηµα αυτή η ιστορία.
Η. ΣΚΕΥΟΦΥΛΑΞ: Άρα λοιπόν παίρνουµε αποφάσεις, κάνουµε οτιδήποτε και
το Γενάρη θα βρεθεί ένα ∆ιοικητικό Συµβούλιο, δεν ξέρω ποιοι θα είναι,
µπροστά στο ενδεχόµενο να έχει αγωγές, να έχει ασφαλιστικά µέτρα.

28

ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ – 29/10/2013

(∆ιαλογικές συζητήσεις)
Η. ΣΚΕΥΟΦΥΛΑΞ: Θα βρεθούµε µπροστά ν’ αποφασίζουµε και τελικά να
γίνονται άλλα. Ας το αποφασίσουµε, ας το πάµε, είναι ιδιότυπη η κατάσταση,
όλο το πράγµα είναι ιδιότυπο.
ΜΕΛΟΣ: (Ερώτηση εκτός µικροφώνου) Θ’ αποφασίσεις ότι απαγορεύεις να
σου κάνουµε…
Η. ΣΚΕΥΟΦΥΛΑΞ: Όχι, να µη µεταβληθεί η περιουσία µου µέχρι λήψη
απόφασης από τον Ειρηνοδίκη σχετικά µε το κείµενο συµφωνίας. Αυτό λέω.
(∆ιαλογικές συζητήσεις)
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ:

Συνάδελφοι δεν υπάρχει άλλο θέµα προς συζήτηση. Στο

σηµείο αυτό λήγει η συνεδρίαση.

ΛΗΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
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