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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ   ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ 
 
Αγαπητοί συνάδελφοι, 
 
Το Σάββατο 20 Ιουνίου πραγµατοποιήθηκε η έκτακτη Γ.Σ. του Ταµείου µας µε 
κυρίαρχο θέµα της την τροποποίηση – προσθήκη άρθρων στο Καταστατικό του 
Ταµείου µας, που αφορούσαν αφ ενός την µετάθεση της  ηµεροµηνίας ισχύος της 
δυνατότητας εξαγοράς πλασµατικών ετών αφ ετέρου δε την καταβολή ως 
προκαταβολή µε 15 χρόνια ασφάλισης του 50% των πρόσθετων αναγνωρισθέντων 
ετών. 
 
Η συµµετοχή των µελών µας ιδιαίτερα των συναδέλφων εκτός Αττικής ήταν 
σηµαντική και ως ∆.Σ. τους ευχαριστούµε και πάλι  που µπόρεσαν και συµµετείχαν 
στην Γ.Σ. 
∆υστυχώς όµως και λυπούµαστε πολύ  γι΄αυτό, οι συµπεριφορές και πρακτικές 
συγκεκριµένων συναδέλφων παρ όλες τις προσπάθειες του Προέδρου της Γ.Σ. 
οδήγησαν την Γ.Σ. σε πρωτοφανείς για το Ταµείο µας ατραπούς εκτόξευσης λάσπης, 
κακοήθειας και ψεύδους. 
 
Προεξάρχοντος του πρώην Προέδρου Σ. Λέκκα και µε την αγαστή συµπαράσταση 
της σηµερινής Προέδρου του Συλλόγου µας Χ. Αλευρά  και συνεπικουρούµενοι από 
τους  Ι. Τιλκιτζή, Χ. Αδαµοπούλου τόλµησαν να θίξουν την τιµή, την υπόληψη και το 
ήθος των µελών του ∆.Σ. εκτοξεύοντας ψευδής κατηγορίες για εν κρυπτώ µεταβίβαση 
µέρους της ακίνητης περιουσίας του ΑΤΑΠ-ΕΤΒΑ (2,5% του ποσοστού του κτιρίου 
µας) στο ΤΑΥΤΕΚΩ. 
Με έρευνα που διεξήγαγε ο δικηγόρος Λ. Στεφάνου κατόπιν εντολής του Σ. Λέκκα 
όπως ρητά ανέφερε ο τελευταίος, βρέθηκε να έχει συντελεσθεί η παραπάνω 
µεταγραφή µε ευθύνη, σύµφωνα µε τους ισχυρισµούς του κ. Λέκκα, του ∆.Σ. 
 
Οι κατηγορίες, όπως όλοι αντιλαµβάνεσθε ήταν βαρύτατες ιδιαίτερα αν σκεφθεί 
κανείς ότι απευθύνονταν σε τραπεζοϋπαλλήλους όπου ως γνωστόν η οποιαδήποτε 
σκιά όσον αφορά την τιµή και την φερεγγυότητα τους είναι ανεπίτρεπτη. 
Η αντίδραση του ∆.Σ. ήταν άµεση και αφού δόθηκε η διαβεβαίωση στη Γ.Σ. ότι θα 
ερευνηθεί άµεσα το όλο θέµα έγιναν οι παρακάτω ενέργειες: 
1.   Ζητήθηκε από τους Σ. Λέκκα, Λ. Στεφάνου να µας διαβιβάσουν ότι έγγραφο 
είχαν που να αποδείκνυε του λόγου το αληθές για τις κατηγορίες που εκτόξευσαν 
εναντίον του ∆.Σ. 
2.  Ανατέθηκε στο νοµικό µας σύµβουλο κ. Παπαδηµητρίου να ελέγξει την µερίδα 
του Ταµείου στο υποθηκοφυλακείο και να προβεί σε όλες τις νόµιµες ενέργειες σε 



περίπτωση που υπάρχει οποιαδήποτε αλλοίωση του περιεχοµένου της εσκεµµένα ή 
λόγω ανθρώπινου λάθους. 
 
Αποτέλεσµα των παραπάνω ήταν: 

1. ∆εν λάβαµε καµία απάντηση  από τους προαναφερθέντες.  
2. Υπάρχει από τη µερίδα µας λόγω λάθους της δικηγόρου του ΤΑΥΤΕΚΩ 

µεταγραµµένη η διαπιστωτική πράξη του Υπουργού αριθ. 
Β1/10021/26874/4657/5-11-2008 που αφορά στην πραγµατικότητα την 
µεταφορά του 2,5% του κτιρίου της Συγγρού από το πρώην ΤΑΠΕΤΒΑ – 
Κλάδος Υγείας στο ΤΑΥΤΕΚΩ. 

 
Ηδη έχουν γίνει όλες οι απαραίτητες ενέργειες τόσο εκ µέρους µας όσο και εκ µέρους 
του ΤΑΠΕΤΒΑ  (υπάρχει σχετική επιστολή) για την διευθέτηση του θέµατος και σε 
πολύ σύντοµο χρονικό διάστηµα η µερίδα µας θα αποτυπώνει µόνο πράξεις που 
αφορούν την πραγµατικότητα για την περιουσία µας . 
 
Τα ερωτήµατα όµως που εγείρονται είναι πολλά και ζητούν απαντήσεις. 
 
Πώς ένα ανθρώπινο λάθος χρησιµοποιείτε τόσο εύκολα και χωρίς να εξετασθούν τα 
σχετικά έγγραφα, προκειµένου να ρίξουν µόνον λάσπη στο ∆.Σ. του Ταµείου µας?  
 
∆εν γνωρίζουν οι λασπολόγοι ότι το Ταµείο µας είναι Ν.Π.Ι.∆. και οποιαδήποτε 
µεταβολή της ακίνητης περιουσίας του απαιτεί απαραίτητα συµβολαιογραφική 
πράξη? 
 
Πώς είναι δυνατόν να γίνει µεταβίβαση περιουσιακού στοιχείου του Ταµείου µας 
τέτοιας αξίας χωρίς να έχει πάρει απόφαση η Γ.Σ. των µελών που είναι και η µόνη 
αρµόδια να εγκρίνει τέτοιου είδους συναλλαγές? 
 
Γιατί αφού µε κάποιο τρόπο, που και αυτό είναι περίεργο, περιήλθε στη γνώση τους η 
εν λόγω λανθασµένη µεταγραφή δεν ενηµέρωσαν άµεσα το ∆.Σ. ή,  εφόσον δεν το 
έκαµαν, γιατί δεν διάβασαν απλά τα σχετικά έγγραφα  που αφορούσαν τη µεταγραφή, 
µιας και ο πλέον ανίδεος θα αντιλαµβανόταν αµέσως το λάθος? 
 
Για άλλη µια φορά η εµπάθεια και η µνησικακία έγιναν κακοί σύµβουλοι στους 
συγκεκριµένους συναδέλφους και αυτό που θα µπορούσε να αναδειχθεί σαν µια 
υπηρεσία από µέρους τους στο Ταµείο χρησιµοποιήθηκε για να κατηγορηθούν 
αδίκως και ενώπιον της Γ.Σ. τα µέλη του ∆.Σ. 
 
Όταν όµως  θίγεται η αξιοπρέπεια η τιµή και η υπόληψη ανθρώπων που δεν έχουν 
στο ελάχιστο δώσει αφορµή για τέτοιες συµπεριφορές δεν είναι δυνατόν το θέµα να 
µείνει µόνο στα πλαίσια µιας καταγγελίας στους συναδέλφους και συνεπώς θα 
υπάρξουν οι ανάλογες κινήσεις προς κάθε κατεύθυνση. 
 
Όσον αφορά το αποτέλεσµα της έκτακτης Γ.Σ. αυτό µε όλα όσα διαδραµατίστηκαν 
και µε πολλούς από τους συναδέλφους να αποχωρούν βλέποντας τη συνέλευση να 
παίρνει το χαρακτήρα πρωινάδικου τηλεοπτικού παράθυρου, όταν ήρθε η ώρα της 
ψηφοφορίας από το σύνολο των 145 µελών είχαν αποµείνει 77 µε τελικό αποτέλεσµα 
την καταψήφιση της πρότασης του ∆.Σ. µε 4 ψήφους διαφορά.  
 



Εδώ θα πρέπει να  σταθούµε και να διαβεβαιώσουµε όλα τα µέλη του Ταµείου µας 
ότι δεν έχει καµιά  απολύτως βάση η όποια αντίληψη για διαχωρισµούς των 
συναδέλφων σε οµάδες όσο και αν αυτό θα «βόλευε» κάποιους. 
Το ∆.Σ. διαχειρίζεται και αξιοποιεί την περιουσία του Ταµείου που ανήκει σε όλους, 
µε σκοπό όλοι µας να απολαύσουµε τα οφέλη που προκύπτουν χωρίς διακρίσεις και 
αποκλεισµούς. 
   
 
Αγαπητοί συνάδελφοι, κλείνοντας αυτή την ανακοίνωση – καταγγελία θα θέλαµε και 
πάλι να ζητήσουµε συγνώµη για το κλίµα της Γ.Σ. και να σας διαβεβαιώσουµε ότι  η 
εντύπωση που έχουν ορισµένοι ότι το ήθος και η ευπρέπεια αποτελούν αδυναµία των 
µελών του ∆.Σ. θα αποδειχθεί ότι είναι µια µεγάλη αυταπάτη εκ µέρους τους. 
 
 
 
              Ο    ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ              Ο  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
 
             Κ. ΜΠΟΤΕΛΛΗΣ            Σ. ΚΟΥΤΣΟΠΑΝΑΓΟΣ 


