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Να σας καλωσορίσω και να σας ευχαριστήσω που ήρθατε, αν
και είναι δύσκολη η µέρα µας, Παρασκευή σήµερα και λίγο περίεργη, τα
θέµατά µας όµως είναι φλέγοντα και πρέπει να τα συζητήσουµε.
(∆ιαλογικές συζητήσεις)
Σ. ΚΟΥΤΣΟΠΑΝΑΓΟΣ: Συµφωνήσαµε κανονικά τις ηµεροµηνίες, στην
τακτική είχε βγει ηµεροµηνία, είχαν δηµοσιευθεί κανονικά πριν συζητήσουµε
για την έκτακτη. Πριν την έκτακτη είχαµε κανονίσει τη συνέλευση, είχε
ανακοινωθεί, είχαν προγραµµατιστεί οι ηµεροµηνίες. Η έκτακτη που ζητήθηκε
µετά, απλά είπαµε να τη βάλουµε στις ίδιες ηµεροµηνίες µε την τακτική. Αυτό
το πράγµα είπαµε και αυτό το πράγµα έγινε.
∆ε µπορούσε να γίνει διαφορετικά δηλαδή, πότε θα φέρναµε τον
κόσµο και τι θ κάναµε; Αυτό συµφωνήσαµε και αυτό κανονίσαµε.
(∆ιαλογικές συζητήσεις)
ΜΕΛΟΣ: Ζήτησα το λόγο επί της διαδικασίας γιατί την πρόταση την έκανα εγώ
στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο και πήραµε απόφαση, άλλο το τι έγραψαν τα
πρακτικά.
(∆ιαλογικές συζητήσεις)
Σ. ΚΟΥΤΣΟΠΑΝΑΓΟΣ: Να προχωρήσουµε συνάδελφοι.
ΜΕΛΟΣ: ∆ε µπορεί να καθορίσει κανένας τα θέµατα, ούτε η Γενική
Συνέλευση. Το καταστατικό λέει ότι δε µπορούν αν προστεθούν θέµατα στις
Γενικές Συνελεύσεις.
ΜΕΛΟΣ: Επί της διαδικασίας: Είναι δεδοµένος µε απόφαση του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου ο προγραµµατισµός των Γενικών Συνελεύσεων; Είναι µέσα στο
καταστατικό;
ΜΕΛΟΣ: Όχι.
ΜΕΛΟΣ: Ευχαριστώ. Προτείνω να προχωρήσουµε στη διαδικασία διότι το
καταστατικό δεν προβλέπει ούτε ψηφοφορίες ούτε οτιδήποτε άλλο. Όποιος
είχε αντίρρηση, υπήρχε προθεσµία βάσει του καταστατικού να προκαλέσει
οποιαδήποτε ένσταση. Ένσταση δεν υπήρξε, µπορεί το Γενικό Συµβούλιο να
προχωρήσει
Σ. ΚΟΥΤΣΟΠΑΝΑΓΟΣ: Επιτρέψτε µου να διαβάσω τα πρακτικά του
∆ιοικητικού Συµβουλίου.
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(∆ιαλογικές συζητήσεις)
ΜΕΛΟΣ: Καλησπέρα σε όλους. Χαίροµαι που βρισκόµαστε όλοι µαζί και
οφείλω να οµολογήσω ότι εγώ ήρθα σήµερα εδώ γιατί έχω αντιληφθεί ότι
έχουν θιγεί τα συµφέροντά µου βαθύτατα µε το χειρότερο τρόπο και σας
παρακαλώ ν’ αλλάξει η εικόνα που αντιµετώπισα µόλις µπήκα δε αυτή δεν
είναι εικόνα ανθρώπων οι οποίοι υπερασπίζονται τα συµφέροντά µας.
Λοιπόν, ηρεµήστε. Αφήστε λοιπόν τη διαδικασία.
Άποψη δική µου είναι ως Νοµικού, ότι προηγούνται οι έκτακτες
των Γενικών Συνελεύσεων.
(∆ιαλογικές συζητήσεις)
Σ. ΚΟΥΤΣΟΠΑΝΑΓΟΣ: Για να τελειώνει και να το κλείσουµε το θέµα, επειδή
περίµενα αυτό το πράγµα ζήτησα από τον κ. Παπαδηµητρίου να µου πει αν
µπορεί να γίνει αυτό το πράγµα, ν’ αλλάξουµε τις ώρες των συνελεύσεων.
ΜΕΛΟΣ: Ζητώ εξαίρεση του κ. Παπαδηµητρίου ως δικηγόρου διότι δεν
εκπροσωπεί τα συµφέροντά µου. Ζητώ εξαίρεση του δικηγόρου αυτοί. Ο
δικηγόρος κ. Παπαδηµητρίου δεν είναι δικηγόρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου.
Πληρώνεται από όλα τα µέλη και πρέπει να υπερασπίζει όλα τα µέλη.
Σ. ΚΟΥΤΣΟΠΑΝΑΓΟΣ: Ποιον υπερασπίζει; Λοιπόν, για να προχωρήσουµε:
Σε απάντηση προφορικού ερωτήµατός σας για το αν είναι δυνατή η αλλαγή
της ώρας, δεν είναι δυνατή γιατί κάλλιστα δε µπορούµε να φέρουµε..
ΜΕΛΟΣ: Είσαι παράνοµος!
Σ. ΚΟΥΤΣΟΠΑΝΑΓΟΣ: Ποιος είναι παράνοµος; Αν είµαι παράνοµος πήγαινε
κάνε µοµφή!
ΜΕΛΟΣ: Σε 20 ηµέρες από την αίτηση όφειλες να κάνεις Γενική Συνέλευση. Η
έκτακτη προηγείται κάθε τακτικού. Το Σώµα είναι εδώ πέρα, µπορείς να τους
πεις «θέλετε την τακτική ή την έκτακτη;» να τελειώνουµε. Είσαστε παράνοµοι
εκ προοιµίου.
Σ. ΚΟΥΤΣΟΠΑΝΑΓΟΣ: ∆εν κατάλαβα.. Είµαι µέλος της Γενικής Συνέλευσης
και λέω, αν είµαι παράνοµος να ψηφίσουµε το ∆ιοικητικό Συµβούλιο που τελεί
εν παρανοµία.
(∆ιαλογικές συζητήσεις)
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Σ. ΚΟΥΤΣΟΠΑΝΑΓΟΣ: Κάνε µοµφή αν παρανοµώ. ∆εν υπάρχει να ψηφίσει
το Σώµα. Να ψηφίσει το Σώµα για τι πράγµα; Εδώ δεν είναι το Σώµα; ∆ε
µπορεί να ψηφίσει; Θα ψηφίσει µετά.
Ν. ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ: Ποιο Σώµα; Η τακτική ή η έκτακτη; Κι αυτό το Σώµα τι
είναι; Αφηρηµένο; Άσε τα παράνοµα Σαράντο.
Έχεις υπογράψει και την τακτική, οφείλετε να σεβαστείτε σαν
οµάδα µειοψηφίας, οφείλετε να σεβαστείτε τις αποφάσεις που παίρνει το
∆ιοικητικό Συµβούλιο. Αποστασιοποιείστε από την αρχή.
Λοιπόν, προχωράµε στην τακτική Γενική Συνέλευση και στη
συνέχεια στην έκτακτη. Ο κόσµος ήρθε εδώ για ν’ ακούσει.
Σ. ΚΟΥΤΣΟΠΑΝΑΓΟΣ: Η κατάσταση είναι στα µέλη. Αυτό που υπογράψαµε
και ξεκινάµε είναι µε την τακτική Γενική Συνέλευση..
(∆ιαλογικές συζητήσεις)
Ν. ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ: Με τόσο χρόνο που έχετε φάει Γιάννη θα είχαµε
τελειώσει µε την τακτική.
Σ. ΚΟΥΤΣΟΠΑΝΑΓΟΣ: Λοιπόν, για να τελειώνουµε, προχωράµε µε την
τακτική συνέλευση.
Να ψηφίσουµε για την εκλογή Προεδρείου.

1ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ
«Εκλογή Προεδρείου Γενικής Συνέλευσης» (Πρόεδρος, Γραµµατείς)
Σ. ΚΟΥΤΣΟΠΑΝΑΓΟΣ: Προτείνω για Πρόεδρο της συνέλευσης το συνάδελφο
Μηνά Τζανέτο και για Γραµµατείς την κα Γεωργία Λιανού και την κα Κατερίνα
Λαµπροπούλου.
Συµφωνούµε συνάδελφοι; Υπάρχει άλλη υποψηφιότητα;
Στο σηµείο αυτό διεξάγεται ψηφοφορία δι’ ανατάσεως της χειρός για την
εκλογή προέδρου για την Τακτική Γενική Συνέλευση
Οµόφωνα εκλέγεται ως Πρόεδρος της Γ.Σ. ο κ. Μηνάς Τζανέτος και ως
Γραµµατείς η Γεωργία Λιανού και η Κατερίνα Λαµπροπούλου.
Ο κ. Τζανέτος έχει το λόγο.
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ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ (Μ. ΤΖΑΝΕΤΟΣ): Καλησπέρα σας. ¨Όπως έχει προκύψει η
κατάσταση έχω εκλεγεί ως Πρόεδρος για την τακτική Γενική Συνέλευση. Στη
συνέχεια, όταν ξεκινήσει η έκτακτη, θα εκλεγεί εκ νέου Πρόεδρος, είτε ίδιος
είτε διαφορετικός, δεν έχει σηµασία. Κατά συνέπεια δεν έχω ευχέρεια να
διαλέξω εγώ εάν θα γίνει πρώτη η τακτική ή η έκτακτη. Εγώ είµαι πλέον από
την ώρα που επιλέγετε, για µια συγκεκριµένη δουλειά. Συγνώµη, αλλά έτσι
φαίνεται. Το πρωί είπαµε άλλο αλλά έγινε άλλο, είναι γεγονός..
ΜΕΛΟΣ: Κάνετε ό,τι θέλετε, αλλά να λέµε τα πράγµατα όπως έχουν..
Σ. ΚΟΥΤΣΟΠΑΝΑΓΟΣ: Το πρωί είπατε άλλο, µίλησες µε το Μηνά, δεν είπαµε
µεταξύ µας. Είπατε µε το Μηνά κι ο Μηνάς µ’ εµένα.
ΜΕΛΟΣ: (Τοποθέτηση εκτός µικροφώνου)
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Λοιπόν, αν έχετε την καλοσύνη, τουλάχιστον το ∆ιοικητικό
Συµβούλιο θα ήταν καλύτερα να είναι εδώ πάνω. Προσωπική µου άποψη
είναι ότι σωστά είναι τα θέµατα βαλµένα έτσι, το είχα πει και το πρωί µε το
Σαράντο, η κριτική, αν πρόκειται να γίνει κριτική στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο θα
γίνει στην τακτική Γενική Συνέλευση γιατί στην έκτακτη τα θέµατα τα οποία
µας αφορούν είναι για το µέλλον, είναι για την επόµενη µέρα, µπορεί να είναι
ουσιωδέστατα αλλά δεν έχουν να κάνουν µε το παρελθόν.
Ας ξεκινήσουµε λοιπόν να δούµε το επόµενο για να τελειώνουµε
γρήγορα προκειµένου να συζητήσουµε αυτά τα οποία θέλετε στην έκτακτη.

2ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ
«Υποβολή και έγκριση του οικονοµικού απολογισµού και της ταµειακής
διαχείρισης για τη χρήση του 2011 καθώς και του προϋπολογισµού για
τη χρήση του 2012»
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Παρακαλώ τον κ. Κολοκοτρώνη να πάρει το λόγο.
Ν. ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ: Συνάδελφοι εν συντοµία για να µη χρονοτριβούµε και
να διαπιστώσουν στη συνέχεια οι συνάδελφοι ότι τελικά η τακτική Γενική
Συνέλευση, αν υπάρχει θέληση µπορεί σε εύλογο χρονικό διάστηµα να
τελειώσει σύντοµα.
Θα προσπαθήσω να σας ενηµερώσω εν συντοµία για την
οικονοµική κατάσταση του Ταµείου µας όπως διαµορφώθηκε µέχρι τις
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13/12/2011 που ήδη από τη χρονιά αυτή άρχισε να διαφαίνεται σιγά-σιγά το
πρόβληµα που δηµιουργείται στην περιουσία του Ταµείου µας.
Ο ισολογισµός του 2011 είναι ο πρώτος ισολογισµός που φέρνει
προς ψήφιση το ∆ιοικητικό Συµβούλιο που εσείς εκλέξατε το Νοέµβρη του
2011. Ξεκινώντας λοιπόν από την παράθεση των στοιχείων του ισολογισµού
του 2011, έχουµε τα εξής:
Αναπόσβεστη αξία παγίων του κτιρίου στη Λεωφ. Συγγρού συν
το 10%, 129.694,25 €. Σηµειώνω ότι σύµφωνα µε την αναλογιστική µελέτη
του 2008, η αντικειµενική αξία του κτιρίου είναι 2.755.366 €. Οι διενεργηθείσες
µέχρι σήµερα αποσβέσεις του κτιρίου ανήλθαν σε 947.575,97 €.
Τα οµόλογα του Ελληνικού ∆ηµοσίου ονοµαστικής αξίας
10.180.000 € ή αξία κτήσης 10.273.681,53 €, αποτιµήθηκαν στα 4.607.539,60
€ µε ηµεροµηνία 31/12/11. Σηµειώνεται ότι αυτή η ζηµιά της τάξης των
3.309.708,63 € η οποία είναι η διαφορά ανάµεσα στην προηγούµενη χρήση
και στην καινούργια αποτίµηση, συνιστά τη λογιστική αποτίµηση της
τρέχουσας αξίας των οµολόγων και γίνεται κατ’ επιταγή του Προεδρικού
∆ιατάγµατος του ΥΠΕΘΟ και του Υπουργείου Οικονοµικών.
Οι καταθέσεις του ΑΤΑΠ στην Πειραιώς και στην Τράπεζα της
Ελλάδος, ανέρχονταν την περίοδο αυτή στα 3.926.090,73 €, ήτοι δηλαδή ένα
ποσοστό κοντά στο 76% ήταν στην Τράπεζα της Ελλάδος.
Η συνολική περιουσία του ΑΤΑΠ µε 31/12/11 την περίοδο αυτή,
31/1211, πριν το κούρεµα, αποτιµάται ονοµαστικά στα 16.861,326,73 € µε την
αποτίµηση όµως στα 3.551.618,10 €. Οι δεδουλευµένοι τόκοι από τις
καταθέσεις του ΑΤΑΠ σε λογαριασµούς και οµόλογα, ανέρχονται στα
703.046,67 € τα δε µισθώµατα από την ενοικίαση του κτιρίου, σταθερά στα
315.298,32 € µε την αφαίρεση του χαρτοσήµου.
Οι εισφορές των εργαζοµένων: Ήδη είµαστε 210 άτοµα από τα
232 που ήµαστε πέρυσι, µέχρι 31/12/11 απέφεραν στο ΑΤΑΠ ένα εισόδηµα
360.538,09 €. Τα αντίστοιχα ποσά το 2010 µε 236 άτοµα, είχαν δώσει
συνολικές εισφορές 524.929,69 €.
Τα συνολικά έσοδα το 2011 είναι: 1.378.883,08 € ενώ το 2010
ήταν 1.557.192,68 €. Τη χρονιά αυτή που µας πέρασε, το 2011, απεχώρησαν
από την Υπηρεσία 22 άτοµα και κατεβλήθη εφάπαξ 1.673.923,39 €. Το 2010
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είχαν αποχωρήσει 18 άτοµα και είχε καταβληθεί εφάπαξ 2.105.390,53 €.
Επιπρόσθετα εδόθη εφάπαξ το 2011, 60.504,66 € σε παλιούς συνταξιούχους
που είναι µια ανειληµµένη υποχρέωση που έρχεται από πολύ παλιά, από το
1995.
Προκαταβολές εφάπαξ, 972.600,07 € και επιστροφή εισφορών,
8.117,33 €. Τέλος πληρώθηκαν διάφορα έξοδα της τάξης των 29.710,88 €
που αφορούν φόρους τόκους, ΕΤΑΚ, αµοιβές νοµικών, ΣΟΛ, έξοδα
∆ικαστηρίων κτλ.
Τα

συνολικά

έξοδα

το

2011

είναι

6.063.091,24

€

συµπεριλαµβανοµένης της ζηµιάς αποτίµησης των 3309.708,63 €. ∆ηλαδή
χωρίς

την

αποτίµηση

τα

έξοδα

περιορίζονται

στα

2.953.382,61

€

συµπεριλαµβανοµένων και των αποσβέσεων, 31.762,43 €.
Τα αντίστοιχα ποσά για το 2010 ήταν 5.029,696,24 €
συµπεριλαµβανοµένων

πάλι

των

αποσβέσεων.

Η

ζηµιά

χρήσης

διαµορφώνεται προ φόρων στα 4.804.406,16 € και το σωρευτικό έλλειµµα του
ΑΤΑΠ φτάνει πια στο ποσό των 20.078.156,09 €.
Άρα λοιπόν τα ίδια κεφάλαια του ΑΤΑΠ διαµορφώνονται µε τις
αποτιµήσεις αρκετά χαµηλά. Η περιουσία του ΑΤΑΠ όπως προανέφερα
ονοµαστικά είναι στα 16,8 εκατοµµύρια και µε την αποτίµηση στα 13,5
εκατοµµύρια. Έχουµε µείνει 210. Αυτή είναι η περιουσία µας. Μετά το
κούρεµα η κατάσταση επιδεινώνεται ακόµα περισσότερο. Εκείνο που προέχει
λοιπόν στην ιστορία αυτή είναι όλοι µε σεβασµό, µε ειλικρίνεια, να
µπορέσουµε λοιπόν να δούµε τι τρόπους θα βρούµε και πώς καταφέρουµε να
διατηρήσουµε ή να αποδώσουµε στον κάθε συνάδελφο µε βάση την
περιουσία που διαµορφώνεται, αυτό που του αναλογεί.
Τα κύρια εκκρεµή ζητήµατα για τη χρονιά που µας έρχεται είναι
σηµαντικά. Πέρα από την αποµείωση των οµολόγων η οποία είναι πάρα πολύ
µεγάλη έχουµε ν’ αντιµετωπίσουµε ένα δεύτερο βραχνά που έχει να κάνει µε
τις δικαστικές διενέξεις που έχουµε εµπλακεί µε τους συνταξιούχους. Οι
ρωγµές πάνω στο ΑΤΑΠ, στο ασφαλιστικό σύστηµα, είναι πάρα πολύ µεγάλες
και πολυέξοδες οι διαδικασίες.
Μετά έχουµε ν’ αντιµετωπίσουµε τις ολοένα µειούµενες εισφορές
συνεπεία αποχωρήσεων συναδέλφων και µη προαγωγών. Το ύψος των
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µισθωµάτων από το 2010 και µετά και γενικότερα, ποια θα είναι η τοποθέτησή
µας για την τύχη της πάγιας περιουσίας µας. Τονίζεται εδώ και κλείνω, ότι οι
δικαιούχοι προκαταβολής εφάπαξ 50% που θεµελιώνουν δικαίωµα το 2012,
είναι 10 άτοµα.
Μέχρι το 2017 που φεύγει και ο τελευταίος είναι άλλοι 5, σύνολο
15 άτοµα που αποµένουν να πάρουν προκαταβολή 50%. Οι υπηρετούνται
υπάλληλοι που έχουν λάβει εφάπαξ, ανέρχονται περίπου στους 180. Ο µέσος
χρόνος υπηρεσίας των νυν υπηρετούντων που έχουν λάβει εφάπαξ είναι
µεταξύ 20 και 26. ∆ηλαδή το σύνολο των µελών του ΑΤΑΠ που αυτή τη
στιγµή περιµένει να πάρει αυτό που του αναλογεί µε τη λήξη του, κυµαίνεται,
έχει µια ηλικία υπηρεσιακή µεταξύ 20 και 26 ετών.
Θέλω

να

πω

λίγα

λόγια

σχετικά

µε

τις

αγωγές των

συνταξιούχων. Επειδή η διαδικασία είναι σε εξέλιξη, εκείνο που έχει σηµασία
είναι να κρατήσουµε χαµηλούς τους τόνους και να κινηθούµε στα πλαίσια που
έχει χαράξει ο νοµικός σύµβουλος, ο κ. Παπαδηµητρίου, που ο κ. Λουκάς τον
αµφισβητεί και που θεωρεί το όλο ζήτηµα καθαρά νοµικό.
Η πορεία των δικαστικών αγώνων µε την εκπροσώπηση κ.
Λουκά..
ΜΕΛΟΣ: ∆εν είναι έτσι..
Ν. ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ: Αµφισβήτησες. Λοιπόν, το κλείνω, συγνώµη κ. Λουκά,
αν σε πρόσβαλα το κλείνω.
Έχουµε έναν άνθρωπο ο οποίος µας έχει στηρίξει σ’ αυτές τις
αγωγές και το ξέρεις πάρα πολύ καλά, στο ακέραιο…
κ. ΣΤΕΦΑΝΟΥ: (Τοποθέτηση εκτός µικροφώνου)
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ας προχωρήσουµε, θα τα βρούµε πιο κάτω αυτά, δεν είναι της
στιγµής.
Ν. ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ: ∆εν έχω τίποτε άλλο να πω, θα γίνει κουβέντα στη
συνέχεια και µε τις επενδύσεις µας στα οµόλογα και µε τ’ αποθεµατικά µας, θ’
ακούσετε πράγµατα τα οποία πιθανά να µην τα ξέρετε ακόµα ή να µην τα
έχετε πληροφορηθεί.
Εκείνο που επαναλαµβάνω, έχει µεγάλη σηµασία και σαν
Ταµίας οφείλω και σα µέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου θέλω να πω µερικά
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πράγµατα. Εγώ είµαι Ταµίας στο πρόσφατο ∆ιοικητικό Συµβούλιο αιρετός και
όχι από παρθενογένεση. Μ’ έχουν εκλέξει συνάδελφοι και έχω ευθύνη βαθιά
µε βάση το καταστατικό και µε βάση τις προοπτικές του Ταµείου, να παίρνω
υπεύθυνες αποφάσεις ή να κυνηγάω τις υπεύθυνες αποφάσεις και όχι να τις
στέλνω αλλού.
∆ε φοβάµαι να πάρει αποφάσεις όπως και τα υπόλοιπα µέλη
του Προεδρείου, γιατί αυτός είναι ο ρόλος µας κι έτσι πρέπει ν’ αντιδρούµε.
Στους 6 µήνες που είµαι στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο όπως σας προανέφερα,
εκείνο που διαπίστωσα τελικά είναι…
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Συνάδελφε Κολοκοτρώνη σε παρακαλώ να προχωρήσουµε.
Μην καταχρώµαστε το χρόνο των άλλων.
Ν. ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ: Ωραία, κλείνω. Επαναλαµβάνω λοιπόν, τα δύο θέµατα
τα οποία έχουµε ν’ αντιµετωπίσουµε είναι η αποµείωση των οµολόγων και οι
αγωγές των συνταξιούχων.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Σ’ αυτά που ακούσαµε υπάρχει, όχι τοποθέτηση σας
παρακαλώ, ερώτηση; Αν κάτι κάποιος δεν κατάλαβε για να προχωρήσουµε
στο επόµενο. Συζήτηση θα κάνουµε αλλά πιο κάτω. Υπάρχει κάτι που δεν
καταλάβατε, κάτι που θέλετε να ρωτήσετε πριν αλλάξουµε θέµα ή συζήτηση;
Γ. ΤΑΣΣΗΣ: Νοµίζω επειδή και το άλλο άπτεται των οικονοµικών δεδοµένων,
αν υπάρχει ερώτηση µαζί και για τα δύο για να διευκολύνουµε.
(∆ιαλογικές συζητήσεις)
Γ. ΤΑΣΣΗΣ: Σα Γραµµατέας θα πω ότι ήταν κατά πλειοψηφία. Ήταν µε 4-3.
Ήταν οι 4 που είναι στο Προεδρείο υπέρ και οι 3, η κα Αλευρά, ο κ. Λέκκας και
ο κ. Τιλκιτζής µειοψήφισαν.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Είπαµε για ερώτηση. Η ερώτηση έγινε, πήραµε απάντηση. Το
γιατί δεν είναι της παρούσης. Θα υπάρξει συζήτηση.
Ν. ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ: Αυτό και πάλι είναι θέµα στο τέλος να το
συζητήσουµε. Ας αφήσουµε µόνο τους αριθµούς. Έχουµε κάτι άλλο;
(∆ιαλογικές συζητήσεις)
Ν. ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ: Αυτή είναι µια εκκρεµότητα που έρχεται από το ’95 η
οποία τακτοποιείται µέσα στο 2011 µε 60.04,66 €. Παλιοί συνταξιούχοι από
την εθελουσία.
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Γ. ΤΑΣΣΗΣ: Είναι χρήµατα τα οποία δόθηκαν από την Τράπεζα πρώην ΕΤΒΑ
επειδή έφυγαν µε εθελουσία οι συγκεκριµένοι συνάδελφοι και κάθε χρόνο
όταν συµπληρώνεται το όριο ηλικίας επιστρέφονται στην Τράπεζα τη νυν
τώρα Πειραιώς. Αυτή είναι η εκκρεµότητες που ανέφερε ο κ. Κολοτρώνης.
Είχε γίνει εκταµίευση από την Τράπεζα την ΕΤΒΑ και συνεχίζει και γίνεται µε
αποπληρωµή σε εκκρεµότητα.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Είναι θέµα το οποίο δεν αξίζει τον κόπο να το συζητάµε.
Υπάρχει κάποια άλλη ερώτηση;
ΜΕΛΟΣ: (Τοποθέτηση εκτός µικροφώνου)
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Να διευκρινίσω εγώ: Τα 60.504,66 € είναι οι δύο συνταξιούχοι
Κρυστάλλη και ∆ηµητρίου οι οποίοι έφυγαν πριν το ’95 ενδεχοµένως µε
εθελουσία έξοδο από την Τράπεζα. Επειδή δεν υπήρχε το όριο ηλικίας τότε
για να πάρουν και το εφάπαξ κανονικά από τον κλάδο πρόνοιας, τους το
κατέβαλε η Τράπεζα και το επιστρέφει το Ταµείο στην Τράπεζα όταν κλείσουν
το 62ο έτος της ηλικίας τους.
Το άλλο ποσό που λέµε, η επιστροφή εισφορών, οι 8.000 € είναι
ένας συνάδελφος, ο Σταµέλος που ήταν στη Θεσσαλονίκη ο οποίος
παραιτήθηκε και του επεστράφησαν οι εισφορές.
Προχωράµε στο επόµενο θέµα.

3ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ
«Υποβολή και ανάγνωση της έκθεσης της Ελεγκτικής Επιτροπής»
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Το πρακτικό της Ελεγκτικής Επιτροπής είναι 31/3/2012,
υπογράφει η Ελεγκτική Επιτροπή η οποία αποτελείται από τους κ.κ.
Σταθόπουλο, Κοντορούπη και Κανάκη. Αν θέλετε τώρα να το διαβάσω
πλήρως.
Τα στοιχεία του Απολογισµού του ΑΤΑΠ ΕΤΒΑ προέρχονται
από τα Βιβλία που τηρούνται από την Υπηρεσία του Ταµείου καθώς και την
κίνηση δυο λογαριασµών που τηρεί το ΑΤΑΠ ΕΤΒΑ στην Τράπεζα Πειραιώς
και στην Τράπεζα της Ελλάδος.
Τα

υπόλοιπα

των

παραπάνω

λογαριασµών

όψεων

και

προθεσµιακής κατάθεσης στην Τράπεζα Πειραιώς µε 31/12/2011 ανερχόταν
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σε 993, 70 € και 947.000 αντίστοιχα, ενώ ο λογαριασµός της Τράπεζας
Ελλάδος σε 2.978.097 €. Ήτοι σύνολο 3.926.000 €.
Κατά το 2011 τα συνολικά έσοδα ανήλθαν σε 1.378.883 €, τα
έσοδα αναλύονται σε εισφορές ασφαλισµένων, τόκους καταθέσεων, τόκους
οµολόγων και µισθώµατα, είναι αυτά που ακούσαµε πριν. Οι παροχές –
δαπάνες για την περίοδο 1/1 έως 31/12/2011 ανήλθαν σε 2.953.000 και
αναλύονται σε παροχές, σε επιστροφές καταβολών, σε προκαταβολές
εφάπαξ, σε επιστροφές καταβολών διακοπής και τόκους επιστροφής κτλ.
Το Ταµείο διατηρεί στην κατοχή του οµόλογα του Ελληνικού
∆ηµοσίου 31/12, που αποτιµήθηκαν σε 4.607.539 €. Κατά την ίδια
ηµεροµηνία ο αριθµός των µελών του Ταµείου ανέρχονται σε 210. Στο ΑΤΑΠ
ανήκει ποσοστό 10% του ακινήτου, έχουν εξετασθεί κάποιοι δειγµατοληπτικά
κτλ. Εν πάση περιπτώσει, σε κάθε περίπτωση η ∆ιοίκηση του Ταµείου και σε
συνδυασµό µε τις γενικότερες εξελίξεις στο σύστηµα κοινωνικής ασφάλισης
θα πρέπει να εξετάσει άµεσα τις δυνατότητες και προϋποθέσεις µακροχρόνιας
βιωσιµότητας.

4ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ
«∆ιοικητικός απολογισµός του ∆ιοικητικού Συµβουλίου για τη χρήση
του 2011 καθώς και προγραµµατισµός για το 2012»

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ο κ. Πρόεδρος έχει το λόγο.
Σ. ΚΟΥΤΣΟΠΑΝΑΓΟΣ: Συνάδελφοι, τα περισσότερα ο Νίκος µετά τον
Οικονοµικό στην ουσία έκανε και το ∆ιοικητικό Απολογισµό οπότε λίγο πολύ
τα είπε όλα. Τα θέµατα που απασχόλησαν, να το πούµε έτσι, στην περσινή
χρονιά, το 2011 το ∆ιοικητικό Συµβούλιο στην ουσία ήταν οι χορηγήσεις
εφάπαξ, να µην ξαναµπλέξουµε τώρα µε νούµερα, ποσά, άτοµα και ποιοι
έφυγαν, όλες οι πληρωµές έγιναν στα πλαίσια του ισχύοντος καταστατικού
του Ταµείου και οι πληρωµές έγιναν εντός µηνός περίπου από την
ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης, είτε αυτό ήταν προκαταβολή είτε ήταν οι
πληρωµές του εφάπαξ.
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Ένα άλλο θέµα που µας απασχόλησε ήταν σχετικά µε τη
σύµβαση µίσθωσης του κτιρίου. Είχαµε περίπου ένα χρόνο που δεν είχε
υπογραφεί η σύµβαση, δηλαδή η Τράπεζα δεν προσήρχετο να υπογράψει,
µας είχε ζητήσει να κάνουµε µειώσεις, µε το ΙΚΑ είχαν µέχρι να κάνουν την
Επιτροπή και αυτοί να συµφωνήσουν, ν’ αποφασίσουν δηλαδή τι είναι, είχαµε
κάνει αρκετές συναντήσεις και µε το ΙΚΑ, τους είχαµε εκθέσει κι εµείς τις
θέσεις µας σε σχέση µε το µίσθωµα, ότι το κτίριο ήταν καλό, δε θα έπρεπε να
δεχθούν µείωση δηλαδή γιατί η Τράπεζα ζήταγε µείωση, δε θα έπρεπε να
δεχθούν µείωση, γιατί ήδη ο ένας χρόνος στην ουσία είχε τρέξει χωρίς να γίνει
αύξηση και συµφώνησε το ΙΚΑ τελικά να παραµείνει το ΙΚΑ που έχει την
πλειοψηφία κατά κάποιον τρόπο, έχει το 37,5% κι εµείς κατά συνέπεια µετά,
στη συνέχεια, να παραµείνει το µίσθωµα το ίδιο.
Πιστεύω ότι είναι πολύ καλό σε σχέση µε το τι γίνεται σήµερα
στην αγορά, δηλαδή τα 26.300 περίπου, που εισπράττουµε ενοίκιο το µήνα,
είναι ένα πολύ καλό ποσό το οποίο είναι της τάξης του 10%-11% δηλαδή στην
αντικειµενική αξία. ∆ηλαδή είναι µια πολύ καλή απόδοση την οποία έχουµε.
Είναι σταθερό για τα πρώτα 6 χρόνια και µέχρι 31/12/15 δηλαδή και από
1/1/16 µέχρι και το 21%, θα αυξάνεται το µίσθωµα µε το δείκτη τιµών
καταναλωτή.
Το άλλο θέµα που απασχολούσε το Ταµείο ήταν η πορεία, η
παρακολούθηση των δικαστικών, των δικών δηλαδή που έχουµε µε όλους
τους συνταξιούχους, έχουµε αρκετές αγωγές, 14-15 δηλαδή τον αριθµό, ο κ.
Παπαδηµητρίου που ήρθε είναι και µαζί µας εδώ ν’ απαντήσει σε τυχόν
ερωτήµατα, όποιος θέλει δηλαδή να υποβάλλει κάποιο ερώτηµα ή κάτι
ενδεχοµένως νοµικής φύσεως, έχει την απόλυτη εµπιστοσύνη µας.
Έχουν µέχρι σήµερα δηλαδή κερδηθεί όλες οι δίκες, µία
πρωτόδικη έχουµε χάσει, της Χασιώτη, η πρώτη-πρώτη που βγήκε δηλαδή,
λίγο πολύ έχουµε δει όλοι τι έγραφε αυτή η απόφαση, τι ήταν, από κει και
πέρα έχουν κερδηθεί όλες οι δίκες, έχουν κερδηθεί και δυο Εφετεία, έχουν
βγει και δυο εφετειακές αποφάσεις τις οποίες και αυτές τις έχουµε κερδίσει.
Επίσης άλλες δυο δίκες µαταιώθηκαν, ήταν του Χατζηδάκη η µία
και η άλλη, δε θυµάµαι ποιος ήταν, ο οποίος είχε σχέση µε τα πλασµατικά..
Αυτές οι δυο δίκες µαταιώθηκαν.
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ΜΕΛΟΣ: (Τοποθέτηση εκτός µικροφώνου)
Σ. ΚΟΥΤΣΟΠΑΝΑΓΟΣ: Λέµε τα θέµατα που µας απασχόλησαν. Ο
Απολογισµός δηλαδή τι ήθελες να είναι; Αυτά είναι τα θέµατα τα οποία µας
απασχόλησαν. Η χρηµατική διαχείριση, να το πούµε έτσι, έγινε µε το λιγότερο
ρίσκο, σε προθεσµιακές καταθέσεις ήταν το 2011, δηλαδή ήταν σε
προθεσµιακές καταθέσεις στην ουσία και το προϊόν win win και της Πειραιώς,
δεν είχαµε δηλαδή κάτι άλλο να ασχοληθούµε, ήταν καθαρά διαχειριστικό.
Για τον καινούργιο χρόνο τώρα ένας προγραµµατισµός, αυτό το
οποίο έχουµε ήδη δροµολογήσει, να το πούµε έτσι, είναι η αναλογιστική
µελέτη µετά δηλαδή από την όλη ιστορία που έγινε µε το PSI και το κόψιµο
των οµολόγων και την αποµείωση της περιουσίας µας, έχουµε ήδη
δροµολογήσει να γίνει αναλογιστική µελέτη οπότε να δούµε πλέον κάποια
πραγµατικά δεδοµένα οπότε να µπορούµε να προγραµµατίσουµε και να
πάρουµε και κάποιες αποφάσεις σα ∆ιοικητικό Συµβούλιο και να τις θέσουµε
στη συνέχεια είτε στη συνέλευση αν απαιτείται για να έχουµε τις οριστικές
αποφάσεις.
Ένα άλλο θέµα το οποίο θα τρέξουµε και είναι και άµεσο θα
λέγαµε τώρα, τουλάχιστον ως ένα κοµµάτι, είναι οι δίκες, να κάνουµε κάποιες
αγωγές σχετικά µε το κούρεµα το οποίο έγινε και να στραφούµε κατά του
∆ηµοσίου και κατά της Τραπέζης Ελλάδος. Προλαβαίνουµε, έχουµε
συζητήσει, µπορεί να είµαστε στο παρά πέντε αλλά προλαβαίνουµε.
∆εν έχω να πω κάτι άλλο, ευχαριστώ.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Υπάρχουν ερωτήσεις ή και τοποθετήσεις;
Σ. ΛΕΚΚΑΣ: ∆υο ερωτήσεις: Αναφορικά µε το κτίριο έχουµε δεχθεί πρόταση
από την Τράπεζα Πειραιώς για µείωση του µισθώµατος;
Σ. ΚΟΥΤΣΟΠΑΝΑΓΟΣ: Ναι.
Σ. ΛΕΚΚΑΣ: Πόσο;
Σ. ΚΟΥΤΣΟΠΑΝΑΓΟΣ: Για 20%.
Σ. ΛΕΚΚΑΣ: Κι εµείς τι έχουµε κάνει; Ενηµέρωσε.
Σ. ΚΟΥΤΣΟΠΑΝΑΓΟΣ: ∆εν έχουµε αποδεχθεί την πρότασή τους, µε το ΙΚΑ
που έχουµε επικοινωνήσει και αυτών η απάντηση είναι αρνητική, και είναι
θέµα του 2012 στην ουσία, δεν είναι θέµα του 2011 αυτό το πράγµα.
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Σ. ΛΕΚΚΑΣ: Το πρώτο συµφωνητικό πότε έληξε;
Σ. ΚΟΥΤΣΟΠΑΝΑΓΟΣ: Αν θυµάµαι καλά, έληγε τον 2ο του 2010 και
υπογράφηκε η επόµενη σύµβαση από την 1/1/10.
Σ. ΛΕΚΚΑΣ: Το 2ο του 2010 ή τον 12ο του 2010 όπως γράφει η έκθεση του
ΣΟΛ;
Σ. ΚΟΥΤΣΟΠΑΝΑΓΟΣ: Τον 2ο του 201.
Σ. ΛΕΚΚΑΣ: Σίγουρα;
Σ. ΚΟΥΤΣΟΠΑΝΑΓΟΣ: Ναι.
Σ. ΛΕΚΚΑΣ: Είναι λάθος.
Σ. ΚΟΥΤΣΟΠΑΝΑΓΟΣ: Ναι. Τον 2ο του 201.
Σ. ΛΕΚΚΑΣ: Άρα 1η Ιανουαρίου του 2010 έπρεπε να παίρναµε την
αναπροσαρµογή. Γιατί δεν πήραµε για τους δυο µήνες;
Σ. ΚΟΥΤΣΟΠΑΝΑΓΟΣ: Αφ’ ενός µεν δεν την κατέβαλλε η Τράπεζα, ενώ
είχαµε κάνει επιστολές και τη ζητούσαµε, κανονικά, µε τον κ. Παπαδηµητρίου.
Ήταν στην περσινή, εν πάση περιπτώσει να το επαναλάβουµε..
(∆ιαλογικές συζητήσεις)
Σ. ΚΟΥΤΣΟΠΑΝΑΓΟΣ: Να ξεκινήσουµε από το 2003 και να λέµε; Εν πάση
περιπτώσει, τώρα αυτό είναι κάτι άλλο, να το πω έτσι δε µ’ ενδιαφέρει.
Σ. ΛΕΚΚΑΣ: (Ερώτηση εκτός µικροφώνου)
Σ. ΚΟΥΤΣΟΠΑΝΑΓΟΣ: Η Τράπεζα Πειραιώς για ένα µήνα και 6 µέρες, αν το
θέλεις αυτό.. Το έχουµε συζητήσει, το έχουµε ζητήσει αυτό το πράγµα, η
Τράπεζα δεν το έδωσε και το ΙΚΑ συµφώνησε οπότε κι εµείς ακολουθήσαµε
µετά να υπογραφεί η καινούργια σύµβαση από 1/1/2010.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ο συνάδελφος Σκευοφύλαξ έχει το λόγο.
Η. ΣΚΕΥΟΦΥΛΑΞ: Επειδή κάνουµε ερωτήσεις για το 2010, πρέπει να
δίνουµε και απαντήσεις για το 2010.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Άλλη ερώτηση υπάρχει; Έχουµε τοποθετήσεις µέσα στο 2011;
Εάν έχουµε τοποθετήσεις µέσα στο 2011, είναι θέµα του 2011 και θα το
συζητήσουµε. Εάν έχουν γίνει σε προηγούµενο έτος δεν έχει νόηµα να
συζητάµε γι’ αυτή τη χρήση.
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Σ. ΚΟΥΤΣΟΠΑΝΑΓΟΣ: Σε αυτή τη χρήση δεν έχει γίνει καµία τοποθέτηση σε
οµόλογα. Το κούρεµα έγινε το 2011; Για να ξέρουµε..
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ένα λεπτό, αυτή τη στιγµή ασχολούµαστε µε την τακτική για το
διάστηµα του 2011 για να δούµε τις ενέργειες που έκανε το ∆ιοικητικό
Συµβούλιο µέσα στο 2011. Το προηγούµενο διάστηµα έχει απαλλαγεί από
άλλη Γενική Συνέλευση, το επόµενο διάστηµα θα το συζητήσουµε στη
συνέχεια και σ’ αυτήν εδώ την τακτική ή αν θέλετε σε ολόκληρη την έκτακτη.
Αυτή τη στιγµή συζητάµε συγκεκριµένα πράγµατα για να κλείσουµε τα θέµατα,
όσο πιο γρήγορα τόσο πιο καλά.
Γ. ΤΙΛΚΙΤΖΗΣ: Από τις αρχές του 2011 µπορεί να µας πει το προηγούµενο
∆ιοικητικό Συµβούλιο, γιατί ήταν το προηγούµενο, ποιες ενέργειες έκανε για
να διαφυλάξει τα συµφέροντα του Ταµείου όταν έβλεπε ότι οι αξίες των
οµολόγων και µάλιστα υπάρχει το προηγούµενο του 2011, δεν ήµαστε όλο το
2011, ήµαστε από τον Οκτώβριο αν δεν έχεις ενηµερωθεί.
ΜΕΛΟΣ: (Τοποθέτηση εκτός µικροφώνου)
Γ. ΤΙΛΚΙΤΖΗΣ: Στο προηγούµενο δεν ήµουν, ήµουν τους τελευταίους 2,5
µήνες.
ΜΕΛΟΣ: Το 2011 δεν ήσουν; ∆εν αντικατέστησες τον Κατσιγιάννη;
Γ. ΤΙΛΚΙΤΖΗΣ: Εγώ ρωτάω το εξής: Ποιες ενέργειες έκανε το ∆ιοικητικό
Συµβούλιο γιατί µπορεί να ήµουν, αλλά δε λαµβάνατε υπ' όψιν γιατί παίρνατε
µε 6 προς 1 τα πάντα. Και ρωτάω: Από τη στιγµή που ήταν και µέλος του
∆ιοικητικού Συµβουλίου άνθρωπος ο οποίος είναι υποτίθεται στο dealing
room και στη διαχείριση οµολόγων και οτιδήποτε άλλο, ρωτάω: Όταν βλέπαµε
ότι η αξία των οµολόγων µας πέφτει, όταν το καλοκαίρι του 2011 πάρθηκε
απόφαση για haircut 26% ή 21%, δε θυµάµαι και τότε άρχισαν τα οµόλογα να
κατρακυλάνε κι άλλο, ποιες ενέργειες έκανε το ∆ιοικητικό Συµβούλιο
προκειµένου να διαφυλάξει τα συµφέροντα της Τράπεζας είτε να πουλήσει
αυτά τα οµόλογα βλέποντας την κατρακύλα στο 27, στο 40, στο 50; Γιατί µέχρι
60 και 65 πουλιόντουσαν.
Τι ενέργειες έκανε για να µπορέσει να διαφυλάξει αυτά τα
συµφέροντα και φτάσαµε σήµερα να κουρεύεται το 75% των οµολόγων µας;
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ο συνάδελφος Μποτέλης έχει το λόγο.
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Κ. ΜΠΟΤΕΛΗΣ: Ο συνάδελφος κ. Τιλκιτζής ήταν µέλος του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου, δεν είχε ποτέ τεθεί θέµα από κανέναν πώλησης οµολόγων
Ελληνικού ∆ηµοσίου ή οποιασδήποτε ενέργειας και ήταν κι εκείνος, θα
µπορούσε να είχε θέσει το θέµα του αν ήταν. ∆εν έχει καταγραφεί πουθενά
στα πρακτικά τέτοιο θέµα, για να µη µας κάνει τώρα το µετά Χριστό
προφήτη…
Οι τιµές των οµολόγων την εποχή εκείνη ήταν πάρα πολύ
χαµηλές για να µπούµε σε µια διαδικασία. Τον Ιούλιο που είχε γίνει το πρώτο
PSI της εποχής εκείνης, στο πρώτο µνηµόνιο τα οµόλογα αν θυµόσαστε καλά
όλοι

των

ιδιωτών

Ασφαλιστικών

Ταµείων

κτλ.,

είχαν

εξαιρεθεί

µε

συγκεκριµένες αποφάσεις και του κ. Βενιζέλου και γενικά και της τρόικας κτλ.,
αφορούσαν µόνο τα οµόλογα των Τραπεζών, αν θυµόσαστε καλά.
Επίσης θα ήθελα να πω στον κ. συνάδελφο Τιλκιτζή, αυτό
βέβαια δεν έχει γραφεί στα πρακτικά, είχε γίνει µια συζήτηση µέσα στο
∆ιοικητικό Συµβούλιο το Σεπτέµβριο αν θυµάστε κ. Τιλκιτζή για την
τοποθέτησή µας σε µια προθεσµιακή κι επειδή εκείνη την εποχή γινόταν
παιχνίδι µε το οµόλογο του Ελληνικού ∆ηµοσίου που έληγε το Μάρτιο του
2012 και µπορούσαν να πάρουν επενδυτές αναλαµβάνοντας το ρίσκο ότι δε
θα κουρευτούν αυτά τα οµόλογα και θα είχαν απόδοση 75%, είχε πει κι ο ίδιος
µάλιστα και του είχαµε πει να το συζητήσουµε, είναι µια καλή περίπτωση, ν’
αγοράσουµε το Σεπτέµβριο του 2011, ν’ αγοράσουµε και άλλα οµόλογα του
Ελληνικού ∆ηµοσίου λήξεως του 2012 για να έχουµε υψηλές αποδόσεις.
Λοιπόν, ας είµαστε λίγο προσεκτικοί σ’ αυτά που λέµε, εµείς δε
θέλουµε να πούµε ούτε ότι είµαστε φωστήρες ούτε ότι έχουµε το αλάθητο, οι
αποφάσεις που παίρναµε πάντοτε ήταν µέσα σε πλαίσια πραγµατικά γιατί το
Ταµείο δεν είναι ούτε δικό σας ούτε δικό µας, είναι όλων µας. Όσο
βλαφθήκαµε όλοι, βλαφθήκαµε όλοι, δε βλαφθήκαµε εσείς περισσότερο κι
εµείς λιγότερο σ’ αυτές τις αποφάσεις.
Το να έχουµε κριτική λοιπόν του «τι κάνατε το 2011 και το 2010
και το 2009 για τα οµόλογα» νοµίζω δεν είναι.. Να σας πούµε από δω κι
εµπρός τι µπορεί να γίνει, ναι. Αλλά µη συζητάµε για πράγµατα τα οποία όλοι
ξέρουµε ότι, να µην πω µέχρι το Μάρτιο φέτος, µέχρι και το ∆εκέµβρη-Γενάρη
του 2012, ήταν σε πάρα πολύ µεγάλο ποσοστό δεδοµένο ότι τα οµόλογα των
Ταµείων και των ιδιωτών δε θα κουρευτούν. Ευχαριστώ.
16

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ – 27/4/2012

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ο συνάδελφος Τιλκιτζής αλλά παράκληση να µην αρχίσουµε
διάλογο.
Γ. ΤΙΛΚΙΤΖΗΣ: Απλά θέλω να πω το εξής γιατί µε αυτό που είπες τώρα
φάσκεις και αντιφάσεις. Εάν πραγµατικά ήταν στο 75%, εγώ είπα στη
διατραπεζική ν’ αγοράσουµε στη δευτερογενή αγορά, ν’ αγοράσουµε οµόλογο
το οποίο είναι χαµηλά. Αυτό το οµόλογο τώρα έρχεσαι και µου λες ότι ήταν
στο 75% της αξίας του. Αν πραγµατικά διαπραγµατευόταν στο 75%..
Κ. ΜΠΟΤΕΛΗΣ: Συγνώµη, ίσως να µην έδωσα εγώ να γίνει αντιληπτό. Αν
αγόραζε κάποιος οµόλογο το Σεπτέµβρη µε λήξη το Μάρτιο του 2012, θα είχε
µια απόδοση αν καταλαβαίνουµε µια και είµαστε τραπεζικοί όλοι, 75%.
Γ. ΤΙΛΚΙΤΖΗΣ: Σε τι τιµή ήταν;
Κ. ΜΠΟΤΕΛΗΣ: Στο 30.
Γ. ΤΙΛΚΙΤΖΗΣ: Στο 25%-26%.
Κ. ΜΠΟΤΕΛΗΣ: Όχι, η τιµή δεν είναι επί τοις εκατό.
Γ. ΤΙΛΚΙΤΖΗΣ: Στο 26% της αξίας του ήταν.
Κ. ΜΠΟΤΕΛΗΣ: Συγνώµη, άλλο τιµή, άλλο απόδοση άλλο επιτόκιο. Να
ξέρουµε τι λέµε.
Γ. ΤΙΛΚΙΤΖΗΣ: ∆ε µίλησα για απόδοση επιτοκίου, δε µίλησα για τέτοιο. Είπα
ότι στο 26% της αξίας του, διαπραγµατευόταν το οµόλογο. ∆εν είπα για
απόδοση.
Κ. ΜΠΟΤΕΛΗΣ: ∆εν υπάρχει 26% της αξίας του. Υπάρχουν τιµές στα
οµόλογα. Λοιπόν, µια και είπες ότι είµαι και στο dealing room και πολύ καλά
το είπες, η τιµή εκείνη την εποχή ήταν στο 26 µε 30.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: ∆ε θα το λύσουµε τώρα, σας παρακαλώ.
Κ. ΜΠΟΤΕΛΗΣ: Ξέρετε κάτι; Αυτή τη στιγµή έρχεσαι και µου λες ότι εγώ
έκανα µια πρόταση να παίξουµε το οµόλογο. Είπα το εξής: Είπα ότι θα πρέπει
να δούµε τι µπορούµε να κάνουµε στην αγορά προκειµένου να αγοράσουµε,
γιατί µη ξεχνάς, ανέφερα και τα ΕΓΕ∆, µην το ξεχνάς αυτό, ανέφερα και τα
ΕΓΕ∆, τα Έντοκα Γραµµάτια του Ελληνικού ∆ηµοσίου τα οποία ήταν τρίµηνα
και είχαν αποδόσεις και δεν κόβονται ποτέ. ∆εν υπήρχε haircut..
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Γ. ΤΙΛΚΙΤΖΗΣ: Οι αποδόσεις των εντόκων γραµµατίων ήταν αντίστοιχες µε τις
αποδόσεις προθεσµιακών που κάναµε. Και µπορεί οι προθεσµιακές να ήταν
υψηλότερες.
Κ. ΜΠΟΤΕΛΗΣ: Αλλά ήταν από την αρχή γνωστό ότι δε θα κοπούν αυτά τα
οµόλογα, δε θα υπάρχει κούρεµα σε αυτά τα οµόλογα, στα έντοκα γραµµάτια
αυτά.
Γ. ΤΙΛΚΙΤΖΗΣ: Αν κατέρρεε το Ελληνικό ∆ηµόσιο και δεν πλήρωνε τίποτα, θα
λέγαµε τώρα «γιατί τα είχατε βάλει σε ΕΓΕ∆;»
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Σας παρακαλώ ας σταµατήσουµε. Ο κ. Σκευοφύλαξ αν θέλετε
θέλει να πει. Όχι τοποθετήσεις όµως, ερώτηση αν υπάρχει.
Η. ΣΚΕΥΟΦΥΛΑΞ: Θα σας υπενθυµίσω, ας αφήσουµε λιγάκι τα οµόλογα, την
τελευταία ηµέρα των εκλογών, στις 7/11. Μια ερώτηση που µας έγινε, µάλλον
µια τοποθέτηση που υπήρχε από τους ανθρώπους που έχουν ψηφίσει και δε
θέλουν να κάθονται στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο λες και είναι ντροπή εκεί να
κάθεσαι…
ΜΕΛΟΣ: (Τοποθέτηση εκτός µικροφώνου)
Η. ΣΚΕΥΟΦΥΛΑΞ: Θα φτάσω στην ερώτηση, δε θα µου ορίσεις εσύ όµως το
χρόνο της ερώτησης.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Θα τον ορίσω εγώ. Σε παρακαλώ προχώρα, ρώτα να
τελειώνουµε γιατί όλοι έχουµε χρόνο.
Η. ΣΚΕΥΟΦΥΛΑΞ: Υπήρχε ας πούµε τοποθέτηση ν’ αγοράσουµε, να
βάλουµε τα λεφτά µας στην Τράπεζα της Ελλάδος. Η ερώτηση είναι: Τα λεφτά
στην Τράπεζα της Ελλάδος κουρευτήκανε σήµερα ή δεν κουρευτήκανε;
Κ. ΜΠΟΤΕΛΗΣ: Κουρευτήκανε, φαντάζοµαι ότι όλοι το ξέρουµε.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Υπάρχει κάτι άλλο το οποίο κάποιος θέλει να ρωτήσει; Ο
συνάδελφος Παπαγιαννόπουλος.
κ. ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ: Θα ήθελα να ξέρω εάν µέσα στο 2011 δόθηκαν
πλασµατικά χρόνια σε κάποιους και ποιοι είναι αυτοί.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Πλασµατικά χρόνια δηλαδή µε την έννοια ποια; Πώς το εννοείς
το «πλασµατικά χρόνια»; Να έγινε εξαγορά πλασµατικών χρόνων µέσα στο
2011 δεν έγινε καµία εξαγορά. Να πληρώθηκαν πλασµατικά χρόνια,
πληρώθηκε ο κ. Περιστενίδης 6.000 περίπου, δε θυµάµαι πόσο ακριβώς είναι,
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είναι γραµµένο, ο οποίος είχε κάνει εξαγορά στο 2010 όταν ήταν σε ισχύ το
άρθρο.
Ν. ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ: Ν’ απαντήσω εγώ; Στη σελίδα 26 στην έκθεση του
Ορκωτού Λογιστή, αναφέρεται στις τελευταίες παραγράφους το θέµα αυτό
που βάζεις. Σηµειώνεται ότι: «Από την έναρξη εφαρµογής 13/4/2009», γι’ αυτό
πρέπει να τις διαβάζουµε τις εκθέσεις, «της παραπάνω διάταξης του άρθρου
28 παρ. 1 του καταστατικού µέχρι και την ηµεροµηνία αναστολής της, 27/9/10,
δόθηκαν σχετικές αποζηµιώσεις σε αποχωρήσαντες λόγω συνταξιοδότησης σε
υπαλλήλους ύψους 236.499,92 € καθώς και προκαταβολές 50% των
δικαιούµενων αποζηµιώσεων σε όσου ασφαλισµένους συµπλήρωσαν το 15ο
έτος ασφάλισής τους στο Ταµείο στην περίοδο αυτή και υπέβαλλαν σχετική
αίτηση αναγνώρισης µέσω εξαγοράς πλασµατικών χρόνων, ύψους 50.367,99
€. Επίσης κατά τη διάρκεια χρήσης του 2011 σχετική αποζηµίωση 6.248,33 €
σε έναν ασφαλιζόµενο που αποχώρησε, ο οποίος είχε αναγνωρίσει µέσω
εξαγοράς τα πλασµατικά του χρόνια ασφάλισης κατά την περίοδο που ίσχυε η
παραπάνω διάταξη, 13/4/2009, έως 27/9/2010».
Ο συγκεκριµένος συνάδελφος λοιπόν είχε υποβάλλει αίτηµα
εξαγοράς των πλασµατικών του χρόνων, εκείνη την περίοδο που ίσχυε.
Συνεπώς λοιπόν, σωστά του δόθηκαν.
(∆ιαλογικές συζητήσεις)
Κ. ΜΠΟΤΕΛΗΣ: Όταν έχεις δούναι και λαβείν, όταν έχεις να πάρεις 10..
ΜΕΛΟΣ: (Τοποθέτηση εκτός µικροφώνου)
Κ. ΜΠΟΤΕΛΗΣ: Να σου εξηγήσω..
ΜΕΛΟΣ: (Τοποθέτηση εκτός µικροφώνου)
Κ. ΜΠΟΤΕΛΗΣ: Ο κ. Περιστενίδης συµπλήρωσε τη 15ετία του την εποχή που
ίσχυε το άρθρο των πλασµατικών. Έρχεται λοιπόν και κάνει την αίτησή του για
να πάρει την προκαταβολή που πήραµε όλοι µας. Μέσα σ’ αυτή την αίτηση
λοιπόν που είχε κάνει, ζητά και εξαγοράζει εκείνη τη στιγµή τα πλασµατικά
χρόνια. Έρχεται λοιπόν στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο το αίτηµά του και τι γίνεται:
Λέµε, έχουµε από την προκαταβολή να του δώσουµε 10.000..
ΜΕΛΟΣ: (Τοποθέτηση εκτός µικροφώνου)
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Κ. ΜΠΟΤΕΛΗΣ: ∆ηλαδή συγνώµη, το θέµα είναι αν έχει βγάλει από την τσέπη
του και να τα ξαναπήρε; Τα έβγαλε, ναι..
ΜΕΛΟΣ: (Τοποθέτηση εκτός µικροφώνου)
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Σας παρακαλώ, αφήστε το θέµα. Τα εισέπραξε τη µία στιγµή και
τα κατέβαλε την εποµένη, αυτό έγινε. Ταµειακό είναι το θέµα.
Κ. ΜΠΟΤΕΛΗΣ: Συγνώµη, σε Τράπεζα δε δουλεύουµε; ∆εν καταλαβαίνουµε
τι σηµαίνει συµψηφιστική εγγραφή;
Στο άρθρο 28 του καταστατικού µας «αναγνώριση και η εξαγορά
χρόνου ασφάλισης», λέει στην πρώτη παράγραφο: «Τα µέλη του Ταµείου
έχουν δικαίωµα ν’ αναγνωρίσουν κατόπιν εξαγοράς ως χρόνο ασφάλισης» και
έχει το χρόνο προσωρινής συνταξιοδότησης, το χρόνο άδειας µητρότητας,
εκπαιδευτική, στρατό κτλ. και πλασµατικά χρόνια ασφάλισης. Ο άνθρωπος
λοιπόν θα εξαγόρασε τα χρόνια ασφάλισης.
ΜΕΛΟΣ: (Τοποθέτηση εκτός µικροφώνου)
Κ. ΜΠΟΤΕΛΗΣ: Το 2010, το έχουµε πει και σε προηγούµενες Γενικές
Συνελεύσεις και έχει τελειώσει. Είχε λοιπόν κατοχυρώσει όπως θα
µπορούσαµε να το είχαµε κάνει όλοι µας αν το είχαµε σκεφτεί, το δικαίωµά
του στα πλασµατικά χρόνια. ∆ε µπορούσαµε να τα ζητήσουµε πίσω.
κ. ΠΑΠΑ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ: Χρήσιµο είναι, αν στη συγκεκριµένη περίπτωση είχε
ολοκληρωθεί η διαδικασία της εξαγοράς. Απ’ ό,τι µου λέτε, δεν έχω τα χαρτιά
µου εγώ, η διαδικασία της εξαγοράς ολοκληρώθηκε από τη στιγµή που
κατέβαλε ο συγκεκριµένος µισθωτός, δεν ξέρω τ’ όνοµά του, δεν τον ξέρω τον
άνθρωπο, από τη στιγµή λοιπόν που κατέβαλε και η καταβολή µπορεί να γίνει
είτε µε µετρητά είτε συµψηφιστικά µε µια άλλη απαίτηση που έχει κατά του
Ταµείου.
Άρα το κρίσιµο είναι αν εξοφλήθηκε αυτή η εξαγορά σε µια
συγκεκριµένη χρονική στιγµή. Από κει και πέρα, από τη στιγµή που
ολοκληρώθηκε η εξαγορά, δε νοµίζω ότι υπάρχει κάποιο άλλο ζήτηµα.
Σ. ΛΕΚΚΑΣ: Τον Ιούλιο του 2010 δώσαµε τα στοιχεία στον αναλογιστή,
κάναµε αναλογιστική µελέτη και τους έδωσε τ’ αποτελέσµατα το Σεπτέµβρη.
27 έδωσε τ’ αποτελέσµατα και τους πρότεινε αυτά τα πέντε πλασµατικά
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χρόνια ν’ ανασταλούν. Βγάζουν οι κύριοι εδώ πέρα ανακοίνωση και λέει «ότι
από τις 28 Σεπτεµβρίου 2010 αναστέλλουµε κάθε διαδικασία».
Και εµφανίζεται λοιπόν στα πρακτικά αυτό που λέει ο
Παναγιώτης, ότι ακόµα και το 2011 συνέχισαν να δίνουν τα πλασµατικά
χρόνια, ανεξάρτητα τι έγινε. Όταν λέµε ότι αναστέλλουµε ένα άρθρο το
αναστέλλουµε ολοκληρωτικά. ∆εν το αναστέλλουµε ούτε κατά ένα µέρος…
κ. ΠΑΠΑ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ: Αν µπορώ να σας βοηθήσω, και για να µην
παρεξηγηθώ εγώ, εγώ αυτή τη στιγµή δεν εκπροσωπώ τα συµφέροντα
κανενός εδώ. Αν θέλετε του µόνου που εκπροσωπώ είναι τα συµφέροντα του
Νοµικού Προσώπου που λέγεται ΑΤΑΠ. Τώρα ποιο θα είναι το ∆ιοικητικό
Συµβούλιο, εµένα µου είναι αδιάφορο. Πιστέψτε µε.
Κρίσιµο νοµίζω σ’ αυτή την περίπτωση είναι το πότε
ολοκληρώθηκε η διαδικασία της εξαγοράς. Το κρίσιµο σηµείο είναι δηλαδή
πότε υπέβαλλε την αίτηση και αν κατέβαλλε τα ποσά που προβλέπονται για
την εξαγορά αυτή. Όποτε έγινε αυτό, δεν ξέρω πότε έγινε. Αν λοιπόν, τη
στιγµή έγινε αυτή η νοµική πράξη και ολοκληρώθηκε και µε την καταβολή,
από κει και πέρα έχει δικαίωµα να εισπράξει τα χρήµατα οποτεδήποτε. Όποτε
φύγει.
ΜΕΛΟΣ: Αν τα περιουσιακά στοιχεία δεν είναι αυτά που υπολογίζαµε, θα
συνεχίσουµε να δίνουµε;
κ. ΠΑΠΑ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ: Ναι, θα συνεχίσετε να δίνετε για εκείνους οι οποίοι
έχουν ήδη…
ΜΕΛΟΣ: Έχουν αλλάξει τα δεδοµένα.
κ. ΠΑΠΑ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ: Αλλάξανε τα δεδοµένα µε την έννοια ότι δε δέχεσαι
νέες αιτήσεις.
ΜΕΛΟΣ: Τα οικονοµικά δεδοµένα έχουν µεταβληθεί.
κ. ΠΑΠΑ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ: Συµφωνώ. Μα αυτό σας λέω.
ΜΕΛΟΣ: (Τοποθέτηση εκτός µικροφώνου)
κ. ΠΑΠΑ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ: Το καταλαβαίνω αυτό το πράγµα, αλλά όταν τα
δεδοµένα τα οικονοµικά αλλάζουν, αυτό δεν αφορά αυτούς οι οποίοι έχουν
ολοκληρώσει την έννοµη σχέση της αναγνώρισης.
(∆ιαλογικές συζητήσεις)
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ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ένα λεπτό, αυτό το θέµα το οποίο συζητάµε έχει εκφύγει της
Γενικής Συνέλευσης. Το αν έχετε µια απορία νοµικής φύσεως για το ποια είναι
και πότε αναγνωρίζονται και αν τ’ αναγνωρισµένα χρόνια µπορούµε να του
πούµε «πάρτα πίσω τώρα και δε στ’ αναγνωρίζουµε», αυτό είναι άλλο θέµα.
∆εν είναι αυτής της συζητήσεως. Οπότε εάν κ. Στεφάνου έχετε θέµα πάνω σ’
αυτό, παράκληση να µην το συζητήσουµε τώρα.
Αυτή τη στιγµή δε λύνουµε νοµικά θέµατα, πότε γίνεται η
αναγνώριση και αν είναι ισχυρή µια αναγνώριση η οποία επερατώθη πριν την
κατάργησή της.
Λ. ΣΤΕΦΑΝΟΥ: Έχω το εξής ερώτηµα: Παρακολουθώ όλο αυτό το διάστηµα
αυτή τη συζήτηση και διερωτώµαι µε ποιες παραµέτρους θεωρούµε ότι
έχουµε ή δεν έχουµε ευθύνη ή απαλλασσόµαστε ή δεν απαλλασσόµαστε ή
ποιες είναι οι θητείες του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. Εγώ θέλω να σας κάνω µια
ερώτηση: Η απόφαση για το κούρεµα των οµολόγων προαλείφεται εδώ και
πάρα πολλούς µήνες, έχουν ληφθεί τα ECOFIN ξανά και ξανά.
Ενόψει αυτού του κουρέµατος είχαν γίνει κάποιες σκέψεις
προκειµένου να δούµε πώς θ’ αντιµετωπίσουµε ενδεχόµενες ζηµιές,
προκειµένου να δούµε πώς θα καταβάλλονται τα εφάπαξ; Λυπούµαι που το
λέω, αλλά βλέπω µια µεγάλη ευρύτητα, ότι µέχρι το τέλος του έτους ήταν όλα
καλά, δίναµε τα εκατοµµύρια, παίρναµε τις προίκες, φεύγαµε. Μα το κούρεµα
θα εγένετο ούτως ή άλλως. Εγώ δε λέω να µην ικανοποιούµε τα δικαιώµατά
µας, αλλά ενόψει της παντελούς απώλειας των δικών µας ελήφθη κάποια
πρόνοια; Έγιναν κάποιες σκέψεις; Εξεδόθη κάποια γνωµοδότηση από τον
εκλεκτό συνάδελφο τον κ. Παπαδηµητρίου προς αυτό το θέµα;
(∆ιαλογικές συζητήσεις)
Λ. ΣΤΕΦΑΝΟΥ: ∆ιαβλέπω µια γενική επιθετικότητα. Επειδή τα συµφέροντα
όλων µας έχουν θιγεί κι επειδή πρέπει ν’ αποδοθούν οι ευθύνες σωστά σ’
εκείνος που θα µπορέσουν ν’ ανορθώσουν και µπορεί να µην είµαστε εµείς
καθόλου, κανείς από εµάς, αλλά κάποιοι άλλοι, θα ήθελαν να κάνουµε
κάποιες σκέψεις. ∆εν είναι ακόµα η ώρα, θα γίνει και η άλλη συνέλευση.
Εµένα η ερώτησή µου είναι, διότι εντός ολίγου θα µου ζητήσετε
να σας απαλλάξω της ευθύνης και γι’ αυτή τη χρήση, για να το κάνω αυτό,
θέλω να µου πείτε τι πρόνοια λάβατε, ποιες σκέψεις κάνατε, ποια µέτρα
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πήρατε, ποια σχέδια κάνατε, τι γνωµοδοτήσεις βγάλατε, προκειµένου εµείς να
έχουµε κάποια µέτρα, να µην υποστούµε αυτή τη ζηµία.
Ν. ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ: Να σου απαντήσω µε δυο λόγια: Αν δεν κάνω λάθος
στις 24/2/2012 επειδή αναφέρεστε τι έκανε έστω και το τωρινό ∆ιοικητικό
Συµβούλιο σας έκανε γράµµα ο Πρόεδρος, έστειλε το ∆ιοικητικό Συµβούλιο
στους δικηγόρους της Τράπεζας, ζητήσαµε από εσάς να πάρετε µια θέση. Και
δεν πήρατε θέση Λουκά για τα οµόλογα.
Σ. ΚΟΥΤΣΟΠΑΝΑΓΟΣ: Να σας πω αυτό που λέτε εάν ελήφθη ή έγινε κάτι.
Εσείς το ξέρατε ότι θα γίνει κούρεµα, έτσι;
Λ. ΣΤΕΦΑΝΟΥ: Όχι εµείς, όλη η Ελλάδα.
Σ. ΚΟΥΤΣΟΠΑΝΑΓΟΣ: Όλη η Ελλάδα το ήξερε.. Ήταν υποχρεωτικό;
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: ∆εν ήταν βέβαιο ότι θα γινόταν στα Ασφαλιστικά Ταµεία. Τα
∆ιοικητικά Συµβούλια ενεργούν σε πράξεις, σε αποτελέσµατα, όχι σε εικασίες.
Να το θυµάστε αυτό.
Κ. ΜΠΟΤΕΛΗΣ: Συγνώµη, ν’ απαντήσω. Επειδή από το Νοέµβριο ήταν
σφόδρα πιθανό να γίνει το κούρεµα που δεν ξέραµε αν θα µας κουρέψει εµάς
ή όχι, τα οµόλογα ξέρετε σε τι τιµές διαπραγµατεύονταν εκείνη την εποχή
αγαπητέ συνάδελφε; ∆εν το ξέρετε.. Τότε πώς παίρνετε θέση;
Λ. ΣΤΕΦΑΝΟΥ: (Τοποθέτηση εκτός µικροφώνου)
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Νοµίζω ότι τελειώσαµε αυτό το κοµµάτι. ∆εν έχει νόηµα από δω
κι εµπρός, µε συγχωρείτε.. Νοµίζω ότι πρέπει να πάµε στην ψηφοφορία για τα
µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου.
Έχει περάσει η ώρα, δε θα λύσουµε τίποτε άλλο εδώ πέρα.
προτείνουµε να περάσουµε στο 5ο θέµα.

5ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ
«Απαλλαγή των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου από κάθε ευθύνη
για θέµατα που αφορούν τη χρήση του 2010»
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Όσοι είναι υπέρ της απαλλαγής να σηκώσουν το χέρι τους. Πριν
προχωρήσουµε σε καταµέτρηση να δούµε τα «κατά» ώστε να ξέρουµε ποια
είναι πιο λίγα..

23

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ – 27/4/2012

∆ιεξάγεται ψηφοφορία δι΄ ανατάσεως της χειρός

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Έχουµε 36 µε 19. Ακόµη και αν έχουµε µικρό σφάλµα, που
αµφιβάλλω, κατά πλειοψηφία απαλλάσσεται το ∆ιοικητικό Συµβούλιο.
Το τελευταίο θέµα το οποίο έχει µείνει στην τακτική Γενική
Συνέλευση είναι η ανταλλαγή απόψεων για το µέλλον του Ταµείου.

6ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ
«Ανταλλαγή απόψεων για το µέλλον του Ταµείου»
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Μήπως θέλετε αυτό το θέµα να το εντάξουµε στην έκτακτη
Γενική Συνέλευση, γιατί ταυτίζεται σε µεγάλο βαθµό;
ΜΕΛΗ: Ναι.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Οπότε θεωρούµε ότι έληξε η Γενική Συνέλευση;
Λ. ΣΤΕΦΑΝΟΥ: Θέλω παρακαλώ να καταγραφεί ο λόγος που δεν
απαλλάσσω της ευθύνης το ∆ιοικητικό Συµβούλιο, να µη δηµιουργηθούν
κακίες, έτσι; ∆ιότι δεν είναι θέµα προσωπικό. Ο λόγος αυτός συνίσταται διότι
έκανα

µια

συγκεκριµένη

ερώτηση

η

οποία

έχει

καταγραφεί

και

µαγνητοφωνηθεί και δεν πήρα καµία απολύτως απάντηση.
Σ. ΚΟΥΤΣΟΠΑΝΑΓΟΣ: Η απάντηση αν το θέλεις δεν έλαβε τη µέριµνα, δεν
ξέρω πώς την εννοείς εσύ αυτή τη µέριµνα γιατί..
Λ. ΣΤΕΦΑΝΟΥ: Και εσένα αφορά.
Σ. ΚΟΥΤΣΟΠΑΝΑΓΟΣ: Βεβαιότατα αφορά κι εµένα και όλους. ∆εν ελήφθη
καµία µέριµνα γιατί δεν ήταν γνωστό ούτε το ύψος ούτε αν θα είναι
υποχρεωτικό ούτε αν θα οτιδήποτε απ’ όλα αυτά.
Γιατί κάποια µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου εδώ τώρα, από τα
µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου που ήταν από το Νοέµβριο και µετά, δεν
έγινε καµία πρόταση ή οτιδήποτε για λήψη τέτοιας απόφασης..
Λ. ΣΤΕΦΑΝΟΥ: Τι εννοείς πρόταση; ∆εν κατάλαβα. Μα δεν είµαι εγώ µέλος..
Τέλος πάντων…
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ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Στο σηµείο αυτό λήγει η τακτική Γενική Συνέλευση, έχουν
ολοκληρωθεί όλα τα θέµατα.
Παρακαλώ τον Πρόεδρο του Ταµείου να πάρει πάλι το λόγο διότι
θα ξεκινήσει πάλι η διαδικασία, εξαρχής, µε ορισµό καινούργιου Προέδρου,
προκειµένου να δούµε ένα-ένα τα θέµατα της έκτακτης πλέον.
Σας ευχαριστώ πολύ συνάδελφοι.

ΛΗΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
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