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ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2012 

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 

1. Μείωση αξίας οµολόγων 

2. Προοπτικές του Ταµείου µετά το PSI 

3. Τρόποι διαφύλαξης του εφάπαξ 

4. Αιτιολόγηση αποφάσεων ∆.Σ. 2008-11 για τα αποθεµατικά 

5. Προτάσεις αντιµετώπισης του προβλήµατος 

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Έχουµε µια άλλη αποτίµηση. Από 12/3 και µετά το πρώτο 

πράγµα που συζητάµε κύριοι είναι ενηµέρωση, πόσο αξίζει αυτή τη στιγµή τα 

οµόλογα σήµερα ή εν πάση περιπτώσει µετά τον Μάρτιο. Περιµένουµε 

κάποιον να απαντήσει από το Προεδρείο.  

(∆ιαλογικές συζητήσεις) 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Παρακαλώ τον Πρόεδρο να λάβει το λόγο για την ενηµέρωση.  

ΣΤ. ΚΟΥΤΣΟΠΑΝΑΓΟΣ: Στο προσάρτηµα στη σελίδα 7, το έχουµε αυτό, το 

PSI, να πούµε γενικότερα, τώρα δεν ξέρω λογικά το ξέρουµε όλοι, θέλετε να 

πούµε τι κόπηκε και τι έγινε σε αυτό το πράγµα;  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Όχι τα ξέρουµε και εµείς. Εδώ είναι.  

ΣΤ. ΚΟΥΤΣΟΠΑΝΑΓΟΣ: Τα νούµερα είναι στο προσάρτηµα. Τα οµόλογα 

που είχαµε µέχρι και την ώρα που έγινε το PSI η ονοµαστική τους αξία ήταν 

10.180. Μετά το κούρεµα πήραµε δύο τίτλους… 

(∆ιαλογικές συζητήσεις) 
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ΣΤ. ΚΟΥΤΣΟΠΑΝΑΓΟΣ: Η διαφορά από πού προέρχεται αυτή; 

ΜΕΛΟΣ: (Τοποθέτηση εκτός µικροφώνου)   

ΓΡ. ΤΑΣΣΗΣ: Ήταν από τη δευτερογενή Γιάννη και ήταν παραπάνω από το 

100% που είχαν όχι τώρα, το 2005 και το 2007.  

ΜΕΛΟΣ: (Τοποθέτηση εκτός µικροφώνου)  

ΣΤ. ΚΟΥΤΣΟΠΑΝΑΓΟΣ: Τι είναι το παραπάνω που µου λέτε εσείς; Είναι 

κάποια οµόλογα για να γίνει η αγορά, τώρα δεν έχω κάποιο συγκεκριµένο να 

σας πω, ποιο είναι το συγκεκριµένο στη δευτερογενή αγορά.  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Το σύνολο, σας παρακαλώ µην αρχίσουµε ένα – ένα τα 

οµόλογα, δεν αξίζει τον κόπο. Το σύνολο των οµολόγων πόσο κάνει και το 

σύνολο των καταθέσεων. Τι έχουµε, διαγραφές εκεί.  

Η. ΣΚΕΥΟΦΥΛΑΚΑΣ: Για να διευκολύνουµε λιγάκι την απάντηση σε αυτό. Η 

διαφορά των 74 χιλιάδων. Έχουµε αγοράσει πέντε οµόλογα, δεν κάνω τίποτε 

άλλο να διαβάζω στη Συνέλευση… 

ΜΕΛΟΣ: (Τοποθέτηση εκτός µικροφώνου)  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Εγώ ζήτησα αυτή τη στιγµή να ενηµερωθεί η Γενική Συνέλευση 

για την αξία την οποία έχουν τα οµόλογα σήµερα. Τώρα εάν τα αγοράσαµε 

πριν από 5 χρόνια 50.000 παραπάνω ή 50.000 παρακάτω είναι µια υπόθεση, 

η οποία  είναι 5 ετών. Μη το ψάχνουµε αυτό το θέµα, δεν νοµίζω ότι κανένας 

έχει πρόβληµα µε αυτό. Σήµερα πόσο κάνουν τα οµόλογά µας για να δούµε 

που βρισκόµαστε και να συζητήσουµε το µέλλον µας. Θα συζητήσουµε 

πρώτα πόσο κάνουν τα οµόλογα, µετά θα κάνουµε µια εκτίµηση για το πόσο 

κάνει το ακίνητό µας και το τρίτο το οποίο θα δούµε  είναι πόσο κάνουν αυτή 

τη στιγµή οι υποχρεώσεις τις οποίες έχει το Ταµείο προς τα µέλη, προς εµάς, 

για να δούµε µας λείπουν, µας περισσεύουν;  

  Το ακριβές θα µας βγει µέσα από µια αναλογική µελέτη. Μέχρι 

τότε θα έχουµε µια µικρή εκτίµηση να δούµε τι γίνεται. Αυτό είναι, για να 

µπορέσουµε να προχωρήσουµε στη συζήτηση. ∆ιαφορετικά θα 

παλινδροµούµε. Παράκληση, ξέρει κανένας;  

Ν. ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ: Μισό λεπτό. Προανέφερα προηγουµένως, για να τα 

πάρουµε µε τη σειρά. 31/12/11 η τρέχουµε αποτιµηµένη αξία ήταν 

4.607.539,60. Με το κούρεµα των οµολόγων, κρατηθείτε, η συνολική αξία των 
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οµολόγων µε αυτά που λήγουν το ΄13 και το ’14 είναι 1.892… συν τα 

τοκοµερίδια. 

ΜΕΛΟΣ: Είναι λάθος αυτό που λες.  

Ν. ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ: Γιατί είναι λάθος; 

ΣΤ. ΚΟΥΤΣΟΠΑΝΑΓΟΣ: Νίκο σε παρακαλώ. Τα  οµόλογα είχαµε ονοµαστική 

αξία, ας αφήσουµε τις αγορές, στα οµόλογα ονοµαστική αξία ήταν 10.180. 

Μετά το PSI η ονοµαστική τους αξία έγινε 3.206.700 στα οµόλογα τα οποία 

αγοράσανε, συν, αυτό αφορά το 31,5 το 3.206 στο σύνολο… 

ΜΕΛΟΣ: (Τοποθέτηση εκτός µικροφώνου) Τα µακροπρόθεσµα… 

ΣΤ. ΚΟΥΤΣΟΠΑΝΑΓΟΣ: Τα µακροπρόθεσµα µπράβο, τα οποία έχουν 

ηµεροµηνία λήξης, αρχίζουν από το 2023 µέχρι το ’42. Εκτός από τα 

µακροπρόθεσµα αυτά πήραµε και δύο οµόλογα ακόµα τα οποία λήγουν το 

ένα σε ένα χρόνο, του χρόνου το 13 και το άλλο στο ’14, τα οποία είναι 1.527 

µας κάνουν αυτά τα δύο, είναι το 15% της ονοµαστικής αξίας των οµολόγων 

των οποίων είχαν.  

ΜΕΛΟΣ: Σαν τοκοµερίδιο.  

ΣΤ. ΚΟΥΤΣΟΠΑΝΑΓΟΣ: Όχι δεν είναι τοκοµερίδιο, είναι άλλο αυτό, δεν έχει 

καµιά δουλειά µε το τοκοµερίδιο αυτό. Για τους τόκους των οµολόγων αυτών, 

όχι των τριών εκατοµµυρίων, για τους τόκους των οµολόγων των 10.180 τα 

οποία είχαµε στα χέρια µας µέχρι το PSI πήραµε έναν άλλο τίτλο, ο οποίος 

λήγει τον Σεπτέµβριο του ’12, ο οποίος είναι 365.086,60.  

  Αυτά όσον αφορά τις ονοµαστικές αξίες το τι πήραµε.    

ΜΕΛΟΣ: Εγώ δεν κατάλαβα πόσο είναι. Η ονοµαστική αξία είναι πόσο;  

ΣΤ. ΚΟΥΤΣΟΠΑΝΑΓΟΣ: Η ονοµαστική αξία είναι 4.733.700 συν το έντοκο,  οι 

τόκοι συν 365.086. 

ΜΕΛΟΣ: (Τοποθέτηση εκτός µικροφώνου) … η χασούρα που εµφανίζεται µε 

31/12/11 ονοµαστικά.   

ΜΕΛΟΣ: (Τοποθέτηση εκτός µικροφώνου)  

ΣΤ. ΚΟΥΤΣΟΠΑΝΑΓΟΣ: Οι τρέχουσες αξίες µε αποτίµηση, δυο νούµερα θα 

σου πω και τελειώνουµε από εδώ, η τρέχουσα αξία να το πούµε έτσι, των 

µακροπρόθεσµων τίτλων είναι 750.169. Έχει µια αποτίµηση γύρω στο 23%, 

κάπου εκεί περίπου βγαίνει χονδρικά. 
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ΜΕΛΟΣ: (Τοποθέτηση εκτός µικροφώνου)  

ΣΤ. ΚΟΥΤΣΟΠΑΝΑΓΟΣ: Αυτό είναι µε αποτίµηση 12/3/12, άλλο το ένα και 

άλλο το άλλο. Άρα τα 3.206 στην ουσία αν πωλούνταν πριν 1 µήνα, 20 µέρες, 

1 µήνα περίπου, θα παίρναµε τα 750.169. Των 2ετών τίτλων δηλαδή που 

πήραµε, ο ένας που είναι µονοετές, τα άλλα που πήραµε που είναι το 15% 

όπως στην αρχή που λέγαµε θα µας τα δώσουν µετρητά και τελικά πήραµε 

τους τίτλους, το 1.527 έγινε 1.523. Σύνολο να το πούµε έτσι αυτών των 

οµολόγων η τρέχουσα αξία 12/3 είναι στο 2.273,580 συν το οµόλογο, συν το 

τοκοµερίδιο το οποίο είναι για 30/9 365.000 το οποίο δεν έχει διαφοροποίηση. 

  Αυτό είναι όσον αφορά τους τίτλους.   

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ωραία, δεν θέλεις να τα δούµε συνολικά;  

Σ. ΛΕΚΚΑΣ: Το σύνολο των οµολόγων που είχαµε κ. Χάρη ήταν 10.200.  

ΜΕΛΟΣ: 10.180. 

Σ. ΛΕΚΚΑΣ: 10.200,38 η αξία ότι µας στοίχισε. Το hair cut ήταν της τάξης του 

53,3% δηλαδή χάσαµε 5.600.000, µας µείνανε 4.500. Γενικά µιλάµε. Σήµερα 

διαπραγµατεύονται στο 20%, άρα έχουµε λιγότερο από 2.000.000. Από τα 

10.200 έχουµε κάτι λιγότερο από τα 2.000.000. Αυτή είναι η πραγµατικότητα.  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 2.200 είναι, να µην τα µπερδεύουµε, είναι 2.270 τόσα είναι, 

τελείωσε. Βέβαια πρέπει να θυµίσω κάτι στους συναδέλφους ότι αυτή η τιµή 

τα 2.200 είναι αν ζητήσουµε αυτή τη στιγµή να τα πουλήσουµε. Έχετε υπόψη 

σας ότι το Ταµείο έχει και διαθέσιµα αυτή τη στιγµή τα οποία θα ρωτήσουµε 

τώρα και σε αυτά χάσαµε κάποιο κοµµάτι, το οποίο µπορεί να µας 

ικανοποιήσει για τις ανάγκες µας εξόφλησης µεριδίων για κάποιο χρονικό 

διάστηµα.  

  Κατά συνέπεια ας µην το παίρνουµε το 2.000.000, µπορεί να 

είναι και κάτι περισσότερο. Εντάξει;  

ΜΕΛΟΣ: (Τοποθέτηση εκτός µικροφώνου) 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Και αυτό σωστό θα το πάρω.  

Σ. ΛΕΚΚΑΣ: Με κάλυψες πλήρως εντάξει, απλώς να ξεκαθαρίσουµε µόνο σε 

περίπτωση πώλησης, αυτό είναι το θέµα.  

∆. ΜΑΝΤΖΟΥΚΗ: (Τοποθέτηση εκτός µικροφώνου)  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: ∆ήµητρα τι θα µας πεις; Πες µας το θέµα, µην µας διακόψεις.  
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∆. ΜΑΝΤΖΟΥΚΗ: Για τα οµόλογα είναι.   

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ωραία.  

∆. ΜΑΝΤΖΟΥΚΗ: Θέλω απλά να ρωτήσω αφού υπήρχαν σοβαρές ενδείξεις 

ήδη από το 2010 ως προς τη διαδικασία των οµολόγων… 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: ∆ήµητρα επανέρχεσαι σε θέµα το οποίο έχουν πει άλλοι δύο 

συνάδελφοι.  

∆. ΜΑΝΤΖΟΥΚΗ: Μπορώ να ολοκληρώσω κ. Τζανέτο τη σκέψη µου; Μάλλον 

θα ξεκινήσω διαφορετικά. Βλέπω στον απολογισµό ότι πραγµατικά δόθηκε 

µεγάλο ποσό εφάπαξ κατά τη χρήση του 2011, τη στιγµή που υπήρχαν 

ισχυρές ενδείξεις, διαβάζω προβλέψεις, διαβάζω το 2010 για προβλέψεις της 

τάξεως των 2.355.000. ∆εν θα έπρεπε το ∆ιοικητικό Συµβούλιο να 

αποφασίσει στις αρχές του ’11 να αναθέσει σε κάποιον αναλογιστή να γίνει 

τότε αναλογιστική µελέτη για να δούµε την πορεία του Ταµείου και τη 

βιωσιµότητά του; Πώς πήγε και µοίρασε το 2011 αυτά τα εφάπαξ, τη στιγµή 

που υπήρχαν σοβαρές ενδείξεις για την κρίση; Αυτό θέλω να πω και θέλω την 

άποψή σας.  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Νοµίζω αν µου επιτρέπετε αυτό έχει απαντηθεί.  

∆. ΜΑΝΤΖΟΥΚΗ: Αυτό ρώταγε ο κ. Λουκάς και του λέγατε µετά στην έκτακτη 

Γενική Συνέλευση, αυτό ρωτάει. Γιατί δεν ελήφθη µια πρόνοια τότε, όταν 

υπήρχαν σοβαρές ενδείξεις από το 2010 ότι υπάρχει κρίση στην Ελλάδα. ∆εν 

περιµέναµε το κούρεµα για να έρθει αυτή η αποµείωση της αξίας των 

οµολόγων.  

ΣΤ. ΚΟΥΤΣΟΠΑΝΑΓΟΣ: Η κρίση όπως λες ∆ήµητρα µπορεί να ήταν αλλά αν 

το πάρουµε όλο το 2010 να το πούµε έτσι, στην αρχή και του 2010 και όλα 

αυτά, έλεγαν ότι η Ελλάδα δεν θα χρεοκοπήσει, αν ακούγαµε όλα, δηλαδή 

ECOFIN, ιστορίες και τέτοια, η Ελλάδα δεν θα χρεοκοπήσει, χώρα του ευρώ 

δεν θα την αφήσουµε, δεν θα γίνει αναδιάρθρωση του χρέους και όλα αυτά. 

Όλα αυτά λέγονταν και γίνονταν.  

∆. ΜΑΝΤΖΟΥΚΗ: Επιτρέψτε µου, εγώ βλέπω τώρα απλά νούµερα, εγώ 

µιλάω σαν µέλος του ΑΤΑΠ και διαβάζω το προσάρτηµα. Βλέπω προβλέψεις 

από το 2010 για την αξία των οµολόγων πάνω από 2.000.000 ευρώ 

προβλέψεις, µείωση, ζηµία. Βλέπω 31/12 ότι η αξία των οµολόγων έχει φτάσει 

γύρω στα 4.500.000 και αναρωτιέµαι γιατί έχει καθυστερήσει τόσο πολύ το 
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∆ιοικητικό Συµβούλιο να αναθέσει σε αναλογιστή µελέτη προκειµένου να γίνει 

αναπροσαρµογή του τρόπου υπολογισµού του εφάπαξ και πήγαινε το 

∆ιοικητικό Συµβούλιο και µοίραζε εφάπαξ µε τον τρόπο που ίσχυε. 

ΣΤ. ΚΟΥΤΣΟΠΑΝΑΓΟΣ: Όλα αυτά που λες ∆ήµητρα, οι προβλέψεις που 

γράφουν οι ορκωτοί εκεί και όλα αυτά που αναφέρονται είναι καθαρά 

λογιστικά. Εάν δεν γινόταν το κούρεµα, τον Ιούνιο έλεγαν ότι θα γίνει κούρεµα. 

Έγινε; Όχι.  

∆. ΜΑΝΤΖΟΥΚΗ: Τι σχέση έχει το κούρεµα; ∆υο λεπτά, µην τρελαθούµε 

τώρα.  

ΣΤ. ΚΟΥΤΣΟΠΑΝΑΓΟΣ: Αυτές τις ζηµιές θα τις έγραφα εάν πουλούσα τα 

οµόλογα. Τη στιγµή που δεν πουλάω τα οµόλογα… 

ΜΕΛΟΣ: (Τοποθέτηση εκτός µικροφώνου) …∆εν παίρνει απάντηση η 

∆ήµητρα. ∆ώστε µια απάντηση τι σηµαίνει η έννοια πρόβλεψη γιατί δεν… 

∆. ΜΑΝΤΖΟΥΚΗ: Τι δεν καταλαβαίνω; Μια χαρά καταλαβαίνω. Πρόβλεψη 

είναι η ζηµία.  

ΣΤ. ΚΟΥΤΣΟΠΑΝΑΓΟΣ: Αυτή θα την έγραφα τη ζηµία εάν πήγαινα να 

πουλήσω τους τίτλους. Εγώ δεν είχα καµιά διάθεση να πουλήσω τους τίτλους.  

∆. ΜΑΝΤΖΟΥΚΗ: Έχετε σοβαρές ενδείξεις όµως ότι κάτι δεν πηγαίνει καλά 

και µειώνετε δραµατικά…  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Οι αναλογιστικές δεν γίνονται µε ενδείξεις. Ο αναλογιστής θέλει 

κάποια δεδοµένα.  

∆. ΜΑΝΤΖΟΥΚΗ: Κύριε Τζανέτο ξέρω και εγώ πέντε πράγµατα. Κάθε µέρα 

τα οµόλογα αυτά έχουν µια αξία και από εκεί θεωρώ ότι είχαν κάποιες 

ενδείξεις να κάνει κάτι το ∆ιοικητικό Συµβούλιο σε προγενέστερο χρονικό 

διάστηµα. 

ΣΤ. ΚΟΥΤΣΟΠΑΝΑΓΟΣ: Όταν δεν υπάρχει πρόθεση να πουληθούν τα 

οµόλογα αυτά δεν γράφονται οι ζηµιές.  

∆. ΜΑΝΤΖΟΥΚΗ: Τώρα µε κάνετε να πάω να διαβάσω το Καταστατικό. 

Μπορώ να διαβάσω το Καταστατικό; Μια διάταξη του Καταστατικού. ∆ιαβάζω 

το άρθρο 12 για τις αρµοδιότητες του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. Και λέει ότι 

πράγµατι η αναλογιστική µελέτη πραγµατοποιείται ανά 5ετία. Σε περίπτωση 

λέει σοβαρών µεταβολών των δεδοµένων, πότε είχαµε σοβαρή µεταβολή των 
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δεδοµένων; Εγώ θεωρώ ότι είχαµε µέσα στο ’11, ήδη δηλαδή από το 2010 

στα οποία στηρίζεται η οικονοµική κατάσταση του Ταµείου, το ∆ιοικητικό 

Συµβούλιο υποχρεούται να πραγµατοποιήσει αναλογιστική µελέτη και σε 

συντοµότερο χρονικό διάστηµα.  

ΣΤ. ΚΟΥΤΣΟΠΑΝΑΓΟΣ: Εσείς θεωρείτε ότι όλα αυτά τα δεδοµένα άλλαξαν 

µέσα στο ’10. Εγώ θεωρώ ότι άλλαξαν µέσα στο ’12.  

∆. ΜΑΝΤΖΟΥΚΗ: Ότι είχατε ενδείξεις µέσα στο ’10 και γίνανε πραγµατικότητα 

µέσα στο ’11. Αυτή είναι εµένα η άποψή µου.  

ΣΤ. ΚΟΥΤΣΟΠΑΝΑΓΟΣ: Ούτε στο ’11 έγιναν πραγµατικότητα αν το θέλετε, 

στο ΄12 έγιναν πραγµατικότητα όταν ο κ. Βενιζέλος είπε µπαίνουµε 

υποχρεωτικά άπαντες στο hair cut.   

∆. ΜΑΝΤΖΟΥΚΗ: Τώρα δεν ξέρω µόνο εσείς το πιστεύετε αυτό κ. 

Κουτσοπανάγο.  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Σας παρακαλώ. Να κάνω εγώ µια ερώτηση. Εάν φεύγατε το 

2011 θα ήσασταν χαρούµενη να σας πουν ότι δεν ξέρουµε τι γίνεται στο 

Ταµείο γι΄ αυτό δεν θα σας δώσουµε τα λεφτά σας;  

∆. ΜΑΝΤΖΟΥΚΗ: Να απαντήσω. Εγώ δικαιούµαι να πάρω προκαταβολή το 

2015.  

Ν. ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ: Μη χαλάµε το κλίµα, σας παρακαλώ πάρα πολύ. 

Αναλογιστική µελέτη δεν µπορεί να γίνεται κάθε εξάµηνο. Τα δεδοµένα 

αλλάζουν κάθε λίγο και λιγάκι. Σήµερα αν κάνεις αποτίµηση θα έχεις άλλη 

εικόνα.  

∆. ΜΑΝΤΖΟΥΚΗ: Θέλω να απαντήσω σε αυτό που µου είπατε αν θα έφευγα 

νωρίτερα. Εγώ φεύγω, όχι φεύγω δεν ξέρω αν θα φύγω ή θα µείνω τέλος 

πάντων, δικαιούµαι να πάρω µια προκαταβολή το 2015 γιατί είµαι από τις 

πολύ νέες ασφαλισµένες. Ανησυχώ πραγµατικά αν θα µείνει τίποτε για να 

αποζηµιωθώ.  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Αυτή τη στιγµή γίνεται αναλογιστική µελέτη.  

∆. ΜΑΝΤΖΟΥΚΗ: Αυτό λέω εγώ. Η ένστασή µου είναι ότι τόσο καιρό δεν 

έγινε, έπρεπε να έχει  γίνει νωρίτερα, να αναπροσαρµοστούν οι δείκτες µε 

τους οποίους υπολογίζονται τα εφάπαξ για να είναι πιο πιθανό να 

ικανοποιηθούν όλα τα µέλη του ΑΤΑΠ.  
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ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Με συγχωρείς αλλά δεν υπάρχουν δείκτες.  

(∆ιαλογικές συζητήσεις) 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ο κ. Καραδήµας.  

Γ. ΚΑΡΑ∆ΗΜΑΣ: Για να καταλάβουµε λίγο για τα οµόλογα. ∆εν είναι έτσι για 

να λέµε κουβέντες, είναι να καταλαβαίνουµε ποια έχει την έννοια το οµόλογο. 

Στα οµόλογα κάθε χρόνο οι ορκωτοί λογιστές κάνουν πάντα µια αποτίµηση. 

∆εν σηµαίνει αυτή την αποτίµηση που κάνανε οι ορκωτοί λογιστές ότι αυτό 

εδώ πρέπει την ίδια στιγµή να το θεωρήσουµε δεδοµένο, ότι τα οµόλογα 

λήγουν µετά από 5 χρόνια και επειδή έγινε αποτίµηση στο τέλος της χρήσης 

ότι αυτή η αποτίµηση είναι και η αξία που θα έχουµε όταν τελειώσει η αξία του 

οµολόγου. Γίνεται για να γίνονται προβλέψεις. Οι προβλέψεις γίνονται για να 

γίνονται υπολογισµοί ανάλογα µε το τι ζηµιά µπορεί να αποφέρει αυτό το 

οµόλογο µε την αξία της συγκεκριµένης περιόδου.  

  Αυτές οι λογιστικές αποτιµήσεις που γίνονται κάθε χρόνο στον 

ισολογισµό δεν µπορούν  να θεωρηθούν πρόβλεψη για αλλαγή του τρόπου 

υπολογισµού ενός ποσοστού που δίνει το Ταµείο, το ΑΤΑΠ.  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Κύριε Καραδήµα, ας µην κάνουµε µάθηµα τώρα για τα 

οµόλογα. Η ερώτηση ήταν γιατί δεν κάναµε αναλογιστική µελέτη, η απάντηση 

ήταν δεν θα µπορούσε να δώσει απόφαση.  

Γ. ΚΑΡΑ∆ΗΜΑΣ: Η λογιστική δεν έχει καµία σχέση µε την αναλογιστική 

µελέτη. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Συµφωνώ.  

Γ. ΚΑΡΑ∆ΗΜΑΣ: Χρησιµοποιεί τα δεδοµένα αλλά δεν διαµορφώνει τη 

συγκεκριµένη στιγµή τα δεδοµένα του Καταστατικού, δεν αλλάζει τα δεδοµένα 

του Καταστατικού. Θα τα αλλάξει κάποιο άλλο γεγονός. Αυτό το γεγονός που 

έγινε πραγµατικά τα αλλάζει το κούρεµα των οµολόγων. Αλλά στη 

συγκεκριµένη στιγµή δεν µπορούσε να γίνει πρόβλεψη και να πούµε 

αποτίµηση κάνουµε κούρεµα των οµολόγων ή βγαίνουµε στην αγορά και τα 

πουλάµε τα οµόλογα.   

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Αν έχετε την καλοσύνη το θέµα απαντήθηκε.  

Γ. ΚΑΡΑ∆ΗΜΑΣ: Τελειώνω. Όσον αφορά τώρα τις αποφάσεις των 

οµολόγων, οι αποφάσεις των οµολόγων ξεκίνησαν για κούρεµα το 21% τον 
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Ιούνιο µε Ιούλιο το ’11. ∆εν ξεκίνησαν Γενάρη, Φλεβάρη ’11, ξεκίνησαν οι 

πρώτες συζητήσεις για κούρεµα και εξαίρεση των ασφαλιστικών Ταµείων 

λέγανε. ∆ιαµορφώσανε µετά σκεπτικό στο Σεπτέµβριο. Έγινε η πρώτη 

προσέλκυση και ζήτησαν και είπαν τον Σεπτέµβριο, θέλουν τα Ταµεία να 

δηλώσουν συµµετοχή; ∆εν γνώριζαν πόσα οµόλογα είναι στην αγορά για να 

διαµορφώσουν εικόνα να πουν για κούρεµα. ∆εν ξέρανε ακόµα.  

  Άρα λέτε ανακρίβειες όταν λέτε ότι µέσα στο ’11 θα γινόταν. Οι 

συζητήσεις κατέληξαν 26 Οκτωβρίου που είπαν για το κούρεµα αλλά από εκεί 

και µετά όµως η όλη απόφαση για να διαµορφωθεί το πραγµατικό κούρεµα 

έπρεπε να συναινέσουν, γιατί αν δεν υπήρχε αποδοχή δεν υπήρχε συναίνεση. 

  Σε κάθε περίπτωση η αγορά προηγείται των αποφάσεων των 

κυβερνήσεων και των  Ταµείων, είναι δεδοµένο η αγορά. Η αγορά αποτιµά 

πιο εύκολα γιατί έχει κρίση και γνώση, τα Ταµεία δεν έχουν αλλά δεν µπορούν 

όµως τα Ταµεία να πάρουν θέση γιατί αν πάρουν θέση θα πρέπει να πάρουν 

θέση µε παράγωγα, τα οποία µόνο αυτή τη δυνατότητα είχαν τα Ταµεία να 

κάνουν παράγωγα. Εδώ στην Ελλάδα τα Ταµεία δεν επιτρέπεται να παίξουν 

παράγωγα. Εντάξει; Μόνο µε παράγωγα. Αυτή είναι η απάντησή µου.  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Αν έχετε την καλοσύνη αφήστε το το θέµα αυτό. Αυτό το θέµα 

απαντήθηκε.  

Λ. ΣΤΕΦΑΝΗΣ: Λυπούµαι αλλά οι κυρίες µητέρες των 40 ετών σας έβαλαν τα 

γυαλιά στην εξυπνάδα γιατί αυτά τα προβλέψανε και σπεύσανε να πάρουν και 

το εφάπαξ τους και όλα που δικαιούνται από 45 ετών για να πάρουν σύνταξη 

στα 55. Εποµένως ήταν πανέξυπνες και είχαν πολύ ωραία πρόβλεψη. Τους 

δίνω θερµά συγχαρητήρια και σε αυτούς και σε εκείνους οι οποίοι είχαν την 

ενηµέρωση τη σωστή και σπεύσανε µέσα σε τρεις ηµέρες άρον – άρον να τα 

µαζέψουν, να φύγουν και να πάρουν µαζί τους και µια προίκα σε βάρος µας. 

Ευχαριστώ πολύ.  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Να προχωρήσουµε να δούµε ποια είναι τα ρευστά διαθέσιµα, τα 

ταµειακά διαθέσιµα αυτή τη στιγµή στο Ταµείο. Είναι στην Τράπεζα της 

Ελλάδος και στην Τράπεζα Πειραιώς, πόσα είναι αυτή τη στιγµή;  

ΣΤ. ΚΟΥΤΣΟΠΑΝΑΓΟΣ: Στην Ελλάδος όταν ξεκινήσαµε, 24/2 από τότε που 

ανακοινώθηκε το PSI είχαµε 2.970 περίπου, χονδρικά 3.000.000. Από αυτά  

σε δύο δόσεις τραβήξαµε τις 800.000 και 1.500.000, 2.300.000, τα οποία το 
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1.500.000 είναι στο Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων σε τρίµηνη 

προθεσµιακή κατάθεση και τα 800 µαζί µε άλλα διαθέσιµα τα οποία είχαµε 

στην Πειραιώς, τα οποία είναι περίπου στο 1.450 σήµερα είναι σε 

προθεσµιακή στην Τράπεζα Πειραιώς.  

  Στην Τράπεζα Ελλάδος µας είχαν µείνει 680.000 χονδρικά...  

ΜΕΛΟΣ: (Τοποθέτηση εκτός µικροφώνου)  

ΣΤ. ΚΟΥΤΣΟΠΑΝΑΓΟΣ: Είχαµε πριν το κούρεµα, µας είχαν µείνει λέω µετά 

από αυτά που τραβήξαµε. Έµειναν τα 680.000 τα οποία η τρέχουσα τιµή τους 

αυτή τη στιγµή, µάλλον 12/3 µετά που είχαµε την ενηµέρωση από την 

Τράπεζα Ελλάδος ήταν 210.000 χονδρικά. Αυτά είναι τα διαθέσιµα τα οποία 

έχουµε σαν µετρητά.  

  Από εκεί και µετά σαν περιουσία που έχουµε είναι το κτήριο…  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Θα το πούµε αυτό. Αυτή τη στιγµή αυτά τα χρήµατα τα οποία 

διαθέτουµε είναι, σε ονοµαστική αξία 4.700 και 2.500; Πόσα ήταν περίπου;  

ΜΕΛΟΣ: (Τοποθέτηση εκτός µικροφώνου)  

ΣΤ. ΚΟΥΤΣΟΠΑΝΑΓΟΣ: ∆υόµισι εκατοµµύρια είναι τα µετρητά.  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 4.700.000 και 2.500.000 µας κάνουν γύρω στα 7.000.000, 

7.000.000 εάν υπολογίσουµε σε ονοµαστική αξία, εάν τα πάρουµε σε 

τρέχουσα αξία είναι γύρω στα 5 µε 5.500.000. ∆εν θα τα πάρουµε στην 

τρέχουσα αξία διότι αυτή τη στιγµή δεν τα χρειαζόµαστε στην τρέχουσα αξία. 

Μένει ένα ακόµη περιουσιακό στοιχείο το οποίο έχουµε.   

ΜΕΛΟΣ: (Τοποθέτηση εκτός µικροφώνου)  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 2.200, αρκούν για δύο χρόνια.  

ΜΕΛΟΣ: (Τοποθέτηση εκτός µικροφώνου)  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Αυτό όταν µου το πεις, ανάλογες κινήσεις θα κάνουµε και εµείς. 

Και σε προσωπικό επίπεδο και θα είµαστε όσο έξυπνες είναι οι κυρίες των 40 

ετών και των 45. Εγώ απήντησα γενικώς. Ερώτηση τώρα. Μένει ένα τελευταίο 

περιουσιακό στοιχείο, το οποίο το αποτιµούµε µέσα στον ισολογισµό µας 

100.000 ευρώ. Το περιουσιακό αυτό στοιχείο είναι το κτήριο, το κτήριο το 

οποίο έχουµε το 10%.  

  Μια πολύ γρήγορη αποτίµηση του κτηρίου αυτού θέλετε να την 

κάνετε εσείς ή να την κάνω εγώ;  
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Ν. ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ: Όπως αναφέραµε και στον οικονοµικό µας 

απολογισµό αυτή τη στιγµή µε βάση την αναλογιστική µελέτη του 2008 η 

αντικειµενική αξία του κτηρίου είναι 2.755. Η εµπορική του Γιάννη πόσο είναι 

για πες µου;  

ΜΕΛΟΣ: (Τοποθέτηση εκτός µικροφώνου)  

Ν. ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ: Εντάξει τώρα µε βάση την αντικειµενική µιλάµε Στέλιο.  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Μπορούµε και την εµπορική να την υπολογίσουµε. Με 

δεδοµένο ότι έχουµε ένα ενοίκιο, το οποίο είναι της τάξης των 300.000, µείον 

20% εάν γίνει αποµείωση οι 300.000 µε 6% συντελεστή απόδοσης ετήσιο µας 

δίνει 5.000.000. Μείον 20% αποµείωση µας δίνει 4.000.000. Αυτό σηµαίνει ότι 

η αξία µας σαν Ταµείου αυτή τη στιγµή είναι στην τάξη 7 και 4 11 εάν 

κρατήσουµε ή 5 και 4 9. Είναι από 9 έως 11.000.000. Αυτά είναι χονδρικές 

εκτιµήσεις, δεν αποτελούν προϊόν αναλογιστικής µελέτης. 

  Προχωράµε τώρα να δούµε το Ταµείο µας αυτή τη στιγµή τι 

υποχρεώσεις έχει προς τα µέλη, το ξέρει κανείς να µας το πει; Πόσο είναι; 

ΓΡ. ΤΑΣΣΗΣ: Υπάρχει µια υποχρέωση προς 7 αποχωρήσαντες.  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Άσε τους 7 αποχωρήσαντες, τους 210.  

ΓΡ. ΤΑΣΣΗΣ: Αυτό θα µας το πει η αναλογιστική µελέτη που θα έρθει.  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Έχουµε µια εκτίµηση πόσο περίπου είναι; 10 εκατοµµύρια, 20 

εκατοµµύρια;  

ΓΡ. ΤΑΣΣΗΣ: Όχι Μηνά δεν µπορεί κανείς να το πει, κατά την άποψή µου.  

ΣΤ. ΚΟΥΤΣΟΠΑΝΑΓΟΣ: Περίπου ήταν γύρω στα 11 που το είχα κάνει τον 

∆εκέµβρη.  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Έντεκα εκατοµµύρια είναι µε τις προκαταβολές ή χωρίς τις 

προκαταβολές; 

ΣΤ. ΚΟΥΤΣΟΠΑΝΑΓΟΣ: Με τις προκαταβολές. Να πληρώσω 11.000.000.  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Άρα το πολύ να µας λείπουν 2.00.000. Επίσης από εδώ και 

µπρος να σας πω κάτι ακόµη. Για τα επόµενα χρόνια αυτά που θα πάρουµε 

υπερβαίνουν αυτά τα οποία είναι οι καινούριες γενόµενες απαιτήσεις στο 

Ταµείο γιατί οι καινούριες γενόµενες απαιτήσεις στο Ταµείο είναι ένας µισθός 

για κάθε χρόνο που περνάει για κάθε συνάδελφο.  
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  Αντίστροφα αυτά τα οποία εισφέρει ο κάθε συνάδελφος είναι το 

4% το µήνα, πες για 12 µήνες είναι 48% δηλαδή δίνει µισό µισθό και παίρνει 

έναν. Αυτό σηµαίνει ότι κάθε χρόνο, τώρα είµαστε στην κατηγορία του 260 µε 

300.000, το αντίστοιχο ενοίκιο που παίρνουµε είναι 260.000. Άρα µια στην 

άλλη το ενοίκιο που παίρνουµε µας δίνει το επιπλέον το οποίο χρειαζόµαστε 

για να καλύπτουµε τις νέες απαιτήσεις κάθε µήνα που µπαίνουν µέσα στο 

Ταµείο. Και µένουν και κάποιοι τόκοι επιπλέον, οι οποίοι κάπου καλύπτουν τα 

κενά τις τρύπες στις οποίες µένουν σε αυτή τη χονδροειδή εκτίµηση.  

  Άρα ακόµη και αυτή τη στιγµή µετά το κούρεµα χωρίς να 

λάβουµε υπόψη µας τις όποιες δικαστικές διενέξεις υπάρχουν, αυτό δεν το 

λαµβάνουµε υπόψη µας, grosso modo, µπορεί να χάσουµε κάτι αλλά δεν θα 

χάσουµε πολύ και αυτό το λέω για να µην έχουµε εντάσεις µεγάλες. Μη το 

λάβετε βέβαια δεδοµένο διότι δεν είµαστε Θεοί. 

ΜΕΛΟΣ: (Τοποθέτηση εκτός µικροφώνου)  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Άµα βγει καινούριο hair cut δεν θα µείνει ούτε αυτό που βλέπεις. 

Κάναµε µια εκτίµηση για να δούµε τι είναι αυτά τα οποία έχουµε. Από εδώ και 

µπρος θα πρέπει να γίνουν κάποιες τοποθετήσεις πάνω σε αυτά και για το 

λόγο για τον οποίο κάνουµε αυτή τη συζήτηση. Γι΄ αυτό το λόγο θα κάνουµε 

κατάλογο. Εντάξει;  

  Ξεκινάµε. Ποιος θέλει πρώτος;  

(∆ιαλογικές συζητήσεις) 

ΓΡ. ΤΑΣΣΗΣ: Ζήτησε η κα Γαλανάκου παρόλο που δεν είναι µέλος ζήτησε το 

λόγο και προτείνω να µιλήσει. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Θέλετε στην αρχή ή στο τέλος;  

ΓΡ. ΤΑΣΣΗΣ: Εγώ θα έλεγα στην αρχή.  

(∆ιαλογικές συζητήσεις) 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Θα παρακαλέσω πολύ υπάρχουν ορισµένοι συνάδελφοι οι 

οποίοι ξέρουµε ότι το έχουν µελετήσει το θέµα πιο πολύ, θα έχουµε µια ανοχή 

στο χρόνο τους. Οι υπόλοιποι συνάδελφοι όµως να µην ξεπερνάνε τα 3 λεπτά 

διότι κάπου θέλουµε να το τελειώσουµε.  
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  Παρακαλώ τον κ. Λέκκα να κάνει όσο το δυνατόν µια 

τοποθέτηση, βέβαια αντιλαµβανόµαστε ότι δεν θα είναι 3 λεπτά, θα είναι κάτι 

παραπάνω.  

Σ. ΛΕΚΚΑΣ: Αγαπητοί συνάδελφοι ξέρετε γιατί επιλέγουµε ένα ∆ιοικητικό 

Συµβούλιο; Για δύο λόγους. Ο πρώτος είναι να προασπίσει τα συµφέροντά 

µας και ο δεύτερος λόγος και σηµαντικότερος είναι να κάνει οτιδήποτε περνάει 

από το χέρι του ώστε να µη χάσουµε ούτε 1 λεπτό του ευρώ. Το ∆ιοικητικό 

Συµβούλιο το προηγούµενο µε εκτελεστικά µέλη τον κ. Μποτέλη, τον κ. 

Σκευοφύλακα και τον κ. Κουτσοπανάγο δεν έκαναν τίποτε από όλα αυτά. 

  Το αποτέλεσµα ποιο ήταν; Κατά τη διετία ΄9 - ΄10 να αγοράσουν 

6.000.000 περίπου οµόλογα, ανανέωσαν τα οµόλογά µας κατά 70% και το 

τελικό αποτέλεσµα ήταν στο τέλος, µετά το PSI να έχει χαθεί περίπου το 80%. 

∆ηλαδή από τα 10.000.000 αυτή τη στιγµή έχουµε κάτω από 2.000.000.  

  Εκείνο που θα περίµενα εγώ εφόσον ο κ. Μποτέλης ήταν στο 

dealing room και έβλεπε καθηµερινά από το 2009 ότι έχει ξεκινήσει η κρίση, τι 

θα περίµενα. Να µας καλέσει σε Γενική Συνέλευση και να µας πει κύριοι 

υπάρχει µια φθίνουσα πορεία της τιµής των οµολόγων. Έπρεπε να µας φέρει 

εδώ και να µας πει κάνω πρόταση να τα πουλήσω, να φύγουµε από αυτά. 

Γιατί πέρα από τα 6 τα δικά τους υπήρχαν και 4 που ήταν από την περίοδο 

του κ. Χατζηδάκη, ήταν 4.000.000 περίπου.  

  Όλα αυτά θα µπορούσαν να µας φέρουν εδώ πέρα και να πουν 

κύριοι συµβαίνει αυτό, πρέπει να φύγουµε από αυτό το γεγονός. Αντί να 

κάνουν αυτό τι κάνανε; Μας φέρανε εδώ πέρα για να δώσουµε πλασµατικά 

χρόνια στους συνταξιούχους. Θυµάστε το καλοκαίρι του 2009, αν είχε συµβεί 

αυτό θα είχαν φύγει τα 2.500.000 οπότε δεν θα υπήρχε Ταµείο αυτή τη 

στιγµή. Και πολλοί από τους κυρίους θα ήταν στη φυλακή. Μας χρωστάνε 

χάρη τότε που η πλειοψηφία είπε όχι να µη δοθούν πλασµατικά χρόνια στους 

συνταξιούχους.  

  Ο κ. Παπαδηµητρίου είναι εδώ πέρα, θα µας πει µετά αν είχε το 

οκέι το ∆ιοικητικό Συµβούλιο διότι στη γνωµοδότησή του ο κ. Παπαδηµητρίου 

είχε πει όχι, να µη δοθούν στους συνταξιούχους. Εδώ είναι, θα µας το πει σε 

λιγάκι.  Αντί να κάνουν αυτά τα πράγµατα, συνέχιζαν µετά και έδιναν 
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πλασµατικά χρόνια στους εν ενεργεία ή σε αυτούς που έφευγαν ή έδιναν σε 

αυτούς που συµπλήρωναν 15ετία.  

  Το αποτέλεσµα ήταν σε κάθε ανακοίνωσή µας να τους λέµε ότι 

τα λεφτά δεν φτάνουν. Όταν το αντιλήφθηκαν ότι δεν φτάνουν είχαµε χάσει 

ήδη 430.000 κύριοι. Αυτή είναι η πραγµατικότητα. Και τι διαπιστώνουµε; Ενώ 

µετά την αναλογιστική µελέτη ο αναλογιστής τους είπε ότι πρέπει οριστικά και 

αµετάκλητα να σταµατήσετε µε αυτό το καραγκιοζιλίκι που λέγεται πλασµατικά 

εφόσον λεφτά δεν υπάρχουν, τι έκαναν; Συνέχιζαν και έδιναν πλασµατικά.  

  Φτάσαµε λοιπόν µέχρι και τον Ιανουάριο του ’11 και δώσανε 

πλασµατικά χρόνια. Και τι λένε τώρα; Θα συνεχίσουµε να τα δίνουµε. Εδώ 

υπάρχουν άτοµα τα οποία δεν έχουν πάρει ούτε ευρώ, ούτε προκαταβολή. Θα 

δίνουµε σε αυτούς οι οποίοι έχουν πάρει και θα ξαναπάρουν  και δεν θα 

πάρουν οι άλλοι καθόλου; Γιατί έχουµε φτάσει σε τέτοια επίπεδα τώρα.  

  Για µένα υπάρχουν τεράστιες ευθύνες, τεράστιες, οι οποίες θα 

αναζητηθούν στο ακέραιο. Υπάρχει βέβαια και µια πραγµατικότητα την οποία 

θα πρέπει να την αντιµετωπίσουµε άµεσα. Γι’ αυτό δεν ήρθα µόνο εδώ πέρα 

για να κατηγορήσω τους κυρίους, το έχω κάνει πολλές φορές και από πολλές 

Γενικές Συνελεύσεις.  

  ∆ιότι άκουγα προηγουµένως, έλεγε ο Σκευοφύλακας για την  

Τράπεζα της Ελλάδος. Ο κάθε Σκευοφύλακας πρέπει να ξέρει το εξής. Όταν 

ήταν ταµίας του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και όταν δώσανε τα στοιχεία στον 

αναλογιστή τον Ιούλιο του ’10, η αξία των χρηµάτων στην  Τράπεζα της 

Ελλάδος ήταν 280.000. Αυτοί τον φόρτωσαν µε 2.500.000 και ήρθαµε εµείς 

µετά µε πόνο ψυχής να αποσύρουµε 1,5 και 800 χιλιάρικα. Αυτή είναι η 

πραγµατικότητα. 

  Πέρα από το γεγονός ότι  η πράξη που έκανε η Τράπεζα της 

Ελλάδος είναι παντελώς παράνοµη. Εµείς τα έχουµε σε λογαριασµό όψεως. 

Αυτοί τα πήραν και τα έχουν στον κοινό λογαριασµό και από εκεί τα 

τοποθετήσανε σε οµόλογα. Αυτά είναι γι’  αυτούς που είναι υποχρεωµένοι να 

τα κάνουν αυτά. Γι’  αυτούς όπως είναι τα νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου 

που είναι τα ασφαλιστικά ταµεία τα υπόλοιπα, δεν είναι για µας.  

  Άρα αν βάλουµε κάποιον καλό δικηγόρο µπορούµε να τα 

διεκδικήσουµε στο ακέραιο. Και εξάλλου µιλάµε για παρανυχίδα µπροστά στα 
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7 εκατοµµύρια. Τετρακόσια χιλιάρικα λένε ότι αποµειώθηκε η αξία τους. Αυτή 

είναι η πραγµατικότητα και εκεί πέρα.  

ΜΕΛΟΣ: (Τοποθέτηση εκτός µικροφώνου)  

Σ. ΛΕΚΚΑΣ: Αυτό λέω. Σε σχέση µε τα 7.000.000 που χάθηκαν από τα άλλα, 

αυτό λέω. Σε ότι αφορά τι προτείνω από εδώ και πέρα  γιατί δεν ήρθα µόνο  

να τους κατηγορήσω, ήρθα για να σώσω ότι µπορούµε να περισώσουµε. 

Προτείνω 4 πράγµατα και τα θέτω για ψήφιση στο σώµα διότι αν δεν ψηφίσετε 

εσείς, µην περιµένετε η πλειοψηφία του ∆ιοικητικού Συµβουλίου να κάνει κάτι. 

Ο στόχος της πλειοψηφίας είναι να καλύψει τις εγκληµατικές ενέργειες του 

προηγούµενου ∆ιοικητικού Συµβουλίου, αυτό γίνεται.  

  ∆ιότι σε ότι αφορά την αναλογιστική µελέτη από 15 ∆εκεµβρίου 

του ’11 ζητήσαµε εγώ ο Τιλκιτζής και η Αλευρά να κάνουµε αναλογιστική 

µελέτη. Και τι µας απάντησαν; Ότι δεν υφίσταται θέµα, κανένα θέµα. Και 

φτάσαµε στον Μάιο και αναλογιστική µελέτη δεν έχουµε.  

  Προτείνω τέσσερα πράγµατα. Το πρώτο. Η αναστολή που έχει 

αποφασίσει το ∆ιοικητικό Συµβούλιο για τη χορήγηση εφάπαξ να συνεχιστεί 

και να φτάσει µέχρι και την επικύρωση της αναλογιστικής µελέτης της 

καινούριας από τη νέα έκτακτη Γενική Συνέλευση. Είναι αδιανόητο να δίνουµε 

100 και 120.000 και να κινδυνεύουν όλοι οι υπόλοιποι να µην πάρουµε 

πενηνταράκι, γιατί εκεί θα φτάσουµε. Πέρα από τις αισιόδοξες προβλέψεις του 

κ. Τζανέτου. 

  Το δεύτερο. Αυτό το καραγκιοζιλίκι µε τα 5 πλασµατικά θα 

πρέπει οριστικά και αµετάκλητα να κοπεί. Ότι δώσανε, ότι κάνανε στο 

παρελθόν θα πρέπει να µείνει στο παρελθόν. Θα πρέπει να αποφασίσουµε 

εάν θα συνεχίσουµε να δίνουµε σε ορισµένους οι οποίοι έχουν πάρει τα 

πάντα. 

  Όσοι δε από τους εν ενεργεία συναδέλφους έχουν πάρει 

χρήµατα και έχουν ακριβώς τα ίδια προσόντα µε τους υπόλοιπους, είναι 

αδιανόητο να πάρουν 10 ή 15.000 περισσότερο. Αυτά τα ποσά θα πρέπει να 

τα συµψηφίσουµε µε απαιτήσεις που θα έχουν αυτοί οι κύριοι στο τέλος.  

  Πρέπει αυτά τα πράγµατα να τα δούµε και πρέπει να τα δούµε 

άµεσα. Σε ότι αφορά τώρα τη συµµετοχή των δικηγόρων γιατί άκουσα πολλά 

και διάφορα. Οι δικηγόροι οι δικοί µας θα πρέπει να ενεργοποιηθούν άµεσα, 
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θα πρέπει να λειτουργούν επικουρικά. ∆ηλαδή, σε κάθε ανάθεση που 

κάνουµε σε έναν εξωτερικό δικηγόρο θα πρέπει να είναι δίπλα στο ∆ιοικητικό 

Συµβούλιο και να µας συµβουλεύουν. Τώρα αν είναι άµισθα, έµµισθα κλπ. 

αυτό είναι στο χέρι του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και των ιδίων.  

  Σε ότι αφορά την αναλογιστική µελέτη. Οι κύριοι του ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου παρότι εµείς οι τρεις που σας προανέφερα είχαµε πει ότι  η 

αναλογιστική µελέτη θα πρέπει να εγκριθεί από εσάς τους ίδιους. Αυτή τη 

στιγµή δεν µιλάµε για την όποια αναλογιστική µελέτη. Μιλάµε για τη µελέτη 

που θα κρίνει το τι θα πάρετε. Εάν κάνουµε οποιοδήποτε λάθος σε αυτή την 

αναλογιστική µελέτη θα φύγουν ορισµένοι µε ορισµένα χιλιάρικα και ορισµένοι 

στο τέλος δεν θα πάρουν καθόλου.  

  Οι κύριοι λοιπόν αυτοί την αναθέσανε στην ίδια αναλογιστική 

αρχή που είχε δοθεί και στο παρελθόν. Για να µην πω τα ευτράπελα που 

γίνανε γιατί  δεν µου αρέσουν να πω, εγώ προτείνω σε εσάς να αναθέσουµε 

και δεύτερη αναλογιστική µελέτη. Ο Γιάννης Τιλκιτζής έχει κάνει ήδη έρευνα 

αγοράς και έχει βρει και άλλον αναλογιστή. Να σας προτείνω να κάνουµε και 

δεύτερη αναλογιστική µελέτη και τις δύο αυτές να τις φέρουµε εδώ πέρα και 

ας γελάνε ορισµένοι, στο τέλος θα κρίνουν γιατί είναι οι ίδιοι που λέγανε ο κ. 

Κολοκοτρώνης και οι άλλοι θυµάστε, ότι λεφτά υπάρχουν όταν µοιράζανε τα 

πλασµατικά. Τους είχα πει 50 φορές από εδώ ότι δεν υπάρχουν και όταν το 

καταλάβανε είχαν χαθεί 430.000.   

  Σε ότι αφορά το εξής τώρα.  Η αναλογιστική µελέτη αυτή είναι 

πολύ κρίσιµη. Η προηγούµενη µε όλα τα περιουσιακά στοιχεία µέσα µας 

έδωσε πλεόνασµα 84.000, µε όλα. Τώρα µε τα µισά περιουσιακά στοιχεία και 

µε τα ίδια δεδοµένα του Καταστατικού, γιατί θα σας προτείνω και κάτι άλλο, µε 

τα ίδια δεδοµένα τι περιµένανε να δείξει πλεονάσµατα; Θα πάµε σε 

ελλείµµατα τεράστια.  

  Ο κ. Τζανέτος δεν ξέρω τι λέει ακριβώς. Η καινούρια 

αναλογιστική µελέτη άµα είναι φερέγγυα θα δείξει ορισµένα εκατοµµύρια και 

σας προσυπογράφω. Άρα θα περιµένουµε τι θα γίνει µε την αναλογιστική 

µελέτη και κυρίως ο αναλογιστής θα πρέπει να µας προτείνει ένα νέο τρόπο 

υπολογισµού. Τα 150 και τα 100 θα πρέπει να τα ξεχάσετε. Σας το λέω µε 

πόνο ψυχής γιατί χάνω και εγώ και χάνω διπλά. Αυτό είναι δεδοµένο.  
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  Αυτές τις τέσσερις προτάσεις κάνω, δεν θέλω να κουράσω 

κανέναν αλλά σκεφτείτε τι θα αποφασίσετε σήµερα. Μπορεί τους κυρίους να 

τους απαλλάξετε, εµένα δεν µου λέει τίποτε. Όταν φτάσετε στο Ταµείο να 

πάρετε αυτά που είχατε υπολογίσει τα 150, τα 200, 150 ή 100 ή 120, η  

τελευταία που έφυγε µε πολλά ήταν 120, δεν θα τα πάρει κανένας από εσάς. 

Ή τους απαλλάξετε ή όχι έχουν τεράστιες ευθύνες, τις οποίες θα τις 

αναζητήσουµε.  

  Εκείνο που θέλω από εσάς αυτή τη στιγµή είναι στις 4 

προτάσεις να πάρετε θέση γιατί αν δεν πάρετε θέση ειδικά στην αναλογιστική 

µελέτη και να βάλουµε µια τελεία σε αυτά που δίνουµε χωρίς να έχουµε 

χρήµατα δεν θα υπάρχει πενηνταράκι αύριο για ορισµένους. Σας το 

προσυπογράφω. Σας ευχαριστώ πολύ.   

ΜΕΛΟΣ: (Τοποθέτηση εκτός µικροφώνου)  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: ∆εν πειράζει θα γίνει µε την αναλογιστική µελέτη. Εγώ έκανα 

ένα χονδρικό για να καταλάβουµε που περίπου βρισκόµαστε και µπορεί να 

πέφτω και έξω.  

  Ο κ. Τιλκιτζής. 

Ι. ΤΙΛΚΙΤΖΗΣ: Συνάδελφοι και συναδέλφισσες καταρχήν µια λέξη, πρόβλεψη 

σηµαίνει καµπανάκι. Καµπανάκι όσοι καταλαβαίνουν την αγορά σηµαίνει ότι 

προβλέπω και βάζω µέσα στους ισολογισµούς µου πρόβλεψη γιατί φοβάµαι 

για το µέλλον. Οι Τράπεζες έτσι λειτουργούν, έτσι λειτουργούν οι πάντες. Αυτό 

το καµπανάκι αν και είχε µέσα 2.000.000 που σηµαίνει ότι ήταν µια 

φωτογραφία εκείνης της στιγµής της αγοράς. ∆ηλαδή η αγορά έλεγε ότι αυτή 

τη στιγµή η αξία των οµολόγων σας δεν είναι 10, είναι 8. Αυτό το καµπανάκι 

δεν το ακούσαµε.  

  Επειδή και πριν από 2 – 3 χρόνια εδώ µιλούσα κάποιοι γέλαγαν 

και έλεγαν γραφικός είναι. Ρωτάω το εξής. Τότε επειδή ήµουν στην οµάδα 

που έκανε την αναλογιστική µελέτη και µιλούσαµε για το πόσο µπορούµε να 

δώσουµε αυτά τα πλασµατικά χρόνια, τότε εµφανιζόταν ότι συνολικά θα 

δίναµε 2.500.000. Γιατί λέτε τότε το ∆ιοικητικό Συµβούλιο µε πίεση δική µου 

και του Λέκκα που ήµασταν στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο λέγαµε όχι να µην µπει 

στο Καταστατικό και προτείναµε, αυτό µην το ξεχνάτε, γιατί ήταν και ο κ. 

Μποτέλης τότε µέσα, προτείναµε και ετοιµάσαµε Καταστατικό, το οποίο θα 



ΈΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ – 27/4/2012   

 18 

έβλεπε τα επόµενα χρόνια πολύ µπροστά τι µπορεί να συµβεί. Και θα 

µπορούσε να προστατέψει τα τελευταία άτοµα που θα έφευγαν να πάρουν 

κάτι. 

  ∆υστυχώς το προηγούµενο ∆ιοικητικό Συµβούλιο αλλά και εµείς 

το προτείναµε τον ∆εκέµβριο µαζί µε την αναλογιστική µελέτη, µας έγραψαν – 

θα το πω έτσι – κανονικά. Προτείναµε να γίνει ξανά µια ενέργεια από οµάδα 

να δούµε ξανά το Καταστατικό, γιατί το Καταστατικό µας είναι παρωχηµένο. 

∆εν µπορεί να λειτουργεί έτσι ένα Ταµείο, το οποίο ξεκίνησε µε 500, 600 

άτοµα και έφτασε στη σηµερινή κατάσταση.  

  Ας καταλάβουµε κάτι. Το Καταστατικό είναι το ευαγγέλιο µε το 

οποίο θα πρέπει να λειτουργούµε και θα πρέπει και αυτό το βάζω σαν πέµπτη 

πρόταση να γίνει εξουσιοδότηση στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο άµεσα να ξεκινήσει 

αλλαγή του Καταστατικού µε πρόβλεψη γιατί µην ξεχνάτε κάτι. Μπορεί µετά 

από χρόνια να µείνουν 20 – 30 άτοµα. Σας ρωτάω, µπορούν να κάνουν 

αλλαγή του Καταστατικού; Μπορούν. Άρα τι θα κάνουν;  

ΜΕΛΟΣ: (Τοποθέτηση εκτός µικροφώνου) Υπάρχει νόµος Γιάννη… 

Ι. ΤΙΛΚΙΤΖΗΣ: Υπάρχει το όριο αλλά δεν λέει το όριο αυτό των 20, 30, λέει 

συγκεκριµένο όριο µπορεί να το ξεπερνούν κατά 1 και να κοιτάξουν ποιο είναι 

το συµφέρον τους και όλο αυτό που θα φάµε όλοι όσοι θα φύγουµε, θα 

µείνουν στο τέλος κάποιοι και θα δουν.  

  Και σας ρωτάω σε περίπτωση που αποφασιστεί γιατί αν πάρει 

πάνω η οικονοµία να ξέρετε ότι αυτά τα λεφτά θα ξανάρθουν. Μπορεί να µην 

είναι στο ύψος αυτό αλλά µπορεί να είναι µικρότερο. Τότε θα τα γευτούν όλοι 

οι τελευταίοι γι΄ αυτό πρέπει να γίνει αλλαγή Καταστατικού που να προβλέπει 

και αυτοί που θα φύγουν µετά το haircut να έχουν τη δυνατότητα να πάρουν 

από αυτά τα λεφτά που τυχόν θα επιστραφούν, όχι τίποτε άλλο.  

  Αναλογιστική µελέτη. Είχα αναλάβει να κάνω µια έρευνα να δω 

τι γίνεται µε τις αναλογιστικές µελέτες, γιατί το ξέρουµε εδώ και πολύ καιρό η 

αναλογιστική µελέτη, ξεχάστε το, είναι ένα τίποτε. Είναι µια πρόβλεψη µε 

χίλιους δύο συντελεστές, οι οποίοι ανά πάσα στιγµή µπορούν να 

µεταβληθούν. Αυτό το είπα και όταν έγινε η πρόταση από τον κ. Χατζηδάκη 

για να κάνουµε αυτά τα πλασµατικά χρόνια. Είπα δεν πιστεύω τις 

αναλογιστικές µελέτες. Ξεκάθαρο. Αποδεικνύονται µια φούσκα.  
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ΜΕΛΟΣ: (Τοποθέτηση εκτός µικροφώνου)  

Ι. ΤΙΛΚΙΤΖΗΣ: ∆εν έρχοµαι καθόλου σε αντίθεση, άφησέ µε να τελειώσω. 

Όταν έψαχνα πέφτω σε έναν καθηγητή Πανεπιστηµίου που είναι στην 

αναλογιστική και µου λέει δεν χρειάζεστε αναλογιστική µελέτη, χρειάζεστε µια 

µελέτη τελική αναλογιστική όπου ο καθένας σας θα έχει το κουτάκι και θα λέει, 

Γιάννης Τιλκιτζής 100 ευρώ, Λέκκας 82. Αυτά θα συνυπολογίσει όλα τα πάντα 

και θα µας βγάλει ένα κουτάκι που όσα δικαιούµαστε αν φύγουµε σήµερα ή 

αύριο ή µεθαύριο. Το οποίο φυσικά κουτάκι θα συµπληρώνεται µέχρι να 

φύγουµε µε αυτά που θα εισπράττει το Ταµείο είτε από το ενοίκιο είτε από τις 

δικές µας εισφορές είτε από οτιδήποτε.  

  Αυτό έπρεπε να γίνει εδώ και καιρό. ∆εν έγινε αλλά µπορούµε 

ακόµη να το κάνουµε. Γίνεται αυτή η πρόταση, ζητάει 11.000 συν ΦΠΑ. H 

Hewitt, δηλαδή αυτό που µας έκανε ο Ζαµπέλης κάνει µια πρόταση για 7.000, 

6.500 χωρίς αυτό. Του λέµε τότε να γίνει πρόταση µε βάση αυτό που κάναµε, 

που µας είπε ο άλλος, να κάνουµε δηλαδή µια αναλυτική τελική αναλογιστική 

µελέτη και µας λέει 7.000. Ωραία, θα το κάνουµε εκεί γιατί είναι η χαµηλότερη, 

4.000 λιγότερο κάτι κερδίζουµε.  

  Να δούµε όµως αν αυτά όλα τα χρόνια ήταν πραγµατικά  οι 

µελέτες όλες αυτές και αν πραγµατικά θα µας βγάλει αυτό που πρέπει. Εκεί 

θα πρέπει να λάβουµε και κάτι υπόψη, ότι… 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Γιάννη σε παρακαλώ αν µπορείς να συντοµεύσεις.  

Ι. ΤΙΛΚΙΤΖΗΣ: Τελειώνω. Τώρα το άλλο. Ότι αφορά την κατάσταση στην 

Τράπεζα της Ελλάδος. Εκεί θέλω να πω κάτι. Αποµένουν µόνο τρεις µέρες 

µέχρι να τελειώσει ο µήνας, είναι 12 µέρες. Είχαµε προθεσµία 2 µήνες. 

Προχτές έστειλα µια επιστολή γιατί δεν µπορώ άλλο να περιµένω, 

πραγµατικά.  

  Θεωρώ τον εαυτό µου βλάκα το να είµαι στο ∆ιοικητικό 

Συµβούλιο και να έχουν περάσει 45 ηµέρες και να µην έχουµε πάρει µια 

απόφαση να µην έχουµε αναθέσει σε κάποιον να µας αντιπροσωπεύσει όταν 

όλα τα Ταµεία έχουν κάνει αγωγές, έχουν κάνει ασφαλιστικά µέτρα κατά 

συγκεκριµένων προσώπων και εµείς χάσαµε τα 400, χάσαµε τα 4.500 και 

ακόµη σας ενηµέρωσαν τίποτε αν κάναµε έστω και µια ενέργεια για να 

αναλάβει ειδικός δικηγόρος ή ειδικό γραφείο ή ειδικός οικονοµικός για να κάνει 
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εξώδικα ασφαλιστικά µέτρα κατά του κ. Προβόπουλου, κατά του ελληνικού 

δηµοσίου, το ότι µας έκοψε αυτά τα λεφτά ενώ δεν έπρεπε να τα κόψει; 

  ∆εν κάναµε τίποτε και γι΄ αυτό πριν από λίγες µέρες και θα το 

τηρήσω γιατί ήταν µια προειδοποίηση ότι επειδή και αυτό διαβάζοντας ένα 

κοµµάτι από το Intranet της ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ, όπου λέει αυτοί κατέθεσαν αυτές τις 

αγωγές. Και λέω ότι δεδοµένου ότι περνά ο χρόνος µε κίνδυνο να χάσουµε 

προθεσµίες για την προσφυγή µας στη δικαιοσύνη σχετικά µε το κούρεµα των 

οµολόγων του ΑΤΑΠ, παρακαλώ να µου γνωρίσετε αµέσως, στις 23 του 

µηνός το έστειλα, δεν µπορώ να καταλάβω τους λόγους για τους οποίους 

καθυστερεί η προσφυγή ή αν έγιναν κάποιες ενέργειες να µας ενηµερώσει, 

είµαστε µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου.  

  Θέλω να επισηµάνω τον κίνδυνο αν η τυχόν παράλειψη θα έχει 

ως συνέπεια την ποινική δίωξη όλων µας γιατί είµαστε στο ∆ιοικητικό 

Συµβούλιο. Επειδή εγώ δεν µπορώ να δεχτώ κάτι, γιατί δεν είµαι στο 

Προεδρείο για να αποφασίζω όπως αποφασίζει η οµάδα επειδή επ’ αυτού δεν 

µπορώ να κάνω τίποτε προσωπικά, εάν µέχρι τις 30/4 δεν υλοποιηθούν όλες 

οι σχετικές νοµικές ενέργειες για τη διασφάλιση των συµφερόντων του 

Ταµείου µας, θα υποβάλλω στις 2 του µηνός την παραίτησή µου από το 

∆ιοικητικό Συµβούλιο του Ταµείου και θα ασκήσω κάθε έννοµο µέσο πλέον 

για τη διαφύλαξη των συµφερόντων αυτού του Ταµείου. Θα το κάνω όχι γιατί 

θα κάνω τον τσαµπουκά αλλά  γιατί δεν θέλω µετά να µε κυνηγάτε όλοι εσείς, 

γιατί παρέλειψα να κάνω κάτι που ήµουν υποχρεωµένος να το κάνω. 

  Και τελευταίο και τελειώνω. Θα σας πω µόνο κάτι. Στις 12 

Νοεµβρίου υπέβαλλα εγώ έγγραφο στην Τράπεζα για να παραιτηθώ µε την 

προϋπόθεση ότι θα µου εγκρίνει µια επένδυση γιατί προέβλεπα µετά τις 26 ότι 

το haircut καθυστερεί µόνο και µόνο για να µπορέσουν οι ξένες Τράπεζες να 

ξεφορτώσουν στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα τα οµόλογά τους και να µας 

πετσοκόψουν µετά.  

  ∆εν έγινε κάτι. Στις 13 Ιανουαρίου επέβαλλα επίσηµα ξανά και 

λέω ότι θέλω µέχρι τις 31/1 να φύγω. Ξέρετε γιατί το ήθελα; Γιατί φοβόµουν 

αυτό που ήρθε. Και όταν ύστερα πλησίασε η 24 Φεβρουαρίου λέω τώρα δεν 

κάνω κίνηση καµία γιατί απλούστατα φοβόµουν αυτό που έγινε. Θα µου πείτε 

πού το ήξερες; Μα η αγορά το µίλαγε, η αγορά έλεγε το 26% σας παίρνω τα 

οµόλογα.  
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(∆ιαλογικές συζητήσεις) 

Ι. ΤΙΛΚΙΤΖΗΣ: Αν κάποιοι δεν καταλαβαίνουν τι εννοώ µε κάποια 

προϋπόθεση έβαλα. Την προϋπόθεση δεν την έδωσε η Τράπεζα, στις 7 

Μαρτίου, µου την έδωσε αυτή την προϋπόθεση και δεν έφυγα γιατί 

απλούστατα ήξερα ότι αυτό θα συµβεί.  

ΜΕΛΟΣ: (Τοποθέτηση εκτός µικροφώνου)  

Ι. ΤΙΛΚΙΤΖΗΣ: Άστο είναι δικό µου θέµα αυτό. ∆εν χρειάζεται, είναι 

προσωπικό θέµα, το είπα µια επένδυση, δεν χρειάζεται περισσότερα. 

Τελειώνω και λέω ότι αυτή τη στιγµή θα πρέπει να καταλάβουµε κάτι. Ότι 

µπορεί να χάσουµε πολλά αλλά µπορεί να χάσουµε και λίγα. Αυτό θα το 

δούµε από την εξέλιξη που θα µας βγάλει. Αλλά προσέξτε πρέπει να δούµε 

και κάτι, το οποίο θα είναι αποτέλεσµα της αναλογιστικής µελέτης.  

  Υπάρχει περίπτωση να πάρουµε στο χαρτοφυλάκιό µας ο 

καθένας και οµόλογα, τα οποία θα τα πληρωθούµε το 2025, 27, 40. Αλλιώς αν 

θέλατε, αυτό µπορεί να µείνει στη διακριτική ευχέρεια του καθενός, εξαρτάται 

τι θέλει να πάρει. Θέλει να πάρει το 20% των οµολόγων ή να πάρει το 100% 

αλλά σε δέκα χρόνια να κερδίσει 80.000;  

  Γι΄ αυτό η αναλογιστική µελέτη όταν έρθει και βγουν αυτά τα 

αποτελέσµατα θα πρέπει όλοι ξανά να µαζευτούµε και να πάρουµε την 

απόφαση τι θέλουµε, αυτό ή εκείνο. Και κάτι που θα ζητήσει ο Ζαµπέλης και 

θα πρέπει να το διευκρινίσουµε, θα ζητήσει να µάθει πότε περίπου φεύγουµε 

ή έχουµε πρόθεση να φύγουµε. ∆ιαφορετικά αυτό το διευκρίνισε ο καθηγητής 

ο προηγούµενος που είπα, ο Ζιµπίδης, ότι δεν µπορεί να γίνει πρόβλεψη στο 

ακριβώς. Θα πρέπει, κάποια στιγµή θα το ζητήσει ο Ζαµπέλης να πούµε πότε 

υπολογίζουµε να φύγουµε. Αυτά. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ευχαριστούµε πολύ το συνάδελφο Τιλκιτζή. Η κα Χαρισιάδου.  

Μ. ΧΑΡΙΣΙΑ∆ΟΥ:  Σας ζητώ συγνώµη, γιατί πρέπει να παρευρεθώ σε µια 

σηµαντική στιγµή του παιδιού µου. Ήρθαµε εδώ,  ζητήσαµε έκτακτη Γενική 

Συνέλευση για να ενηµερωθούµε όλοι για τα πεπραγµένα, ιδιαίτερα το πρώην 

∆ιοικητικό Συµβούλιο του ΑΤΑΠ. Παρ’ όλο που έκανε µεγάλες προσπάθειες 

και λυπάµαι που το λέω να το υποβαθµίσει να µη γίνει, µη τηρώντας τον 

κανονισµό του Ταµείου οχλαγωγούµε και χλευάζουµε, που δεν µας τιµά αυτό, 

είτε µε φωνές είτε µε «ου» είτε µε «α» όλοι µας δεν µπορεί να έχουµε τις ίδιες 
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απόψεις. Καθένας µας που έχει διαφορετική άποψη δεν τον γιουχάρουµε και 

δεν φωνάζουµε «ου», δεν είναι για  το επίπεδό µας αυτό.  

  Γιώργο κοιτάζω εσένα, ήταν ανάρµοστη η συµπεριφορά αυτή.   

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Παράκληση, όχι προσωπικά θέµατα.  

Μ. ΧΑΡΙΣΙΑ∆ΟΥ: Συγνώµη. ∆εν µας τιµά σαν σώµα. Η έκτακτη Γενική 

Συνέλευση είναι υπεράνω και των αποφάσεων του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. 

Γι΄ αυτό ήρθαµε εδώ πέρα. Οι αποφάσεις σε κρίσιµα θέµατα παίρνονται από 

τις Γενικές Συνελεύσεις πράγµα που το πρώην ∆ιοικητικό Συµβούλιο και στο 

το τωρινό συµµετέχουν κάποιοι από τους συναδέλφους, δεν το κάνανε στα 

δύσκολα ποτέ.  

  Γιατί θεωρούσαν όπως και θεωρούν και αυτό µε ενοχλεί 

αφάνταστα οµάδα πλειοψηφίας. Εδώ δεν είναι οµάδα πλειοψηφίας ούτε 

οµάδα µειοψηφίας, όπως µας αποκάλεσε συνάδελφος από το ∆ιοικητικό 

Συµβούλιο του ΑΤΑΠ. Εδώ είµαστε όλοι για να διαχειριστούµε τα συµφέροντά 

µας, τα δικά µας, δεν είναι κανενός εκτός από την πόρτα. Όλοι πληρώνουµε 

σε αυτό το Ταµείο και όλοι έχουµε απαιτήσεις.  

  Κανείς δεν θα κάνει «πλιάτσικο» στα χρήµατα που 

προσφέρουµε όλοι, που δίνουµε µε τον οβολό µας εδώ και τόσα χρόνια και 

θα συνεχίσουµε να δίνουµε και όλοι έχουµε να λαµβάνουµε. Όταν όµως οι 

συνθήκες αλλάζουν και αλλάξανε µε κακές επιλογές και να βάλω εντός 

παρένθεσης ότι θα πρέπει να αποδοθούν ευθύνες. ∆εν µπορεί κανένας να 

είναι άµοιρος ευθυνών, σε όποια θέση και να βρίσκεται. Ή να το πω και 

αλλιώς, να αναλάβουν και τις ευθύνες τους. Είναι καλό κάποια στιγµή να το 

κάνουµε και να µην υπεκφεύγουµε.  

  Νοµίζω ότι είναι κατανοητό αυτό ότι θα πρέπει όλοι να 

λαµβάνουν τις ευθύνες τους, όλοι θέλουµε να πάρουµε. Κανείς δεν θα πάρει 

περισσότερο και κανείς δεν θα πάρει λιγότερο. Από εδώ και πέρα όµως εδώ 

και κάποιους µήνες τα πράγµατα έχουν αλλάξει. Τα λεφτά στο τσουβάλι του 

ΑΤΑΠ έχουν φτάσει στον πάτο. ∆εν µπορεί ο ένας να παίρνει 10 και ο άλλος 

να παίρνει 1 ευρώ.  

  Γι΄ αυτό συµφωνώ µε τις προτάσεις του Σαράντου. Θα πρέπει 

να γίνει, να είχε γίνει µάλλον,  πριν συµφωνήσω µε τον Σαράντο, αναλογιστική 

µελέτη πολύ νωρίτερα από τον ∆εκέµβρη και σε αυτό σας καταλογίζω 
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ευθύνες. Εκεί είναι η πρόβλεψη που πρέπει να κάνετε. Όχι τώρα µέσα στον 

Μάιο, αυτό είναι εκ των υστέρων, τον ∆εκέµβρη έπρεπε να είχατε προνοήσει 

µε όλα αυτά τα καµπανάκια που χτυπάγανε ότι θα γίνει το άλφα, θα γίνει το 

βήτα και εµείς περιµέναµε απαθέστατοι. Περιµέναµε τι; ∆εν καταλαβαίνω. 

   Και η κουτσή Μαρία ήξερε τι θα γίνει αλλά εµείς είµαστε στις 

καρέκλες µας, αυτοαποκαλούµαστε η πλειοψηφία και κάνουµε ότι θέλουµε, 

αυτό δεν σας τιµά, καθόλου δεν σας τιµά. Πλειοψηφία είµαστε όλοι εµείς, δεν 

είναι ούτε τρεις ούτε τέσσερις ούτε πέντε.  

  Να γίνει εκ νέου και άλλη αναλογιστική µελέτη διότι ένα νέο 

πρόσωπο,  πρόσωπο εννοώ τον αναλογιστή που δεν ξέρει τα δεδοµένα, τα 

παίρνει µε τα στοιχεία τα τωρινά από τον αναλογιστή που τόσα χρόνια µας 

ξέρει µπορεί να δώσει κάτι διαφορετικό. Να είµαστε πιο σίγουροι.  

  Θα κοπούν τα πλασµατικά. ∆εν γίνεται. Από τη στιγµή που δεν 

έχουν λεφτά να πάρουµε όλοι εµείς, αυτά που έχουµε πληρώσει, δεν λέµε για 

τίποτε παραπάνω, ούτε αυτά που έχουµε πληρώσει δεν θα πάρουµε, να 

κάνουµε πλιάτσικο. Εδώ δεν είναι η περιουσία κανενός, είναι η περιουσία 

όλων.  

  Αυτό νοµίζω ότι δεν το έχουµε καταλάβει. Εκλέγεστε για να 

διαφυλάξετε τα συµφέροντά µας και να προσπαθήσετε για το καλύτερο και 

όταν δεν µπορείτε να το κάνετε, καλείτε αυτή τη Γενική Συνέλευση εδώ και 

λέτε, έχουµε αυτό το πρόβληµα, βοηθήστε εµάς το ∆ιοικητικό Συµβούλιο τι 

πρέπει να κάνουµε.  

  Συµφωνώ στις προτάσεις του συναδέλφου και θέλω να 

αποδοθούν ευθύνες. Νοµίζω ότι το χρωστάτε σε όλους µας και στους εαυτούς 

σας γιατί και εσείς θα πάρετε λιγότερα από τις κακές σας επιλογές. Και δεν 

είµαστε εδώ για να σφαζόµαστε ούτε για να υπονοµεύουµε τον καθένα από 

πίσω του ούτε να τον βρίζουµε που γίνονται τόσα χρόνια και τα έχει βαρεθεί η 

ψυχή µου. Ας έχουµε το θάρρος να κοιτάµε τον άλλο κατάµατα και να του 

λέµε αυτό που πιστεύουµε, όχι γύρω – γύρω στους διαδρόµους να βρίζουµε 

τη Μόρφω, το Γιώργο, τη Μαρία, λέω τυχαία ονόµατα.  

  Λυπάµαι πάρα πολύ για όλα αυτά που έχουν συµβεί αλλά εγώ 

δεν θα αφήσω κανέναν να βάλει χέρι στο Ταµείο πριν πάρουν όλοι.  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Εντάξει. Ο κ. Στέλιος Καλαϊτζάκης έχει το λόγο. 
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ΣΤ. ΚΑΛΑÏΤΖΑΚΗΣ: Συνάδελφοι δεν θα σας κουράσω γιατί µε κάλυψε ο 

συνάδελφος Λέκκας εν πολλοίς. Το µόνο που θέλω να πω είναι ότι θεωρώ 

πολύ επικίνδυνες τις απόψεις που διατυπώνονται ότι εντάξει ρε παιδιά 

χάσαµε 8.000.000 αλλά δεν τρέχει τίποτε, θα βρούµε κάτι από εδώ, κάτι από 

εκεί, θα τσοντάρουµε και δεν υπάρχει κανένα πρόβληµα, πάλι τα ίδια θα 

πάρουµε.  

  Προσωπικά εκτιµώ ότι στην καλύτερη περίπτωση θα πάρουµε 

το µισό εφάπαξ απ’ ότι υπολογίζαµε ότι θα πάρουµε.  Τώρα τη χειρότερη 

περίπτωση δεν θέλω να σας την πω καθόλου. Προφανώς εξαρτάται και από 

τις δίκες και όλα αυτά. Από εκεί και πέρα προφανώς συµφωνώ ότι πρέπει να 

υπάρχει πλήρης αναστολή της καταβολής του εφάπαξ, διότι δεν είµαστε 

κορόιδα εµείς που θα πάρουµε σοβαρά µειωµένα το εφάπαξ µας και βέβαια 

ήδη στις  24 Φλεβάρη  έστειλα επιστολή στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο µε την 

οποία ζήτησα την αναστολή κάθε καταβολής εφάπαξ µέχρις ότου γίνει φυσικά 

γίνει η αναλογιστική µελέτη.  

  Αυτά τα ολίγα από εµένα. Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ευχαριστούµε τον κ. Καλαϊτζάκη, ο οποίος ήταν και πιο 

γρήγορος και από το χρόνο. Η κα Αλευρά παρακαλώ. 

ΧΡ. ΑΛΕΥΡΑ: Ήδη συνάδελφοι θα έχετε ακούσει τα περισσότερα απλώς 

επειδή συµµετείχα από το 2008 στις ανακοινώσεις που επισηµαίναµε στο τότε 

∆ιοικητικό Συµβούλιο να σταµατήσει τις επικίνδυνες ριψοκίνδυνες ενέργειες 

και τις επενδύσεις γιατί κινδυνεύει να χαθεί το εφάπαξ, απαντούσαν τότε 

λέγοντάς µας γραφικούς ιππότες ότι δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος ότι οι 

επενδύσεις µας είναι σε µηδενικό ρίσκο, επενδύοντας σε οµόλογα ελληνικού 

δηµοσίου. 

  Αυτά τα οµόλογα του ελληνικού δηµοσίου µας έφεραν εδώ που 

µας έφεραν. Είπε ο κ. Μποτέλης ότι δεν έχουµε το αλάθητο. Το αλάθητο όµως 

του κ. Μποτέλη µας στοίχισε 8.000.000 ευρώ ζηµιά στο Ταµείο µας. ∆εν 

µπορώ να απαλλάξω κανένα µέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου από τις 

ευθύνες τους και πραγµατικά ένιωσα µεγάλη έκπληξη όταν είδα να τους 

χειροκροτείτε. Τους χειροκροτείτε  γιατί; Γιατί από τα 10.000.000 έφτασαν το 

Ταµείο µας να χάσει 8.000.000; Και ότι κινδυνεύετε να µην πάρετε εφάπαξ; 

Γιατί υπάρχουν άτοµα που δεν έχουν πάρει ούτε 1 ευρώ;  
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  ∆εν µπορώ να χειροκροτήσω κανένα από αυτά τα άτοµα όταν 

είµαι εκλεγµένο µέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, ζητάω τρεις µέρες τώρα 

στοιχεία και δεν µου τα δίνουν. Όταν ζητάω η γνωµάτευση κάθε δικηγόρου να 

κοινοποιείται στα µέλη του και µου λένε όχι. ∆εν µπορώ να τους απαλλάξω 

από αυτό.  Ευχαριστώ πολύ.  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ευχαριστούµε την κα Αλευρά. Ο επόµενος είναι ο κ. 

Κολοκοτρώνης. 

Ν. ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ: Συνάδελφοι επειδή αισθάνοµαι κατηγορούµενος και 

µάλιστα στον τοίχο, θα ξεκινήσω από τα τελευταία και της Χριστίνας και της 

Μόρφως θα πρέπει να απολογηθώ αλλά εκείνο που µε ξενίζει είναι εφόσον 

είναι τόσο µεγάλες οι κατηγόριες γιατί δεν προσφεύγουν στα δικαστήρια, δεν 

κάνουν αγωγές να µας στήσουν στον τοίχο.  

  Νοµίζω ότι όλα αυτά είναι παραµύθια της Χαλιµάς και θα σας 

αποδείξω ότι την ευθύνη σχετικά µε τη διαχείριση των διαθεσίµων, την 

περιουσία δηλαδή του Ταµείου µας την έχουν  όλοι. Ποτέ το ∆ιοικητικό 

Συµβούλιο και το φετινό και το προηγούµενο δεν παρέκλινε τόσο από τους 

καταστατικούς προσδιορισµούς που έδινε το Καταστατικό όσο και από τις 

διαχειριστικές αναφορές που έκανε ο ορκωτός.  

  Σχετικά τώρα µε τα αποθεµατικά. Τα αποθεµατικά τα οποία 

βρίσκονται στην Τράπεζα της Ελλάδος είναι τα πλεονάζοντα διαθέσιµα που 

έχει ο κάθε ασφαλιστικός φορέας και που είναι υποχρεωµένος να τα τοποθετεί 

στην Τράπεζα της Ελλάδος.  

  Το 2006 ο κ. Λέκκας σαν Πρόεδρος του ΑΤΑΠ έστειλε επιστολή 

να ανοίξει λογαριασµό όψεως στην Τράπεζα της Ελλάδος προκειµένου…     

ΜΕΛΟΣ: Όχι όψεως.  

Ν. ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ: Όψεως τον χαρακτήριζε.  

(∆ιαλογικές συζητήσεις) 

Ν. ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ: Ακούστε, 3/2/2006 ο κ. Λέκκας αναλαµβάνει την 

πρωτοβουλία να στείλει επιστολή στην Τράπεζα της Ελλάδος προκειµένου να 

ανοιχτεί λογαριασµός και η Τράπεζα της Ελλάδος, το τµήµα ∆ιεύθυνσης 

Εργασιών… 

(∆ιαλογικές συζητήσεις) 
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Ν. ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ: Το αναφέρει σαν πρωτοβουλία δικιά σου, ότι ήσουν ο 

διαπραγµατευτής, υπάρχουν τα πρακτικά. Θέλετε να ακούσετε; Ο κόσµος 

θέλει να ακούσει. Απαντάει η Τράπεζα της Ελλάδος. Βεβαίως σας ανοίγουµε 

λογαριασµό, ο οποίος εντάσσεται στον κοινό λογαριασµό που είναι µέσα όλοι 

οι ασφαλιστικοί Οργανισµοί, δηµόσια ασφαλιστικά Ταµεία και δηµόσιοι 

Οργανισµοί, υποχρεούστε και υπάρχει ένα κατεβατό προϋποθέσεων.  

  Σε αυτό να στέλνετε τα πλεονάσµατά σας σε 15 µέρες να σας 

ενηµερώνουµε µε «εξτρέ» και εν πάση περιπτώσει αυτός ο λογαριασµός θα 

είναι άτοκος µε το νόµο τον καινούριο τον 2216 του ΄94 που τα διαθέσιµά σας 

κύριοι θα είναι άτοκα αλλά θα επενδύονται σε οµόλογα. Ο νόµος 2216 του 

’94, οι δικηγόροι θα τον ξέρουν όπως και ο κ. Παπαδηµητρίου τον ξέρει, είναι 

ο νόµος εκείνος που αναφέρεται για πρώτη φορά µετά από 50 χρόνια και 

έρχεται να συµπληρώσει το νόµο 1611 του ’50 του Μαρκεζίνη, ο οποίος 

µιλούσε ότι τα αποθεµατικά τότε έπρεπε να τοποθετούνται από την Τράπεζα 

της Ελλάδος και να πηγαίνουν στις υπόλοιπες Τράπεζες για τη εκβιοµηχάνιση 

της χώρας.  

  Το ’94 µε το νόµο αυτόν η Τράπεζα της Ελλάδος µετατρέπει τα 

διαθέσιµα αυτά σε οµόλογα και λειτουργεί αυτό σαν ένα καλάθι αµοιβαίων 

που ο κάθε µεριδιούχος, ο κάθε Οργανισµός παίρνει το µερίδιό του ανά 

εξάµηνο και λέει ο κ. Αναστασόπουλος, δηµόσιοι Οργανισµοί ανάλογα µε το 

ποσοστό της συµµετοχής του στην παραπάνω επένδυση απολαµβάνουν 

αποδόσεις υπολογιζόµενες στο τέλος του εξαµήνου.  

  Επισηµάνεται τέλος ότι όπως προαναφέρθηκε… 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Νίκο σε παρακαλώ, το καταλάβαµε τι είναι ο λογαριασµός.  

Ν. ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ: Προσέξτε, µη βιάζεστε, 1/2 επειδή βάλανε το ζήτηµα οι 

συνάδελφοι οι δικηγόροι τι κάνατε µε τα οµόλογά µας και µε τα αποθεµατικά 

µας, 1/2 του 12 ο συνάδελφος Χάρης Κοντορούπης στέλνει ανησυχητικό 

ηλεκτρονικό µήνυµα στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο και ζητάει να εξετάσουν µε 

θέµα το ΕΒΕΑ τι θα κάνουµε µε τα αποθεµατικά µας στην Τράπεζα της 

Ελλάδος. Επειδή υπάρχει το ενδεχόµενο 1/2  του ΄12 για να δείτε ότι το 

Ταµείο δεν ήταν αδρανοποιηµένο, ενήργησε τάχιστα.  

  Ταυτόχρονα ο συνάδελφος Κουτσοπανάγος στέλνει αµέσως 

ενηµέρωση στους υπολοίπους, λέω πάλι 1/2 του ’12  και βάζει ζήτηµα τι θα 
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κάνουµε µε τα αποθεµατικά µας στην Τράπεζα της Ελλάδος. Ενδεχοµένως 

µας αφορά λέει ο Σταµάτης. Ως ΑΤΑΠ ΕΤΒΑ και µήπως να κάνουµε 

επειγόντως κάποια κίνηση που έχουµε στην  Τράπεζα της Ελλάδος περίπου 

2.980; Απάντηση του κ. Λέκκα… 

(∆ιαλογικές συζητήσεις) 

Ν. ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ: Το ΑΤΑΠ Λέκκας Σαράντος 1/2 του ’12…  

ΜΕΛΟΣ: Είσαι ψεύτης.  

Ν. ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ: ∆εν είµαι ψεύτης, e-mail είναι. 1/2 του ’12 2.22, το 

ΑΤΑΠ είναι νοµικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου και όχι νοµικό πρόσωπο 

δηµοσίου δικαίου όπως ο ΕΒΕΑ. Ο λογαριασµός στην Τράπεζα της Ελλάδος 

είναι λογαριασµός όψεως όπως αποδεικνύουν τα έγγραφα που µας 

αποστέλλει κατά διαστήµατα η Τράπεζα της Ελλάδος σε απάντηση ορκωτών 

µας. Εάν παράνοµα έχει συµβεί κάτι πρέπει να επιληφθούν οι δικηγόροι του 

ΑΤΑΠ. Εφόσον τα αποθεµατικά µε νόµο γίνονται οµόλογα. Να απαντήσουν οι 

δικηγόροι πάνω σε αυτό.  

  Ο Γιάννης Τιλκιτζής, για να δείτε µε τα ψέµατά τους θέλουν να 

στήσουν στον τοίχο τους συναδέλφους. Ας µάθουν κάποτε να µη 

λειτουργούµε µε πανικό λέει ο Γιάννης. Απαντάει 2.51 την ίδια µέρα και 

προπάντων όταν κάποιος υποτίθεται ότι είναι ταµίας του Συλλόγου ή 

Πρόεδρος επί τρία χρόνια τραπεζικός, άλλωστε οι ενέργειες που είχαν γίνει 

πριν 5 χρόνια από τον τότε Πρόεδρο του ΑΤΑΠ Λέκκα, είχαν ως απώτερο 

σκοπό τη διαφύλαξη του Ταµείου µας από τέτοιου είδους ενέργειες. ∆ηλαδή 

να µείνουµε στην άκρη για να περιµένουµε, να µην κάνουµε τίποτε.  

  Το Προεδρείο τι έκανε; Πήραµε το 70% των διαθεσίµων από την 

Τράπεζα της Ελλάδος, 2.200. Ψέµατα λέω; Να τα.  

ΜΕΛΟΣ: (Τοποθέτηση εκτός µικροφώνου)  

Ν. ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ: Εγώ συµφωνούσα. Πάµε παρακάτω. Σας τσούζει 

τώρα. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο και συγκεκριµένα το Προεδρείο που 

κατηγορείτε τις ενέργειες που έκανε όλη αυτή την περίοδο προκειµένου να 

φροντίσει να διαφυλάξει όσο µπορούσε εν πάση περιπτώσει να κάνει κάτι, 

γιατί κακά τα ψέµατα το ελληνικό δηµόσιο σήκωσε τα χέρια, δεν είχε λεφτά να 

µας πληρώσει. Το δανείζαµε τόσα χρόνια και δεν είχε λεφτά. Εξήντα δις 

χάθηκαν 50 χρόνια από τα αποθεµατικά των Ταµείων και τώρα βάζει χέρι 
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άλλα 15 δις. Φταίνε τα ∆ιοικητικά Συµβούλια; Τότε να κατηγορηθούν όλα τα 

∆ιοικητικά Συµβούλια είτε είναι ΕΒΕΑ, είτε είναι Νοσοκοµεία ή οτιδήποτε άλλο.  

  Σας ενοχλεί. Βλέπετε το δέντρο και δεν βλέπετε το δάσος.  

ΜΕΛΟΣ: (Τοποθέτηση εκτός µικροφώνου)  

Ν. ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ: Να τα πεις στον κ. Προβόπουλο που συναντάς στους 

διαδρόµους του κόµµατός σου και όχι να µας τα λες εδώ.  

(∆ιαλογικές συζητήσεις) 

Ν. ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ: Συνάδελφοι εµείς σαν ∆ιοικητικό Συµβούλιο και σαν 

Προεδρείο είπα και προηγουµένως έχουµε να αντιµετωπίσουµε τρία σοβαρά 

ζητήµατα. Το ένα είναι η αποµείωση, το άλλο είπαµε είναι οι συνταξιούχοι και 

το τρίτο είναι ότι ο βαρκάρης τρυπάει τη βάρκα. Υποθάλπουν και 

υποβόσκουν, καταστρέφουν το Ταµείο.  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ευχαριστώ τον κ. Κολοκοτρώνη. 

Ν. ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ: ∆εν τέλειωσα, µισό λεπτάκι. Θα πρέπει να 

ξεχωρίσουµε το εξής, δικηγόροι είναι εδώ, είναι και ο κ. Παπαδηµητρίου. 

Υπάρχει θεσµικό πλαίσιο, ανεξάρτητα αν είσαι νοµικό πρόσωπο ιδιωτικού 

δικαίου υπάρχει θεσµικό πλαίσιο που σε προτείνει να πας να επενδύσεις 

συγκεκριµένα προϊόντα. ∆εν µπορούµε να επενδύσουµε ούτε σε κάρβουνα 

ούτε σε πετρέλαια ούτε σε στάρια. Επενδύσαµε σε οµόλογα, καλά κάναµε, το 

πιο ασφαλές καταφύγιο αυτό ήταν για τα ασφαλιστικά Ταµεία. Επενδύσαµε σε 

έντοκα και ταυτόχρονα είχαµε τις καταθέσεις µας εκεί.  

  Η Τράπεζα της Ελλάδος µέχρι τον 5ο του ΄11 επένδυε σε 

οµόλογα. Εµείς τελειώσαµε το ’10  µε 6,5%. Υπάρχει ένα ολόκληρο θεσµικό 

πλαίσιο που µας υποχρεώνει να τοποθετηθούµε εκεί πέρα και πείτε µου εσείς 

που θα µπούµε στα αµοιβαία; Πού θα µπούµε, στις µετοχές; Στα ακίνητα; Σαν 

Ταµείο αυτό µπορούσαµε να κάνουµε.  

ΜΕΛΟΣ: (Τοποθέτηση εκτός µικροφώνου) Σε απλές καταθέσεις… 

Ν. ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ: Απλές καταθέσεις απαγορεύεται. Το ξέρεις;  

(∆ιαλογικές συζητήσεις) 

Ν. ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ: Υπάρχει ο ασφαλιστικός νόµος πάλι του Μαρκεζίνη. 

Άσε µε να το πω, να πάρουν τις απαντήσεις τους. Μας έχουν κάνει άνω κάτω.  

(∆ιαλογικές συζητήσεις) 
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Ν. ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ: Εγώ δεσµεύοµαι ότι αν συνεχιστεί η κατηγόρια για 

µηνύσεις θα κάνω µήνυση.  

Λ. ΣΤΕΦΑΝΗΣ: ∆εν πληρώνω τοξικά οµόλογα, πληρώνω το µισθό µου από 

τον ιδρώτα µου.  

Ν. ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ: Λουκά, η κοινωνία χάνεται ολόκληρη και εµείς 

νοµίζουµε ότι είµαστε αλώβητοι, ανεξάρτητοι, ότι είµαστε στον ουρανό. Εδώ 

υπάρχει πρόβληµα µεγάλο στην κοινωνία την ελληνική, δεν το βλέπουµε; 

Κρυβόµαστε πίσω από τις κουρτίνες;  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ο κ. Λέκκας επί προσωπικού θέµατος. Άλλος δεν θα πάρει το 

λόγο και θα παρακαλέσω όχι προσωπική αντέγκληση.  

Σ. ΛΕΚΚΑΣ: Όχι ο κ. Κολοκοτρώνης έχει την εντύπωση ότι άµα χτυπήσει το 

τραπέζι θα φοβηθούµε τώρα. Ο κ. Κολοκοτρώνης έχει τεράστιες ευθύνες και 

το γνωρίζει.  

Ν. ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ: Λογιστικές µελέτες όταν προτείνεις να είσαι σίγουρος 

ότι θα γίνει, πριν την αποτίµηση καµία λογιστική µελέτη δεν έχει νόηµα.  

Σ. ΛΕΚΚΑΣ: Το 2005 επί Προεδρίας µου άνοιξε ο λογαριασµός στην 

Τράπεζας της Ελλάδος. Είχαµε αποδόσεις 4,5 και 5%. Οµόφωνα ο κ. 

Κολοκοτρώνης δε χειροκροτούσε κιόλας επειδή ανοίξαµε λογαριασµό. Τα 

ξέρουν όλοι κύριε εδώ πέρα και ο κ. Μποτέλης και ας πουν οτιδήποτε τώρα.  

Ν. ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ: Τις λες τώρα. Εγώ σου έφερα γραπτά, φέρε µου τι 

θέλεις.  

Σ. ΛΕΚΚΑΣ: Σε ότι αφορά τώρα το δια ταύτα. Σας επαναλαµβάνω, το 

καλοκαίρι…  

ΜΕΛΟΣ: (Τοποθέτηση εκτός µικροφώνου)  

Ν. ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ: Μα δεν διαφωνώ µε την τοποθέτηση, µε το e-mail που 

διάβασα…  

Σ. ΛΕΚΚΑΣ: Σε ότι αφορά αυτά που διάβασα, το καλοκαίρι του ’10 το 

Προεδρείο ήταν οι συγκεκριµένοι, δεν ήµουν εγώ στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο, 

είχε 280.000 το υπόλοιπο. Αυτοί το φόρτωσαν στα 2.500.000. Εάν δεν θέλανε 

να το χρησιµοποιήσουν δεν θα το γέµιζαν µε 2.500.000.  

  Σε ότι αφορά τα e-mail διαβάζει µόνο τα µισά. Εγώ πραγµατικά 

είπα το εξής.  
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Ν. ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ: Άσε τα ψέµατα, µε τα ψέµατα δεν πείθεις.  

Σ. ΛΕΚΚΑΣ: ∆εν σας αρέσει. Εσύ είσαι ψεύτης.  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Αν είναι έτσι θα ζητήσω από τους συναδέλφους να 

αποχωρήσουµε και να καθίσετε να τα πείτε µόνοι σας. Αυτά έπρεπε να τα 

έχετε λύσει και να έρθετε εδώ πέρα εκτονωµένοι. Αυτή τη στιγµή δεν κάνετε 

θέατρο για τους συναδέλφους. Πείτε δύο πράγµατα να τα ακούσουµε και να 

κρίνουµε. ∆εν θέλω να ακούω τέτοια πράγµατα. Σας παρακαλώ πολύ, είχατε 

όλο το χρόνο να σκοτωθείτε στα ∆ιοικητικά Συµβούλια, µην το κάνετε εδώ 

πέρα.  

Σ. ΛΕΚΚΑΣ: ∆εν σκοτωνόµαστε, κάνεις λάθος. Απλά δεν ανέχοµαι το ψέµα 

και την υποκρισία τους. Το 1.500.000 το αποσύρανε γιατί εγώ τους 

προειδοποίησα τι γίνεται στα ασφαλιστικά ταµεία και κανένας δεν έχει το 

θάρρος. Και υπάρχουν τα πρακτικά που τα έσβησε ο κύριος, λέει ψέµατα. Τα 

ξέρουν όλοι.  

(∆ιαλογικές συζητήσεις) 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Σταµατάµε εδώ πέρα και προχωράµε… 

Σ. ΛΕΚΚΑΣ: Τους είπα κατά λέξη που δεν είχα καµία ευθύνη, αυτοί τα 

τοποθετήσανε είπαµε. Το καλοκαίρι του ’10 ήταν 280, αυτοί το γέµισαν µε 

2.500.000. Τους είπα στο τελευταίο ∆ιοικητικό Συµβούλιο ότι έµαθα ότι ο 

Βενιζέλος έχει καλέσει τα ∆ιοικητικά Συµβούλια και τους είπε ότι θα τους πάρει 

τα λεφτά και µε δική µου πρωτοβουλία, δε έφυγε από τα πρακτικά διότι ο κ. 

Τάσσης µε πήρε τηλέφωνο και µου λέει επειδή θα τα ζητήσουµε από την 

Τράπεζα της Ελλάδος να µην µπει αυτό το περιεχόµενο που είπες. Είναι 

αλήθεια ή όχι;  

Ν. ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ: Άσε τα παραµύθια. 

Σ. ΛΕΚΚΑΣ: Αλήθεια είναι ναι ή όχι;  

Ν. ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ: Ο κ. Λέκκας υιοθετεί την ατάκα του Μίµη Φωτόπουλου 

«ντύνεται  µε πιστώσει και  γδύνεται τοις µετρητοίς».  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ακούστε να δείτε, αυτά θα τα κρίνουν όλοι οι συνάδελφοι. Ότι 

είναι το ακούσαµε. Ο κ. Μποτέλης θέλει κάτι να προσθέσει. Ας τον αφήσουµε 

για ένα λεπτό.  
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Κ. ΜΠΟΤΕΛΗΣ: Απλώς επειδή τέθηκε το θέµα για το 2010 και τι γινόταν το 

2010 µε τα οµόλογα, εδώ είναι η τελευταία έκδοση των οµολόγων του 2010 

που βγήκε το ελληνικό δηµόσιο, είναι Μάρτιος του 2010, είχε βγει για 5 δις 

έψαχνε να βρει το ελληνικό δηµόσιο τον Μάρτιο του 2010,  το καταθέτω στα 

πρακτικά αυτό, είναι το δελτίο Τύπου που βγήκε µετά την έκδοση.  

  Μαζεύτηκαν 16 δις προσφορές, µαζεύτηκαν 400 επενδυτές από 

όλο τον κόσµο. Από την Ελλάδα 23% από τη Μεγάλη Βρετανία 20, από τη 

Γερµανία 14% από τη Γαλλία 7,5 κλπ. Μπήκαν ένα σωρό fund µέσα και 

Τράπεζες και κυβερνήσεις και µάλιστα λέει συγχρόνως, θα σας το 

µεταφράσω, «αυτή η µεγάλη επιτυχία αποδεικνύει ότι η Ελλάδα παρόλο τα 

προβλήµατα τα οικονοµικά τα οποία έχει, δείχνει ότι στην αγορά έχει απήχηση 

και τελικά βγήκε µε ένα κόστος 3% επιπλέον των συνηθισµένων επιτοκίων 

των οµολόγων της εποχής εκείνης».  

  Αυτό απλώς για να ξέρουν οι δικηγόροι µας τι γινόταν το 2010 

και να µην κάνουν τους οικονοµολόγους χωρίς να είναι. Ευχαριστώ.  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ο επόµενος οµιλητής είναι ο κ. Κοντορούπης, ζητάει η κα 

Γαλανάκου να µιλήσει γιατί θέλει να φύγει από ότι µας είπε. Θα µας κάνει µια 

ενηµέρωση, έχουν ήδη αποχωρήσει οι συνάδελφοι από το Ταµείο, θέλουν να 

µας πουν κάτι, να µας το πουν αφού δεν αποτελεί θέµα της Γενικής 

Συνέλευσης αλλά εν πάση περιπτώσει ας τους ακούσουµε.  

Α. ΓΑΛΑΝΑΚΟΥ: Ευχαριστώ πάρα πολύ για το λόγο που µου δώσατε. 

Είµαστε συνάδελφοι, έχω δώσει τη µισή µου ζωή, 36 χρόνια εργάστηκα και 

εργάστηκα πάρα πολύ σκληρά. Σέβοµαι το ∆ιοικητικό Συµβούλιο και είχα 

µεγάλη εµπιστοσύνη σε αυτό ότι τώρα που φύγαµε και είχαµε την απαίτηση 

να πάρουµε αυτό το περιβόητο εφάπαξ ότι το Καταστατικό, όπως είπε και ο 

συνάδελφος ο κ. Τιλκιτζής είναι το ευαγγέλιο του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, ότι 

βάσει του Καταστατικού θα έπρεπε να ικανοποιηθούµε αυτά τα 7 άτοµα που 

αποχωρήσαµε µέχρι την 1/3.  

  Φυσικά υπήρχαν κάποιες διαφωνίες µέσα στο ∆ιοικητικό 

Συµβούλιο και θεώρησε πολύ σωστά για να διαφυλάξει τα δικαιώµατα του 

Ταµείου το ∆ιοικητικό Συµβούλιο να ζητήσει γνωµοδότηση από το νοµικό 

σύµβουλο του Ταµείου και η γνωµοδότηση δόθηκε και παρόλα αυτά δεν 



ΈΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ – 27/4/2012   

 32 

εφαρµόστηκε. ∆εν έχουµε πάρει τα λεφτά µας. Μήπως µπορείτε να µου 

απαντήσετε γιατί;  

  Θα έρθετε και εσείς κάποια στιγµή στη θέση µας. ∆εν είµαι 45 

ετών, είµαι 62, δούλεψα αρκετά και µάλιστα µε πίεσαν πολλοί συνάδελφοι να 

φύγω, δεν ήθελα να φύγω. Θα ήθελα σας παρακαλώ πάρα πολύ αφού σας 

ευχαριστήσω για τη συνεργασία που είχα όλα αυτά τα χρόνια και σας αγαπώ 

όλους πάρα πολύ, να µου απαντήσετε γιατί δεν µας δίνετε τα λεφτά µας. Τα 

δουλέψαµε και νοµίζω ότι τα δικαιούµαστε και πιστεύω στην ηθική σας ότι δεν 

θα επιτρέψετε να πραγµατοποιηθεί αυτή η αδικία.  

  Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, σας εύχοµαι καλή συνέχεια. Έχετε 

πολύ δύσκολο δρόµο µπροστά σας, το καταλαβαίνω. Τις καλύτερές µου 

ευχές. Σας ευχαριστώ. Έχω εµπιστοσύνη και πάλι στις καλές σας προθέσεις 

ότι δεν θέλετε να αδικήσετε τους συναδέλφους. Είµαστε 7 άτοµα. ∆εν νοµίζω 

ότι θα πέσει έξω το  Ταµείο εάν εφαρµόσετε τα του Καταστατικού. ∆εν ζητάµε 

τίποτε, ζητάµε να εφαρµοστεί εφόσον είπε και ο συνάδελφος µε βοήθησε 

πάρα πολύ σε αυτό, είναι το ευαγγέλιο του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, δεν έχετε 

παρά να το εφαρµόσετε.  

  Εγώ εξακολουθώ να είµαι αισιόδοξη και να έχω απόλυτη 

εµπιστοσύνη γιατί τα ψήφισα τα άτοµα τα οποία βρίσκονται τώρα εδώ και 

είµαι απόλυτα σίγουρη ότι θα κάνουν το καλύτερο, αυτό που είναι πιο δίκαιο 

για µας. Ευχαριστώ πολύ.  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ευχαριστούµε την κα Γαλανάκου, νοµίζω ότι καταλαβαίνουµε 

αυτό το οποίο µας λέει. Υπάρχει ένα θέµα το οποίο θα είναι για ψηφοφορία 

πάνω σε αυτό…  

ΜΕΛΟΣ: (Τοποθέτηση εκτός µικροφώνου)  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Το δικό σου το θέµα. Το εάν θα κάνουµε αναστολή για 

χορήγηση του εφάπαξ, αυτό δεν είναι;  

Α. ΓΑΛΑΝΑΚΟΥ: Η αναστολή του εφάπαξ νοµίζω δεν αφορά εµάς τους 7. Η 

αναστολή του εφάπαξ και η αναλογιστική µελέτη αφορά το µέλλον. Από τις 

9/3 και µετά. ∆εν αφορά εµάς. Αυτό το λέει ξεκάθαρα, δεν ξέρω αν έχετε 

υπόψη σας τη γνωµοδότηση του κ. Παπαδηµητρίου.  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Εδώ είναι ο κ. Παπαδηµητρίου, θα µας πει.  
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Α. ΓΑΛΑΝΑΚΟΥ: Ο οποίος µπορεί να µας απαντήσει πώς δεν λαµβάνεται 

υπόψη και γιατί τον έχετε άλλωστε, εγώ ξέρω επειδή ήµουν και στην 

Ελεγκτική Επιτροπή και γι΄ αυτό έχω και απόλυτη εµπιστοσύνη στα άτοµα 

που έχουµε και µας αντιπροσωπεύουν, πώς είναι δυνατόν να µη λαµβάνεται 

υπόψη η γνωµοδότηση του νοµικού συµβούλου. Εφόσον είναι εδώ όµως ο κ. 

Παπαδηµητρίου πιστεύω να µας πει.  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Νοµίζω ότι δεν είναι θέµα το οποίο τότε εφόσον δεν συνδέεται 

κατά την άποψή σας. Είναι θέµα του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και θα το 

αντιµετωπίσει το ∆ιοικητικό Συµβούλιο µε το νοµικό σύµβουλο. Ας 

προχωρήσουµε, ακούσαµε αυτό το οποίο µας είπατε. Από εκεί και πέρα δεν 

µπορούµε να πάρουµε αυτή τη στιγµή απόφαση.  

Α. ΓΑΛΑΝΑΚΟΥ: Ο κ. Λέκκας στην επιστολή που έχει στείλει, την αναστολή 

θεωρούσε, έβαζε µέσα και αυτούς τους 7.  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Αυτό είπα. Αν έχετε την καλοσύνη να συνεχίσουµε.  

ΜΕΛΟΣ: (Τοποθέτηση εκτός µικροφώνου)  

Α. ΓΑΛΑΝΑΚΟΥ: Η επιστολή σου; Η δική σου επιστολή µου ήρθε από 

συνάδελφο.  

ΜΕΛΟΣ: Από πού; Από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο; 

Α. ΓΑΛΑΝΑΚΟΥ: Όχι.  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Αν έχετε την καλοσύνη δεν είναι θέµα της Γενικής Συνέλευσης.  

Α. ΓΑΛΑΝΑΚΟΥ: Κύριε Λέκκα εσείς δεν το είπατε προηγουµένως;  

(∆ιαλογικές συζητήσεις) 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Σας παρακαλώ, είπαµε να το βάλουµε µπροστά το θέµα. Το 

βάλαµε, τελείωσε.  

Ν. ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ: Μπορεί να µας απαντήσει ο Σαράντος την εποµένη 

ηµέρα γιατί οι συνάδελφοι οι δικηγόροι στείλανε ηλεκτρονικό e-mail στο 

∆ιοικητικό Συµβούλιο; Πού ξέρανε για τη γνωµοδότηση του Παπαδηµητρίου; 

∆ώσε µας µια απάντηση κ. Λέκκα.  

Σ. ΛΕΚΚΑΣ: Τώρα εµφανίζονται αυτή τη στιγµή… 

Ν. ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ: Πού το µάθατε για τη γνωµοδότηση εσείς;  

(∆ιαλογικές συζητήσεις) 
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ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: ∆εν µας αφορά πώς διέρρευσε το έγγραφο.  

Σ. ΛΕΚΚΑΣ: Όχι κάνεις λάθος, είναι µεγάλο θέµα.  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: ∆εν µας αφορά εµάς εδώ πέρα. Βρείτε το και κάντε µετά 

καταγγελία.  

Σ. ΛΕΚΚΑΣ: Ένα λεπτό να απαντήσω στην κα Σαραϊδάρη. Στο ∆ιοικητικό  

Συµβούλιο κα Σαραϊδάρη συνέβη το εξής. Αποφασίσαµε οµόφωνα να  γίνει 

αναστολή. Επικουρικά δε είπα το εξής για να έχουµε… 

(∆ιαλογικές συζητήσεις) 

Σ. ΛΕΚΚΑΣ: Επικουρικά και είναι στα πρακτικά, να µη σου δίνουν τα µισά 

χαρτιά, να στα δίνουν όλα. Επικουρικά τι είπα; Για ηθικούς λόγους, όχι για 

οικονοµικούς, να πάρετε το 50%. Και τι απάντησαν οι κύριοι; Όχι. Υπάρχει 

στα πρακτικά.   

Ν. ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ: Ο Λέκκας επέµενε για αναστολή, ο Λέκκας ήταν 

εκείνος που επέµενε για αναστολή µετά από αναβληθέντα ∆ιοικητικά 

Συµβούλια και απουσίες του αδικαιολόγητα. Τρεις απουσίες αδικαιολόγητες. 

Είναι επιλογή του, µονίµως απουσιάζει.  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Παρακαλώ τον κ. Κοντορούπη να είναι ο επόµενος οµιλητής.  

ΣΤ. ΚΟΥΤΣΟΠΑΝΑΓΟΣ: Γιατί απορείτε από πού δόθηκε η επιστολή; Όταν 

κυκλοφορούσαν τα e-mail σε όλους τους συναδέλφους λέτε από πού 

διέρρευσε η επιστολή; Θα µας τρελάνετε; Τα στέλνετε σε όλους τους 

συναδέλφους και ψάχνετε σήµερα να βρείτε από πού διέρρευσε; Μην 

τρελαθούµε.  

ΜΕΛΟΣ: (Τοποθέτηση εκτός µικροφώνου)  

ΣΤ. ΚΟΥΤΣΟΠΑΝΑΓΟΣ: Γιατί δεν κυκλοφορούσαν όλα;  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Σας παρακαλώ, βρείτε τα σε ένα ∆ιοικητικό Συµβούλιο. Εδώ 

πέρα δεν είµαστε γι’  αυτή τη δουλειά.  

  Ο κ. Κοντορούπης παρακαλώ να προχωρήσει. Στο τέλος θα 

ψηφίσει το ∆ιοικητικό Συµβούλιο µόνο, οι υπόλοιποι θα έχουν αποχωρήσει. 

Σας παρακαλώ πάρα πολύ.  

Χ. ΚΟΝΤΟΡΟΥΠΗΣ: Νοµίζω κάθε λογικός άνθρωπος παρακολουθώντας τη 

Γενική Συνέλευση και παρακολουθώντας ακόµη πιο προσεκτικά όσα 

ειπώθηκαν είτε από αυτούς που τοποθετήθηκαν είτε από τις απαντήσεις που 
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δόθηκαν καταλαβαίνετε ότι δυστυχώς υπάρχει παραπληροφόρηση. Και η 

παραπληροφόρηση φτάνει σε τέτοιο βαθµό που πλέον αγγίζει και τα όρια της 

ηθικής. 

  Αυτή τη στιγµή νοµίζω ο τρόπος που τοποθετήθηκε ο Μηνάς 

Τζανέτος µε πολύ νηφάλιο τρόπο, µε ένα πρακτικό νου τι έχω, πώς µπορώ να 

το τοποθετήσω, πώς µπορώ να το εκµεταλλευτώ, είναι µια λογική πάνω στην 

οποία µπορεί να λειτουργήσει το ∆ιοικητικό Συµβούλιο.  

  Οι χαοτικές Συνελεύσεις, τα e-mail και διαδροµολογίες, η 

σπερµολογία και όλα αυτά καταλαβαίνετε ότι δεν εξυπηρετούν αυτό που όλοι 

το επικαλούνται αλλά δεν γίνεται. Έχουµε µια περιουσία κοινή, έχουµε µια 

περιουσία που µας αφορά όλους, αυτή τη στιγµή µε τα δεδοµένα της φθοράς 

που έχει υποστεί το Ταµείο όχι από επιλογές του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και 

να το ξεκαθαρίσουµε για µια και τελευταία φορά, από άλλους παράγοντες, 

οφείλουµε αυτό το έλλειµµα που υπάρχει στη διαχείριση του Ταµείου να το 

αντιµετωπίσουµε.  

  Έχουµε δύο τρόπους. Ο ένας είναι ο νοµικός, για να 

διεκδικήσουµε από εκείνους που µας έκλεψαν την περιουσία, που πραγµατικά 

µας την έκλεψαν µε νόµιµο τρόπο αυτά που δικαιούµαστε και ο άλλος τρόπος 

είναι µέσα από µια αναλογιστική µελέτη, που θα συµφωνήσω εγώ µε τον κ. 

Τιλκιτζή, µια χαρά τα είπε, να βάλουµε κάτω µια αναλογιστική µελέτη και να 

δούµε πραγµατικά που καταλήγουµε.  

  Όµως το ∆ιοικητικό Συµβούλιο δεν µπορεί να λειτουργεί µε 

οµάδες. Αυτή είναι δέσµευση και υποχρέωση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. Το 

∆ιοικητικό Συµβούλιο πρέπει να λειτουργεί ως 7µελές ∆ιοικητικό Συµβούλιο. 

Όταν γίνονται συνεδριάσεις οι απόψεις και οι προτάσεις πρέπει να είναι από 

όλους. ∆εν µπορεί ο ένας να καταθέτει τις προτάσεις στο ∆ιοικητικό 

Συµβούλιο και ο άλλος να τις µοιράζει µε ανακοινώσεις.  

  Καταλαβαίνετε ότι αυτό φέρνει αναστάτωση, παραπληροφόρηση 

που είπα και στην αρχή και κανένα αποτέλεσµα. Θα τρωγόµαστε µεταξύ µας 

και όλα τα άλλα θα λειτουργούν εις βάρος µας. Θεωρώ άµεση υποχρέωση 

αυτή τη στιγµή όλου του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. ∆εν κάνω διακρίσεις 

ανεξάρτητα µε το ποιος φάνηκε ότι έχει δίκιο ή άδικο. Έχουν µια επόµενη 
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συνεδρίαση, να την ορίσουν πολύ άµεσα. Να καθίσουν κάτω και εκεί πέρα ας 

καλέσουν και άλλους συναδέλφους που εξέφρασαν µια άποψη.  

  Θέλετε να είναι η νοµική άποψη, θέλετε να είναι η λογιστική 

άποψη; Θέλετε να είναι η οποιαδήποτε άποψη; Να κατατεθεί ως παράµετρος 

την οποία θα λάβει σοβαρά υπόψη του ο αναλογιστής. Επειδή οι 

περισσότεροι εδώ φάνηκε δεν γνωρίζετε τι είναι ο αναλογιστής, ο αναλογιστής 

δεν είναι ένας άνθρωπος που από µόνος του αποφασίζει ή που του δίνεις ένα 

νούµερο και ξαφνικά έβγαλε ένα αποτέλεσµα. Λειτουργεί µε κάποιους 

παραµέτρους. Οι παράµετροι δίνονται από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο. ∆εν 

ορίζει µόνος του τι παράµετρο θα πάρει. 

  Άρα αυτό που έχουµε εµείς υποχρέωση είναι πώς το ∆ιοικητικό 

Συµβούλιο θα το εξοπλίσουµε µε προτάσεις και απόψεις ώστε οι παράµετροι 

που θα τεθούν να είναι στη σωστή τους διάσταση για να είναι σωστό και το 

αποτέλεσµα. Όλα τα άλλα είναι κουραφέξαλα.  

  Κάνω έκκληση σε όλους µας να λειτουργήσουµε συλλογικά, να 

λειτουργήσουµε ως κοινοί διαχειριστές αυτού του Ταµείου. Το επόµενο 

∆ιοικητικό Συµβούλιο λέω και πάλι, να είναι Συµβούλιο που αυτό το πράγµα 

θα το λάβει σοβαρά υπόψη του και θα υλοποιήσει. Το ότι αναθέσατε για µένα 

δεν λέει τίποτε. ∆εν του έχετε δώσει τίποτε που πραγµατικά να εξυπηρετεί 

αυτό το σκοπό. 

  Και το δεύτερο για να µην µακρηγορώ, πρέπει σαν ∆ιοικητικό 

Συµβούλιο που λειτουργείτε µε το Καταστατικό, πολύ καλά το είπε ο κ. 

Τιλκιτζής, αυτό είναι το ευαγγέλιο, αυτό υπάρχει µέχρι σήµερα, αν θέλουµε να 

το αλλάξουµε να κάνουµε µια καταστατική Συνέλευση και να το αλλάξουµε, 

εκεί που νοµίζουµε ότι χωλαίνει αλλά αυτή τη στιγµή υπάρχει ένα 

Καταστατικό. Λαµβανοµένων βέβαια υπόψη και των ιδιαιτεροτήτων έχετε όλη 

την εξουσία και όλο το δικαίωµα να αποφασίζετε για τα θέµατα που είναι σε 

εκκρεµότητα. Ένα από τα θέµατα αυτά είναι και το εφάπαξ των συναδέλφων.  

  Προσωπική µου γνώµη σας την είπα όταν κάνατε το ∆ιοικητικό 

Συµβούλιο αλλά δεν είµαι µέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, µέλος της 

Ελεγκτικής είµαι, απλώς παραστάθηκα, είπα ότι µε τα δεδοµένα που δόθηκαν 

και όλα τα προηγούµενα εφάπαξ, µε τα δεδοµένα των αντιδικιών που έχουµε 

και µε τους προηγούµενους συνταξιούχους, δεν µπορούµε να έρθουµε σε µια 
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στιγµή κρίσιµη για το Ταµείο και νοµικά να έρθουµε σε αντίθεση µε αυτά που 

υποστηρίζουµε µέχρι σήµερα και έχουµε κερδίσει όλες τις δίκες.  

  Καταλάβετε τι σηµαίνει αυτό που σας λέω. ∆εν το καταλαβαίνεις 

Φούλη µου, θα στο εξηγήσω µετά.   

ΜΕΛΟΣ: (Τοποθέτηση εκτός µικροφώνου)  

Χ. ΚΟΝΤΟΡΟΥΠΗΣ: Όχι δεν µπερδεύω τίποτε. Υπάρχουν πολύ λεπτά 

σηµεία Φούλη µου, θα τα πούµε µετά µαζί άµα θέλεις.  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Πείτε τα µετά. Τώρα µην έχουµε αντεγκλήσεις, σας παρακαλώ.  

Χ. ΚΟΝΤΟΡΟΥΠΗΣ: Θα τα πούµε σε προσωπικό επίπεδο. Όπως 

ισχυριζόσασταν ότι εµείς τα είχαµε προβλέψει όλα και σας είχα 

προειδοποιήσει, προειδοποίησα και το ∆ιοικητικό Συµβούλιο ότι προσέξτε 

στην Τράπεζα της Ελλάδος υπάρχει σοβαρός κίνδυνος και ο µόνος που το 

σεβάστηκε σε χρόνο ντετέ ήταν ο Πρόεδρος.  

ΜΕΛΟΣ: Τι λες; 

Χ. ΚΟΝΤΟΡΟΥΠΗΣ: Εγώ τι λέω; Μια χαρά ξέρω.  

Ν. ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ: Τι, τι λέει; Έτσι είναι ακριβώς. ∆εν σας βολεύει.   

Χ. ΚΟΝΤΟΡΟΥΠΗΣ: Για σας το είπα και το υποστηρίζω, δεν είναι όµως θέµα 

να το πάρουµε απόφαση, απλώς το θέτω σαν θέση µου προς το ∆ιοικητικό 

Συµβούλιο. Καταθέτω µια άποψη και λέω, οι συνάδελφοι που αποχώρησαν 

µε τη λογική αυτή που είπαµε µέσα στα Καταστατικά πλαίσια, µε αυτά που 

έχει γνωµοδοτήσει ο κ. Παπαδηµητρίου δικαιούται να το πάρουν. Με συµφέρει 

δεν µε συµφέρει, δεν µε απασχολεί. Το ηθικό και το δίκαιο και το σύµφωνο µε 

το Καταστατικό είναι αυτό που πρέπει να πάρει απόφαση. Τελείωσε.  

ΜΕΛΟΣ: Έτσι είναι. 

Ν. ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ: Αστικές και ποινικές ευθύνες όταν απειλείται το 

∆ιοικητικό Συµβούλιο να τα θυµάστε να τα λέτε.   

ΧΡ. ΑΛΕΥΡΑ: Ο µόνος που ήταν θετικός να πάρετε το εφάπαξ ήταν ο 

Κώστας Μποτέλης και στο τέλος είπε ας πάει σε αναστολή.  

Ν. ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ: Αναβλήθηκαν τρία ∆ιοικητικά Συµβούλια γι΄ αυτό το 

λόγο.  
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ΧΡ. ΑΛΕΥΡΑ: Ήµουν εκεί, ο Κοντορούπης είπε «παιδιά προσέξτε µη δίνετε 

λεφτά, υπάρχει πρόβληµα». 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Κυρία Αλευρά πείτε τα κατ’ ιδίαν, δεν είναι θέµα τώρα.  

ΧΡ. ΑΛΕΥΡΑ: Με πνίγει το δίκιο, δεν µπορώ.  

ΓΡ. ΤΑΣΣΗΣ: Υπάρχει το πρακτικό της συγκεκριµένης συνεδρίασης που θα 

διαβάσω το τι ειπώθηκε.  

ΧΡ. ΑΛΕΥΡΑ: Γρηγόρη Τάσση να διαβάσεις και το mail που σου έστειλα σε 

παρακαλώ χτες. Σε παρακαλώ πάρα πολύ.  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Είναι θέµα ∆ιοικητικού Συµβουλίου, βρείτε τα µε το ∆ιοικητικό 

Συµβούλιο.  

  Ο επόµενος οµιλητής είναι ο κ. Στεφάνου. Εάν παραχωρείτε τη 

σειρά σας ευχαρίστως να προχωρήσουµε. ∆εν κάνουµε διαλογική... Ή πάτε 

πάνω και τα λέτε ή ακούµε τον επόµενο.    

Λ. ΣΤΕΦΑΝΗΣ: (Τοποθέτηση εκτός µικροφώνου) 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Θα πείτε αυτά που θέλετε να πείτε. ∆εν κάνουµε συζήτηση. Η 

κα Γαλανάκου έκανε µια παράσταση, η οποία δεν σχετίζεται απόλυτα µε το 

θέµα µε το οποίο έχουµε σήµερα. Από εκεί και πέρα ο κ. Κοντορούπης έκανε 

µια δική του τοποθέτηση, τα ακούσαµε. Είπαµε ότι είναι θέµα του ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου. Παράκληση. Προχωράµε στα θέµατά µας τα οποία 

περιλαµβάνουν και τη δική σας οµιλία. Εάν θέλετε να κάνετε και εσείς µια 

ακόµη παράσταση για το θέµα των κυριών, ευχαρίστως να την κάνετε. 

Παράκληση όµως µην αρχίσουµε και… 

Λ. ΣΤΕΦΑΝΗΣ: Άρα µου λέτε εµµέσως µεν πλην σαφώς… 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: ∆εν λέω τίποτε, εσείς θα µας πείτε.  

Λ. ΣΤΕΦΑΝΗΣ: Ότι τίθεται θέµα καταβολής εφάπαξ.  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: ∆εν τίθεται θέµα. Είναι θέµα ∆ιοικητικού Συµβουλίου. 

Λ. ΣΤΕΦΑΝΗΣ: Τι σηµαίνει αυτό;  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ότι δεν µας αφορά εδώ.  

Λ. ΣΤΕΦΑΝΗΣ: Πριν ολοκληρωθεί η ανατεθείσα αναλογιστική µελέτη τίθεται 

θέµα καταβολής εφάπαξ;  
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ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο θα αποφασίσει. ∆εν τα αποφασίζει 

αυτά η Γενική Συνέλευση. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο τα αποφασίζει, το λέει το 

Καταστατικό. Αποφασίζει για την παροχή εφάπαξ το ∆ιοικητικό Συµβούλιο.  

Λ. ΣΤΕΦΑΝΗΣ: Εντάξει δώσε µου δύο λεπτά. Επειδή έτσι είναι το θέµα και 

πρέπει όλοι να σκεφτούµε ορισµένα πράγµατα εγώ επί του συγκεκριµένου 

λέω το εξής. Προτείνω αυτό να αποφασιστεί εφόσον ολοκληρωθεί η 

αναλογιστική µελέτη γιατί. Γιατί στην ουσία όπως µας είπατε και 

προηγουµένως είχαµε δέκα και έχουµε τώρα πέντε ή είχαµε οχτώ και έχουµε 

δύο τώρα.  

  Όταν εγώ σήµερα έχω το δικαίωµα να λάβω ένα ποσοστό επί 

του 10, το ποσοστό µου τώρα είναι επί του 2. Εάν τεθεί θέµα να καταβληθούν 

τα εφάπαξ µε ποσοστό επί του 10, αυτό θα σηµαίνει ότι η διαφορά είναι 

καταβολή αποζηµιωτικού χαρακτήρα για κάποιο λόγο. 

  Εγώ δεν έχω υποπέσει σε κανένα πταίσµα για να αποζηµιώσω. 

Καταβάλλω κάθε µήνα ευρώ από την εργασία µου και δεν µπορώ να 

αντιληφθώ γιατί πρέπει να αποζηµιώσω. Η πραγµατική κατάσταση είναι τώρα 

το 2. Από εκεί και πέρα αν γίνει αυτό τότε ο καθένας ας αναλάβει τις ευθύνες 

του, διότι θα µε υποχρεώσετε εµένα ενώ δεν συµφωνώ να αποζηµιώσω. 

Λυπάµαι πάρα πολύ. Αυτό που συνέβη για το haircut δεν είναι δικό µου θέµα.  

  ∆εν έχω να σας πω κάτι άλλο.  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ευχαριστούµε τον κ. Στεφάνη. Ο κ. Σκευοφύλαξ έχει το λόγο. 

Πρέπει να το συντοµεύσουµε τώρα, έχουµε πάρει την κεντρική ιδέα.  

Η. ΣΚΕΥΟΦΥΛΑΚΑΣ: Καταρχάς καλησπέρα έστω και καθυστερηµένα και 

θέλω να κάνω µια απλή ερώτηση. Θέλετε να µε ακούσετε ή όχι; Αν θέλετε να 

µε ακούσετε θα είµαι σύντοµος αλλά θα µιλήσω µε στοιχεία. ∆υστυχώς τα 

στοιχεία αυτά θα πονέσουν. Επειδή θα µε πουν σίγουρα ψεύτη θα κάνω µια 

ερώτηση αν θυµάστε.  

  Πόσα µας είπαν οι κύριοι, δεν θα είµαι συναινετικός όπως ο 

φίλος µου ο Χάρης, εγώ είµαι λιγάκι πιο εριστικός, ότι καταθέσαµε στην 

Τράπεζα της Ελλάδος, βρήκαµε καταθέσεις 235.000 και τα φορτώσαµε και τα 

κάναµε 2.900.  

  Καταθέτω την ανακοίνωση 30/10…  
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ΜΕΛΟΣ: (Τοποθέτηση εκτός µικροφώνου)  

Η. ΣΚΕΥΟΦΥΛΑΚΑΣ: Είπα θέλετε να µε ακούσετε; Εγώ παραιτούµαι. Λέω η 

παράδοση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου δεν γίνεται κάθε Ιούλιο, γίνεται κάθε 

Οκτώβριο και µετά ψηφίζουµε. Το προηγούµενο ∆ιοικητικό Συµβούλιο µε 

υπογραφή κ. Λέκκα και Μποτέλη λέει καταθέσεις στην Τράπεζα της Ελλάδος 

2.622.  

(∆ιαλογικές συζητήσεις) 

Η. ΣΚΕΥΟΦΥΛΑΚΑΣ: Συγνώµη δεν θα µου πεις τι θα πω εγώ. Είπα εγώ ότι 

λέω ψέµατα;  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Όχι αντεγκλήσεις, προχωράµε.  

ΜΕΛΟΣ: (Τοποθέτηση εκτός µικροφώνου)  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: ∆εν συνδέεται, είναι παλιά είναι το 2008, είναι άλλη ηµεροµηνία, 

παρακάτω.  

Η. ΣΚΕΥΟΦΥΛΑΚΑΣ: Να ξεκινήσουµε από τα εύκολα επειδή δεν λέω 

ψέµατα, χαίροµαι παρόλο που είµαι ο κακός. Συγνώµη, να κάνω µια ερώτηση 

τον Ιούνιο του ’10 µέχρι τον Οκτώβριο του ΄10 ποιο ήταν το ∆ιοικητικό 

Συµβούλιο, ποιος ήταν ο Πρόεδρος; Ήταν ο Μποτέλης;  

(∆ιαλογικές συζητήσεις) 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: ∆εν έχει νόηµα, προχωράµε στον επόµενο.  

Η. ΣΚΕΥΟΦΥΛΑΚΑΣ: Συγνώµη τα χαρτιά έχουν υπογραφές, τα χαρτιά 

µιλάνε ενυπόγραφα. Αν θέλετε να τα µαζέψω για να σιωπήσω εγώ είπα από 

την αρχή δεν θα µιλήσω. Αν θέλετε όµως να µιλήσω θα αποδείξω µε έγγραφα 

τι λέµε. Τι λέµε; Ότι φορτώσαµε ένα Ταµείο µε καταθέσεις στην Τράπεζα 

Ελλάδος. Το είπαµε αυτό ή δεν το είπαµε; Οκτώβριο του ‘8 µε Οκτώβριο του 

’10 λέω…. 

(∆ιαλογικές συζητήσεις) 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ηλία έχεις να µας πεις κάτι άλλο;  

Η. ΣΚΕΥΟΦΥΛΑΚΑΣ: Πολλά. Θέλετε να ακούσετε για τα πλασµατικά χρόνια. 

Ναι ή όχι;  

(∆ιαλογικές συζητήσεις) 



ΈΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ – 27/4/2012   

 41 

Η. ΣΚΕΥΟΦΥΛΑΚΑΣ: Αν δεν µε διακόψετε θα πω. Είπα, θα πω πράγµατα 

που δεν θα αρέσουν. Με απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου µε 

προεδρεύοντα τον κ. Λέκκα και µε δικηγόρο τον κ. Φωτάκη κατατέθηκε στο 

Πρωτοδικείο Αθηνών η λειτουργία των πλασµατικών χρόνων. Με απόφαση 

του τότε ∆ιοικητικού Συµβουλίου δόθηκε η εντολή για τα πλασµατικά χρόνια 

και δεν µπορούσε να γίνει αλλιώς γιατί εµείς όλοι που τώρα σιχαινόµαστε τα 

πλασµατικά χρόνια εµείς το ψηφίσαµε. Είτε µας αρέσει είτε δεν µας αρέσει. Με 

Συνέλευση και µε Καταστατική.  

  Επειδή µας σώσατε από τη Γενική Συνέλευση που εγώ 

απουσίαζα και σας ευχαριστούµε πάρα πολύ, πρέπει να καταλάβουµε ότι οι 

Γενικές Συνελεύσεις δεν παράγουν δίκαιο. ∆ίκαιο παράγεται από τις 

ψηφοφορίες που γίνεται σε πανελλαδικό επίπεδο. Το καταλαβαίνετε αυτό; 

Ευχαριστούµε που µας σώσατε αλλά δεν µας σώσατε. Αν θέλατε να το πάτε 

θα το πηγαίνατε µέχρι τέλος σε ψηφοφορίες καθολικές.  

ΜΕΛΟΣ: Ξέρεις γιατί πάω να σε διακόψω; Όλοι παραµύθια, γιατί ψηφίσαµε τα 

πλασµατικά.  

Η. ΣΚΕΥΟΦΥΛΑΚΑΣ: Εγώ δεν ξέρω γιατί… 

ΜΕΛΟΣ: Μισό λεπτό. Όταν λες ότι έχουµε 4.000.000 πλεόνασµα ποιος µ…ς 

θα πει, όχι δεν θέλω να πάρω πλασµατικά; 

ΜΕΛΟΣ: Μπράβο Παναγιώτη, ακριβώς. Ποιος είπε ότι είχαµε 4.000.000; 

Αυτός που έκανε την αναλογιστική µελέτη το 2008.  

ΜΕΛΟΣ: Θυµάµαι ότι ήταν ο Χατζηδάκης και είπε για τα 4.000.000.  

(∆ιαλογικές συζητήσεις) 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Μαζευτήκαµε για να συζητήσουµε για το µέλλον του ΑΤΑΠ. 

Αυτό είναι το θέµα της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης και ακούµε αντεγκλήσεις 

ανάµεσα σε δύο παρατάξεις για το παρελθόν. Σας παρακαλώ πάρα πολύ 

σταµατήστε το. ∆εν µε ενδιαφέρει ποιος τα ψήφισε όλα αυτά τα πράγµατα, 

εκείνο που µε ενδιαφέρει είναι τι θα αποφασίσουµε από εδώ και µπρος στις 

προτάσεις που έχουν κατατεθεί. Εάν έχετε να πείτε κάτι πάνω σε αυτό, πείτε 

το. Όλα τα άλλα είναι για να αδειάσει η αίθουσα. Σας παρακαλώ πάρα πολύ 

γράψτε τα, στείλτε τα, τυπώστε τα να τα διαβάσουµε, µην µας τα λέτε εδώ 

µέσα. Εντάξει;  
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Η. ΣΚΕΥΟΦΥΛΑΚΑΣ: Εντάξει. Ένα τελευταίο. Το µόνο εγώ που ζητάω είναι 

επιτέλους αυτό το Καταστατικό να τηρηθεί, να τηρηθεί γι΄ αυτούς που φύγανε, 

να τηρηθεί γι΄ αυτούς που µείνανε. Το Καταστατικό δεν έγινε έτσι, δεν µας το 

έφερε ο Χατζηδάκης, ο Θεός, ο µπήξε, ο δείξε, υπάρχει και µιας διέπει τις 

σχέσεις. Εάν δεν µας αρέσει να έχουµε σχέσεις είναι ωραίο πράγµα αλλά 

έχουµε αυτό το Καταστατικό. ∆εν µας αρέσει το Καταστατικό; Πρέπει να 

κάνουµε Καταστατική Συνέλευση και µέχρι να εφαρµοστεί θα περάσει Χ 

χρόνος. Αλλά µέχρι τότε θα πρέπει να ισχύει αυτό. 

  Οι συνάδελφοι που φύγανε, συµφωνώ απόλυτα µε τον Χάρη, θα 

πρέπει να αποφασίσει το ∆ιοικητικό Συµβούλιο, καµία Γενική Συνέλευση. 

Αύριο φανταστείτε επειδή εγώ δεν είµαι αρεστός και διακόπτοµαι συνέχεια ή 

διακόπτω συνέχεια όταν µε το καλό θα φύγω, δεν θα µου δώσουν γιατί είµαι 

ψηλός και µε γυαλιά. Θα τους πω, παιδιά φοράω φακούς επαφής αλλά πάλι 

θα µου το κόψουν.  

  Και ένα τελευταίο. Η αναλογιστική µελέτη δεν είναι πανάκεια, 

επειδή λέµε για αναλογιστική. Το τι θα τους δώσεις είναι το τι θα βγάλει. Μέχρι 

το ’10 το προηγούµενο ∆ιοικητικό Συµβούλιο τι έκανε; Έκανε µια φοβερή 

δουλειά. Ότι αυτοί που φεύγουν  πέρα από πλασµατικά χρόνια παίρνανε και 

ένα βαθµό το οποίο δεν είχαν πληρώσει µε αυτό τις εισφορές.  

ΜΕΛΟΣ: Γιατί αν πλήρωναν τις εισφορές θα σωνόσουν.  

Η. ΣΚΕΥΟΦΥΛΑΚΑΣ: Όχι βέβαια. Βάλαµε όµως µια παράµετρο που λέει ότι 

όποιος φεύγει πέρα από τα πλασµατικά θα παίρνει και άλλα 25.000, γιατί 

αυτή είναι η διαφορά βαθµού. Τη βάλαµε αυτή σαν προαπαιτούµενο γι΄ αυτό 

έβγαλε ελλειµµατικό. Αν δεν τη βγάζαµε εµείς όπως δεν είχε βγει στις δύο 

προηγούµενες αναλογιστικές µελέτες του ‘6 και του ΄8 πάλι θα είχαµε ένα 

τεράστιο πλεόνασµα και πάλι θα δούλευαν καλά µέχρι την επόµενη που θα 

γινόταν το 2012. Τι πήγαµε λοιπόν; Πήγαµε να σώσουµε το Ταµείο. Πήγαµε 

να σώσουµε ένα Ταµείο, επειδή κάποιοι που φεύγουν παίρνουν ένα βαθµό 

παραπάνω.  

  Προηγουµένως βέβαια µας κατηγορήσανε οι ίδιοι άνθρωποι που 

σήµερα µας κατηγορούν και εγώ αισθάνοµαι αλληλέγγυος µε τους 

συναδέλφους παρόλο που δεν µε ψηφίσατε, ότι πουλήσαµε το κτίριο. Αφού 
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πουλήσαµε το κτίριο, για ποιο κτίριο µιλάµε; Πάλι βγάλαµε ανακοίνωση, πάλι 

γράψαµε αλλά πάλι σε κωφούς.  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Παράκληση, πάνω στο µέλλον µας, όχι στο παρελθόν.  

Η. ΣΚΕΥΟΦΥΛΑΚΑΣ: Άρα το µέλλον, το µέλλον πρέπει να είναι γνωστό σε 

όλους, αυτά τα οποία µας διέπουν… 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Τελειώσαµε. Ο κ. Κουτσοπανάγος ο τελευταίος και κατόπιν 

τίθενται σε ψηφοφορία τα θέµατα τα οποία έχουµε πει. Έχουν βγει προτάσεις.  

(∆ιαλογικές συζητήσεις) 

ΣΤ. ΚΟΥΤΣΟΠΑΝΑΓΟΣ: Για να τελειώνουµε να τα µαζέψουµε λίγο, εγώ θα 

πάω λίγο προς τα πίσω γιατί ακούστηκαν διάφορα. Με συγχωρείς Μηνά αλλά 

ακούστηκαν διάφορα. ∆εν µπορούµε να τα αφήσουµε έτσι. Ο κ. Λέκκας είπε 

ότι το λογαριασµό που άνοιξε ήταν όψεως και δεν ήταν στο κοινό κεφάλαιο. 

Έλα εδώ, πάρε την επιστολή και διάβασε. Είπες ότι δεν ήταν στο κοινό 

κεφάλαιο.  

Σ. ΛΕΚΚΑΣ: (Τοποθέτηση εκτός µικροφώνου)  

ΣΤ. ΚΟΥΤΣΟΠΑΝΑΓΟΣ: Εγώ δεν σου είπα για ποσά. Κάνεις µεγάλο λάθος, 

αυτό που ενδιαφέρει τον κόσµο είναι να ακούει αλήθειες. Όταν λέµε ότι ο 

λογαριασµός είναι κοινού κεφαλαίου είναι κοινού κεφαλαίου. Είναι άλλο το ένα 

και άλλο το άλλο. Για να κλείσουµε µε το λογαριασµό στην Ελλάδος.  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Σας παρακαλώ, δεν είµαστε ακροατήριο για να  βλέπουµε µια 

τέτοια… Έχεις κάτι άλλο;  

ΣΤ. ΚΟΥΤΣΟΠΑΝΑΓΟΣ: Βεβαιότατα. Ο κ. Τιλκιτζής που µας κατηγορεί που 

δεν αγοράσαµε οµόλογα αλλά έφυγε νωρίς – νωρίς, υπάρχει ένα mail το 

οποίο µιλάει µε ηµεροµηνία 30 Μαρτίου, έκδοση 7ετούς οµολόγου µε επιτόκιο 

5,9 αφορολόγητο. Παρακαλώ να ενηµερώσετε εάν το Ταµείο µας πρόκειται να 

συµµετάσχει στην έκδοση 7ετούς οµολόγου του δηµοσίου µε επιτόκιο 5,9.  

  Άρα ο Τιλκιτζής που έρχεται σήµερα και µας κατηγορεί για 

αγορά οµολόγων, είπε στο τέλος Μαρτίου ότι να αγοράσουµε οµόλογα µε 5,9 

αφορολόγητα.  

  Να πάµε λίγο στις καταθέσεις τις προθεσµιακές που λέγαµε. 

Μας εγκαλούσαν στις προηγούµενες και µε ανακοινώσεις και µε το εξώδικο 

που µας έστειλαν ότι τα λεφτά δεν τα είχαµε στην Ελλάδος, δεν τα είχαµε 
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σίγουρα αλλά τα είχαµε σε προθεσµιακές καταθέσεις και γι΄ αυτό 

παρακαλούµε να µην το ξανακάνετε.  

  Ερχόµαστε στη Γενική Συνέλευση όταν έγινε για τις εκλογές ο κ. 

Λέκκας αυτό που έλεγε ήταν να µεταφέρουµε τα λεφτά στην Ελλάδος.  

(∆ιαλογικές συζητήσεις) 

ΣΤ. ΚΟΥΤΣΟΠΑΝΑΓΟΣ: Η αναλογιστική µελέτη ανατέθηκε στον αναλογιστή 

µετά από επιλογή και του κ. Τιλκιτζή που ήρθε και ψήφισε… Είπε όχι; Κάνεις 

µεγάλο λάθος ότι είπε όχι. Έχει ανατεθεί η αναλογιστική µελέτη η οποία θα 

γίνει και τα αποτελέσµατά της θα έρθουν και θα συζητήσουµε τα 

αποτελέσµατα. ∆εν µπορεί να παρθεί καµία απόφαση χωρίς να έχουµε 

αναλογιστική µελέτη.  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Νοµίζω ότι ολοκληρώσαµε.  

ΓΡ. ΤΑΣΣΗΣ: Κάποιες διευκρινίσεις που πρέπει να ειπωθούν. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Πες τες. 

ΓΡ. ΤΑΣΣΗΣ: ∆υο – τρεις διευκρινιστικές απαντήσεις. Καταρχήν όσον αφορά 

τις προτάσεις που είχαν κάποιοι άνθρωποι…. 

(∆ιαλογικές συζητήσεις) 

ΓΡ. ΤΑΣΣΗΣ: Καταρχήν όσον αφορά για το PSI πρέπει οπωσδήποτε το 

∆ιοικητικό Συµβούλιο να κάνουµε αγωγές και εναντίον του δηµοσίου και 

εναντίον της Τραπέζης Ελλάδος.  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Είναι από τα θέµατα του κ. Τιλκιτζή, το έχει θέσει. 

ΓΡ. ΤΑΣΣΗΣ: ∆ιευκρινίζω ότι εµείς σαν ∆ιοικητικό Συµβούλιο έχουµε έρθει σε 

επικοινωνία και µε την ΟΤΟΕ και µε άλλα Ταµεία και εντός της ερχόµενης 

εβδοµάδος θα υπάρχει συνάντηση µε τα άλλα Ταµεία για να δούµε την κοινή 

πορεία που θα ακολουθήσουµε. Μέχρι την Τετάρτη θα πρέπει να έχει 

ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία γιατί έχει αναλάβει πρωτοβουλία και η ΟΤΟΕ 

να µας φέρει… 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Όταν τεθεί το θέµα θα τεθεί ως εξής. Πρόταση, είτε να 

κατεβούµε απευθείας και να πάρουµε απόφαση τώρα για υποβολή αγωγής 

εναντίον του ελληνικού δηµοσίου κλπ. είτε να εξουσιοδοτήσουµε το ∆ιοικητικό 

Συµβούλιο να έρθει σε συνεννόηση µε τις υπόλοιπες ΟΤΟΕ κλπ. και να 
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αποφασίζει εκείνο. Ένα από τα δύο. Αυτές θα είναι οι δύο προτάσεις. 

Παρακάτω. 

ΓΡ. ΤΑΣΣΗΣ: Μηνά δεν µπαίνουν έτσι οι προτάσεις. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο 

έχει δικαίωµα βάσει του Καταστατικού να προασπίζει τα συµφέροντα του 

Ταµείου. Άρα εξυπακούεται, δεν χρειάζεται εξουσιοδότηση Γενικής 

Συνέλευσης για να προσφύγεις δικαστικώς. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Αργήσατε να το κάνετε, τώρα πλέον έχει έρθει η Γενική 

Συνέλευση. Γρηγόρη µου αυτά µπορούσες να τα κάνεις 20 µέρες πριν. Αυτή 

τη στιγµή το θέµα έχει τεθεί στη Γενική Συνέλευση ως πρόταση. Μια από τις 

δύο προτάσεις θα περάσει. 

ΓΡ. ΤΑΣΣΗΣ: ∆εν µπορούν να µπουν έτσι τα θέµατα.  

Ν. ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ: Έχουν γίνει επαφές µε τα γραφεία. Μέχρι τις 9/5 

έχουµε το δικαίωµα να υποβάλλουµε αίτηση ακύρωσης στο Συµβούλιο 

Επικρατείας και στα διοικητικά και αστικά δικαστήρια δεν υπάρχει χρονικό 

περιθώριο, µπορούµε να το υποβάλλουµε όποτε θέλουµε.  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Υπάρχει 5 χρόνια.  

ΓΡ. ΤΑΣΣΗΣ: Έχω και άλλες δύο διευκρινίσεις.  

ΜΕΛΟΣ: (Τοποθέτηση εκτός µικροφώνου)  

ΓΡ. ΤΑΣΣΗΣ: Την Τετάρτη σου είπαµε. Στέλιο, θα κατατεθεί  την Τετάρτη. 

Άλλα δύο θέµατα για διευκρίνιση.   

ΜΕΛΟΣ: Μπορεί να απαντήσει ο κ. Παπαδηµητρίου; 

ΓΡ. ΤΑΣΣΗΣ: Ναι να απαντήσει γι΄ αυτό. 

κ. ΠΑΠΑ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ: Όσον αφορά την αίτηση ακυρώσεως δεν νοµίζω ότι 

υπάρχει θέµα κατατίθεται …. Αν θέλετε όµως και σε ποιο δικηγόρο θέλετε και 

η άποψή µου είναι ότι δεν έχουµε πολλές πιθανότητες επιτυχίας αλλά αυτή τη 

στιγµή µπορείτε εσείς, είναι αυτή τη στιγµή και το 1% και το 10% θα το 

παλέψετε. Αυτό είναι δικαίωµά σας να το αποφασίσετε. Υπάρχει περίπτωση 

να πείτε εγώ δεν ξοδεύοµαι γι΄ αυτή την υπόθεση ούτε µια δραχµή, τη θεωρώ 

χαµένη, υπάρχει µια περίπτωση να πεις και για το 1%  το παλεύω. Εσείς θα 

αποφασίσετε. Γρήγορα, δεν έχουµε καιρό.  

ΓΡ. ΤΑΣΣΗΣ: Μέχρι τη Τετάρτη ολοκληρώνεται. Και δύο ακόµα διευκρινίσεις. 

Όσον αφορά την αναλογιστική µελέτη που ανατέθηκε οµόφωνα µε τους 
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παριστάµενους του ∆ιοικητικού Συµβουλίου στη Hewitt υπήρξε προσφορά 

εκτός την αναλογιστική µελέτη που ήταν 6.500 αυτό που είπε ο κ. Τιλκιτζής το 

portofolio δηλαδή του καθενός συναδέλφου να υπάρχει σαν µια µερίδα σµε 

500 ευρώ θα το κάνει και αυτός.  

  Συνολικά θα κοστίσει η αναλογιστική  µελέτη στη Hewitt 7.000 

ενώ για το κοµµάτι το δεύτερο, αφορά πολύ τον κόσµο.  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Κύριε Λέκκα υπάρχει πρόταση για δύο αναλογιστικές και εξηγεί 

ότι η µια αναλογιστική επεκτείνεται και µπορεί να καλύψει την άλλη. Αυτό λέει. 

Εκείνο λέει εκείνος. Το τι λέτε εσείς είναι το δεύτερο. Πρέπει να ακούσουν και 

οι δύο συνάδελφοι.  

ΓΡ. ΤΑΣΣΗΣ: Αποφασίζει η Γενική Συνέλευση. Το κόστος της µιας πρότασης 

που υπήρχε από τον κ. Τιλκιτζή που ήρθε σε επικοινωνία µαζί µε το ΦΠΑ 

ήταν 14.000. Επαναλαµβάνω περιελάµβανε µόνο το πορτοφόλι, δηλαδή την 

ατοµική µερίδα του καθενός χωρίς αναλογιστική µελέτη.  

  ∆όθηκε στον αναλογιστή τον κ. Ζαµπέλη που συνεργαζόµαστε 

και είχε πει 6.500 η αναλογιστική και 500 ευρώ το πορτοφόλι το συγκεκριµένο. 

Γι’  αυτό ανατέθηκε οµόφωνα από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο στη Hewitt.  

  Και µια τελευταία διευκρίνιση που αφορά. 

ΜΕΛΟΣ: Άρα έχετε καταλήξει… 

ΓΡ. ΤΑΣΣΗΣ: Έχουµε καταλήξει και ανατέθηκε σήµερα. Έχουν δοθεί τα 

στοιχεία, έχουµε καταλήξει, έχουµε υπογράψει. Επί των παρόντων µιλάω. Και 

άλλη µια διευκρίνιση όσον αφορά  για τα εφάπαξ των 7 ανθρώπων. Υπήρξαν 

συγκεκριµένες προτάσεις από το σύνολο των µελών του ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου που µπορώ να πω άλλοι λέγανε ποσοστό, άλλοι λέγανε να µη 

δώσουµε τίποτε, τέλος πάντων τελικά καταλήξαµε οµόφωνα µετά από 

πρόταση και του Σταµάτη να ανασταλεί η καταβολή του συγκεκριµένου 

εφάπαξ µέχρι να ολοκληρωθεί η αναλογιστική µελέτη.  

  Υπήρξαν βέβαια πράγµατι προτάσεις, το πρακτικό είναι 

µπροστά και το διαβάζω. ∆εν έχω κανένα πρόβληµα να διαβάσω τις 

προτάσεις καθενός.  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Το θέµα των επτά αποζηµιώσεων δεν είναι σηµερινό θέµα. ∆εν 

αποφασίζουµε πάνω σε αυτό. Σας παρακαλώ µην επανερχόµαστε.  
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ΓΡ. ΤΑΣΣΗΣ: Πραγµατικά δεν µπορεί να αποφασίσει καµία Γενική Συνέλευση. 

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο θα αποφασίσει όταν έρθει… 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Αυτό είναι προηγούµενο θέµα.  

(∆ιαλογικές συζητήσεις) 

ΜΕΛΟΣ: (Τοποθέτηση εκτός µικροφώνου) Εγώ έχω καταθέσει µια πρόταση…  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Τελειώσαµε; Ωραία. Παρακαλώ όσοι είναι συνταξιούχοι να 

αποχωρήσουν γιατί θα έχουµε πάλι προβλήµατα µε τις ψηφοφορίες. Εφόσον 

δεν ψηφίζουν παρακαλώ να αποχωρήσουν, να περιµένουν απέξω.  

  Πρώτο θέµα. Αναστολή χορήγησης εφάπαξ µέχρι την 

επικύρωση της αναλογιστικής µελέτης από µια νέα έκτακτη Γενική Συνέλευση. 

Το δεχόµαστε σαν θέµα; ∆εν αφορά τους 7 είναι από εδώ και µπρος. 

(∆ιαλογικές συζητήσεις) 

ΜΕΛΟΣ: (Τοποθέτηση εκτός µικροφώνου)   

ΓΡ. ΤΑΣΣΗΣ: Τήρηση του Καταστατικού και του κανονισµού. Κάνεις λάθος, 

δεν αποφασίζει κανένα ∆ιοικητικό Συµβούλιο. ∆εν µπαίνει σε ψηφοφορία, 

είναι απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου αυτή και δεν µπορεί να 

υποκαταστήσει.  

ΜΕΛΟΣ: Μιλάµε από εδώ και µπρος. Όταν σου έρθει ένας αύριο θα του 

δώσεις την αποζηµίωση;  

ΓΡ. ΤΑΣΣΗΣ: Όχι το έχουµε πει, το έχουµε αποφασίσει αυτό.  

ΜΕΛΟΣ: (Τοποθέτηση εκτός µικροφώνου)  

ΓΡ. ΤΑΣΣΗΣ: ∆εν µπαίνει τέτοια πρόταση, δεν µπορεί να µπει στη Γενική 

Συνέλευση.  

(∆ιαλογικές συζητήσεις) 

ΓΡ. ΤΑΣΣΗΣ: Βάζω εγώ καταστατικά θέµα απαρτίας. Από τη στιγµή που είναι 

η ψηφοφορία. Ψηφοφορία κάνεις, θέµα απαρτίας τώρα. Η δηµοκρατία αυτό 

λέει.  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Μπείτε σας παρακαλώ να δούµε πόσοι είµαστε.  

ΜΕΛΟΣ: (Τοποθέτηση εκτός µικροφώνου)  

Ν. ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ: Στέλιο µε συγχωρείς, έχεις υπόψη σου πως 

λειτουργούν οι Γενικές Συνελεύσεις; ∆εν ξέρεις δυστυχώς.  
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ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Έχουµε το ελάχιστο, µπείτε µέσα να ψηφίσουµε σας παρακαλώ 

πολύ.  

Χ. ΚΟΝΤΟΡΟΥΠΗΣ: Επί της διαδικασίας υπάρχει πρόταση ταυτόσηµη. Εγώ 

λέω να αποφασίσει το ∆ιοικητικό Συµβούλιο µε βάση το Καταστατικό… 

ΜΕΛΟΣ: (Τοποθέτηση εκτός µικροφώνου)   

Χ. ΚΟΝΤΟΡΟΥΠΗΣ: ∆εν κατάλαβα, µόνο εσύ θα έχεις πρόταση; Θέτω 

πρόταση το ∆ιοικητικό Συµβούλιο µε βάση τις καταστατικές δεσµεύσεις και 

υποχρεώσεις που έχει, όλο το ∆ιοικητικό Συµβούλιο παρισταµένων όλων των 

µελών να αποφασίσει για την τύχη του εφάπαξ των 7 συναδέλφων.  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Έτσι και αλλιώς η Γενική Συνέλευση δεν µπορεί να πάρει εκ των 

υστέρων αποφάσεις γι΄ αυτά.  

(∆ιαλογικές συζητήσεις) 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Το θέµα το οποίο βάζουµε είναι αν θα ψηφίσουµε εδώ το θέµα 

των 7 ή αν θα το ψηφίσει το ∆ιοικητικό Συµβούλιο, για τις 7.  

Ν. ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ: Εγώ αποχωρώ, δεν συµµετέχω σε αυτή τη 

ψηφοφορία, είναι ευθύνη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου.   

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Παράκληση όσοι είναι υπέρ του να το ψηφίσει το ∆ιοικητικό 

Συµβούλιο.  

Σ. ΛΕΚΚΑΣ: (Τοποθέτηση εκτός µικροφώνου)  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Αυτό είναι πέµπτο Σαράντο, δεν είναι τέταρτο. Αυτό λέω. 

Εφόσον δεν δέχεστε το ∆ιοικητικό Συµβούλιο να αποφασίσει για τις 7, να το 

θέσουµε, καταρχήν υπάρχει δυνατότητα τώρα να αποφασίσουν… 

Κ. ΜΠΟΤΕΛΗΣ: Θα σας διαβάσω αρµοδιότητες του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. 

Πολλοί συνάδελφοι δεν γνωρίζουν το Καταστατικό. Αρµοδιότητες ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου. Να διαβάσουµε για να µαθαίνουµε κιόλας, να µαθαίνουν και οι 

συνάδελφοι να µην τους παραµυθιάζουµε.  

  Αρµοδιότητες ∆ιοικητικού Συµβουλίου. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο 

διοικεί το Ταµείο, διαχειρίζεται την περιουσία του και γενικά αποφασίσει και 

ενεργεί για όλα τα θέµατα που έχουν σχέση µε τη λειτουργία του Ταµείου και 

την πραγµατοποίηση των σκοπών του εκτός εκείνων τα οποία ανήκουν στην 

αποκλειστική αρµοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης κατά το άρθρο 9 

παράγραφος 2 του παρόντος Καταστατικού. 
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  Πάµε στο άρθρο 9 παράγραφος 2.  

  Γενική Συνέλευση. Η Γενική Συνέλευση των µελών του Ταµείου 

αποτελεί το κυρίαρχο όργανο του Ταµείου και αποφασίζει για κάθε θέµα που 

δεν ανατίθεται από το νόµο και το παρόν Καταστατικό σε άλλα όργανα. Εδώ 

εννοεί και το ∆ιοικητικό Συµβούλιο. 

  Πάµε και στο 2. Η Γενική Συνέλευση έχει την αποκλειστική 

αρµοδιότητα να εγκρίνει τον απολογισµό, να αποφασίζει για την έγκριση του 

προϋπολογισµού, να αποφασίζει για κάθε τροποποίηση του Καταστατικού, να 

αποφασίζει για τη διάλυση του Ταµείου, να αποφασίζει την αποβολή µέλους, 

να εκλέγει τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. 

  Τέλειωσε το άρθρο. Αυτά είναι αγαπητοί µου συνάδελφοι. Η 

Γενική Συνέλευση δεν µπορεί να πάρει αρµοδιότητες, διαφορετικά θα πρέπει 

να µας καταργήσετε. Κάνετε πρόταση µοµφής να καταργηθούµε.   

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Όποιος καταστρατηγεί το Καταστατικό παύεται από µέλος.  

ΜΕΛΟΣ: (Τοποθέτηση εκτός µικροφώνου)  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Όχι για το παρελθόν. Οι 7 κυρίες ανήκουν στο παρελθόν. Αυτό 

σας λέω.  

Κ. ΜΠΟΤΕΛΗΣ: Εδώ πέρα έχω σαν ευαγγέλιο, αυτό εδώ είναι το ευαγγέλιό 

µου, εδώ βασίζοµαι και γι΄ αυτό είµαι στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο. Αν θέλετε να 

το καταργήσετε, καταργήστε το και φεύγουµε.   

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Η απόφαση που παίρνουµε δεν είναι για το παρελθόν. Είναι 

από εδώ και µπρος. Συµφωνούµε ότι θα κάνουµε αυτή τη ψηφοφορία; 

Έχουµε νοµικό σύµβουλο, θα τον ρωτήσουµε.  

κ. ΠΑΠΑ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ: Για να τελειώνουµε µε αυτό το πράγµα γιατί βλέπω 

έχετε µπλεχτεί µε λίγα λόγια. Κάπου έχετε όλοι δίκιο και ένα άδικο. Πρώτα απ΄ 

όλα από τη στιγµή που είστε Γενική Συνέλευση µπορεί να αποφασίσετε για 

οτιδήποτε. Όµως από την άλλη µεριά θα πρέπει να πάρετε τις ευθύνες σας 

διότι και εγώ προβληµατίστηκα πάρα πολύ γι΄ αυτή την υπόθεση, για το αν 

έπρεπε ή όχι, έχετε δικαίωµα να ακολουθήσετε τη γνωµοδότησή µου, έχετε 

δικαίωµα να µην την ακολουθήσετε αλλά θα πρέπει να ξέρετε ότι ανοίγετε 

κάποιες δίκες και οι οποίες µπορεί να είναι και άδικες. Αυτό εσείς θα το 

αποφασίσετε.  
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  ∆εν µιλάµε για από εδώ και πέρα για το µέλλον. Γι΄ αυτούς οι 

οποίοι είναι στο µεσοδιάστηµα. Αν θέλετε εσείς αποφασίστε, έχετε τις ευθύνες 

σας. ∆ικές σας, δεν είναι δικές µου. Θα πληρώσετε δικαστικά έξοδα και θα 

έχετε και το άλλο πρόβληµα στη θέση.  

ΜΕΛΟΣ: Κύριε Παπαδηµητρίου συγνώµη, αν αυτό το θέµα µπαίνει σε Γενική 

Συνέλευση θα πρέπει µετά να έχουµε και το επόµενο βήµα κατά νου ότι 

πρέπει να το περάσουµε σε πανελλαδική ψηφοφορία ώστε να είναι 

εγκεκριµένο. ∆εν παράγει… 

κ. ΠΑΠΑ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ: Όχι δεν παράγει. Μπορεί να είναι παράνοµο, 

βεβαίως.  

ΜΕΛΟΣ: ∆εν παράγεται δίκιο.  

κ. ΠΑΠΑ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ: Αν θέλετε την ταπεινή µου άποψη τη νοµική είναι ότι 

δεν είναι ορθό να το κάνετε αλλά αν θέλετε εσείς κάντε το, δικαίωµά σας αλλά 

κατά την άποψή µου δεν είναι νόµιµο.  

ΜΕΛΟΣ: Θέλω και κάτι άλλο να προσθέσω, για τα µέλη τα οποία θα φύγουν 

από εδώ και πέρα για να ακούσουν, αυτοί οι οποίοι θα πάρουν εφάπαξ το 

50% θα τους απαντήσουµε αυτούς που θα φύγουν από εδώ και πέρα που 

δικαιούνται το 50%;  

Κ. ΜΠΟΤΕΛΗΣ: Όσα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου δεν θέλουν να 

παίρνουν ευθύνες ας µην είναι στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο. Είναι και ο Γιάννης 

«Βέκιος» ο οποίος θέλει να µιλήσει.  

Γ. ΒΕΚΙΟΣ: (Τοποθέτηση εκτός µικροφώνου) Εγώ δεν καταλαβαίνω όταν 

τόσο πολλοί όλοι ισχυρίζονται ότι το Καταστατικό είναι το ευαγγέλιο του 

Ταµείου µας γιατί … Από τον µήνα Φλεβάρη και Μάρτη γιατί δεν έχει …. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Γιάννη επανέρχεσαι. Αυτό το θέµα δεν είναι θέµα το οποίο 

συζητάµε εδώ πέρα. ∆εν το βάζουµε αυτό. Βάζουµε από σήµερα που έχει ήδη 

σταµατήσει από σήµερα και εµπρός µέχρι την επόµενη, αυτό λέει εδώ πέρα. 

Αυτό είναι στο παρελθόν Γιάννη. Έχει επέλθει γεγονός, το οποίο είναι 

σηµαντικό και το οποίο έχει επέλθει αυτή τη στιγµή, δεν θα επέλθει.  

κ. ΠΑΠΑ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ: Να σας διευκολύνω, µε συγχωρείτε πάρα πολύ. Είναι 

δύο ζητήµατα εδώ είναι τελείως απλό. Ένα είναι το πριν τις 9 και ένα µετά τις 

9, τι να κάνουµε; Αυτή τη στιγµή µπορεί να αποφασιστούν και παράνοµα 
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πράγµατα, απλώς είναι παράνοµα αυτά που αποφασίζετε. Άλλη ιστορία αυτό 

όµως, δικαίωµά σας. Εσείς θα το κρίνετε.  

  Για να βοηθήσω από εκεί και πέρα, ψηφίζεται για το µετά τις 9 

να ανασταλεί; Θα σας βοηθήσω και εγώ λιγάκι. Οµόφωνα µετά τις 9.  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Μετά τις 9, ψηφίζουµε να σταµατήσουµε; Αναστολή χορήγησης 

εφάπαξ µετά τις 9/3 µέχρι την επικύρωση της αναλογιστικής µελέτης από µια 

νέα έκτακτη Γενική Συνέλευση.  

 

∆ιεξάγεται ψηφοφορία δι’  ανατάσεως της χειρός 

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Όχι; Οµόφωνα. Τελειώσαµε.  

κ. ΠΑΠΑ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ: ∆εύτερο ζήτηµα αυτή τη στιγµή. ∆ίνεται εντολή νόµιµη 

παράνοµη, δεν έχει σηµασία ή εγκρίνεται αυτή τη στιγµή του να ανασταλεί γι΄ 

αυτή τη στιγµή και η καταβολή και στα συγκεκριµένα άτοµα;  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ένα αυτό και το δεύτερο είναι, ή το αφήνετε στο ∆ιοικητικό 

Συµβούλιο; Και η πρόταση η µια είναι στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο,  η δεύτερη 

είναι το αποφασίζουµε τώρα. Ποιοι θέλουν στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο; Ρίξτε 

µια µατιά, θέλετε και το ανάποδο να το κοιτάξουµε; Ποιοι θέλουν τώρα;  

 

 ∆ιεξάγεται ψηφοφορία δι’  ανατάσεως της χειρός 

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Θέλετε να µετρήσετε; Όχι εγώ δεν µετράω. Νοµίζω ότι έχει 

περάσει το άλλο αλλά από εσάς εξαρτάται. Άρα αποµένει στο ∆ιοικητικό 

Συµβούλιο να πάρει την απόφαση για τις κυρίες τις οποίες είπαµε 

προηγουµένως. Από τις 9 του µηνός και µετά ισχύει η παύση, την οποία έχει 

αποφασίσει το ∆ιοικητικό Συµβούλιο και δεν θα ανασταλεί από το ∆ιοικητικό 

Συµβούλιο, θα ανασταλεί από µια νέα Γενική Συνέλευση.  

  Το δεύτερο. ∆ύο αναλογιστικές µελέτες ή τη µια; Πριν 

αποφασίσετε να σας θυµίσω ότι αν έχουµε δύο αναλογιστικές µελέτες θα 

έχουµε ένα τεράστιο θέµα επιλογής. Απλά σας το λέω. ∆εν παίρνω θέση, θα 

ψηφίσω. ∆εν είναι θέµα αναίρεσης, πήρατε µια απόφαση για µια ανάθεση. 
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Αυτή ισχύει. Η ερώτηση είναι. Θα αναθέσουµε δεύτερη; Η µια ισχύει, άστη 

αυτή. Άρα είναι για τη δεύτερη.   

Χ. ΚΟΝΤΟΡΟΥΠΗΣ: Πρόταση. Έκανε ο κ. Τιλκιτζής µια πρόταση, µια 

αναλογιστική µελέτη.  

ΜΕΛΟΣ: (Τοποθέτηση εκτός µικροφώνου)  

Χ. ΚΟΝΤΟΡΟΥΠΗΣ: Ποια δικιά σου; Έβαλε ο Τιλκιτζής πρόταση. Μια 

αναλογιστική µελέτη είπε. Ο κ. Τιλκιτζής έκανε συγκεκριµένη πρόταση µια 

αναλογιστική µελέτη από τη Hewitt είπε. Αυτό είπε.   

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Να απορρίψουµε αυτή την οποία υπάρχει τώρα και να πάρουµε 

της Hewitt.  

Χ. ΚΟΝΤΟΡΟΥΠΗΣ: Όχι η Hewitt έχει αναλάβει. Έχει ανατεθεί. Ο κ. Τιλκιτζής 

ως µέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου πρότεινε αυτό, συµφωνώ µαζί του.  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Αυτή είναι η µια πρόταση. Αυτό δεν τίθεται θέµα. Είναι είτε µια 

πρόταση αυτή η οποία ανετέθη ή δύο προτάσεις. Ψηφίζουµε για τη δεύτερη, 

για τις δύο προτάσεις. Ποιοι το επιθυµούν;  

 

∆ιεξάγεται ψηφοφορία δι’  ανατάσεως της χειρός 

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ:  Είκοσι. Ποιοι δεν τη θέλουν τη δεύτερη και µένουν µε την 

πρώτη;  

 

∆ιεξάγεται ψηφοφορία δι’  ανατάσεως της χειρός 

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ:  Είκοσι δύο. Οι δύο πάλι, αυτοί που θέλουν τις δύο. Ξανά σας 

παρακαλώ µετρήστε.  

ΜΕΛΟΣ: ∆εκαεφτά.  

ΜΕΛΟΣ:  Εγώ να ρωτήσω κάτι, θα πάµε για τη δεύτερη αναλογιστική.  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ:  Τώρα κάνουµε ψηφοφορίες, άστα αυτά.  

ΜΕΛΟΣ: Γιατί οι προτάσεις της δεύτερης δεν εντάσσουµε στην πρώτη;  
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ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Αυτό το πρότειναν και οι κύριοι από εδώ και είπαν ότι θα γίνει. 

Οριστική κατάργηση των πλασµατικών ετών και νοµικές ενέργειες για την 

επιστροφή όσων δόθηκαν παράνοµα. 

ΜΕΛΟΣ: Είναι θέµα Καταστατικού. Σεντόνι θα το κάνουµε το Καταστατικό;  

Ποιος έφυγε παράνοµα, έχετε καµιά υποψία;  

ΜΕΛΟΣ: Συγνώµη, κάποιος, ας πούµε εγώ που δεν έχω κάνει, έχω 

αναγνωρίσει δύο χρόνια, τα έχω πληρώσει. Μπορώ να µου τα σταµατήσετε 

αυτά; Όχι. ∆εν τα έχω αλλά λέµε. Άρα δεν τίθεται θέµα επιστροφή όσων 

δόθηκαν παράνοµα εκτός αν είναι παράνοµα…  

  Για την οριστική κατάργηση των πλασµατικών ετών… 

(∆ιαλογικές συζητήσεις) 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Σαράντο εκείνο που ζητάς είναι πρόταση για καταστατική 

µεταβολή για οριστική κατάργηση των πλασµατικών ετών. Αυτό ζητάς. Αυτή 

τη στιγµή είναι συναρτήσει της αναλογιστικής µελέτης.  

κ. ΠΑΠΑ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ: Είναι και άλλοι δικηγόροι εδώ, δεν είµαι αυτή τη 

στιγµή µόνος µου αλλά από τη στιγµή που έχουν αυτή τη στιγµή κάποιοι 

ολοκληρώσει τις διαδικασίες αναγνώρισης µέσω και της καταβολής δεν 

µπορείτε να την ανακαλέσετε.  

Φ. ΕΥΑΓΓΕΛΙ∆ΟΥ: Σχετικά µε το αν δόθηκαν τα πλασµατικά πριν ή µετά τον 

Σεπτέµβριο. Γεννάται το δικαίωµα µε την καταβολή, καταβολή ίσον και 

συµψηφισµός. Θα συµφωνήσω απόλυτα µε τον συνάδελφο τον κ. 

Παπαδηµητρίου. Όταν όµως ο συµψηφισµός γίνεται πότε, την ώρα που 

παίρνει το εφάπαξ,  όταν ο συµψηφισµός έγινε µετά τις 28/9 τότε γεννήθηκε 

µεταγενέστερα το δικαίωµα. ∆ιευκρινίστε µε τον κ. Τερπερίδη, πως τον λένε… 

ΜΕΛΟΣ: (Τοποθέτηση εκτός µικροφώνου)  

Φ. ΕΥΑΓΓΕΛΙ∆ΟΥ: Πότε συνεψήφισε; Όταν πήρε  το εφάπαξ. Άρα όταν πήρε 

το εφάπαξ.  

ΣΤ. ΚΟΥΤΣΟΠΑΝΑΓΟΣ: Όταν πήρε το 50%. 

Φ. ΕΥΑΓΓΕΛΙ∆ΟΥ: Ωραία σας ρωτάω. Μη φωνάζετε κ. Πρόεδρε, ζητάω πότε 

συνεψήφισε τα πλασµατικά;  

ΣΤ. ΚΟΥΤΣΟΠΑΝΑΓΟΣ: Ιούλιο του 2010. 
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Φ. ΕΥΑΓΓΕΛΙ∆ΟΥ: Αυτό σας ρωτάω. Μπορείτε να θέσετε τα στοιχεία αυτά σε 

επόµενο ∆ιοικητικό Συµβούλιο; Σε επόµενο ∆ιοικητικό Συµβούλιο θα 

παρακαλούσα για να µην πλανώνται άσχηµες εντυπώσεις µεταξύ µας, δεν 

είναι ωραίο αυτό, πότε συνεψήφισαν οι συνάδελφοι οι οποίοι κατηγορούνται 

εν πάση περιπτώσει ότι πήραν πλασµατικά µετά την αναστολή; Πότε 

συνεψήφισαν; ∆ιότι αν συνεψήφισαν µετά τις 28/9 γεννήθηκε το δικαίωµά 

τους Σταµάτη µεταγενέστερα.  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Κάντε µια επιστολή στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο και ζητήστε το, 

δεν είναι θέµα να το κάνουµε τώρα. Σας παρακαλώ πολύ.  

Φ. ΕΥΑΓΓΕΛΙ∆ΟΥ: Επειδή ετέθη το ζήτηµα για το αν θα στραφούµε νοµικά 

πιστεύω ότι δεν µπορούµε να πάρουµε απόφαση πριν µας απαντήσει το 

∆ιοικητικό Συµβούλιο σε αυτό το θέµα. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Κύριε Λέκκα θα επανατοποθετήσετε την πρότασή σας; 

Σ. ΛΕΚΚΑΣ: Μηνά µισό λεπτό να της απαντήσω. Εάν θα πάρεις τις µελέτες 

όλες φαίνονται πότε έχουν γίνει.  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Σαράντο δεν νοµίζω ότι χρειάζεται…  

Σ. ΛΕΚΚΑΣ: Και τα προσαρτήµατα αν θα πάρεις πότε είναι… 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Εντάξει αυτό το καταλαβαίνω αλλά και το άλλο είναι καταστατική 

µεταβολή. Άρα εκείνο που προτείνεις είναι στο επόµενο, δεν είναι της στιγµής. 

Να ξεκινήσει η διαδικασία καταστατικής µεταβολής για την οριστική 

κατάργηση των πλασµατικών ετών. Ναι ή όχι; Ποιοι είναι υπέρ του να 

ξεκινήσουµε καταστατική µεταβολή; Ποιοι θέλουν να προτείνουµε σε επόµενη 

Γενική Συνέλευση να γίνει η διαδικασία να ξεκινήσει για να κάνουµε οριστική 

κατάργηση των πλασµατικών ετών. Ποιοι επιθυµούν αυτό;  

 

∆ιεξάγεται ψηφοφορία δι΄ ανατάσεως της χειρός 

 

ΜΕΛΟΣ: ∆εκαεννέα.  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ποιοι είναι εναντίον; Ποιοι δεν επιθυµούν την κατάργηση; Να 

παραµείνει η αναστολή που υπάρχει.   

ΜΕΛΟΣ: Είκοσι δύο.  
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ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Τελευταίο. Υπάρχει µια ακόµη πρόταση, εκείνο το θέµα µε τη 

δικαστική διεκδίκηση. Να µην το αποφασίσουµε τώρα, να αφήσουµε το 

∆ιοικητικό Συµβούλιο να την αποφασίσει, δεν βλέπω το λόγο. Η δικαστική 

διεκδίκηση έναντι του δηµοσίου, αυτό που ετέθη το θέµα. Χρησιµοποίηση των 

δικηγόρων µελών του Ταµείου για τις νοµικές ενέργειες που απαιτούνται κατά 

δηµοσίου και Τράπεζα Ελλάδος.  

Ν. ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ: Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο Μηνά έχει δροµολογήσει 

αυτές τις επαφές και θα καταλήξει. ∆εν είµαστε αρνητικοί. ∆εν χρειάζεται να 

µπει στη Γενική Συνέλευση.  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: ∆ιαβάζω τις προτάσεις. Εδώ δεν λέει καν, λέει χρησιµοποίηση 

δικηγόρων µελών του Ταµείου για τις νοµικές  ενέργειες. Θέλετε να το 

αποφασίσουµε εδώ ή  το εξουσιοδοτούµε στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο;  

(∆ιαλογικές συζητήσεις) 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Σαράντο δεν αξίζει τον κόπο, το αν θα είναι οι δικηγόροι ή δεν 

θα είναι. Σας ευχαριστώ πολύ όσους παρέµειναν.  
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