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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του ΑΤΑΠ – ΕΤΒΑ µε την παρουσία των 6 εκ
των 7 µελών του στην συνεδρίασή του της 9ης Οκτωβρίου 2013 λαµβάνοντας
υπόψη:
- Όλα τα άρθρα και τις διατάξεις του ισχύοντος Καταστατικού του
ΑΤΑΠ-ΕΤΒΑ.
- Τις αποφάσεις των από 17/6/2013 και 25/9/2013 Καταστατικών
Γενικών Συνελεύσεων του ΑΤΑΠ – ΕΤΒΑ για τροποποίηση άρθρων
του Καταστατικού του.
- Τα αποτελέσµατα των δύο πανελλαδικών ψηφοφοριών που δεν
έκαναν δεκτές τις προτεινόµενες από το ∆.Σ. του ΑΤΑΠ – ΕΤΒΑ,
καταστατικές αλλαγές, αν και υπερψηφίστηκαν σε ποσοστό 85% των
συµµετεχόντων ή 68% επί του συνόλου των µελών.
- Τα πορίσµατα της αναλογιστικής µελέτης 2012, σύµφωνα µε την
οποία η βιωσιµότητα του ΑΤΑΠ – ΕΤΒΑ ήταν συνυφασµένη µε
την υιοθέτηση του σεναρίου Νο 5, στο οποίο έχει γίνει αποδεκτή η
αποτίµηση των οµολόγων στην ονοµαστική αξία.
- Την αρνητική επίδραση που έχει στην βιωσιµότητα του ΑΤΑΠ –
ΕΤΒΑ, η µαζική και ταυτόχρονη αποχώρηση του 50% περίπου
των υφισταµένων µελών του Ταµείου.
- Το ενδεχόµενο να υπάρξει και στο εγγύς µέλλον νέα µαζική και
ταυτόχρονη αποχώρηση ενός σηµαντικού τµήµατος των
υπολοίπων µελών του Ταµείου,
και εκτιµώντας ότι το Ταµείο:
o αδυνατεί πλέον να παίξει το ρόλο του, που είναι ένας και
µοναδικός, να ΠΑΡΑΣΧΕΙ, σύµφωνα µε τους όρους και τις
διατάξεις του Καταστατικού, ΕΦΑΠΑΞ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ,
o κινδυνεύει να µετατραπεί αποκλειστικά και µόνο σε λήπτη
ΑΓΩΓΩΝ
από
όλους
µας
και
προκειµένου
ΝΑ
ΑΠΟΦΕΥΧΘΟΥΝ ∆ΥΣΑΡΕΣΤΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ
ΑΦΟΡΟΥΝ ΟΛΟΥΣ ΜΑΣ
ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ:
(Α)

Την αποστολή σε όλα τα µέλη του ΑΤΑΠ - ΕΤΒΑ που συµµετείχαν στην
Πανελλαδική Ψηφοφορία της 30/9/2013, ενός ΚΕΙΜΕΝΟΥ
ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ, που αφορά όλους µας και θα πρέπει να υπογραφεί
ει δυνατόν από όλους µας (191 άτοµα) και που φιλοδοξεί να
αποτελέσει τη προοπτική επίλυσης τόσο του µείζονος ζητήµατος
της λήψης του ΕΦΑΠΑΞ, όσο και ασαφειών άρθρων του
Καταστατικού.
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Το ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ (επισυνάπτεται) περιέχει τους βασικούς
άξονες που θα κινηθεί εφεξής το ΑΤΑΠ – ΕΤΒΑ, θα δεσµεύει όλα
ανεξαιρέτως τα µε 30/9/13 µέλη του (191 άτοµα) και ουσιαστικά θα
δροµολογεί τη ΣΥΜΦΩΝΙΑ µας για µία ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΕΝ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ µε ∆ικαστική απόφαση και µε εκκαθαριστές
ΣΥΝΑ∆ΕΛΦΟΥΣ ΠΟΥ ΕΜΕΙΣ ΘΑ ΕΠΙΛΕΞΟΥΜΕ ΚΑΙ ΠΟΥ ΘΑ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΟΥΝ ΓΙΑ ΤΑ ∆ΙΚΑ ΜΑΣ και ΜΟΝΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑ και
όχι από διορισµένους από ∆ικαστήρια επ’ αµοιβή εκκαθαριστές που
µόνο ΖΗΜΙΑ & ΕΞΟ∆Α θα επιφέρουν στο Ταµείο και µάλλον θα
αφαιµάξουν το µεγαλύτερο τµήµα του προσδοκώµενου ΕΦΑΠΑΞ µας.
(Β)

Την επιστροφή του υπογεγραµµένου από εµάς ΚΕΙΜΕΝΟΥ
ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ στη Γραµµατεία του ΑΤΑΠ – ΕΤΒΑ (Συγγρού 87 Αθήνα)
το αργότερο µέχρι την ΤΕΤΑΡΤΗ 23/10/2013.

(Γ)

Την επικύρωση των συµπεφωνηµένων σε ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ
ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ που θα γίνει την ΤΡΙΤΗ 29/10/2013 και ώρα 16:30 στα
Γραφεία της ΟΤΟΕ µε θέµατα ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ:
(α) Τύχη της Περιουσίας του ΑΤΑΠ – ΕΤΒΑ µετά τις νέες εξελίξεις.
(β) Λοιπά ζητήµατα που αφορούν την υλοποίηση των
αποφάσεων του ∆.Σ. του ΑΤΑΠ – ΕΤΒΑ και της από 29/10/2013
Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης.

(∆)

Την υιοθέτηση των απαιτούµενων ενεργειών για επίλυση των
πρόσφατων αγωγών των 4 πρώην συναδέλφων µας που αποχώρησαν
από τη Τράπεζα Πειραιώς την περίοδο 31-3-2012 µε 30-06-2013,
καθώς και την εξόφληση µε οµόλογα και µετρητά και των άλλων 4
συναδέλφων που αποχώρησαν την ίδια παραπάνω περίοδο.

Συνάδελφοι εφόσον ευδοκιµήσει το όλο εγχείρηµα, που είναι ΜΟΝΟ∆ΡΟΜΟΣ
και δική µας αποκλειστική ευθύνη, τότε το ΑΤΑΠ – ΕΤΒΑ θα έχει κάνει
ενωµένα και µε αποτελεσµατικό τρόπο το πρώτο βήµα για να λύσει χρόνια
ζητήµατα και θα εναπόκειται στο Ειρηνοδικείο να επικυρώσει τις δικές µας
αποφάσεις.
Η δική µας απόφαση είναι µία και µοναδική ΝΑ ∆ΡΟΜΟΛΟΓΗΘΕΙ Η
∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΜΑΣ ΤΟΥ ΠΟΣΟΥ ΕΦΑΠΑΞ ΠΟΥ
∆ΙΚΑΙΟΥΤΑΙ έστω και µέσω της διαδικασίας µίας Ι∆ΙΟΤΥΠΗΣ
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΕΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΑΤΑΠ – ΕΤΒΑ µε εκκαθαριστές
ΣΥΝΑ∆ΕΛΦΟΥΣ ΠΟΥ ΕΜΕΙΣ ΘΑ ΕΠΙΛΕΞΟΥΜΕ.
Αντί υστερόγραφου θέλουµε να θέσουµε υπόψη σας µόνο 2 από τα
πολλά ερωτήµατα που έχουµε προκειµένου να είναι πιο εύκολη η δική
σας τοποθέτηση:
Όποιος διατείνεται, ότι υπάρχει λύση εντός του πλαισίου του ισχύοντος
Καταστατικού, πέραν του γεγονότος ότι θα έπρεπε να την είχε αιτιολογήσει
ενώπιον όλων µας είτε σε Γενικές Συνελεύσεις είτε σε Συνεδριάσεις του ∆.Σ.
του ΑΤΑΠ – ΕΤΒΑ, θα πρέπει να µας δηλώσει και αιτιολογήσει αν εκτιµά
ότι δεν θα ασκηθούν αγωγές στο ΑΤΑΠ – ΕΤΒΑ από τους
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αποχωρήσαντες ή τους προς αποχώρηση συναδέλφους ή µε την
επιλογή του απλά τις επιδιώκει;
Όποιος διαδίδει ότι η λύση του προβλήµατος κρύβεται στη µαγική λέξη της
αποτίµησης των οµολόγων στη τρέχουσα αξία (ΠΟΥ ∆ΕΝ ΣΗΜΑΙΝΕΙ
ΠΩΛΗΣΗ ΣΗΜΕΡΑ), θα πρέπει να µας πει τι θα γίνει µε τη διαφορά των
€ 2,4 εκατ. (αναλογιστική µελέτη 2012) µεταξύ της τρέχουσας και της
ονοµαστικής αξίας αυτών, ποιος θα την καρπωθεί αλλά κυρίως ποια θα
είναι η επίπτωση που θα έχει αυτή στο συνολικό ποσό εφάπαξ που
κάποιος δικαιούται να λάβει σήµερα ή στο µέλλον;

Αθήνα 18/10/2013
Τα µέλη του ∆.Σ. του ΑΤΑΠ – ΕΤΒΑ
Σταµάτης Κουτσοπανάγος
Κωνσταντίνος Μποτέλης
Γρηγόρης Τάσσης
Νίκος Κολοκοτρώνης
Γιάννης Τιλκιτζής
Ηλίας Σκευοφύλαξ

Συν : 1 κείµενο συµφωνίας
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Πρόεδρος
∆.Σ.
Αντιπρόεδρος ∆.Σ.
Γραµµατέας ∆.Σ.
Ταµίας
∆.Σ.
Μέλος ∆.Σ.
Μέλος ∆.Σ.

