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ΑΘΗΝΑ  31/10/2011 

Αγαπητοί συνάδελφοι, 

Πραγματοποιήθηκε στις 24 Οκτωβρίου η εκλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευση του 

Ταμείου μας, στην οποία έγινε από το παρόν Διοικητικό Συμβούλιο, η παρουσίαση του 

Διοικητικού και Οικονομικού Απολογισμού για την τριετία 2008-2011 και προτάθηκαν οι 

ημερομηνίες διεξαγωγής των προσεχών εκλογών του Α.ΤΑ.Π. -ΕΤΒΑ.   

Α.  Οικονομικός & Διοικητικός Απολογισμός του Α.ΤΑ.Π. – ΕΤΒΑ.   

Α.1  Οικονομικός Απολογισμός. 

  
 

24/10/2011      15/10/2008 
∆ΙΑΦΟΡΑ 
2011- 2008 

ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΑΜΕΙΟΥ 3.649,65 234.987,94  
    

ΛΟΓ. ΤΑΜ. ΤΡ. ΕΛΛΑ∆ΟΣ 2.917.464,52 2.622.145,68  

(ΥΠΟΛ. 24/10/2011)    
    

ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΛΛ.∆ΗΜ. 10.180.000,00   

ΟΜΟΛΟΓΑ   14.050.332,00  
    
ΠΡΟΘ/ΚΗ ΚΑΤ/ΣΗ  
(Τρά̟εζα.Πειριαώς )  1.091.000,00   

    

ΑΝΤΙΚ. ΑΞΙΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ 2.755.326,00 2.755.326,00  
      

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 16.947.440,17 19.662.791,62 2.715.351,45 
 

Σημειώνεται ότι τα στοιχεία της  15/10/2008 είναι αυτά που αναφέρονται στην αντίστοιχη 

εκλογο-απολογιστική ανακοίνωση της 30/10/2008 και απετέλεσαν την περιουσία του 

Α.ΤΑ.Π. –ΕΤΒΑ κατά την έναρξη της θητείας του παρόντος Δ.Σ.  

Α.2 Διοικητικός  Απολογισμός –  Τέσσερεις Κύριες Ενότητες. 

1.  Χορήγηση του εφάπαξ και της προκαταβολής σε όσα μέλη είχαν τις απαραίτητες 

προϋποθέσεις. 

1.α)Κατεβλήθη σε 47 πρώην συναδέλφους μας  από το Α.ΤΑ.Π. – ΕΤΒΑ,  το εφάπαξ 

βοήθημα που δικαιούνταν, λόγω  αποχώρησης από το Ταμείο με δικαίωμα σύνταξης.  



1.β)Κατεβλήθη σε 63 συναδέλφους μας  από το Α.ΤΑ.Π. – ΕΤΒΑ,  το 50% του εφάπαξ 

βοηθήματος  που δικαιούνταν λόγω συμπλήρωσης 15ετούς ασφάλισης.  

Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις καταβολών εφάπαξ και του 50% αυτού, εφαρμόσθηκαν 

οι, κατά την ημερομηνία εκταμίευσης ισχύουσες διατάξεις του Καταστατικού του Α.ΤΑ.Π. – 

ΕΤΒΑ.  

Ολες οι ανωτέρω καταβολές διενεργήθηκαν χωρίς ουδεμία χρονική καθυστέρηση, με 

αποτέλεσμα οι πληρωμές προς τους δικαιούχους συναδέλφους να ολοκληρώνονται το 

αργότερο εντός ενός (1) μηνός από την υποβολή της αίτησης αποχώρησης τους ή λήψης  

του 50% (προκαταβολής εφάπαξ).    

2. Διατήρηση και Αξιοποίηση της περιουσίας του Ταμείου.  

Υπεγράφη νέα 12ετής μισθωτήρια σύμβαση με την Τράπεζα  Πειραιώς για το κτίριο της 

Συγγρού ενώ  τα χρηματικά μας διαθέσιμα τοποθετήθηκαν σε προϊόντα που εξασφάλιζαν 

καλές αποδόσεις και χαμηλό ρίσκο.   

Επίσης τον Απρίλιο του 2009 προστέθηκε στο καταστατικό και άρχισε να εφαρμόζεται το   

άρθρο σχετικά με τη χορήγηση πλασματικών ετών στα μέλη σύμφωνα  και με την ισχύουσα 

τη χρονική εκείνη στιγμή αναλογιστική μελέτη του 2008. 

Τον Ιούλιο του 2010 εκπονήθηκε, στα πλαίσια του σχετικού άρθρου του Καταστατικού μας 

για διενέργεια κάθε διετία αναλογιστικής μελέτης, η νέα αναλογιστική μελέτη (που σας έχει 

κοινοποιηθεί) και η οποία ανέδειξε προβλήματα στη βιωσιμότητα του Ταμείου μας  από 

την ταυτόχρονη χρήση της «ωρίμανσης» και των «πλασματικών χρόνων».  Κατόπιν τούτου 

το Δ.Σ. του Α.ΤΑ.Π. – ΕΤΒΑ αποφάσισε την αναστολή εφαρμογής του επίμαχου άρθρου 

προκειμένου να εξασφαλισθεί η απρόσκοπτη  χορήγηση του εφάπαξ σε όλα τα μέλη μας. 

Η αναλυτική παρουσίαση των οικονομικών πεπραγμένων της περιόδου 2008 – 2011 

(οικονομικές χρήσεις ετών 2008 - 2009 & 2010) με τις εκθέσεις της Ελεγκτικής Επιτροπής  

και των ορκωτών εκλεκτών είναι αναρτημένη στην επίσημη ιστοσελίδα του Α.ΤΑ.Π. – ΕΤΒΑ 

για λεπτομερή και διεξοδική ενημέρωση για κάθε ενδιαφερόμενο.   

3. Αντιμετώπιση θεμάτων νομικής φύσεως. 

Η πορεία των δικαστικών αγώνων με την εκπροσώπηση του Ταμείου από τον καθηγητή  κ. 

Παπαδημητρίου έχει μέχρι στιγμής στεφθεί με απόλυτη επιτυχία και μας κάνει να είμαστε 

αισιόδοξοι για την τελική δικαίωση των θέσεών μας σε όλα τα ανοιχτά δικαστικά μέτωπα. 

Όπως έχουμε προαναφέρει και σε προηγούμενες ανακοινώσεις έχει κριθεί θετικά για το 

Α.ΤΑ.Π. – ΕΤΒΑ από το Εφετείο Αθηνών μία αγωγή ομάδας συνταξιούχων από τις εννέα που 

υπέβαλαν. Επίσης από το Πρωτοδικείο Αθηνών έχουν κριθεί θετικά οι επτά από τις οκτώ 

αγωγές των πρώην συνταξιούχων ΕΤΒΑ.  

Τέλος σημειώνεται ότι έχει προσδιοριστεί για την περίοδο 2012 -2013 η εκδίκαση από το 

Εφετείο Αθηνών των ανωτέρω αγωγών.  



Το απερχόμενο Δ.Σ. περιέβαλε με πλήρη εμπιστοσύνη τον νομικό μας εκπρόσωπο τόσο στις 

θέσεις που αυτός διαμόρφωνε όσο και στον τρόπο του χειρισμού του δικαστικού αγώνα 

ενώ  συμβάλαμε με όσες δυνατότητες και ιδέες είχαμε στη νομική μάχη. 

4. Υποχρεώσεις σε  Ελληνικό Δημόσιο και τρίτους. 

Το Α.ΤΑ.Π. – ΕΤΒΑ είναι απόλυτα συνεπές προς τις σε τρίτους υποχρεώσεις του, γεγονός 

που αποδεικνύεται από το ότι με 24/10/2011 το Α.ΤΑ.Π. - ΕΤΒΑ δεν έχει ουδεμία 

υποχρέωση σε Ελληνικό Δημόσιο, Δικηγορικό Γραφείο κ. Παπαδημητρίου, Ορκωτούς 

Ελεγκτές, Τράπεζα Πειραιώς (από επιστροφές εφάπαξ εθελο-συνταξιούχων) κλπ.  

Β.   Ημερομηνίες εκλογών.  

Στη Γενική Συνέλευση αποφασίστηκε, κατόπιν πρότασης του απερχόμενου Δ.Σ., όπως οι 

προσεχείς εκλογές για το Α.ΤΑ.Π. – ΕΤΒΑ γίνουν  στις 7 και 8 Νοεμβρίου  2011 από τις 13:00 

μέχρι τις 17:00. 

Οι εκλογές θα διεξαχθούν στα γραφεία του Συλλόγου των Υπαλλήλων ΕΤΒΑ (Συγγρού 87 – 

Αθήνα).  

Στους συναδέλφους εκτός  Αθηνών θα αποσταλούν με ευθύνη της Κεντρικής Εφορευτικής 

Επιτροπής τα ψηφοδέλτια και στη συνέχεια θα επιστραφούν - αποσταλούν στη θυρίδα , με 

χρέωση του Ταμείου,  που θα υποδειχθεί από την Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή. 

Μέλη της κεντρικής εφορευτικής επιτροπής επιλέγηκαν με μυστική ψηφοφορία οι 

συνάδελφοι:  α) Πετράκη Στέλλα,  β) Λιανού Γεωργία και  γ) Αγγελόπουλος Μιχάλης. 

Γ.   Σχόλια.  

Η Γενική Συνέλευση έκλεισε με τις τοποθετήσεις – κριτική συναδέλφων σε πράξεις του 

απερχόμενου Δ.Σ. που επικεντρώθηκαν στην οικονομική διαχείριση των διαθεσίμων του 

Ταμείου. 

Στο σημείο αυτό πρέπει να σημειωθεί ότι όσον αφορά τις τοποθετήσεις του Ταμείου μας σε 

ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου αυτές έγιναν  όπως  ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ και από τις οικονομικές 

καταστάσεις στους ετήσιους απολογισμούς του Ταμείου μας, πριν τη κρίση,  με τελευταία 

τοποθέτηση να έχει πραγματοποιηθεί στις  15/3/2010 όταν η συγκεκριμένη έκδοση 5 δις  

του Ελληνικού Δημοσίου υπερκαλύφθηκε κατά 3 φορές (προσφορές ύψους 16 δις)  από 

417 φορείς  σε διεθνές επίπεδο. 

 

ΓΙΑ ΤΟ  Α.ΤΑ.Π. – ΕΤΒΑ 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                      Ο   ΤΑΜΙΑΣ 

  Κ. ΜΠΟΤΕΛΛΗΣ                               ΗΛ. ΣΚΕΥΟΦΥΛΑΞ 

 


