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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Αγαπητοί συνάδελφοι,
Πραγµατοποιήθηκε την Τετάρτη 14 Απριλίου η τακτική Γενική Συνέλευση του
Ταµείου µας µε τη συµµετοχή 52 µελών, µε θέµατα τον απολογισµό, οικονοµικό και
διοικητικό για το έτος 2009, τον προγραµµατισµό του 2010 και την ψηφοφορία για
την απαλλαγή του ∆.Σ. από κάθε ευθύνη για τη χρήση 2009.
∆εν θα αναφερθούµε στα οικονοµικά θέµατα του Ταµείου µας, τα οποία άλλωστε τα
έχετε όλοι στα χέρια σας και πιστεύουµε ότι µπορείτε να διαπιστώσετε ότι η
οικονοµική κατάσταση του Ταµείου µας παραµένει σε καλό επίπεδο, ενώ συγχρόνως
οι τοποθετήσεις των διαθεσίµων του είναι σε προϊόντα µε περιορισµένο ρίσκο και
ικανοποιητικές αποδώσεις.
Ούτε θα σταθούµε ιδιαίτερα στο διοικητικό απολογισµό, που κυρίαρχο θέµα του ήταν
οι δίκες, παλαιές και νέες, όπου οι µέχρι σήµερα εξελίξεις µας κάνουν να
αισθανόµαστε αισιόδοξοι για την τελική θετική έκβαση τους.
Άλλωστε στη τελευταία µας ανακοίνωση είχατε πλήρη ενηµέρωση για το στάδιο που
βρίσκονται οι προσφυγές εναντίον του Ταµείου µας.
Εκεί που θα θέλαµε να σταθούµε είναι στα δύο παρακάτω σηµεία:
1. στα διοικητικού χαρακτήρα νέα θέµατα που µας απασχολούν για το τρέχον
έτος και τα οποία είναι η υπογραφή νέας σύµβασης ενοικίασης του κτιρίου
της Συγγρού καθώς και η νέα αναλογιστική µελέτη που είναι ήδη σε εξέλιξη.
2. στη συµµετοχή και το κλίµα συναίνεσης που επικράτησε κατά την διάρκεια
της συνέλευσης, καθώς και στην εποικοδοµητική συζήτηση που υπήρξε µε
αφορµή ερωτήσεις ουσιαστικές και χωρίς ανούσιες παρεµβάσεις.
Οσον αφορά τα διοικητικού χαρακτήρα θέµατα λοιπόν, όπως αναφέρθηκε από τον
Πρόεδρο του ∆.Σ., η υπογραφή της νέας σύµβασης ενοικίασης καθυστερεί εξ αιτίας
του ΙΚΑ, που είναι ο κύριος αντισυµβαλλόµενος. Από την µεριά µας έχουν γίνει και
γίνονται όλες οι απαραίτητες ενέργειες, ώστε να εξασκήσουµε όση πίεση µπορούµε
για την όσο το δυνατόν ταχύτερη επίλυση του θέµατος.
Θα πρέπει να τονιστεί ότι η καταβολή του ενοικίου γίνεται κανονικά, χωρίς όµως
καµιά αύξηση για το 2010.
Για το θέµα της νέας αναλογιστικής µελέτης, αυτή έχει ήδη ανατεθεί και ουσιαστικά
ξεκινήσει, οπότε ελπίζουµε µέχρι το τέλος του Μαίου να έχουµε στα χέρια µας τα
συµπεράσµατά της. Στη συνέχεια βεβαίως θα γίνετε κοινωνοί και εσείς των

συµπερασµάτων, µιας και η αναλογιστική µελέτη είναι πρωτεύουσας σηµασίας για
την χωρίς προσκόµµατα λειτουργία του Ταµείου µας.
Στο δεύτερο σηµείο που στεκόµαστε και το οποίο είναι κατά την γνώµη µας
ιδιαίτερης σηµασίας, είναι η προσέλευση των µελών µας που ήταν ιδιαίτερα
ικανοποιητική, αν λάβουµε υπόψη µας το γενικότερο κλίµα των ηµερών, καθώς και
το κλίµα αµοιβαίας εµπιστοσύνης, συνεργασίας και γόνιµης συζήτησης, που
αναπτύχθηκε κατά την διάρκεια της συνέλευσης.
Αποδείχθηκε στην πράξη ότι µε την πολιτική που ακολουθούµε ως ∆.Σ.,
αναδεικνύεται στη σκέψη των συναδέλφων ως πρωταρχικής σηµασίας το θέµα της
διαφύλαξης και χρηστής διαχείρισης της περιουσίας του Ταµείου µας.
Θα επιδιώξουµε και την επόµενη χρονιά την διαρκή και ανοιχτή επικοινωνία µαζί
σας, περιµένοντας τις δικές σας απόψεις, κρίσεις και παρατηρήσεις, επειδή
πιστεύουµε ότι τα συµφέροντα όλων µας είναι κοινά και η ενεργητική συµµετοχή σας
βοηθάει στην επίλυση των προβληµάτων, παραβλέποντας οποιαδήποτε κακόπιστη ή
κακόβουλη προσέγγιση των θεµάτων από κάποιους συναδέλφους µας.
Κλείνοντας, θα θέλαµε να σας ενηµερώσουµε ότι κατά την διεξαχθείσα ψηφοφορία
απαλλαγής των µελών του ∆.Σ. από κάθε ευθύνη για το έτος 2009, αυτή είχε ως
αποτέλεσµα την καθολική υπέρ της απαλλαγής ψήφο των συναδέλφων, µε µόνο δύο
συναδέλφους να ψηφίζουν λευκό.
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