
ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ 
ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ Δ.Σ. ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 ΠΡΟΣ  

ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 03-12-2017 

 

Κείμενα εισηγήσεων Δ.Σ. και ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  που 

περιέχονται στο παρόν έντυπο: 

➢ Ο Διοικητικός Απολογισμός 

➢ Ο Οικονομικός Απολογισμός (Ισολογισμός, Οικονομικές 

καταστάσεις και Αποτελέσματα Χρήσεως Οικονομικού 

έτους 2016 και το επ’ αυτών Πιστοποιητικό του 

Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή) 

➢ Ο Προϋπολογισμός (Οικονομικού έτους 2017) 

➢ Η Έκθεση της Ελεγκτικής Επιτροπής 

 

 

Αθήνα, 22 Νοεμβρίου 2017 
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36ος ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Δ.Σ. 

ΙΟΥΛΙΟΣ 2016-ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2017 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ 

Κεντρικές Εισαγωγικές Επισημάνσεις 

ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΗΣ ΕΞΥΓΙΑΝΤΙΚΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ, ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ 

ΘΩΡΑΚΙΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΜΑΣ – 

ΒΕΒΑΙΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΟΠΤΙΚΩΝ ΑΠΟΛΑΥΣΗΣ ΠΑΡΟΧΩΝ 

ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ ΠΟΥ 

ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΚΕ  

 

ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ, με όλους τους υγιώς σκεπτόμενους ασφαλισμένους (ενεργούς 

και συνταξιούχους) και την αποφασιστική συμβολή των Δ.Σ. των 

συνδικαλιστικών οργανώσεων Συλλόγων (πλην του ολιγομελούς Συλλόγου 

των Εργαζομένων της τέως Ιονικής που εκπροσωπεί το 2% περίπου του 

συνολικού αριθμού των ενεργών ασφαλισμένων του ταμείου), πετύχαμε 

πολλές και σημαντικές κατακτήσεις.  

Ειδικότερα: 

1΄) ΘΕΣΠΙΣΑΜΕ ΚΑΙ ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΑΜΕ την ασφαλιστική 

δικαιοσύνη και ισοτιμία των μελών  (στο μεγαλύτερο εφικτό βαθμό, 

δοθέντων των γνωστών αρνητικών τετελεσμένων και των 

περιορισμένων περιθωρίων που υπήρχαν λόγω: της επί 30ετία 

λειτουργίας του ταμείου με το διανεμητικό σύστημα ασφάλισης το 

οποίο όμως δεν είχε νέους ασφαλισμένους, των γνωστών εξοργιστικά 

άδικων και χαριστικών παροχών που όριζε το παλιό καταστατικό, της 

πολύ μεγάλης περιουσιακής ζημίας εξαιτίας του PSI κ.λπ.)  

2΄) ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΑΜΕ την μακροχρόνια βιωσιμότητα του ταμείου και 

τις συνολικές εισφορές των ασφαλισμένων του (πάντα μέσα στα 

περιθώρια που διαγράφονταν από τα μέχρι τώρα αρνητικά δεδομένα) 

3΄) ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΑΜΕ σίγουρες προοπτικές απόλαυσης παροχών 

ακόμα και στον τελευταίο εργαζόμενο που ασφαλίστηκε στο ταμείο.  

4΄) ΑΠΟΤΡΕΨΑΜΕ την βέβαιη άμεση κατάρρευση – διάλυση του 

ταμείου (εντός του έτους 2018, όπως αποδεικνύουμε κατωτέρω), την 

οποία λυσσαλέα και με κάθε θεμιτό (και αθέμιτο) τρόπο και μέσο, 

επιδιώκουν οι παλιοί υπερευνοημένοι ασφαλισμένοι και οι πιο κάτω 

ονομαστικά αναφερόμενες συνταξιουχικές και συνδικαλιστικές 

οργανώσεις που εξακολουθούν συστηματικά, μέσω σωρείας 

ασκηθέντων ένδικων μέσων και εξώδικων παρεμβάσεων  να 

αξιώνουν και ζητούν:  

• την επαναφορά σε ισχύ του παλιού καταστατικού 
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• την επαναφορά σε ισχύ των παλιών ηγεμονικών συντάξεων 

(των οποίων το τυπικό PLAFOND ανέρχεται στα 990,77 

ευρώ….)  

      

ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΗ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ 

 

       Τα συνταξιουχικά σωματεία λοιπόν που αντιμάχονται (με νύχια και 

δόντια) τη σημερινή πορεία και λειτουργία του φορέα μας είναι:  

 

▪ Ο Σύλλογος Βοηθηματούχων ΤΑΠΙΛΤΑΤ (Πρόεδρος Δ.Σ. κ. Ι. 

Βέργος) 

▪ Ο Σύλλογος Συνταξιούχων ΙΛΤΕ (Πρόεδρος Δ.Σ. κ. Γ. Κολλάτος) 

▪ Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Συνταξιούχων Τράπεζας Αττικής 

(Πρόεδρος Δ.Σ. Χ. Δάσκαλος)  

▪ Ο Σύλλογος Συνταξιούχων τέως Εθνοκάρτας ((Πρόεδρος Δ.Σ. κ. Α. 

Οικονόμου) 

▪ Ο Σύλλογος Συνταξιούχων Τράπεζας Αθηνών-EUROBANK 

((Πρόεδρος Δ.Σ. κ. Χ. Πιπέρα) 

▪ Ο Σύλλογος Εργαζομένων και Συνταξιούχων τέως Ιονικής Τράπεζας 

«Ιονική Ενότητα» ((Πρόεδρος Δ.Σ. Σαράντος Φιλιππόπουλος) 

 

• Τέλος από τις δρώσες συνδικαλιστικές οργανώσεις στο πεδίο των 

ασφαλιστικών καλύψεων του ΤΑΠΙΛΤΑΤ, αυτή που συμπορεύεται 

δυναμικά με τις ως άνω συνταξιουχικές οργανώσεις (και κυρίως με την 

ομογάλακτη τελευταία δηλ. την ΙΟΝΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ) είναι ο 

«Σύλλογος Εργαζομένων στην ALPHA BANK προερχομένων εκ της 

τέως Ιονικής Τράπεζας» που εκπροσωπεί το 2% περίπου του 

συνολικού αριθμού των ενεργών ασφαλισμένων του ταμείου και μελών 

του ΤΑΠΙΛΤΑΤ. 

 

Φέτος για πρώτη φορά  (από το έτος 2007….) οι συνολικές εισφορές 

του τρέχοντος έτους  (2017)  και οι πρόσοδοι της περιουσίας του 

ταμείου του ίδιου έτους ύψους 11.890.000 ευρώ, είναι υπέρτερες των 

συνολικών συντάξεων (ύψους 11.735.000….ευρώ) που πληρώνει το 

ταμείο για το ίδιο έτος (2017). Αυτή η εξέλιξη και μόνη της αποπνέει 

εξυγίανση και εξαιρετικά ελπιδοφόρες προοπτικές του φορέα μας 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ 

ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΥΠΟ 

ΚΡΙΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟ/ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ Δ.Σ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ/ 

ΣΥΣΚΕΨΕΙΣ/ ΔΙΑΒΗΜΑΤΑ ΣΤΟ ΥΕΚΑΚΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

 

1. Κατά την υπό κρίση περίοδο το Δ.Σ. είχε (και εξακολουθεί να έχει) την 

εξής σύνθεση: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΜΑΝΩΛΗΣ ΠΕΤΡΑΚΗΣ 

ΑΝΤΙΠ/ΔΡΟΣ: ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΙΔΕΡΑΤΟΣ 

ΓΕΝ. ΓΡΑΜ: ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΑΝΤΖΑΒΑΣ  

ΤΑΜΙΑΣ: ΤΣΙΑΚΟΥΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 

ΑΝΑΠ/ΤΗΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜ.: ΛΑΤΣΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 

ΑΝΑΠ/ΤΗΣ ΤΑΜΙΑΣ: ΚΙΣΣΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 

ΜΕΛΗ: ΞΥΣΤΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 

ΑΚΡΙΤΙΔΗΣ ΚΑΙ ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 

Σημειώνεται πως η θητεία του παρόντος Δ.Σ. λήγει την 30-06-2018 

(άρθ. 14 παρ. 6 ισχύοντος καταστατικού). 

2. Κατά την υπό κρίση περίοδο (Ιούλιος 2016 - Νοέμβριος 2017) 

πραγματοποιήθηκαν: 

• Μια (1) Απολογιστική και Καταστατική Γενική Συνέλευση της 

26-06-2016. 

• Δέκα πέντε (15) συνεδριάσεις του Δ.Σ. 

• Τέσσερες (4) κοινές συνεδριάσεις και συσκέψεις με τα μέλη της 

Επενδυτικής Επιτροπής 

• Δώδεκα (12) συσκέψεις με εκπροσώπους συνδικαλιστικών και 

συνταξιουχικών οργανώσεων και Αναλογιστές 

• Επτά (7) επιτόπια διαβήματα προς τους αρμόδια Κυβερνητικά 

και Υπηρεσιακά Στελέχη του ΥΕΚΑΚΑ (Υφυπουργός ΚΑ κ. Α. 

Πετρόπουλος και Γεν. Γραμματέας ΚΑ κ. Σ. Βρακά) 

• Εφτά (7) συναντήσεις με εκπροσώπους των Διοικήσεων των 

συμμετουχουσών Τραπεζών. 

• Επτά (7) συμμετοχές σε Γ.Σ. Τραπεζών και άλλων Επιχειρήσεων, 

των οποίων έχουμε μετοχές στο χαρτοφυλάκιο. 
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• Τρείς (3) Συνεδριάσεις της Επιτροπής Καταστατικών 

Τροποποιήσεων 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ 

 

ΤΟ ΤΩΡΙΝΟ ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ ΣΕ ΑΡΙΘΜΟΥΣ 

Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΤΟΥ 

ΤΑΠΙΛΤΑΤ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 30-11-2017 ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ  

ΣΤΟΙΧΕΙΑ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ, ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ, ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΑ 

Κ.Λ.Π.) ΓΙΑ ΕΞΑΓΩΓΗ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΩΝ) 

 

• ΕΝΕΡΓΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ (ΣΤΟΙΧΕΙΑ 31-10-2017) :                         3.297                

• ΡΥΘΜΟΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΝΕΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ:                                      0%                                 

        

• ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ (ΓΕΝΙΚΑ):                                                                    6380 

 

• (Γήρατος:5378, Αναπηρίας:244, Θανάτου:705, Διαδοχικής:53) 

 

• ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΣΕ ΑΝΑΜΟΝΗ (Συνολικά):                                          222                                      

 

• ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΣΕ ΑΝΑΜΟΝΗ  

(ΓΙΑ ΛΗΨΗ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ):                                                73 

 

• ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΣΕ ΑΝΑΜΟΝΗ  

(ΔΙΑΔΟΧΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ) :                                                                  149 

(Το ταμείο απονέμων φορέας:28  Το ταμείο συμμετέχων φορέας:121) 

 

•   ΑΠΟΧΩΡΗΣΑΝΤΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΝΕΛΑΒΑΝ ΤΙΣ 

    ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΑΙ  ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΤΟ 

ΣΥΝΤ/ΚΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΕΚΚΡΕΜΟΤΗΤΑ:               3000 περίπου      

 

•   ΑΠΟΧΩΡΗΣΑΝΤΕΣ ΠΟΥ ΑΝΕΛΑΒΑΝ ΤΙΣ  

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΤΟΥΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΕΧΟΥΝ  

ΑΠΕΚΔΥΘΕΙ ΚΑΘΕ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟΥ  

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ:                                                                                       4.134 

    

• ΑΠΟΧΩΡΗΣΑΝΤΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΝΕΛΑΒΑΝ  

ΤΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΤΟΥΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΑΙ  

ΕΧΟΥΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙ ΑΙΤΗΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ 

ΕΙΣΦΟΡΩΝ:                                                                                                    14 

 

• ΥΨΟΣ ΜΗΝΙΑΙΩΝ (10ου 2017) ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΕΝΕΡΓΩΝ 

ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ:                                                                     675.000 ευρώ                               
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•   ΥΨΟΣ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΕΤΗΣΙΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΕΝΕΡΓΩΝ  

  ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2018:                                                     9450.000                

 

• ΥΨΟΣ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ  

(ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2017) :                                                                  833.000 ευρώ 

 

• ΥΨΟΣ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ  

ΚΑΤΑΒΛΗΘΗΣΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΑ  

ΕΤΟΥΣ (ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ):       10100.000 ευρώ                                                       

 

• ΣΧΕΣΗ ΕΝΕΡΓΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ-ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ:           0,6/1 

• ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΛΕΙΜΜΑ ΕΠΟΜΕΝΟΥ ΕΤΟΥΣ 

(ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ-ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΒΑΣΕΙ  

ΙΣΧΥΟΝΤΟΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ):                                                    650.000 

    

• ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ ΥΨΟΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ  

ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΠΑΛΙΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ 

ΑΞΙΩΣΕΩΝ  ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ  

ΕΤΟΥΣ 2018                                                                              55.500.000 ευρώ 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ 

 

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΟΥ 

ΕΚΠΟΝΗΘΗΚΑΝ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΠΑΛΙΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ 

ΝΥΝ ΙΣΧΥΟΝΤΟΣ  

 

1. Η τελευταία αναλογιστική μελέτη που εκπονήθηκε από το ταμείο βάσει 

των ρυθμίσεων του παλιού καταστατικού που ίσχυσε μέχρι και την 28-

06-2015, καταρτίστηκε τον Αύγουστο του 2014, με στοιχεία 30-06-

2014. 

2. Η μοναδική Αναλογιστική Μελέτη που εκπονήθηκε από το ταμείο 

βάσει των ρυθμίσεων του από 10-11-2016 και νυν ισχύοντος 

καταστατικού καταρτίστηκε τον Απρίλιο 2017 με στοιχεία 31-12-2016. 

 

1΄) ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2014 

 

Αναλογιστικό Ισοζύγιο                                         
(τα ποσά σε εκατομμύρια €) 

Συντάξεις στα 
επίπεδα πριν 
την 1.7.2012 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ   

Περιουσία και λοιπά στοιχεία ενεργητικού  241 

Π.Α εισφορών υφιστάμενων ασφαλισμένων  64 

Σύνολο  305 

    

    

Π.Α. Παροχών υφιστάμενων ασφαλισμένων  566 

Π.Α. Παροχών υφιστάμενων συνταξιούχων   507 

Π.Α. Παροχών μελών που έχουν κεκτημένα 
δικαιώματα και δεν έχει ξεκινήσει η 
καταβολή του βοηθήματος 191 

Π.Α. διαχειριστικών εξόδων 13 

Σύνολο 1.277 

    

Αναλογιστικό Έλλειμμα 972 

Ποσοστό χρηματοδότησης  (241:972) 24,80% 

Βιωσιμότητα ταμείου: Ιούνιος 2020   
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2΄) ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017 

 

• ΕΠΙΠΕΔΑ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ: PLAFOND 390,00 ευρώ, Κατώτατη: 50,00 

ευρώ  

Επίσης την κατώτατη σύνταξη θα λαμβάνουν (κατ’ εφαρμογή του άρθρου 

47 του καταστατικού) και οι συνταξιούχοι των οποίων οι συνολικές 

ονομαστικές εισφορές+ εξαγορές+ ποσά συμμετοχής λοιπών φορέων 

κοινωνικής ασφάλισης,  είναι ή θα καθίστανται εξελικτικά υποδεέστερες 

των ληφθεισών συνολικών ονομαστικών παροχών (συντάξεων). 

 

• ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ (ΤΑ ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ) 

 

•  Βιωσιμότητα: Χωρίς εφαρμογή άρθρου 47: Έτος 2039 

                         Με εφαρμογή άρθρου 47: Έτος 2045 

 

 

 

3΄) Κομβικά Συγκρίσιμα Στοιχεία για εξαγωγή ασφαλών και εύκολων 

συμπερασμάτων  

 

Συγκρινόμενα στοιχεία 
ΠΑΛΙΟ 
ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ 

ΙΣΧΥΟΝ 
ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ  

Αναλογιστικό Έλλειμμα Ευρώ 972.000.000 111.800.000 

Ποσοστό χρηματοδότησης  24,80% 59,90% 

Βιωσιμότητα  Ιούνιος 2020 Έτος 2045 
   

        Τα τελικά συμπεράσματα επαφίενται στην εχέφρονα κρίση όλων των 

καλόπιστα σκεπτόμενων ασφαλισμένων και συνταξιούχων… 

  ΧΩΡΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 47 ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΡΘΡΟΥ 47 

Ενεργοί 174,1 126,5 

Αναβαλλόμενοι  36,6 35,3 

Συνταξιούχοι  224,9 100,2 

Εξαρτώμενοι 6,5 3,9 

Έξοδα 22,1 13,3 

Σύνολο υποχρεώσεων 464,3 279,1 

Αξία ενεργητικού 167,3 167,3 

Έλλειμμα 297 111,8 

Ποσοστό χρηματοδότησης  36,00% 59,90% 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ 

 

ΕΞΑΝΤΛΗΣΗ ΚΑΘΕ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑΣ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ 

ΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ (ΠΟΡΩΝ) ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 

 

1. ΘΕΣΜΙΚΗ ΘΩΡΑΚΙΣΗ 

Μέσω των ρυθμίσεων του άρθ. 5 του νέου καταστατικού θεσπίστηκαν 

ρητές ρυθμίσεις: 

(α) για την καταστατική κατοχύρωση των εύλογων αξιώσεών μας κατά 

των καθολικών διαδόχων των αρχικά συμμετεχουσών στο Ταμείο 

Τραπεζών που μετέπειτα συγχωνεύτηκαν κ.λπ. (πχ Εργασίας, 

Μακεδονίας- Θράκης, Κεντρικής Ελλάδος κ.ο.κ.) για ασφάλιση του 

συνόλου του προσωπικού τους στο Ταμείο και 

(β) για τη διευκόλυνση εισόδου νέων ασφαλισμένων, από άλλες 

τραπεζικές επιχειρήσεις, θυγατρικές κ.ά. εταιρείες κλπ. 

 (γ)   για την υποχρέωση των διοικήσεων του ταμείου να διεκδικούν 

εύλογες αποζημιώσεις από το κράτος, τις τράπεζες κ.ά. φορείς για όλες 

τις περιουσιακές βλάβες που υφίσταται από τη συμπεριφορά τους 

 

2. ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΝΗ Η ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ 

ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΠΟΡΩΝ ΜΕΣΩ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ Ή/ΚΑΙ 

ΕΞΩΔΙΚΩΝ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΕΩΝ 

 

Από προηγούμενες διοικήσεις  ξεκίνησαν συστηματικές προσπάθειες 

για την άντληση πρόσθετων πόρων, για διάφορες, απόλυτα δίκαιες, 

λογικές και εύλογες αξιώσεις μας που διατηρούμε κυρίως κατά των 

συμμετεχουσών Τραπεζών και του κράτους. Και η παρούσα διοίκηση  

συνεχίζει και στηρίζει ενεργά και συστηματικά την όλη προσπάθεια. 

Κατά τομείς διεκδικήσεων η σημερινή κατάσταση αποτυπώνεται ως 

εξής: 

 

 

I) ΑΓΩΓΗ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΠΡΟΞΕΝΗΘΕΙΣΑ ΖΗΜΙΑ ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΤΟΥ PSI (100.000.000 

ευρώ περίπου) 

• Η αγωγή κατατέθηκε από το Δικηγορικό Γραφείο του κ. 

Αναστασίου Πετρόπουλου.  

• Με το νέο καταστατικό (άρθ. 9 παρ. 10) θεσπίστηκε ρητή 

υποχρέωση του Δ.Σ. για συνέχιση της διεκδίκησης. 

• Η αγωγή μας συζητείται την 05-02-2018 ενώπιον του 6ου 

Τμήματος του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών. 
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II) ΑΓΩΓΕΣ ΓΙΑ ΝΑ ΥΠΟΧΡΕΩΘΟΥΝ ΟΙ ΤΡΑΠΕΖΕΣ 

EUROBANK ΚΑΙ MARFIN - EGNATIA (ΤΩΡΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ) 

Ν’ ΑΣΦΑΛΙΣΟΥΝ ΟΛΟ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥΣ ΣΤΟ 

ΤΑΜΕΙΟ 

Η διεκδίκηση συνεχίζεται (παρόλο ότι υπάρχει αρνητική για το 

Ταμείο αμετάκλητη απόφαση του ΑΠ). 

III) ΑΓΩΓΕΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΓΙΑ ΜΗ ΟΡΘΗ 

ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΙΣΦΟΡΟΚΡΑΤΗΣΕΩΝ  

Αναλυτική ενημέρωση παρέχεται σ’ άλλο κεφάλαιο του παρόντος 

Απολογισμού. 

IV) ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΕΙΣ ΜΑΣ ΑΠΟ ¨ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΕΣ ΖΗΜΙΕΣ ΣΤΟ 

ΤΑΜΕΙΟ¨  ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΤΩΝ ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΩΝ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΘΕΛΟΥΣΙΑΣ ΕΞΟΔΟΥ ΤΩΝ 

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΣΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ 

• Το πρόβλημα ξεκίνησε το 2000 περίπου (όταν δηλαδή έγιναν οι 

πρώτες συγχωνεύσεις τραπεζών) και συνεχίζεται μέχρι και σήμερα 

χωρίς να έχει γίνει τίποτα παραπάνω από κάποιες σποραδικές 

επιστολές και προσωπικά διαβήματα προς τις Τράπεζες. 

• Η παρούσα διοίκηση μέσω του νέου καταστατικού: 

(α) Δεν αφήνει καθόλου σχεδόν περιθώρια «εκμετάλλευσης» από τις 

Τράπεζες των παλιών «ρηχών» καταστατικών μας διατάξεων (πχ 

σύνταξη γυναικών στα 45 ή συνέχιση παροχής εργασίας στις 

Τράπεζες καταστάντων συνταξιούχων μας) 

(2) Για πρώτη φορά (με το άρθρο 64) θέσπισε ρητές   υποχρεώσεις των 

εργοδοτών για αποζημίωση του ταμείου κ.λπ. 

Σε υλοποίηση της διάταξης αυτής το Δ.Σ.: 

(1)  Συγκεντρώνει διαρκώς τα επαρκέστερα δυνατά στοιχεία 

τεκμηρίωσης της προξενηθείσης ζημιάς του Ταμείου 

(2) Έστειλε εξώδικο προς όλες τις εμπλεκόμενες Τράπεζες, με 

γνωστοποίηση των αιτημάτων του. Ήδη οι Τράπεζες EUROBANK 

και ALPHA BANK μας απάντησαν αρνητικά, με σχετικό εξώδικό 

τους, ισχυριζόμενες ότι το άρθ. 69 του Ν.3371/2005 δεν ισχύει για 

το ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ αλλά για το ΕΤΑΤ!  

• Κομβικό στοιχείο για τη στοιχειοθέτηση των αξιώσεών μας είναι η 

άποψη-γνώμη του ΥΕΚΑΚΑ για την ορθότητα ή μη της ως άνω 

θέσης που εκφράζουν οι εν λόγω τράπεζες. Εμείς ζητήσαμε γραπτά 

την άποψη του ΥΕΚΑΚΑ και κάναμε και υπόμνηση αφού δεν 

λάβαμε απάντηση μέχρι τώρα. 

• Οι προσπάθειες συνεχίζονται. Το Δ.Σ θα εξαντλήσει άμεσα κάθε 

εξώδικο μέσο (ενίσχυση του οπλοστασίου μας με νομική και 

αναλογιστική γνωμοδότηση και εκτίμηση,  υποβολή αιτήματος 
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μεσολάβησης Επιθεώρησης Εργασίας, πρόκληση τριμερών 

συναντήσεων στο ΥΕΚΑΚΑ κ.ά.) και στη συνέχεια θα διεκδικήσει 

και δικαστικά τις αξιώσεις μας.  

 

V) ΑΝΑΣΤΟΛΗ Ή ΜΕΙΩΣΗ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ Σ’ ΟΣΟΥΣ 

ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΝΤΑΙ 

 

    Με τις νέες καταστατικές ρυθμίσεις (άρθ. 53,54 κ.ά.) 

αντιμετωπίστηκε αποτελεσματικά το θέμα. 

 

VI) ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΑΔΟΧΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

 

     Μέσω της εφαρμογής των κανόνων της διαδοχικής ασφάλισης 

θα διεκδικούνται πρόσθετοι πόροι από τους ΦΚΑ που θα 

συμμετέχουν στη δαπάνη συνταξιοδότησης ασφαλισμένων, στη 

σύνταξη των οποίων απονέμων φορέας θα είναι το ταμείο. 

Υπενθυμίζουμε ότι με το παλιό καταστατικό αναγνωρίζαμε δωρεάν 

(χωρίς εξαγορά) όλα τα χρόνια ασφάλισης που είχε ο κάθε 

ασφαλισμένος στους φορείς κύριας σύνταξης!!! 

 

VII) ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΥΘΥΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 

(ΚΡΑΤΟΥΣ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΥΠΙΚΗ 

ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΝΕΜΗΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ 

ΤΑΜΕΙΟΥ ΜΑΣ. 

Το Δ.Σ. πρότεινε και πέτυχε τη θέσπιση της εξής ρητής καινοτόμου 

ρύθμισης (άρθ. 5 παρ. 3): 

 

« Το ταμείο διατηρεί ακέραιες τις νόμιμες αξιώσεις του κατά του 

ελληνικού δημοσίου (κράτους), λόγω των δυσμενών συνεπειών που 

επήλθαν στα οικονομικά και αναλογιστικά του δεδομένα, αφενός 

εξαιτίας των συγχωνεύσεων των τραπεζικών επιχειρήσεων που 

αναφέρονται στο άρθρο 2 παρ. 1 του προϊσχύσαντος καταστατικού και 

της μη προνοίας αυτού να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη λειτουργία του 

διανεμητικού συστήματος ασφάλισης μέσω της ασφάλισης στο ταμείο 

νέων γενεών ασφαλισμένων από το προσωπικό των τραπεζικών 

επιχειρήσεων που προέκυψαν από τις συγχωνεύσεις και αφετέρου 

εξαιτίας της ρητής νομοθετικής απαγόρευσης που θέσπισε με το Ν. 

3371/2005 για την μη ασφάλιση των νεοπροσλαμβανομένων 

υπαλλήλων των εν λόγω τραπεζικών επιχειρήσεων στο ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ, 

από 01-01-2005, με συνέπεια την ουσιαστική αδυναμία εφαρμογής του 

διανεμητικού συστήματος ασφάλισης, στο οποίο είχε στηριχθεί η 

σύσταση του ταμείου και οι προοπτικές του». 
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• Η εν λόγω ρύθμιση ανοίγει (μεγάλες ή μικρές θα το δούμε) 

προοπτικές για αναζήτηση νέας πηγής- νέας βάσης τεκμηρίωσης των 

εύλογων και δίκαιων αξιώσεών μας. Συγκεντρώνονται στοιχεία για 

την τεκμηρίωση της αξίωσής μας, σε συνεργασία με το δικηγόρο 

στον οποίο έχει ανατεθεί η διερεύνηση και τεκμηρίωση της 

υπόθεσης. 

 

VIII) ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΑΞΙΩΣΕΩΝ ΤΑΜΕΙΟΥ ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ 

ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΑΡΘ. 68 Ν. 2084/1992 

 

1. Το ως άνω άρθρο ορίζει τα εξής: 

«Εφόσον για την εξυπηρέτηση γενικότερων σκοπών κοινωνικής 

πολιτικής παρίσταται ανάγκη επιβαρύνσεως των φορέων κοινωνικής 

ασφάλισης οι οικονομικές συνέπειες από την επιβάρυνση καλύπτονται 

με επιχορήγηση από το γενικό προϋπολογισμό, εγγραφόμενης σχετικής 

πιστώσεως στον ειδικό προϋπολογισμό του Υπουργείου Υγείας, 

Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ύστερα από αναλογιστική 

μελέτη. Αν δεν διατίθεται στους φορείς η ανάλογη επιχορήγηση δεν θα 

πραγματοποιούν τις κατά το προηγούμενο εδάφιο επιβαρύνσεις». 

 

2. Ουσιαστικά εδώ πρόκειται για τις επιβαρύνσεις του ταμείου που 

οφείλονται σε παροχές προνοιακού χαρακτήρα (π.χ. αναγνώριση και 

χορήγηση σύνταξης 35ετίας σε ανάπηρους ορισμένων κατηγοριών 

ενώ έχουν πραγματικό χρόνο ασφάλισης 15 ετών κ.λπ.). 

     Το ταμείο ήδη συλλέγει στοιχεία προκειμένου να τεκμηριώσει 

ενδεχόμενες αξιώσεις του. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ 

ΟΙ ΕΝΣΥΝΕΙΔΗΤΕΣ ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΤΩΝ ΕΝΕΡΓΩΝ 

ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ «ΣΥΡΡΙΚΝΩΣΕΙΣ» ΤΩΝ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥΣ 

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ (ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΑΠΗΛΑΥΣΕ ΑΔΙΚΑ 

ΚΑΙ ΠΛΟΥΣΙΟΠΑΡΟΧΑ Η ΠΑΛΙΟΤΕΡΗ ΓΕΝΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ 

ΠΟΥ ΑΠΟΔΕΔΕΙΓΜΕΝΑ ΟΔΗΓΕΙ ΜΕ ΤΙΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΕΣ ΤΗΣ 

ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΕ ΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΡΡΕΥΣΗ-ΔΙΑΛΥΣΗ) 

 

1. Πολύ έντεχνα η γνωστή υπερευνοημένη από το παλιό συνταξιοδοτικό 

καθεστώς ομάδα συνταξιούχων που έχουν αναγάγει το ταμείο στα 

δικαστήρια, διεκδικώντας μηνιαία σύνταξη ύψους 990,77 ευρώ) διαδίδει ότι 

δήθεν το «μάρμαρο» από τις επελθούσες βαθιές τομές (αλλά 

αδιαμφισβήτητα δίκαιες και αναγκαίες) το πλήρωσαν (τάχα) αυτοί που 

παίρνουν ψίχουλα πλέον… 

2. Κατ’ απόλυτα αντικειμενική διαπίστωση «ριγμένη» γενιά στο φορέα μας και 

μετά τα πρόσφατα μέτρα, είναι η νεότερη (δηλαδή οι σημερινοί  ενεργοί 

ασφαλισμένοι και οι πρόσφατοι καταστάντες συνταξιούχοι 

1) Ενδεικτικά αναφέρονται οι «θυσίες» των ασφαλισμένων 

νεότερης γενιάς με στόχο την ουσιαστική βελτίωση της 

βιωσιμότητας του Ταμείου. 

(α) Κατήργησαν και για τους εαυτούς τους φυσικά όλες ανεξαίρετα τις 

χαρακτηριστικού χαρακτήρα ρυθμίσεις, ενώ αυτοί δεν τις απήλαυσαν 

ούτε θα τις απολαύσουν (αποδειγμένα) ποτέ. 

(β) Αποδέχτηκαν την νέα συνταξιοδοτική κλίμακα που περιορίζει κατά 

40% περίπου τις πλουσιοπάροχες συντάξεις της παλιάς γενιάς 

συνταξιούχων που αυτοί ποτέ δεν απήλαυσαν και δεν θ’ απολαύσουν 

και στο μέλλον. 

(γ) Αποδέχτηκαν ως συντάξιμο μισθό αυτόν που βγαίνει από τις 

αποδοχές που καταβλήθηκαν καθ’ όλο τον  ασφαλιστικό τους βίο (και 

όχι αυτόν που ισούτο με το μισθό εξόδου) 

(δ) Αποδέχτηκαν ως plafond συντάξεων τα 390 ευρώ (την ίδια στιγμή 

που οι γνωστοί συνταξιούχοι διεκδικούν με θράσος σύνταξη 990,77 

ευρώ (ενώ έχουν στην συντριπτική τους πλειοψηφία, καταβάλει αστείες 

εισφορές και για ελάχιστο χρόνο). 

(ε) Αποδέχτηκαν την θέσπιση πολύ αυστηρότερων προϋποθέσεων 

συνταξιοδότησης,  σε σχέση και με τα χρόνια ασφάλισης και τα όρια 

ηλικίας. 

Κι’ όλα αυτά τη στιγμή που ξέρουν άριστα ότι αδικούνται κατάφωρα 

και εξοργιστικά άδικα από την «αχόρταγη» γενιά συνταξιούχων που 

απήλαυσε ηγεμονικές χαριστικές παροχές αλλά και τότε που τις έπαιρνε 

ήταν ανικανοποίητη και ήθελε κι άλλες….. 
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3. Μπαίνουμε στον πειρασμό να συγκρίνουμε με αριθμούς τις μέχρι τώρα 

προβαλλόμενες δήθεν «θυσίες» κάποιου αδικημένου παλιού συνταξιούχου 

με τα στοιχεία ενός ταλαίπωρου  σημερινού ενεργού ασφαλισμένου που 

ποτέ δεν πρόκειται ν’ απολαύσει συγκριτικά ούτε το 1/10 των ηγεμονικών 

παροχών του παλιού συνταξιούχου, ο οποίος λυσσαλέα προσπαθεί να τον 

αποκλείσει ακόμα και από την παροχή έστω ενός καφέ… 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΑΛΙΟ (ΑΔΙΚΗΜΕΝΟ) ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟ 

 

Ο κ. ΠΣ1 είχε πληρώσει συνολικές ονομαστικές εισφορές και εξαγορές ύψους 

13. 800 ευρώ, για 18,4  χρόνια πραγματικής ασφάλισης στο ταμείο και μέχρι 

και την 31-12-2017 θα έχει λάβει συνολικές ονομαστικές συντάξεις ύψους 

143.000 ευρώ, στη συνταξιοδοτική του διαδρομή από το  1998 έως και το 2015 

έπαιρνε σύνταξη για 35 χρόνια ασφάλισης και για κάποια χρόνια απολάμβανε 

και σύνταξη ύψους 868 ευρώ. Πήρε σύνταξη από το ταμείο σε ηλικία 52 ετών. 

Μέχρι 31-12-2017 έχει λάβει τις ονομαστικές του εισφορές 10,36 φορές. 

    ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΕΝΑ ΣΗΜΕΡΙΝΟ ΕΝΕΡΓΟ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟ  

• Θα έχει, μέχρι 31-12-2017, καταβάλει συνολικές ονομαστικές εισφορές 

ύψους 84.500 ευρώ, για 33 χρόνια πραγματικής ασφάλισης στο ταμείο: 

• Με απόλυτη βεβαιότητα οι συνάδελφος αυτός δεν πρόκειται ποτέ:  (βάσει 

φυσικά των σημερινών δεδομένων και των εύλογων εξελίξεων που 

προδιαγράφονται):  

(α) Ν’ απολαύσει μηνιαία σύνταξη άνω των 390 ευρώ 

(β) Να λάβει συνολικές ονομαστικές συντάξεις ισόποσες με τις 

καταβληθείσες ως άνω ονομαστικές εισφορές, δηλαδή να πάρει έστω 1 

φορά τις εισφορές του. 

     Ποιος είναι λοιπόν ο αδικημένος πραγματικά από τη μέχρι τώρα συνολική 

λειτουργία του ασφαλιστικού σχήματος του ταμείου από τους ανωτέρω 

ασφαλισμένους; 

     Εκείνος που πήρε ήδη τις συνολικές του εισφορές 10,36 φορές και βάσει 

αναλογιστικών υπολογισμών θα τις πάρει σίγουρα άλλες 1,1  φορές και έχει το 

θράσος να εγείρει και ένδικες αξιώσεις να τις πάρει άλλες 8,9 φορές……. 

   Ή εκείνος ο ενεργός ασφαλισμένος που έχει καταβάλει συνολικές εισφορές 

6,12 φορές μεγαλύτερες και  για 15 επιπλέον  χρόνια πραγματικής ασφάλισης 

στο ταμείο και βεβαιωμένα δεν πρόκειται ποτέ να τις πάρει έστω και 1 

φορά….. 

      Τα συμπεράσματα δικά σας, χωρίς περαιτέρω σχολιασμό εκ μέρους μας.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄ 

ΔΡΑΣΕΙΣ Δ.Σ. ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΚΡΟΥΣΗ ΕΝΔΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ 

ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ  

ΜΕΡΟΣ 1Ο 

(1) ΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΠΟΥ ΣΗΜΕΙΩΘΗΚΑΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ 

ΤΗΝ ΑΚΥΡΩΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ Γ.Σ ΤΗΣ 01-03/24-4-2015, 

(2) ΤΗΝ ΑΚΥΡΩΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ κ. ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΟΥ 

ΑΘΗΝΩΝ 324/2015 ΚΑΙ 353/2015 (ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ 

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΗΚΕ ΚΑΙ ΕΠΙΚΥΡΩΘΗΚΕ ΤΟ ΑΠΟ 29-6-2015 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΜΑΣ) 

1. 27-02-2015: Αίτηση ασφαλιστικών μέτρων ενώπιον του ΜΠΑ (ΑΚΔ 

2445/2015 και ΓΑΚ 22801/2015) των Σαμαρά Ευάγγελου κ.ά. 

Το αίτημα προσωρινής διαταγής περί απαγόρευσης συνεδρίασης 

της Γ.Σ. απορρίφθηκε από τον κ. Πρόεδρο Πρωτοδικών Αθηνών. 

2. 09-03-2015: Αίτηση ασφαλιστικών μέτρων ενώπιον του ΜΠΑ (ΑΚΔ 

2845/2015 και ΓΑΚ 26575/2015), των Φιλιππόπουλου Σ. κ.ά, για επίδειξη 

εγγράφων της Γ.Σ. κλπ 

Το αίτημα προσωρινής διαταγής απορρίφθηκε. 

3. 30-04-2015: Αίτηση ασφαλιστικών μέτρων ενώπιον του ΜΠΑ (ΑΚΔ 

4944/2015 και ΓΑΚ 46896/2015), του Συλλόγου Συνταξιούχων πρώην 

Εθνοκάρτας κ.ά., για επίδειξη εγγράφων της Γ.Σ.  

Το αίτημα προσωρινής διαταγής απορρίφθηκε.  

4. 13-05-2015: Αίτηση ασφαλιστικών μέτρων ενώπιον του ΜΠΑ (ΑΚΔ 

4347/2015 και ΓΑΚ 41627/2015) των Χουζούρη Νικηφόρου κ.ά. 

Το αίτημα προσωρινής διαταγής απορρίφθηκε. 

5. 03-06-2015: Αίτηση ασφαλιστικών μέτρων (ΑΚΔ 4944/2015 και ΓΑΚ 

46896/2015) ενώπιον του ΜΠΑ, του Συλλόγου Συνταξιούχων τέως 

Εθνοκάρτας κ.ά., για επίδειξη εγγράφων της Γ.Σ κλπ 

Με την υπ’ αριθμόν 7093/2015 απόφαση του ΜΠΑ η αίτηση 

απορρίφθηκε. 

6. 29-6-2015: Βάσει των υπ’ αριθμόν 324/2015 και 353/2015 διατάξεων του 

κ. Ειρηνοδίκου Αθηνών εγγράφεται  στο τηρούμενο δημόσιο βιβλίο 

ανεγνωρισμένων σωματείων του Πρωτοδικείου  Αθηνών η πιο πάνω 

εγκριθείσα από τη Γ.Σ. της 01-03/24-04-2015 τροποποίηση του 

καταστατικού του Ταμείου, με α/α 8905 Ειδ. 2488/29-06-2015 (η οποία 

κατά το άρθρο 84 ΑΚ ισχύει από 29-06-2015). 

7. 20-07-2015: Αίτηση ασφαλιστικών μέτρων ενώπιον του ΜΠΑ (ΑΚΔ 

7332/2015 και ΓΑΚ 67048/2015) του Συλλόγου Βοηθηματούχων 

ΤΑΠΙΛΤΑΤ κ.ά., για αναστολή ισχύος και εκτέλεσης των αποφάσεων της 

Γ.Σ. της 01-03/24-04-2015.  

          Το αίτημα προσωρινής διαταγής απορρίφθηκε. 
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8. 20-7-2015: Αίτηση ασφαλιστικών μέτρων ενώπιον  του ΜΠΑ (ΑΚΔ 

6560/2015 και ΓΑΚ 62050/2015) του Συλλόγου Βοηθηματούχων 

ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ κ.ά, για αναστολή ισχύος και εκτέλεσης των αποφάσεων της 

Γ.Σ της 01-03/24-4-2015. 

Το αίτημα προσωρινής διαταγής απορρίφθηκε. 

9. 22-7-2015: Αίτηση ασφαλιστικών μέτρων ενώπιον του ΜΠΑ 

(ΑΚΔ8461/2015 και ΓΑΚ 73913/2015) των Καρμίρη Άννας κ.ά., για 

αναστολή ισχύος του τροποποιηθέντος καταστατικού. 

Το αίτημα προσωρινής διαταγής απορρίφθηκε. 

10. 30-7-2015: Αίτηση ασφαλιστικών μέτρων (ΕΑΚ 1516/2015 και ΓΑΚ 

26146/2015) ενώπιον του Ειρηνοδικείου Αθηνών των Αναστασόπουλου Γ. 

Αλεξοπούλου Γ. κ.ά., για αναστολή ισχύος των πιο πάνω αποφάσεων του  

κ. Ειρηνοδίκου Αθηνών, βάσει των οποίων εγκρίθηκε το νέο καταστατικό 

του Ταμείου. 

Με την υπ’ αριθμόν 1583/17-09-2015 απόφαση του Ειρηνοδικείου 

Αθηνών η αίτηση απορρίφθηκε. 

11. 26-08-2015: Αίτηση ασφαλιστικών μέτρων (ΑΚΔ 7332/2015 και ΓΑΚ 

67048/2015) ενώπιον του ΜΠΑ, του Συλλόγου Βοηθηματούχων 

ΤΑΠΙΛΤΑΤ κ.ά., για αναστολή ισχύος και εκτέλεσης των αποφάσεων της 

Γ.Σ. 01-03/24-04-2015. 

 

 

 

 

12. 26-8-2015: Αίτηση ασφαλιστικών μέτρων ενώπιον  του ΜΠΑ (ΑΚΔ \ 

6560/2015 και ΓΑΚ 62050/2015) του Συλλόγου Βοηθηματούχων 

ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ κ.ά, για αναστολή ισχύος και εκτέλεσης των αποφάσεων του 

Δ.Σ. της 01-03/24-4-2015. 

 

 

 

 

13. 29-9-2015: Αίτηση ασφαλιστικών μέτρων ενώπιον του ΜΠΑ (ΑΚΔ 

10637/2015 και ΓΑΚ 87864/2015) του Συλλόγου Βοηθηματούχων 

ΤΑΠΙΛΤΑΤ κ.α. για μη εφαρμογή των διατάξεων του νέου καταστατικού 

κλπ 

Το αίτημα προσωρινής διαταγής απορρίφθηκε 

 

 

14. 01-10-2015: Ανακοπή ενώπιον του ΜΠΑ (ΑΚΔ 2317/2015 και ΓΑΚ 

73892/2015) των Καρμίρη Άννας κ.ά., για εξαφάνιση των ως άνω  

αποφάσεων του κ. Ειρηνοδίκου Αθηνών, βάσει των οποίων εγκρίθηκε το 

νέο καταστατικό. 

 

 

 

Με την υπ’ αριθ 4345/18-08-2016 απόφαση του ΜΠΑ η αίτηση 

απορρίφθηκε. 

 

Με την υπ’ αριθ 4344/18-08-2016 απόφαση του ΜΠΑ η αίτηση 

απορρίφθηκε. 
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15. 17-11-2015: Αίτηση ασφαλιστικών μέτρων Συλλόγου Συνταξιούχων 

πρώην Εθνοκάρτας κ.ά. για αναστολή εκτέλεσης της απόφασης του Δ.Σ 

13-10-2015, σχετικά με επιστροφή εισφορών στο Σύλλογο Πρώην 

Εθνοκάρτας με τις διατάξεις του παλιού καταστατικού κ.λπ. 

Το αίτημα προσωρινής διαταγής απορρίφθηκε. 

16. 23-11-2015: Αίτηση ασφαλιστικών μέτρων (ΑΚΔ 12841/2015 και ΓΑΚ 

104775/2015) τεσσάρων (4) Συλλόγων Συνταξιούχων : Ιονικής, Αττικής , 

 Εθνοκάρτας και Αθηνών κ.ά. 9 ασφαλισμένων , για προσωρινή αναστολή 

εκτέλεσης:  

1. Της από 13-10-2015 απόφασης του Δ.Σ του ταμείου, με την οποία 

έγιναν δεκτές οι αιτήσεις ενεργών ασφαλισμένων και σε εφαρμογή 

των ρυθμίσεων του άρθρου 6 παρ. 2 του καταστατικού σε 

συνδυασμό με το άρθρο 62 για την επιστροφή των εισφορών τους 

και την αναδρομική διαγραφή τους, με οριστική απώλεια κάθε 

συνταξιοδοτικού δικαιώματος (θέμα ημερήσιας διάταξης υπ’ 

αριθμ.  

3) και μέχρι την έκδοση τελεσίδικης απόφασης επί της τακτικής 

αγωγής που επιφυλάχθηκαν να ασκήσουν. 

2. Της από 13-10-2015 απόφασης του Δ.Σ του ταμείου, με την οποία 

έγιναν δεκτές οι αιτήσεις του Συλλόγου Προσωπικού Alpha Bank,  

του Συλλόγου Υπαλλήλων Τράπεζας Αττικής και του Συλλόγου 

Προσωπικού EFG Eurobank (πρώην Αθηνών), για την ομαδική  

αποχώρησή τους από το ταμείο,  με ταυτόχρονη επιστροφή των 

εισφορών τους και μέχρι την έκδοση τελεσίδικης απόφασης επι της 

τακτικής αγωγής που επιφυλάχθηκαν να ασκήσουν. 

3. Επίσης οι αιτούντες ζητούσαν:1) να απαγορευθεί προσωρινά η 

απόδοση των εισφορών των μελών του Συλλόγου Προσωπικού 

Alpha Bank, του Συλλόγου Υπαλλήλων Τράπεζας Αττικής και του 

Συλλόγου Προσωπικού EFG Eurobank (πρώην Αθηνών) τόσο 

στους ίδιους τους Συλλόγους όσο και τα μέλη τους ατομικά, καθώς 

και εν γένει να απαγορευτεί η απόδοση εισφορών και σε 

μεμονωμένους ασφαλισμένους οι οποίοι ζητούν την απόδοσή τους 

κατ΄ άρθ. 6 σε συνδυασμό με το άρθρο 62 του καταστατικού. 

• Εκδόθηκε η υπ’ αριθ. 2258/30-12-2016 απόφαση του ΜΠΑ/Διαδ. 

Εκουσ. Δικαιοδ., με την οποία έγινε δεκτή η ως άνω Ανακοπή και 

ακυρώθηκαν οι ανωτέρω 324/2015 και 353/2015 διατάξεις του κ. 

Ειρηνοδίκου Αθηνών, βάσει των οποίων, από 29-06-2015, ίσχυσε το 

νέο-τροποποιημένο καταστατικό μας. 

• Η ως άνω 2258/30-12-2016 ΜΠΑ εφεσιβλήθηκε από το Ταμείο, ενώ 

υποβλήθηκε και Αίτηση Αναστολής της εκτέλεσης και ισχύος αυτής. 

Οι δίκες επι των εν λόγω ενδίκων μέσων προσδιορίστηκαν για την 

15-02-2018 ενώπιον του Εφετείου Αθηνών. 

• Με προσωρινή Διαταγή του Εφετείου Αθηνών της 19-5-2017 έγινε 

δεκτό το αίτημα της διοίκησης του ταμείου και «αναστέλλεται 

προσωρινά, μέχρι την έκδοση απόφασης επί της Αίτησης 

Αναστολής, η εκτέλεση και ισχύς της 2258/30-12-2016 απόφασης 

του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών». 
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2) Να υποχρεωθεί το ταμείο, και δια προσωρινής διαταγής,  να 

χορηγήσει στους αιτούντες αντίγραφα των εξής εγγράφων : 

i. Αντίγραφο των πρακτικών Συνεδρίασης του Δ.Σ κατά την 13-10-

2015 για όλα τα θέματα ημερήσιας διάταξης και 

ii. Αντίγραφο των ληφθεισών αποφάσεων ΔΣ κατά την συνεδρίαση 13-

10-2015, και για όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, άλλως και 

επικουρικά των αποφάσεων που αφορούν την επιστροφή των 

εισφορών στους παραπάνω αναφερόμενους Συλλόγους καθώς και 

σε μεμονωμένους ασφαλισμένους. 

Το αίτημα χορήγησης προσωρινής διαταγής απορρίφθηκε.  

17. 7-1-2016: Αγωγή (ΜΠΑ/ Τακτ. Διαδ. ΑΚΔ 8480/2015 και ΓΑΚ 

66977/2015) του Συλλόγου Βοηθηματούχων ΤΑΠΙΛΤΑΤ κ.ά, για ακύρωση 

των αποφάσεων της Γ.Σ. της 01-03/24-4-2015 

 

 

 

 

 

18. 06-07-2016: Συνεκδίκαση 3 αιτήσεων ασφαλιστικών μέτρων για (α) 

αναστολή αποφάσεων Δ.Σ. σχετικά με την ομαδική αποχώρηση 

προσωπικού Εθνοκάρτας και απαγόρευση επιστροφής εισφορών (β) 

αναστολή απόφασης Δ.Σ. περί επιστροφής εισφορών σε ενεργούς 

ασφαλισμένους και (γ) δέσμευση ποσού 2.500.000 ευρώ και απαγόρευση 

χορήγησης συντάξεων άνω των 300 ευρώ. 

 

 

 

 

19. 29-09-2016: Εκδίκαση ακυρωτικής αγωγής με α/α ΑΚΔ 940/2016 και 

ΓΑΚ 15696/2016, των Συλλόγου Συνταξιούχων Πρώην Εθνοκάρτας κ.α., 

για την ακύρωση των αποφάσεων του Δ.Σ. του ταμείου της 13-10-2015 

«περί επιστροφής εισφορών σε ομαδικά αποχωρούντες Συλλόγους κλπ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20. 13-10-2016. Εκδίκαση (ΜΠΑ/Τακτ. Διαδ) ακυρωτικής αγωγής με α/α 

ΑΚΔ 10904/2015 και ΓΑΚ 81065/2015, των εναγόντων Αλεξόπουλου 

Νικόλαου κ.α για την ακύρωση των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης 

της 01-03/24-04-2015 κλπ 

Εκδόθηκε η υπ’ αριθ. 3149/19-04-2017 απόφαση του ΜΠΑ/Τακτ. Διαδ., 

με την οποία απορρίφθηκε η αγωγή.  

Οι αντίδικοι του ταμείου άσκησαν έφεση που εκδικάζεται την 14-02-

2019 ενώπιον του ΜονΕφΑθ/16ου Τμήματος. 

 

Εκδόθηκε η υπ’ αριθ. 7836/02-12-2016 απόφαση του ΜΠΑ/ Διαδ. 

Ασφαλ. Μέτρων, με την οποία απορρίφθηκαν όλες οι ως άνω αιτήσεις. 

 

Εκδόθηκε η υπ’ αριθ. 5434/08-12-2016 απόφαση του ΜΠΑ/Τακτ. Διαδ., 

με την οποία ορισμένα αιτήματα παραπέμφθηκαν στο αρμόδιο καθ’ ύλη 

Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών ενώ αναβλήθηκε η συζήτηση τα 

υπόθεσης ως προς τα αιτήματα ακύρωσης των αποφάσεων του Δ.Σ. 

της 13-10-2015 κλπ μέχρι την έκδοση αμετάκλητης απόφασης του 

δικαστηρίου επί της υπό στοιχείο 14 Ανακοπής. 
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21. 27-10-2016: Εκδίκαση (ΜΠΑ/Τακτ. Διαδ.) ακυρωτικής αγωγής με α/α 

ΑΚΔ 5843/2015 και ΓΑΚ 46851/2015, των εναγόντων Συλλόγου 

Συνταξιούχων Πρώην Εθνοκάρτας κ.α., για την ακύρωση των 

αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης της 01-03/24-04-2015. 

 

 

 

ΜΕΡΟΣ 2Ο 

ΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΠΟΥ ΣΗΜΕΙΩΘΗΚΑΝ ΣΧΕΤΙΚΑ 

ΜΕ ΤΗΝ ΑΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ Γ.Σ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 

ΤΗΣ 26-06-2016, ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΟΠΟΙΑΣ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ Η 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΥ 

ΕΠΙΚΥΡΩΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 341/2016 ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΟΥ 

Κ. ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ ΙΣΧΥΕΙ ΑΠΟ 10-11-2016 

 

Εκδόθηκε η υπ’ αριθ. 744/27-01-2017 απόφαση του ΜΠΑ/Τακτ. Διαδ., 

με την οποία αναβλήθηκε η συζήτηση της αγωγής ωσότου εκδοθεί 

τελεσίδικη απόφαση επί της ως άνω ακυρωτικής αγωγής που 

συζητήθηκε την 07-01-2016 και για την οποία εκδόθηκε η υπέρ του 

ταμείου πρωτόδικη απόφαση 3149/2017 ΜΠΑ. 

 

Εκδόθηκε η υπ’ αριθ. 1242/10-02-2017 απόφαση του ΜΠΑ/ Τακτ. Διαδ. , με 

την οποία απορρίφθηκε η αγωγή. 

Οι αντίδικοι του ταμείου άσκησαν έφεση που εκδικάζεται την 20-09-2018 

ενώπιον του ΜονΕφΑθ/16ου Τμήματος 

 

1. 13-10-2016: Με την υπ’ αριθ. 341/13-10-2016 διάταξη του κ. Ειρηνοδίκου 

Αθηνών έγινε δεκτό το αίτημα της διοίκησης του ΤΑΠΙΛΤΑΤ και 

επικυρώθηκε η ως άνω καταστατική τροποποίηση. 

2. 10-11-2016 Η καταστατική τροποποίηση που εγκρίθηκε με την απόφαση της 

Γ.Σ. της 26-06-2016 και επικυρώθηκε με την ως άνω 341/2016 διάταξη του 

κ. Ειρηνοδίκου Αθηνών καταχωρείται στην οικεία στήλη του βιβλίου 

ανεγνωρισμένων σωματείων του Πρωτοδικείου Αθηνών με α/α 8905 Ειδ. 

2488/10-11-2016 και έκτοτε από την ίδια ημερομηνία (10-11-2016) διέπει 

τη λειτουργία του ταμείου μας. 

3. Την 27-12-2016 εννιά (9) στελέχη των αντίστοιχων συνταξιουχικών 

σωματείων (Οικονόμου, Πιπέρα, Δάσκαλος, Κολλάτος κ.ά. 5 συνταξιούχοι) 

άσκησαν ακυρωτική αγωγή (ΕΑΚ 8561/2016 και ΓΑΚ 511044/2016) ΚΑΤΑ 

της απόφασης της Γ.Σ. της 26-06-2016, βάσει της οποίας εγκρίθηκε η εν 

λόγω καταστατική τροποποίηση. 

Η κατάθεση προτάσεων έγινε την 07-04-2017 και η αγωγή συζητήθηκε την 

21-09-2017. 

Αναμένεται η έκδοση απόφασης. 

 



19 
 

 

ΜΕΡΟΣ 3Ο 

ΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΕΝΔΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟΥ 

ΤΑΜΕΙΟΥ , ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΚΥΡΩΣΗ  ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ  ΤΟΥ Δ.Σ. 

ΤΗΣ 20-11-2014 ΑΦΟΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΑΥΣΗ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗΣ 

ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ 

ΒΟΗΘΗΜΑΤΟΥΧΩΝ ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ 

1) 27-11-2014: Αίτηση ασφαλιστικών μέτρων (ΑΚΔ 14861/2014 και ΓΑΚ 
131088/2014), για αναστολή εφαρμογής της ως άνω απόφασης του 
Δ.Σ. 

Το αίτημα χορήγησης προσωρινής διαταγής απορρίφθηκε. 

2) 14-01-2015: Εκδίκαση ανωτέρω κανονικής αίτησης ασφαλιστικών 
μέτρων. 

Με την υπ’ αριθμόν 1310/2015 απόφαση του ΜΠΑ η αίτηση 
απορρίφθηκε. 

3) 26-03-2015: Εκδίκαση τακτικής αγωγής (ΑΚΔ 558/2015 και ΓΑΚ 
3860/2015). 

Με την υπ΄ αριθμόν 5604/2015 απόφαση του ΜΠΑ η αγωγή 
απορρίφθηκε. 
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ΜΕΡΟΣ 4Ο 

ΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΕΝΔΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟΥ 

ΤΑΜΕΙΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ Δ.Σ. 

ΤΗΣ 04-02-2015 (ΠΕΡΙ ΔΗΘΕΝ ΠΑΡΑΝΟΜΗΣ ΚΑΙ 

ΚΑΤΑΧΡΗΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ 2.181 ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΑΠΟ 

ΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΚΛΠ) 

1) 09-02-2015: Αίτηση ασφαλιστικών μέτρων ενώπιον του ΜΠΑ (ΑΚΔ 
1506/2015 και ΓΑΚ 13150/2015) του Συλλόγου Βοηθηματούχων 
ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ κ.ά. 

Το αίτημα χορήγησης προσωρινής διαταγής απορρίφθηκε. 

2) 25-02-2015: Εκδίκαση κανονικής ανωτέρω αίτησης ασφαλιστικών 
μέτρων (ΑΚΔ 1506/2015 και ΓΑΚ 13150/2015) του Συλλόγου 
Βοηθηματούχων ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ κ.ά. 

Με την υπ’ αριθμόν 5682/2015 απόφαση του ΜΠΑ η αίτηση 
απορρίφθηκε. 

3) 15-04-2015: Αίτηση ασφαλιστικών μέτρων (ΑΚΔ 4347/2015 και ΓΑΚ 
41627/2015), των Χουζούρη Νικηφόρου κ.ά. 

Το αίτημα χορήγησης προσωρινής διαταγής απορρίφθηκε. 

4) 30-04-2015: Αίτηση ασφαλιστικών μέτρων (ΑΚΔ 4994/2015 και ΓΑΚ 
46896/2015) του Συλλόγου Συνταξιούχων τέως Εθνοκάρτας κ.ά. 

Το αίτημα χορήγησης προσωρινής διαταγής απορρίφθηκε. 

5) 13-05-2015: Αίτηση ασφαλιστικών μέτρων (ΑΚΔ 4347/2015 και ΓΑΚ 
41627/2015) των Χουζούρη Νικηφόρου κ.ά. 

Με την υπ΄ αριθμόν 1522/2016 απόφαση του ΜΠΑ η αίτηση 
απορρίφθηκε. 

6) 25-05-2015: Προσφυγή (αγωγή) άρθρου 88 ΑΚ (ΑΚΔ 4343/2015 και 
ΓΑΚ 41613/2015) των Πρεβεζάνου Ιωάννας κ.ά. 

Με την υπ’  αριθμόν 5617/2015 απόφαση του ΜΠΑ η 
προσφυγή απορρίφθηκε. 

7)  10-11-2016: Εκδίκαση (ΜΠΑ/ Τακτ. Διαδ.) ακυρωτικής αγωγής με α/α 
ΑΚΔ 4941/2015 και ΓΑΚ 40541/2015, των εναγόντων Χουζούρη 
Νικηφόρου κ.ά. ,για την ακύρωση της απόφασης του Δ.Σ. της 04-02-
2015 «περί διαγραφής 2.181 συνταξιούχων από το μητρώο μελών του 
ΤΑΠΙΛΤΑΤ» κλπ 
Αναμένεται η έκδοση απόφασης 

 

 



21 
 

 

ΜΕΡΟΣ 5Ο 

ΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΕΠΙ ΕΝΔΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΑΜΚ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  

1) 28-09-2016:Αίτηση ασφαλιστικών μέτρων (ΑΚΔ 9095/2016 και 
ΓΑΚ 57421/2016) των: ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ALPHA 
BANK ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΩΝ ΕΚ ΤΗΣ ΙΛΤΕ, ΙΟΝΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ, Σ. 
ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΥ, Ι. ΧΡΥΣΙΚΟΥ κ.ά., για επίδειξη εγγράφων, 
χορήγηση αντιγράφων, παροχή στοιχείων κ.λπ. που σχετίζονται με 
την επένδυσή μας στην ATTICA BANK. 
To αίτημα προσωρινής διαταγής απορρίφθηκε την 28-09-
2016. 

2) 20-12-2016: Εκδίκαση κανονικής αίτησης Ασφαλ. Μέτρων. 
Εκδόθηκε η υπ’ αριθ. 416/2017 απόφαση ΜΠΑ/Διαδ. Ασφ. 
Μέτρων, με την οποία απορρίφθηκε η αίτηση. 
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Η ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΕΚΒΑΣΗ ΤΩΝ ΩΣ ΑΝΩ ΕΝΔΙΚΩΝ 
ΜΕΣΩΝ (ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΑ) 

Μέχρι και τώρα (22 Νοεμβρίου 2017): 

(α) Έχουν απορριφθεί ολοκληρωτικά και τα δέκα πέντε (15) υποβληθέντα 
αιτήματα χορήγησης Προσωρινών Διαταγών ΚΑΤΑ του ταμείου μας 

(β) έχουν απορριφθεί ολοκληρωτικά και οι επτά (7) υποβληθείσες 
Αιτήσεις Ασφαλιστικών Μέτρων ΚΑΤΑ του Ταμείου μας. 

(γ) Έχουν απορριφθεί ολοκληρωτικά και οι τρεις (3) αιτήσεις 
ασφαλιστικών μέτρων- αγωγές άρθ. 88 ΑΚ ΚΑΤΑ του ταμείου μας. 

(δ) Έχουν απορριφθεί τρεις (3) ακυρωτικές αγωγές ΚΑΤΑ του ταμείου 
μας. 

(ε) Έχουν γίνει ολοκληρωτικά δεκτά και τα τρία (3) αιτήματα του ταμείου 
για την επικύρωση των ως άνω καταστατικών τροποποιήσεων. 

(στ) Έχει γίνει δεκτό, από το Εφετείο Αθηνών, το υποβληθέν αίτημα του 
Ταμείου μας για αναστολή της ισχύος και εκτέλεσης της ως άνω υπ’ αριθ. 
απόφασης 2258/2016 ΜΠΑ (της μοναδικής μέχρι τώρα που είχε εκδοθεί 
σε βάρος του Ταμείου). 

(ζ) Εκδόθηκαν δύο (2) μη οριστικές αποφάσεις του ΜΠΑ, με τις οποίες 
ανεστάλη η συζήτηση ισάριθμων αγωγών του ΚΑΤΑ του ταμείου  

(η) Εκκρεμεί η έκδοση δύο (2) δικαστικών αποφάσεων του ΜΠΑ επί 
ισάριθμων αγωγών ΚΑΤΑ του ταμείου μας.  
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ΜΕΡΟΣ 6Ο 

ΟΙ ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΥΝΟΪΚΕΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΠΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ  

1. Α.Π. 269/2017 και Α.Π. 268/2017 (Β1 Πολιτ. Τμ.) 

Με τις αμετάκλητες κρίσεις των ως άνω Αρεοπαγιτικών Αποφάσεων 

κρίθηκαν και τα εξής: 

«Ως εκ τούτου, ως φορείς επικουρικής ασφάλισης από τους οποίους το 

επίδομα απόλυτης αναπηρίας χορηγείται κατ’ εξαίρεση και στους τυφλούς 

θεωρούνται αυτοί, οι οποίοι είτε συνιστούν κρατικούς ασφαλιστικούς 

οργανισμούς επί των οποίων έχει άμεση εφαρμογή η ασφαλιστική 

νομοθεσία είτε, εφ’ όσον δεν συντρέχει η προϋπόθεση αυτή διότι 

πρόκειται για αλληλοβοηθητικούς φορείς με σωματειακή 

συγκρότηση, έχουν διαλάβει σχετική συμβατική πρόβλεψη στο 

καταστατικό τους. Η ερμηνεία αυτή είναι συνεπής αφ’ ενός προς τη 

φύση του επιδόματος απόλυτης αναπηρίας, το οποίο συνιστά κοινωνική 

παροχή μη ανταποδοτικού χαρακτήρα (ήτοι, οικονομική ενίσχυση για την 

αντιμετώπιση αναγκών που δεν καλύπτονται με άλλο τρόπο και όχι 

αφορμή πλουτισμού ή ανισοτήτων) και αφ’ ετέρου προς την υποχρέωση 

διασφάλισης της βιωσιμότητας των αλληλοβοηθητικών φορέων που 

κατά βάση χρηματοδοτούνται από τις εισφορές των μελών τους». 

2. Α.Π. 1373/2017 (Β2 Πολιτικού Τμήματος) 

Με την εν λόγω απόφαση κρίθηκαν αμετάκλητα τα εξής: 

«Σημειώνεται ότι η αναστολή της καταβολής συντάξεων ή 

βοηθημάτων σε περίπτωση ανάληψης εργασίας αποτελεί θεμιτή 

πρόβλεψη δικαιοκοινωνικής πολιτικής με απώτερο σκοπό τον 

περιορισμό της απασχόλησης των συνταξιούχων προς όφελος της 

απασχόλησης των νέων. Σε γενικές γραμμές, η συνταξιοδοτική 

παροχή έχει ως στόχο της την αναπλήρωση του εισοδήματος, που 

χάνεται με την επέλευση του ασφαλιστικού κινδύνου του γήρατος και 

της παύσης της επαγγελματικής δραστηριοποίησης του 

ασφαλισμένου. Για το λόγο αυτό η ανάληψη εργασίας από 

συνταξιούχο, δηλαδή η παράλληλη λήψη τόσο της σύνταξης όσο και 

των αποδοχών από την απασχόληση, πάντοτε συνοδεύεται από 

περιορισμούς του συνταξιοδοτικού δικαιώματος. Τούτο είναι συνεπές 

αφενός προς τη φύση του ιδρυτικού άρθρου 1 του καταστατικού του 

εναγομένου σωματείου του οποίου σκοπός του είναι η χορήγηση μηνιαίου 

επικουρικού βοηθήματος στους ασφαλισμένους που είναι μέλη του και 

αποχωρούν από την υπηρεσία ως οικονομική ενίσχυση (για την 

αντιμετώπιση αναγκών που δεν καλύπτονται με άλλο τρόπο και όχι  

αφορμή πλουτισμού ή ανισοτήτων) και αφ’ ετέρου προς διασφάλιση της 

βιωσιμότητας των αλληλοβοηθητικών φορέων που κατά βάση 

χρηματοδοτούνται από τις εισφορές των μελών τους (Α.Π. 268/2017). 



24 
 

Σε όλους τους φορείς κύριας και επικουρικής ασφάλισης, προβλέπεται 

η αναστολή καταβολής συντάξεων ή βοηθημάτων σε περίπτωση 

ανάληψης εργασίας από συνταξιούχο ως θεμιτό μέτρο κοινωνικής 

πολιτικής. Προϋπόθεση της αναστολής μπορεί να είναι είτε η άσκηση 

ορισμένης απασχόλησης ή επαγγέλματος που ασφαλίζεται στο φορέα που 

χορήγησε τη σύνταξη, όπως π.χ.  προβλέπεται για τους συνταξιούχους του 

Δημοσίου, των οποίων η σύνταξη αναστέλλεται, όταν υπηρετούν ή 

προσλαμβάνονται σε θέσεις του δημόσιου τομέα (άρθρο 58 παρ. 1 και 2 

Π.Δ. 166/2000) ή ένα ανώτατο ύψος αποδοχών, όπως για τους 

συνταξιούχους φορέων κύριας ασφάλισης μισθωτών κατ’ άρθρο 63 ν. 

2676/1999. Στην προκείμενη περίπτωση η αληθινή έννοια χωρίς να 

χρήζει ερμηνείας, της διάταξης του άρθρου 32 παρ. 3 β του 

καταστατικού του αναιρεσιβλήτου περί αναστολής της χορήγησης του 

μηνιαίου βοηθήματος στο βοηθηματούχο, είναι, ότι αποκλειστικό 

κριτήριο για την αναστολή αυτή είναι η ανάληψη εργασίας, που 

συνεπάγεται ασφάλιση στο ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ, κατά τα  οριζόμενα  στη 

διάταξη του 2 παρ. 1α του καταστατικού. Συνακόλουθα η διάταξη του 

άρθρου 32 παρ. 3β του καταστατικού του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ κατά την 

οποία η καταβολή του βοηθήματος αναστέλλεται σε κάθε περίπτωση 

που ο βοηθηματούχος αναλάβει εκ νέου εργασία σε εργοδότη, ο 

οποίος από κοινού με το προσωπικό του μέσω του Συλλόγου του 

τελευταίου έχει προσχωρήσει στο ως άνω καταστατικό του ΤΑΠΙΛΤ-

ΑΤ  κατά το άρθρο 2 παρ. 1α αυτού, όπως συμβαίνει στην ένδικη 

περίπτωση της αναιρεσείουσας δεν είναι άκυρη ούτε και παραβιάζει 

τις διατάξεις του Α.Κ. και του Συντάγματος που αναφέρονται στην 

αίτηση αναίρεσης και προαναφέρθηκαν. 

3. ΜονΕφΑθ 1864/2017 (4ου Τμ) 

Με την ως άνω τελεσίδικη δικαστική απόφαση κρίθηκαν. Μεταξύ άλλων 

και τα εξής: 

«Και τούτο διότι οι διατάξεις των άρθρψν 1 παρ. 1 και 2 του ν. 

612/1077 και 40 παρ. 8 του ν. 1902/1990, στα οποία η ενάγουσα-

εφεσίβλητη στηρίζει το άνω αίτημά της, επιβάλλει τον καθορισμό του 

ποσού της κύριας σύνταξης λόγω γήρατος για τους παραπληγικούς 

και τετραπληγικούς, που θεμελιώνουν δικαίωμα λήψης της μετά από 

15 έτη ασφάλισης, στο ποσό που αντιστοιχεί σε 35 έτη ασφάλισης, 

μόνο στους ασφαλιστικούς οργανισμούς που συνιστούν φορείς 

υποχρεωτικής κοινωνικής ασφάλισης, κατά την έννοια του άρθρου 22 

παρ. 5 του Συντάγματος, γι’ αυτό και η παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 

612/1977 αναφέρεται σε ασφαλιστικούς οργανισμούς αρμοδιότητας 

του Υπουργείου Κοινωνικών Υπηρεσιών, η δε παρ. 8 του άρθρου 40 

του ν. 1902/1990 αναφέρεται σε ασφαλιστικούς οργανισμούς 

αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών 

Ασφαλίσεων. Τέτοιο, όμως, δεν είναι το εκκαλούν αλληλοβοηθητικό 

ταμείο, το οποίο, κατά τα εκτιθέμενα στην αγωγή, αποτελεί 

επαγγελματικό εργασιακό σωματείο, που ιδρύθηκε και λειτουργεί με 

βάση τις διατάξεις του ΑΚ, στα πλαίσια της ελευθερίας που 
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καθιερώνει το άρθρο 12 παρ. 1 του Συντάγματος, και είναι ιδιωτικός 

φορέας επικουρικής ασφάλισης, στον οποίο δεν επιτρέπεται να 

επιβάλλονται με νόμο ενιαίες ρυθμίσεις και οικονομικές επιβαρύνσεις 

χωρίς ειδική πρόβλεψη στο Καταστατικό του. Εφόσον, λοιπόν το 

εκκαλούν σωματείο δεν εμπίπτει στην ρύθμιση των άρθρων 1 ν. 

612/1977 και 40 παρ. 8 ν. 1902/1990, αλλ΄ ούτε και το Καταστατικό 

του προβλέπει τον καθορισμό της επικουρικής σύνταξης γήρατος με 

15 έτη ασφάλισης, στο ποσό που αντιστοιχεί σε 35 έτη ασφάλισης, η 

εφεσίβλητη δικαιούνταν (εφόσον δεν επιθυμούσε την εξαγορά) επικουρικό 

βοήθημα ποσού που αντιστοιχεί μόνο στα 15 έτη ασφάλισής της στο 

εκκαλούν, η οποία και της απονεμήθηκε αρχικά, υπολογιζόμενη ορθώς 

κατά τα οριζόμενα στο Καταστατικό (άρθρα 22, 24 παρ. 1 περ. β εδ. 

δεύτερο) του εκκαλούντος σωματείου. 
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                                           ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄ 

ΙΔΟΥ ΠΟΙΟΙ, ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΠΟΔΕΙΓΜΕΝΑ, 

ΕΠΙΔΙΩΚΟΥΝ ΤΗΝ ΑΜΕΣΗ ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΤΑΠΙΛΤΑΤ. 

 

I. Η ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ 

ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΥΨΟΥΣ 990,77 ΕΥΡΩ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΑΛΙΟΥΣ 

ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ (ΚΑΙ ΜΑΛΙΣΤΑ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ ΑΠΟ 01-07-

2012) 

1. Η σημερινή διοίκηση του ταμείου ούτε συκοφαντεί ούτε υπερβάλλει 

ούτε πετάει «φωτοβολίδες» για δημιουργία εντυπώσεων. Με 

αδιάσειστα πραγματικά στοιχεία τεκμηριώνει τις ορθές θέσεις της 

και πάντοτε με παρρησία και ειλικρίνεια ενημερώνει τους 

ασφαλισμένους του ταμείου για τις εξελίξεις. Έτσι, μέσω του 

παρόντος Διοικητικού Απολογισμού, μας δίνεται η ευκαιρία ν’ 

αποδείξουμε τον αληθινό και πολλάκις προβαλλόμενο ισχυρισμό 

μας ότι οι προκλητικά-εξοργιστικά ευνοημένοι από το προισχύσαν 

καταστατικό παλιότεροι συνταξιούχοι,συστηματικά και πολύ 

δραστήρια μάλιστα, επιδιώκουν, με σωρεία ένδικων μέσων, τυπικά 

αφενός την επαναφορά σε ισχύ του παλιού καταστατικού (στο οποίο 

είχαν καδράρει γιγάντιες φωτογραφίες τους …..) και αφετέρου την 

αναδρομική, από 01-07-2012 ακύρωση των αποφάσεων του Δ.Σ. και 

των Γ.Σ. του ταμείου, βάσει των οποίων εφαρμόστηκαν οι 

υποδείξεις και τα πορίσματα των εκπονηθεισών αναλογιστικών 

μελετών, ουσιαστικά όμως διεκδικούν την αναδρομική, από 01-07-

2012 χορήγηση μηνιαίας σύνταξης ύψους 990,77 Ευρώ !!! που είναι 

αληθινό και πραγματικό ποσό και προκύπτει από τον εξής λογικό 

συλλογισμό! 

• Με το άρθ. 22 παρ. 3 του από 13-03-1991 μέχρι και 28-06-2015 

ισχύσαντος καταστατικού, την επαναφορά του οποίου 

λυσσαλέα επιδιώκουν οι ως άνω συνταξιούχοι, ορίζετο ως 

ανώτατο όριο καταβαλλόμενης μηνιαίας επικουρικής σύνταξης 

το ποσό που αντιστοιχούσε στο 45% της εκάστοτε ισχύουσας 

ανώτατης σύνταξης του ΤΑΠΙΛΤ. 

• Βάσει έγκυρης πληροφόρησης που είχαμε από το ΤΑΠΙΛΤ- 

ΙΚΑ/ΕΤΑΜ η ανώτατη καταβαλλόμενη κύρια σύνταξη από τον 

φορέα αυτό, τη 01-07-2012, ήτο 2.201,70 ευρώ για 35 χρόνια 

ασφάλισης. 

• Συνεπώς η μηνιαία επικουρική σύνταξη που διεκδικείται 

είναι:( 2.201,70Χ 45%)= 990,77 ευρώ. Αυτή λοιπόν είναι η 

πραγματική διεκδίκηση  (ο ενδόμυχος πόθος) των συνταξιούχων 
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και οτιδήποτε άλλο γράφεται εκ μέρους των ίδιων ή των 

συνοδοιπορούντων (καλυμμένα λέγεται ή γράφεται για 

εξαπάτησή μας) συνταξιουχικών σωματείων είναι προφανώς 

αναληθές και χρησιμοποιείται πονηρά μόνο για δημιουργία 

εντυπώσεων ή παραπλάνηση των ασφαλισμένων, του 

ΥΕΚΑΚΑ, άλλων φορέων κ.λπ. 

•  Στο θέμα θα δοθεί έκταση γιατί η τελική δικαστική έκβασή 

του θα σημάνει ή την άμεση διάλυση ή την οριστική 

σωτηρία του ταμείου και γι’ αυτό το λόγο κρίνουμε σκόπιμη 

την πληρέστερη δυνατή ενημέρωσή σας. 

 

II. Η ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΟΥ ΑΡΘ. 9 ΠΑΡ. 5 ΤΟΥ ΑΠΟ 13-

03-1991 ΕΩΣ ΚΑΙ 28-06-2015 ΙΣΧΥΣΑΝΤΟΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ 

1. Το άρθρο 9 παρ. 5 του καταστατικού ορίζει τα εξής: 

«Το Δ.Σ. υποχρεούται να πραγματοποιεί τουλάχιστον κάθε δεκαετία 

αναλογιστική μελέτη, για να πληροφορείται την οικονομική πορεία 

του Ταμείου και να λαμβάνει τα ανάλογα μέτρα». 

«Σε περίπτωση σοβαρών μεταβολών στις προϋποθέσεις στις οποίες 

στηρίχθηκε η οικονομική υπόσταση του Ταμείου υποχρεούται σε 

παρόμοια αναλογιστική μελέτη και πριν τη δεκαετία». 

 

III. ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΤΩΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΒΟΛΩΝ 

ΠΑΛΙΟΤΕΡΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΟΥ Δ.Σ. ΚΑΙ ΤΩΝ Γ.Σ. (Σ’ 

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΑΡΘ. 9 ΠΑΡ. 5 ΤΟΥ 

ΠΡΟΙΣΧΥΣΑΝΤΟΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ 

ΠΟΡΙΣΜΑΤΩΝ ΕΚΠΟΝΗΘΕΙΣΩΝ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ 

ΜΕΛΕΤΩΝ), ΓΙΑ ΛΗΦΘΕΝΤΑ ΜΕΤΡΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ 

ΤΗΣ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 

 

(Α) 1Η ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ.: 12-04-1995 

• Περίληψη απόφασης: Καθηλώθηκε το plafond του βοηθήματος 

στο ύψος που ανήρχετο τη 31/12/1994 ήτοι στις 194.000 δραχμές 

(438,44 ευρώ). 

• Η ανωτέρω απόφαση της 12-04-1995 επικυρώθηκε και από το 

Γ.Σ. της 23-05-1995 

(Β) 2Η ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ.: 10-7-1997 

• Περίληψη απόφασης: Καθηλώθηκαν οι συντάξεις από 1-1-1997, 

στο ύψος που ανήρχοντο την 31-12-1996 (μεταξύ κατώτερης-

plafond) και οι εξαγόμενες από 1-1-1997 και εντεύθεν στο 
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αρχικό ποσό υπολογισμού τους (χωρίς οποιαδήποτε 

αναπροσαρμογή τους). 

(Γ) Κατόπιν αγωγών αντιδρώντων συνταξιούχων εκδόθηκαν οι εξής 

δικαστικές αποφάσεις (όλες ΥΠΕΡ του ταμείου): 

ΜΠΑ: 2397/2001, 2732/2001, 2924/2001, 2926/2001, 308/2002, 

1118/2002, 1119/2002 και 1120/2002. 

ΕφΑθ: 7738/2002, 857/2003 και 3937/2003 

ΑΠ (Β2 Τμημ.): 1160/2009 

(Δ) Σε βάρος του ταμείου εκδόθηκε μόνο μια πρωτόδικη απόφαση 

(ΜΠΑ 345/2002), η οποία στη συνέχεια αναιρέθηκε με την υπ’ αριθ. 

433/2009 απόφαση του ΑΠ/Β2 Πολιτ. Τμημ. 

(Ε) Παραθέτουμε αποσπάσματα ορισμένων από τις ανωτέρω 

δικαστικές αποφάσεις, κρίση των οποίων πραγματικά υποδεικνύεται 

«προφητική» για τις μελλοντικές εξελίξεις στο ταμείο: 

• Το Μ.Π.Α με την υπ' αριθμόν 308/2002 απόφασή του έκρινε τα 

εξής: 

«Περαιτέρω, κατά το άρθρο 9 παρ. 5 του καταστατικού του 

εναγόμενου, το Δ.Σ. υποχρεώνεται να πραγματοποιεί τουλάχιστον ανά 

10ετία αναλογιστική μελέτη, για να πληροφορείται την οικονομική 

πορεία του ταμείου και να λαμβάνει τα ανάλογα μέτρα. Κατ' εφαρμογή 

της τελευταίας αυτής διατάξεως του καταστατικού συντάχθηκε η από 

Σεπτεμβρίου 1993 αναλογιστική μελέτη της εταιρείας «PRUDENTIAL 

Ε.Π.Ε.», η οποία πρότεινε την άμεση λήψη μέτρων (αύξηση 

ασφαλιστικών εισφορών, μείωση συντάξεων, μείωση εξόδων, 

κατάργηση πλασματικών συντάξιμων ετών κατά τον υπολογισμό του 

βοηθήματος κλπ) για τη διασφάλιση της βιωσιμότητας του 

εναγόμενου.... το Δ.Σ., με βάση την εξουσία που του παρέχει η 

προαναφερθείσα διάταξη του αρ. 9 παρ. 5 του καταστατικού του, με 

την από 12-4-1995 απόφασή του καθήλωσε το ανώτατο ποσόν του 

μηνιαίου επικουρικού βοηθήματος στο ύψος των 149.400 δραχμών, ως 

μέτρο αναγκαίο, επιβεβλημένο και ανάλογο της οικονομικής του 

πορείας. 

«Σύμφωνα με την προαναφερθείσα απόφαση του Δ.Σ. του 

εναγομένου, η οποία δεν ήταν παράνομη και αυθαίρετη, όπως 

ισχυρίζεται ο ενάγων, αλλά ελήφθη μέσα στα πλαίσια της 

αρμοδιότητας που του παρέχει η διάταξη του άρθρου 9 παρ. 5 του 

καταστατικού του εναγόμενου…. Ενόψει των προεκτεθέντων και 
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λαμβάνοντας ιδιαίτερα υπόψη ότι η καθήλωση του μηνιαίου 

επικουρικού βοηθήματος στο ανωτέρω ποσόν, είναι μέτρο γενικό 

και επιβεβλημένο για τη συνέχιση του σκοπού του εναγόμενου, 

γεγονός το οποίο γνωρίζει ο ενάγων και ότι η αποδοχή της υπό 

κρίση αγωγής θα δημιουργήσει προβλήματα στην εκπλήρωση του 

σκοπού αυτού κυρίως σε σχέση με τα λοιπά μέλη, που είναι ακόμα 

εν ενεργεία υπάλληλοι, κρίνεται ότι η άσκηση της αγωγής 

υπερβαίνει τα επιβαλλόμενα όρια της καλής πίστης, των 

συναλλακτικών ηθών και του κοινωνικού και οικονομικού σκοπού 

του δικαιώματος και συνεπώς αυτή είναι καταχρηστική (αρ. 

281ΑΚ), κατά την σχετική ένσταση που πρότεινε το εναγόμενο. 

Συνεπώς αφού γίνει δεκτή ως κατ' ουσίαν βάσιμη η ένσταση 

καταχρηστικής ασκήσεως του δικαιώματος η αγωγή….. πρέπει να 

απορριφθεί».  

• Το Μ.Π.Α. με την υπ' αριθμόν 1118/2002 απόφασή του έκρινε τα 

εξής: 

«....Εφόσον το μέτρο αυτό ήταν αναγκαίο και επιβεβλημένο, ορθώς 

εφαρμόστηκε, υπό τα δεδομένα σε αυτά περιστατικά, η ένδικη 

αξίωση του ενάγοντος καθίσταται καταχρηστική ως αντιβαίνουσα 

τα επιβαλλόμενα όρια της καλής πίστης, των συναλλακτικών ηθών 

και τον κοινωνικοοικονομικό σκοπό του δικαιώματος, αφού η 

ικανοποίησή της θα θέσει σε κίνδυνο την βιωσιμότητα του 

εναγόμενου και συνακόλουθα και την προσδοκία παροχής σύνταξης 

των νεότερων γενιών των ασφαλισμένων, αλλά και το ίδιο το 

δικαίωμα επί της σύνταξής του. Συνεπώς, πρέπει να γίνει δεκτή ως 

κατ' ουσίαν βάσιμη η σχετική ένσταση του εναγόμενου (άρθρ.. 281 

Α.Κ.) και να απορριφθεί η κρινόμενη αγωγή και οι πρόσθετες υπέρ 

αυτής παρεμβάσεις». 

• Τέλος με την υπ' αριθμόν 2732/2001 απόφαση του Μ.Π.Α, επί 

παρόμοιας αγωγής άλλου «αδικημένου» συνταξιούχου, κρίθηκαν 

τα εξής: 

«Η διάταξη του αρ. 22 παρ. 3 του Καταστατικού του εναγόμενου 

ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ καθορίζει ως ποσό ανώτατου επικουρικού 

βοηθήματος το 45% της ανώτατης σύνταξης που χορηγεί το 

ΤΑΠΙΛΤ. Με την διάταξη όμως του αρ. 9 παρ. 5 του ίδιου 

Καταστατικού, που είναι γενικότερης εφαρμογής και εκ του 

περιεχομένου και του σκοπού της υπερισχύει κάθε άλλης αντίθετης 

διάταξης του καταστατικού αυτού, καθιερώνεται και επιβάλλεται 

ρητά υποχρέωση στο Δ.Σ. του εναγόμενου να πραγματοποιεί 

τουλάχιστον κάθε δεκαετία, αναλογιστική μελέτη, για να 
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πληροφορείται την οικονομική πορεία και να λαμβάνει τα ανάλογα 

μέτρα, προς εξασφάλιση της βιωσιμότητάς του και της ακώλυτης 

εκπλήρωσης του σκοπού του. Σε εφαρμογή τούτου, το εναγόμενο, 

προς εκπλήρωση της εκ του αρ. 9 παρ. 5 του καταστατικού της 

προαναφερθείσας υποχρέωσής του, αναγκάσθηκε βάσει 

συνταχθείσας αναλογιστικής μελέτης, στη λήψη των ανάλογων της 

οικονομικής του πορείας μέτρων, με την οποία καθηλώθηκε το 

καταβαλλόμενο μηνιαίο βοήθημα στα μέχρις εκείνου του χρόνου 

ύψους του των 149.400 δραχμών….. Υπό τα δεδομένα αυτά η 

ένδικη αξίωση είναι καταχρηστική (Α.Κ. 281), ως υπερβαίνουσα τα 

επιβαλλόμενα όρια της καλής πίστης των συναλλακτικών ηθών και 

τον κοινωνικοασφαλιστικό σκοπό του δικαιώματος, αφού η πιο 

πάνω απόφαση του Δ.Σ. είναι γενική αφορώσα όλους τους 

ασφαλισμένους στο εναγόμενο, η αποδοχή της (αγωγής) θα 

καταστήσει, σύμφωνα με τα αποδειχθέντα στοιχεία, αδύνατη την 

περαιτέρω λειτουργία του εναγόμενου και την εκπλήρωση του 

καταστατικού του σκοπού, σε σχέση δε με τα λοιπά μέλη του που 

είναι ακόμη εν ενεργεία υπάλληλοι των συμμετεχουσών τραπεζών, 

κινδυνεύει να φαλκιδεύσει το δικαίωμά τους για λήψη επικουρικής 

σύνταξης». 

4. Τελικά και οι δέκα (10) αγωγές που ασκήθηκαν από συνταξιούχους 

εκείνη την περίοδο γι' αυτό το θέμα απορρίφθηκαν από τη δικαιοσύνη 

με αποφάσεις του Πρωτοδικείου, Εφετείου και Αρείου Πάγου. 

5. Σημειώνουμε ότι η υποχρέωση του Δ.Σ. για εκπόνηση αναλογιστικών 

μελετών και λήψη μέτρων αντιμετώπισης της βιωσιμότητας του 

ταμείου πηγάζει και από άλλες πηγές δικαίου, ήτοι α) το Π.Δ. 80/1997 

«περί κλαδικού λογιστικού σχεδίου φορέων κοινωνικής ασφάλισης, β) 

τον Ευρωπαϊκό Κώδικα Κοινωνικής Ασφάλειας (αρθ. 70 παρ. 3) και γ) 

τη Δ.Σ.Ε. 102 (αρθ. 71 παρ. 3) που κυρώθηκε με το N. 3231/1955. 

6. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΑ: 

Από το διατακτικό και το αιτιολογικό όλων ανεξαίρετα των 

ανωτέρω -αμετακλήτων πλέον δικαστικών αποφάσεων απορρέει 

δεδικασμένο, σχετικά με την δέσμια αρμοδιότητα του Δ.Σ. (αρ. 9 

παρ. 5 του Καταστατικού του ΤΑΠΙΛΤΑΤ), να λαμβάνει μέτρα 

διασφάλισης της βιωσιμότητας του Ταμείου, εφόσον αυτά 

υποδεικνύονται βάσει πορισμάτων και υποδείξεων αναλογιστικών 

μελετών που έχουν ως συνέπειες την καθήλωση ή μείωση των ήδη 

καταβαλλομένων συντάξεων, ασχέτως των όσων ορίζονται από τις 

διατάξεις του Καταστατικού του στο άρθρ. 22 παρ. 3 και χωρίς να 

είναι απαραίτητη η προηγούμενη ανάλογη καταστατική 

τροποποίηση (αρθ. 9 παρ. 1 και 12 παρ. 2 του καταστατικού). Και 

τούτο, διότι, όπως κρίθηκε αμετάκλητα με την διάταξη του αρ. 9 

παρ. 5 του ίδιου Καταστατικού, που είναι γενικότερης εφαρμογής 
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και  εκ του περιεχομένου και του σκοπού της υπερισχύει κάθε 

άλλης αντίθετης διάταξης του καταστατικού αυτού, καθιερώνεται 

και επιβάλλεται ρητά υποχρέωση στο Δ.Σ. του ΤΑΠΙΛΤΑΤ να 

πραγματοποιεί τουλάχιστον κάθε δεκαετία, αναλογιστική μελέτη, 

για να πληροφορείται την οικονομική πορεία και να λαμβάνει τα 

ανάλογα μέτρα, προς εξασφάλιση της βιωσιμότητάς του και της 

ακώλυτης εκπλήρωσης του σκοπού του. 

 

IV. ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΑΤΩΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΒΟΛΩΝ 

ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΟΥ Δ.Σ. ΚΑΙ ΤΩΝ Γ.Σ, ΕΤΩΝ 2012-2013, 

ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΥΠΟΔΕΙΞΕΩΝ 

ΚΑΙ ΠΟΡΙΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΥ 

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012  

 

Τούτων δοθέντων , το Δ.Σ. του ταμείου, σ’ εφαρμογή των προτάσεων-

υποδείξεων της Αναλογιστική Μελέτης (ΑΜ) Ιανουαρίου 2012, έλαβε, 

σε τρείς (3) φάσεις (και όχι εφάπαξ, για να αμβλυνθούν οι συνέπειες των 

μειώσεων των παροχών που υπεδείκνυε η μελέτη), αποφάσεις, για τη 

μείωση των καταβαλλόμενων συνταξιοδοτικών παροχών, ως εξής:΅ 

1. Απόφαση Γ.Σ. 10-03-2012 

Με την εν λόγω απόφαση εγκρίθηκε κατ’ αρχή η εφαρμογή της ΑΜ 

Ιανουαρίου 2012 

2. Απόφαση του Δ.Σ. της 22ας.05.2012, με την οποία 

επαναπροσδιορίσθηκε α) το ανώτατο όριο του επικουρικού 

βοηθήματος (πλαφόν) που εχορηγείτο στους συνταξιούχους μειώθηκε 

από 906,78 ευρώ στο ποσό των 600 ευρώ και β) το ύψος του 

κατώτατου επικουρικού βοηθήματος μειώθηκε στο ποσό των 200 

ευρώ (πριν ανερχόταν στα 272,03 ευρώ). Για την πρακτική εφαρμογή 

της εν λόγω απόφασης του Δ.Σ. του ΤΑΠΙΛΤΑΤ ορίστηκε όπως ο 

επανακαθορισμός όλων των εφεξής (από 01.07.2012 και εντεύθεν) 

καταβαλλομένων βοηθημάτων διαμορφωθεί μέσω της εφαρμογής της 

Κλαδικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας ΟΤΟΕ- Τραπεζών έτους 

2004, η οποία επέφερε μεσοσταθμική μείωση όλων των 

καταβαλλόμενων βοηθημάτων κατά 30% περίπου. 

• Κατόπιν αιτήσεων και αγωγών αντιδρώντων συνταξιούχων 

εκδόθηκαν οι εξής δικαστικές αποφάσεις: 

(α) 3204/2013 ΜΠΑ/ Ασφαλ. Μέτρων: Υπέρ του Ταμείου 

(β) 2018/2013 ΜΠΑ/Τακτ. Διαδ: Κατά του ταμείου 

(γ) 3297/2013 ΜΠΑ/Τακτ. Διαδ.: κατά του ταμείου 

• Η έφεση του ταμείου ΚΑΤΑ της ανωτέρω απ’ αριθ. 3297/2013 

απόφασης του ΜΠΑ εκδικάζεται ενώπιον του ΜονΕφΑθ/15ου 

Τμήματος την 15-03-2018. 

• Η έφεση του ταμείου ΚΑΤΑ της ανωτέρω υπ’ αριθ. 2018/2013 

απόφασης ΜΠΑ εκδικάζεται την 8-11-2018 ενώπιον του 15ου 

ΜονΕφΑθ/15ου Τμήματος. 
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3. Απόφαση του Δ.Σ. του ΤΑΠΙΛΤΑΤ της 17ης.04.2013, με την οποία 

καταργήθηκε, από 01.01.2013, η καταβολή επιδομάτων δώρων 

Χριστουγέννων και Πάσχα, καθώς και του επιδόματος αδείας. 

• Κατόπιν αιτήσεων και αγωγών αντιδρώντων συνταξιούχων 

εκδόθηκαν οι εξής δικαστικές αποφάσεις: 

(α) 184/2014 ΜΠΑ/ Ασφαλ. Μέτρων: Υπέρ του Ταμείου 

(β) 1/2015 ΜΠΑ/ Τακτ. Διαδ.: Υπέρ του ταμείου 

• Εκ μέρους των αντιδίκων του ταμείου έχει ασκηθεί έφεση. 

Μέχρι τώρα δεν έχει προσδιοριστεί συζήτηση αυτής. 

4. Απόφαση Γ.Σ. 05-10-2013: Επικυρώθηκαν και εγκρίθηκαν από τη 

Γ.Σ. οι ως άνω αποφάσεις του Δ.Σ. της 22-05-2012 και 17-04-2013.  

5. Απόφαση του ΔΣ της 31-10-2013, με την οποία μειώθηκαν 

μεσοσταθμικά όλα τα βοηθήματα κατά 30%, το ανώτατο όριο από 

600,00 στα 420,00 ευρώ και το κατώτατο όριο  από 200,00 στα 

150,00 ευρώ. Η εν λόγω απόφαση ανακλήθηκε από το Δ.Σ. της 28-

11-2013 και ουδέποτε εφαρμόστηκε. 

• Κατόπιν αιτήσεων και αγωγών αντιδρώντων εκδόθηκαν οι εξής 

δικαστικές αποφάσεις: 

(α) 4135/2014 ΜΠΑ/ Ασφαλ. Μέτρων: Υπέρ του Ταμείου. 

(β) 4893/2015 ΜΠΑ/ Τακτ. Διαδ: Υπέρ του Ταμείου. 

6. Απόφαση Δ.Σ. της 28-11-2013, με την οποία μειώθηκαν 

μεσοσταθμικά από 01-12-2013, όλα τα καταβαλλόμενα βοηθήματα 

κατά 35%, το ανώτατο όριο από 600,00 ευρώ στα 390,00 ευρώ και το 

κατώτατο όριο από 200 ευρώ στα  150,00 ευρώ. Για την πρακτική 

εφαρμογή της εν λόγω απόφασης του Δ.Σ. του ΤΑΠΙΛΤΑΤ ορίστηκε 

όπως ο επανακαθαρισμός όλων των εφεξής (από 01.12.2013 και 

εντεύθεν) καταβαλλομένων βοηθημάτων διαμορφωθεί μέσω της 

εφαρμογής της Κλαδικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας ΟΤΟΕ- 

Τραπεζών έτους 1994, η οποία επέφερε μεσοσταθμική μείωση όλων 

των καταβαλλόμενων  βοηθημάτων κατά 35% περίπου. 

• Κατόπιν αιτήσεων και αγωγών αντιδρώντων συνταξιούχων 

εκδόθηκαν οι εξής δικαστικές αποφάσεις: 

(α)6445/2014 ΜΠΑ/ Ασφαλ. Μέτρων: Κατά του ταμείου 

(β)5427/2015 ΜΠΑ/Τακτ. Διαδ.: Κατά του ταμείου 

(γ)5664/2015 Τακτ. Διαδ: Υπέρ του ταμείου. Με την ίδια 

απόφαση ανακλήθηκε η ως άνω 6445/2014 απόφαση 

Ασφαλ. Μέτρων του ΜΠΑ που είχε εκδοθεί σε βάρος του 

ταμείου.  

• Το ΤΑΠΙΛΤΑΤ έχει ήδη ασκήσει Έφεση κατά της ως άνω 

απόφασης 5427/2015 αλλά δεν έχει ακόμα προσδιοριστεί 

ημερομηνία συζήτησης αυτής. 

• Οι αντίδικοι του ταμείου επίσης έχουν ασκήσει Έφεση κατά 

της ως άνω απόφασης ΜΠΑ 5664/2015 αλλά δεν έχει ακόμα 

προσδιοριστεί ημερομηνία συζήτησης αυτής. 

7. Απόφαση Δ.Σ 20-12-2013, βάσει της οποίας, για λόγους κοινωνικής 

αλληλεγγύης, εξαιρέθηκαν  από τις μειώσεις των παροχών που 
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αποφασίστηκαν από το Δ.Σ. την 28-11-2013 οι συνταξιούχοι 

αναπηρίας που υπήχθησαν στην ασφάλιση του ταμείου προ της 13-

03-1991. 

• Κατόπιν αγωγής αντιδρώντων συνταξιούχων εκδόθηκε η σε 

βάρος του ταμείου ως άνω απόφαση ΜΠΑ 5427/2015, η 

οποία έχει ήδη εφεσιβληθεί από το ταμείο αλλά δεν έχει 

ακόμα προσδιοριστεί ημερομηνία συζήτησης αυτής.  

 

8. Απόφαση Γ.Σ. 01-03/24-04-2015: 

 

• ΤΟ 9ο θέμα ημερήσιας διάταξης της Γ.Σ της 01-03/24-4-2015 είχε, 

αυτολεξεί, την εξής διατύπωση: 

«Επικύρωση αρχήθεν των αποφάσεων του Δ.Σ 22-5-2012, 17-4-2013, 28-

11-2013 και 20-12-2013, οι οποίες ελήφθησαν κατ’ εφαρμογή των 

διατάξεων του αρθ. 9 παρ. 5 του καταστατικού (λήψη μέτρων 

αντιμετώπισης της βιωσιμότητας του ταμείου υποδεικνυόμενα από την 

εκπονηθείσα αναλογιστική μελέτη του Ιανουαρίου 2012, αλλά και τις 

επακολουθήσασες του Μαρτίου 2014 και Αυγούστου 2014)» 

 

• Το Δ.Σ εισηγήθηκε γραπτά στη Γ.Σ τη λήψη της εξής, αυτολεξεί, 

απόφασης: 

«Η Γ.Σ του ταμείου της 01-03-2015, αφού ενημερώθηκε από το Δ.Σ για το 

εξόχως σοβαρό για την ίδια την υπόσταση του ταμείου θέμα της 

αμφισβήτησης της νομιμότητας εφαρμογής των διατάξεων του αρθ. 9 παρ. 5 

του καταστατικού, από μερίδα παλιών συνταξιούχων που πανθομολογούμενα 

ανήκουν στην σκανδαλωδώς ευνοημένη γενεά του ταμείου, αποφασίζει τα 

εξής: 

1.  Εγκρίνει και επικυρώνει από το χρόνο λήψης τους τις αποφάσεις του 

Δ.Σ της 22-5-2012, 17-4-2013, 28-11-2013 και 20-12-2013, αφού 

θεωρεί και κρίνει αυτές καθ΄ όλα νόμιμες, έγκυρες, ισχυρές και 

επιβεβλημένες, για την αντιμετώπιση της βιωσιμότητας του ταμείου 

και τη διασφάλιση ασφαλιστικών δικαιωμάτων και στη νεότερη γενεά 

ασφαλισμένων. 

2. Εγκρίνει ανεπιφύλακτα όλες τις ενέργειες- πράξεις του Δ.Σ σχετικά με 

τους χειρισμούς του ως προς την αντιμετώπιση των συνεπειών στο 

ταμείο εξαιτίας της μη εφαρμογής της υπ΄ αριθμόν 6445/2014 

απόφασης ΜΠΑ (διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων). 

3. Απευθύνει έκκληση σ’ όλους τους ενάγοντες κατά του Ταμείου, για το 

προκείμενο ζήτημα, όπως αποσύρουν ανεπιφύλακτα και χωρίς 

οποιαδήποτε προαπαιτούμενα, όλα ανεξαίρετα τα ένδικα μέσα κατά 

του ταμείου. 

4. Θεωρεί ως καταστροφικές για το ταμείο τις συμπεριφορές που 

δυναμιτίζουν την αρχή της αλληλεγγύης των γενεών, που είναι σχέση 

αμφίδρομη και όχι μονοσήμαντη». 
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• Η ως άνω εισήγηση του Δ.Σ εγκρίθηκε με συντριπτική πλειοψηφία 

από τη Γ.Σ και κατέστη έτσι απόφαση της Γ.Σ  

• Η εν λόγω συγκεκριμένη απόφαση της Γ.Σ δεν έχει προσβληθεί μέχρι και 

σήμερα. Διαπιστώνεται λοιπόν ότι «λόγω άπρακτης παρέλευσης του 

6μήνου από τη λήξη της Γ.Σ (24-4-2015), η ως άνω απόφαση έχει 

καταστεί απρόσβλητη και ισχυρή και παράγει έννομα και έγκυρα 

αποτελέσματα έναντι πάντων (ταμείου, μελών, ασφαλισμένων, 

τρίτων). 

 

 

9. ΟΙ ΘΕΣΠΙΣΘΕΙΣΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΜΕ ΤΙΣ 

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ (ΠΟΥ 

ΙΣΧΥΕΙ ΑΠΟ 29-6-2015) 

 

• Με τη διάταξη του αρθ. 79 παρ. 3 ερμηνεύτηκε αυθεντικά η διάταξη του 

αρθ. 9 παρ. 5 του προϊσχύσαντος  καταστατικού,  με την παρατιθέμενη, 

αυτολεξεί, ρύθμιση: 

«Κατά την αληθινή έννοια του άρθρου 9 παρ.5, η αρμοδιότητα,  για 

τη λήψη των «ανάλογων μέτρων» αντιμετώπισης της βιωσιμότητας 

του ταμείου, τα οποία υποδεικνύονται μέσω των εκπονούμενων 

αναλογιστικών μελετών, ανήκει αποκλειστικά στο Δ.Σ. του ταμείου, 

τούτο δε συμβαίνει γιατί μόνο με αυτό τον τρόπο διασφαλίζεται το δίχως 

άλλο η πραγματική λήψη των εν λόγω μέτρων που είναι άκρως 

απαραίτητα για την εκπλήρωση του σκοπού του ταμείου και την 

δημιουργία βάσιμων ασφαλιστικών προσδοκιών αφενός στο σύνολο των 

ενεργών ασφαλισμένων ότι κάποτε θα πάρουν κι αυτοί σύνταξη και 

αφετέρου στο σύνολο των συνταξιούχων ότι θα συνεχίζεται απρόσκοπτα η 

καταβολή της σύνταξης τους στο μέλλον. Η εν λόγω ανάθεση 

αρμοδιότητας επελέγη ρητά επειδή οι καταστατικοί συντάκτες γνώριζαν 

ότι η λήψη των ιδίων μέτρων, μέσω καταστατικής γενικής συνέλευσης 

(για την οποία το άρθρο 99 Α.Κ. απαιτεί απαρτία του του ½ τουλάχιστο 

του συνολικού αριθμού των μελών και πλειοψηφία τουλάχιστο ¾ του 

συνολικού αριθμού των ψηφισάντων) είναι ουσιαστικά ακατόρθωτη ή 

έστω εξαιρετικά αμφίβολη, σ’ αυτή δε την περίπτωση το ταμείο θα 

κατέρρεε και θα καθίστατο αδύνατη η καταβολή των συνταξιοδοτικών 

παροχών για το σύνολο των ενεργών ασφαλισμένων και συνταξιούχων». 

• Περαιτέρω με τις κατωτέρω διατάξεις του άρθρου 39 του ισχύοντος 

τροποποιημένου καταστατικού αποσαφηνίζονται-ξεκαθαρίζονται όλα τα 

συναφή, νομικής, ασφαλιστικής και σωματειακής φύσης, αναφυόμενα 

ζητήματα. 

Ειδικότερα από τις παρ. 4 και 5 του άρθρου 39 ορίζονται, αυτολεξεί, τα 

εξής: 

« 4. Εφαρμογή και αξιοποίηση αναλογιστικών μελετών  

Το Δ.Σ. είναι υποχρεωμένο, αμέσως μετά την υποβολή σ’ αυτό των 

πορισμάτων, προτάσεων και υποδείξεων των αναλογιστικών μελετών, να 



35 
 

λαμβάνει και εφαρμόζει, ολικά ή μερικά ή συνδυαστικά, κατά την 

ανέλεγκτη κρίση του, τα προτεινόμενα προληπτικά και κατασταλτικά 

μέτρα εξυγίανσης των μακροχρόνιων οικονομικών και ασφαλιστικών 

προοπτικών του ταμείου. Τα εν λόγω μέτρα σε καμία περίπτωση δεν 

μπορούν να είναι αυστηρότερα των προτεινόμενων υπό των 

αναλογιστικών μελετών. 

Με τα εν λόγω μέτρα είναι επιτρεπτή (ακόμη και η κατά παραβίαση ή 

καταστρατήγηση άλλων διατάξεων του παρόντος καταστατικού), η 

μείωση των καταβαλλομένων συντάξεων, η μείωση του ανωτάτου και 

κατωτάτου ορίου των καταβαλλομένων συντάξεων και η κατάργηση ή η 

αναστολή καταβολής επιδομάτων και δώρων. 

5. 1)Τα πιο πάνω μέτρα εξυγίανσης και διόρθωσης της μακροχρόνιας 

οικονομικής και αναλογιστικής ισορροπίας του ταμείου θεωρούνται 

νόμιμα έστω κι αν προσκρούουν σε οποιεσδήποτε άλλες καταστατικές 

διατάξεις. Σε καμία περίπτωση τα εν λόγω μέτρα δεν μπορούν να έχουν 

αναδρομική ισχύ. 

     2)Η διάταξη της παραγράφου 4 του ίδιου άρθρου είναι γενικότερης 

εφαρμογής και στοχεύει στην εξασφάλιση της μακροχρόνιας 

βιωσιμότητας του ταμείου και της ακώλυτης εκπλήρωσης του σκοπού του 

και εκ του περιεχομένου της και του σκοπού της υπερισχύει κάθε άλλης 

αντίθετης διάταξης του καταστατικού». 
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ΟΙ ΒΕΒΑΙΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ ΣΗΜΕΙΩΘΟΥΝ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 

ΠΟΥ ΕΥΟΔΩΘΟΥΝ ΟΙ «ΕΝΔΙΚΕΣ ΑΞΙΩΣΕΙΣ» ΤΩΝ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ  

ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ Κ.ΛΠ. 

                 ΑΡΙΘΜΟΙ ΓΙΑ ΕΞΑΓΩΓΗ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΩΝ 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ 

ΕΤΟΣ

ΣΥΝΟΛΟ 

ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ 

ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31-12

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΒΑΣΕΙ 

ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Δ.Σ. ΚΑΙ Γ.Σ. 

ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ 

ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

ΙΑΝ. 2012 ΚΑΙ ΤΩΝ 

ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΩΝ 

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΩΝ ΠΟΥ 

ΙΣΧΥΣΑΝ ΑΠΟ 29-06-2015 

ΚΑΙ 10-11-2016 (Α)  

(ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 

100%)

ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΕΣ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ 

ΠΑΛΙΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ  ΤΗΝ 

ΠΛΗΡΗ   ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΤΟΥ 

ΟΠΟΙΟΥ ΕΠΙΔΙΩΚΟΥΝ ΟΙ 

ΠΑΛΙΟΙ ΕΥΝΟΗΜΕΝΟΙ 

ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ (Β)  

(ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 99%)

2012 5.014  35.300.000 ΕΥΡΩ  42.500.000 ΕΥΡΩ 7.200.000 ΕΥΡΩ

2013 5.229  25.840.000 ΕΥΡΩ  44.300.000 ΕΥΡΩ 18.460.000 ΕΥΡΩ

2014 5.751  19.220.00 ΕΥΡΩ  48.800.000 ΕΥΡΩ 29.580.000 ΕΥΡΩ

2015 6.311  19.170.000 ΕΥΡΩ  53.200.000 ΕΥΡΩ 34.030.000 ΕΥΡΩ

2016 6.341  13.020.000 ΕΥΡΩ  53.750.000 ΕΥΡΩ 40.730.000 ΕΥΡΩ

2017 6.378  10.820.000 ΕΥΡΩ  54.100.000 ΕΥΡΩ 43.280.000 ΕΥΡΩ

ΕΚΡΟΕΣ ΤΑΜΕΙΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ

ΕΚΡΟΕΣ ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΟΥ ΘΑ 

ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΟΥΣΑΝ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΤΩΝ 

ΠΑΛΙΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ  (Β-Α)

ΣΥΝΟΛΑ 123.370.000 ΕΥΡΩ 296.650.000 ΕΥΡΩ 173.280.000 ΕΥΡΩ
 

ΛΟΙΠΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ  

• Η σημερινή περιουσία του ταμείου (με στοιχεία 31-10-2017 δηλ. σε 

τρέχουσες τιμές) είναι 177.300.000 ευρώ  

• Η βιωσιμότητα του ταμείου μας, όπως προκύπτει από τα αποτελέσματα 

της Αναλογιστικής Μελέτης κατά την 31-12-2016, φέρεται 

διασφαλισμένη μέχρι το έτος 2045, βάσει των παραδοχών της διοίκησης 

και διαχείρισης που ασκείται από την παρούσα διοίκηση, σε συνεργασία 

με τους Συλλόγους (αποτέλεσμα της οποίας είναι τα σημερινά 

αποθεματικά μας ύψους 177.300.000 ευρώ). 

• Οι παλιοί υπερευνοημένοι συνταξιούχοι που δήθεν κόπτονται για τη 

βιωσιμότητα του ταμείου, στην πραγματικότητα κόπτονται 

αποκλειστικά για το στενό και προσωπικό τους συμφέρον, 
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αδιαφορώντας εξοργιστικά προκλητικά για τα εύλογα, λογικά και 

απόλυτα δίκαια ασφαλιστικά συμφέροντα των λοιπών μελών της ίδιας 

ασφαλιστικής ομάδας, δηλ. των ενεργών ασφαλισμένων και των 

πρόσφατων συνταξιούχων (με τις εισφορές των οποίων απήλαυσαν 

άδικα ηγεμονικές συντάξεις επί σειρά ετών….)  

• Οι παλιότεροι λοιπόν συνταξιούχοι επιδιώκουν λυσσαλέα, με σωρεία 

ένδικων μέσων (λεπτομέρειες για τα οποία παρατίθενται σε άλλα 

κεφάλαια του παρόντος ΔΑ) αφενός την επαναφορά σε ισχύ του παλιού 

καταστατικού και αφετέρου την ακύρωση όλων των αποφάσεων του 

Δ.Σ. και των Γ.Σ., βάσει των οποίων το ταμείο απέκτησε βιωσιμότητα 

μέχρι το έτος 2045. 

• Όλοι ας γνωρίζουν ότι: 

Αν ίσχυαν, από 01-07-2012, και εφεξής τα παραπάνω δεδομένα που 

κυνηγάνε με νύχια και δόντια οι παλιοί συνταξιούχοι και όλοι οι 

Συνταξιουχικοί Σύλλογοι που τους εκπροσωπούν, τον Δεκέμβριο του 

2017 το ταμείο θα είχε συνολική τρέχουσα περιουσία: (177.300.000-

173.280.000)=4.000.000 ευρώ περίπου 

• Δοθέντος ότι η χρηματοδότηση των παροχών του ταμείου δεν είναι 

εγγυημένη από οποιαδήποτε πηγή (π.χ. εργοδότες, κράτος, 

ασφαλιστική εταιρεία  που να στηρίζεται σε πολύ εύρωστο 

αντασφαλιστή κ.λπ.), αμφιβάλλει κανένας ότι το ταμείο θα κατέρρεε 

και διαλυόταν σίγουρα μέσα στον επόμενο χρόνο, δηλαδή το έτος 

2018. 

Ιδού λοιπόν, με αδιάσειστα και αδιαμφισβήτητα στοιχεία, ποιοι 

έμπρακτα επιδιώκουν τη διάλυση του ταμείου. 

Ιδού λοιπόν και ποιοι έμπρακτα έχουν αποτρέψει ένα εφιαλτικό 

τέτοιο σενάριο και μοχθούν για τη βιωσιμότητα του ταμείου και τη 

διασφάλιση των εισφορών και των συντάξεων, με πολιτική 

ασφαλιστικής δικαιοσύνης και υποδειγματικού νοικοκυρέματος της 

λειτουργίας του φορέα μας. 
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ΗΘΙΚΟΙ ΛΟΙΠΟΝ ΑΥΤΟΥΡΓΟΙ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΑΜΕΣΟΙ ΣΥΝΕΡΓΟΙ ΤΗΣ 

ΕΜΠΡΑΚΤΑ ΕΠΙΔΙΩΚΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΜΕΣΗΣ ΔΙΑΛΥΣΗΣ ΤΟΥ 

ΤΑΜΕΙΟΥ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ : 

ΟΛΟΙ ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΚΑΙ ΤΑ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΠΟΥ ΤΟΥΣ 

ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ, ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΣΥΝΕΙΔΗΤΑ ΚΑΙ ΕΝΟΡΧΗΣΤΡΩΜΕΝΑ, ΜΕ 

ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΑ ΜΕΣΑ, ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΕΠΑΝΑΦΕΡΟΥΝ ΣΕ ΙΣΧΥ 

ΤΟ ΠΑΛΙΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ, ΔΗΛΑΔΗ ΟΣΟΙ ΦΟΡΕΙΣ, ΑΠΟΔΕΔΕΙΓΜΕΝΑ ΚΑΙ 

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΑ, ΠΑΡΕΝΕΒΗΣΑΝ ΣΤΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΤΙΣ 18-05-2017 ΚΑΙ 

ΠΑΡΕΜΒΑΙΝΟΥΝ ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΣΤΗ ΔΙΚΗ ΤΗΣ 15-02-2018, ΖΗΤΩΝΤΑΣ 

ΝΑ ΕΠΑΝΕΛΘΕΙ ΣΕ ΙΣΧΥ ΤΟ ΠΑΛΙΟ ΤΑΜΕΙΟΚΤΟΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ , ΗΤΟΙ: 

▪ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΤΕΩΣ ΕΘΝΟΚΑΡΤΑΣ  

▪ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΙΟΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ 

«ΙΟΝΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ»  

▪ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΙΛΤΕ  

▪ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

▪ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΘΗΝΩΝ-EUROBANK 

▪ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 

 
 

ΤΟΥΣ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΟΥΜΕ ΣΗΜΕΡΑ  

     Αυτοί επιδιώκουν ένδικα και λυσσαλέα την επαναφορά σε ισχύ του παλιού 

καταστατικού γεγονός που αν συμβεί μαθηματικά οδηγεί το ταμείο σε κατάρρευση – 

διάλυση. Οι ίδιοι ή μέσω κλώνων τους επιδιώκουν την ακύρωση των αποφάσεων του 

Δ.Σ. ετών 2012-2013 που εξυγίαναν το ταμείο και του έδωσαν βιωσιμότητα άνω των 

25 ετών 

     Τα όσα αντίθετα (δόλια, υποκριτικά και καλυμμένα) προφορικά και γραπτά 

ισχυρίζονται είναι έπεα πτερόεντα χωρίς κανένα αντίκρισμα αφού είναι 

χονδροειδέστατα ψεύδη, αφού ποτέ δεν παραιτήθηκαν από τα συναφή ένδικα μέσα 

(έστω και από ένα….) που έχουν ασκήσει κατά του ταμείου παρά τις κατά καιρούς 

αντίθετες διακηρύξεις τους. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄ 

 

ΟΙ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΤΟΥ 

ΤΑΜΕΙΟΥ, ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΣ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ ΤΟΥ 

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ 

 

        Με αφορμή αθρόα κρούσματα κυνικής καταστρατήγησης της γενικότερης 

ασφαλιστικής νομοθεσίας, εκ μέρους ασφαλισμένων, οι οποίοι σε προφανή 

συμπαιγνία με τους εργοδότες, με κοινή τους ωφέλεια, εκμεταλλεύονται 

ορισμένα «κενά» του νόμου και καταφέρνουν να παίρνουν ταυτόχρονα 

σύνταξη από φορείς και κύριας επικουρικής ασφάλισης ενώ ταυτόχρονα 

συνεχίζουν αδιάκοπα την ασφάλισή τους στις τράπεζες (με τους ίδιους όρους 

και τον ίδιο μισθό και πολλές φορές με ταυτόχρονη λήψη της αποζημίωσης 

εθελούσιας εξόδου), με αποτέλεσμα τη προφανή περιουσιακή βλάβη των 

αρμόδιων φορέων κύριας και επικουρικής σύνταξης και του φορέα υγείας, 

στους οποίους μετακυλίεται μη αντικειμενικά οφειλόμενο σημαντικό κόστος 

και σε βάρος των οποίων δημιουργείται προφανής εισφοροδιαφυγή), η 

διοίκηση του ταμείου (που κι’ αυτό υπήρξε θύμα 50 περίπου παρόμοιων 

συμπεριφορών, για ορισμένες από τις οποίες έχουν εγερθεί και είναι σε 

εκκρεμότητα ένδικα μέσα), έκανε προφορικό και γραπτό διάβημα προς το 

ΥΕΚΑΚΑ, προς την κατεύθυνση της επίλυσης του θέματος, με νομοθετική 

παρέμβαση, η οποία πάντως ακόμα δεν έχει φανεί. 

     Παραθέτουμε το ακριβές κείμενο της εν λόγω γραπτής παρέμβασης μας για 

να κατανοήσετε με κάθε λεπτομέρεια πολύ σοβαρών διαστάσεων 

αντιμετωπιζόμενο θέμα. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ   Θ΄ 

ΤΟΜΕΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ / ΕΠΙΠΕΔΟ 

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ 

1. ΠΟΙΟΤΗΤΑ – ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ  
      Κατά την υπό κρίση περίοδο μειώθηκε σημαντικά ο μεγάλος όγκος 

αιτήσεων συνταξιοδότησης από όλες τις Τράπεζες κύρια επειδή αφενός 

μεγάλος αριθμός απασφαλιζόμενων εργαζομένων επέλεγε την επιστροφή 

εισφορών αντί της συνταξιοδοτικής παροχής και αφετέρου λόγω της μη 

συγκέντρωσης των προϋποθέσεων συνταξιοδότησης (που με το νέο 

καταστατικό προφανώς έγιναν δυσκολότερες σε σχέση με τις ισχύουσες με το 

παλιό καταστατικό) από πολλούς συναδέλφους που είχαν μικρότερες ηλικίες 

σε σχέση με τους παλιότερα αθρόα αποχωρούντες που είχαν στην 

πλειοψηφία τους θεμελιωμένα συνταξιοδοτικά δικαιώματα, αλλά και 

αφετέρου λόγω της ύφεσης που σημειώθηκε στα προγράμματα εθελούσιας 

εξόδου των συμμετεχουσών τραπεζών. 

• Η ποιότητα και ταχύτητα εξυπηρέτησης των ασφαλισμένων που αιτούντο 

σύνταξης βελτιώθηκε σε άριστο βαθμό, και οφείλετο στους εξής λόγους: 

  

 Στην εφαρμογή βελτιωμένου προγράμματος έκδοσης των 

αποφάσεων συνταξιοδότησης κατέστησε δυνατή την αυτόματη 

έκδοση των αποφάσεων, μέσα σε ελάχιστο χρόνο και στον 

επανασχεδιασμό των απαραίτητων αιτήσεων - εντύπων 

συνταξιοδότησης, την ικανοποιητική μείωση του αριθμού τους και 

την ανάρτησή τους στον διαδικτυακό τόπο του Ταμείου.  

 Τη μεταβίβαση, μέσω πρόβλεψης του Καταστατικού, των 

απαραίτητων αρμοδιοτήτων από το Δ.Σ. στις υπηρεσίες του 

Ταμείου, για τη γρηγορότερη αντιμετώπιση των προβλημάτων που 

ανακύπτουν,  

 Τέλος στη συνεχή εκπαίδευση και ουσιαστική ανταπόκριση του 

προσωπικού (παροχή πληροφοριών, παραλαβή δικαιολογητικών, 

έλεγχος αυτών, άμεση διεκπεραίωση) στην έστω μειωμένη ροή 

αιτήσεων.  

 

2. ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗ – ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ 

• Οι ασφαλισμένοι είδαν σημαντική βελτίωση στους τομείς της  

μηχανογραφικής πρόσβασης και της αμεσότερης εξυπηρέτησής τους με 

πολλά  προγράμματα και εφαρμογές που τρέχουν από την ιστοσελίδα του 

Ταμείου όπως: 

 

 Αποδείξεις συντάξεων 

 Δελτίο απογραφής ενεργών ασφαλισμένων   

 Καρτέλα εισφορών ενεργών ασφαλισμένων 

 Φορολογικές βεβαιώσεις 
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• Το Ταμείο διαθέτει αρτιότατο ηλεκτρονικό αρχείο με καταγραφή των 

αναλυτικών ασφαλιστικών στοιχείων κάθε ασφαλισμένου (π.χ. 

καταβαλλόμενες ονομαστικές εισφορές, ονομαστικές παροχές κ.λπ.) 

 

• Ήδη ετοιμάζονται  πρόγραμμα αναβάθμισης στο σύστημα έκδοσης 

αναδρομικών, με τροποποίηση του λογισμικού υπολογισμού, προσαρμογή 

των υφισταμένων προγραμμάτων προσδιορισμού, δημιουργία νέου 

προγράμματος για τον υπολογισμό δόσεων των αναδρομικών και ελέγχου, 

 

• Επίσης ήδη βρίσκεται στα σκαριά η κατασκευή και λειτουργία 

προγράμματος ατομικών μερίδων που ν’ αντιστοιχούν στην εκάστοτε 

τρέχουσα περιουσιακή κατάσταση του ταμείου κατά το εκάστοτε λήγον 

οικονομικό έτος, βάσει φυσικά άρτιας αναλογιστικής μελέτης. 

 

 

3. ΕΤΗΣΙΑ ΑΠΟΓΡΑΦΗ – ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ 

ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ  

Μία ακόμη δραστηριότητα του Ταμείου με σημαντικό όγκο εργασίας, 

απαραίτητη όμως για την ορθή λειτουργία του, είναι η ετήσια απογραφή 

των συνταξιούχων και ο έλεγχος των δικαιολογητικών τους για την 

εφαρμογή του Καταστατικού, την αποφυγή πληρωμής μη οφειλόμενων 

συντάξεων ή την αναστολή καταβολής τους κ.λπ.. Διεξάγεται το 

Φθινόπωρο κάθε έτους και έχει μηχανογραφηθεί ικανοποιητικά. 

Προσπαθούμε συνεχώς για την απλοποίησή του, χωρίς την ταυτόχρονη 

μείωση της αποτελεσματικότητάς του 

 

4. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΑΔΟΧΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

 Αναμένεται μέχρι το τέλος του έτους η ένταξη του ταμείου στο Ν. 

4225 για την διαδοχική ασφάλιση. Αυτό θα επιτρέψει την άμεση και 

γρήγορη επεξεργασία των φακέλων της διαδοχικής διότι οι κάθε 

φορέας θα καταβάλλει το τμήμα του χρόνου ασφάλισης που 

διανύθηκε σε αυτόν. 

 Υπενθυμίζεται ότι το ταμείο μας ζήτησε την υπαγωγή του στον 

Ν.4225/2114 επειδή δεν υφίστανται πλέον αλληλόχρεοι λογαριασμοί 

μεταξύ του ταμείου και των άλλων ΦΚΑ, με αποτέλεσμα να μην 

μπορεί να γίνει η εκκαθάριση των διακανονισμών, σύμφωνα με τον 

Νόμο 1405/83 

 Κατά την υπό κρίση περίοδο το ταμείο (μέχρι την οριστική επίλυση 

του θέματος της διαδοχικής) προέβη στις ακόλουθες ενέργειες: 

 

Ως απονέμων φορέας 

•   Αναζήτησε τον χρόνο ασφάλισης από τους συμμετέχοντες φορείς, το 

ποσό συμμετοχής που καταβάλλεται στον ασφαλισμένο και το ποσό 

που πρέπει να αποδοθεί στο ΤΑΠΙΛΤΑΤ βάσει του διακανονισμού 
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του Ν. 1405/83 (για τους ασφαλισμένους με πραγματική υπηρεσία 

μέχρι 7-1-2014)  

•Με απόφαση του Δ.Σ. του Ταμείου απένειμε συνταξιοδότηση με 

επιφύλαξη στους ασφαλισμένους διαδοχικής ασφάλισης και 

απέδωσε τα ποσά που προκύπτουν από τις διατάξεις του 

καταστατικού του χωρίς την προσμέτρηση των χρόνων που 

διανύθηκαν σε άλλους φορείς μέχρι την οριστικοποίηση της 

νομοθεσίας που θα πρέπει να εφαρμόζεται από το ταμείο, με 

αποτέλεσμα την καταβολή των συντάξεων και σημαντικών ποσών 

αναδρομικών στην κατηγορία των ασφαλισμένων αυτών. 

 

Ως συμμετέχων φορέας 

• έχει ολοκληρωθεί η αποστολή των ποσών συμμετοχής του 

ΤΑΠΙΛΤΑΤ βάσει του Ν. 1405/83 προς τους απονέμοντες φορείς (για 

τους ασφαλισμένους  με πραγματική υπηρεσία μέχρι την 7-1-2014 που 

είναι η ημερομηνία δημοσίευσης του Ν. 4225/2014) 

• έχει ολοκληρωθεί η ανάπτυξη του πληροφοριακού συστήματος ώστε να 

είναι άμεσα γνωστό σε ποιο στάδιο βρίσκεται ο κάθε φάκελος 

διαδοχικής και αναμένεται εντός του αμέσως προσεχούς διαστήματος η 

παράδοση των εργασιών μηχανογράφησης του υπολογισμού σύνταξης 

για τις συντάξεις που θα εκδοθούν βάσει του Ν. 1405 όσο και βάσει 

του Ν. 4225 καθώς και της έκδοσης των αποφάσεων συνταξιοδότησης. 

 

5. ΚΑΤΑΣΤΑΛΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ  ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΩΝ ΦΑΚΕΛΩΝ  

1) Το παλιό καταστατικό δεν περιείχε καμία ρύθμιση για το σοβαρότατο 

αυτό θέμα, το Δ.Σ. όμως της περιόδου 2003-2006, για πρώτη φορά στα 

χρονικά του ταμείου, αποφάσισε τη διεξαγωγή του, από εξαιρετικά 

έμπειρο στέλεχος που ήταν άριστος γνώστης των θεμάτων κοινωνικής 

ασφάλισης. Συνολικά είχαν ελεγχθεί 2700 περίπου συνταξιοδοτικοί 

φάκελοι, στους οποίους υπάρχουν τα συνταχθέντα φύλλα ελέγχου. Έκτοτε, 

μέχρι και σήμερα κανένας κατασταλτικός έλεγχος δεν έγινε. Έτσι σήμερα 

(6.400-2.700) = 3.700 συνταξιοδοτικοί φάκελοι περίπου δεν έχουν 

υποστεί κατασταλτικό έλεγχο. 

2)   Η παρ. 4 του άρθ. 17 του νέου καταστατικού μας ορίζει τα εξής: 

«Κατά τακτά χρονικά διαστήματα, το Δ.Σ., κατά την κρίση του, 

αναθέτει σε ανεξάρτητο φορέα (οπωσδήποτε μη εμπλεκόμενο με 

οποιαδήποτε ιδιότητα στις διαδικασίες της συνταξιοδότησης) το έργο 

του κατασταλτικού ελέγχου των συνταξιοδοτικών φακέλων». 

3) Επειδή διάχυτο και καθολικό είναι το αίτημα των ασφαλισμένων για 

διαφάνεια και νομιμότητα, το Δ.Σ. αμέσως μόλις παγιωθεί οριστικά 

το νέο καταστατικό και συνταξιοδοτικό καθεστώς θα προχωρήσει 

στην υλοποίηση της ως άνω καταστατικής υποχρέωσής του. 
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6. ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΡΗΣΗΣ ΑΡΧΕΙΟΥ - ΑΔΕΙΑ  ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΡΧΕΙΟΥ ΜΕ ΕΥΑΙΣΘΗΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ 

• Το Δ.Σ., κατ’ εφαρμογή της σχετικής νομοθεσίας (Ν. 2472/1997 κ.λπ.), 

προέβη σ’ όλες τις απαραίτητες ενέργειες προς την ΑΠΔΠΧ και 

επιτυχώς ολοκλήρωσε τις διαδικασίες: α) γνωστοποίησης τήρησης 

αρχείου και β) λήψης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας αρχείου με 

ευαίσθητα δεδομένα (α/α Μητρώου Αδειών 1556/17-09-2015). 

• Το Δ.Σ. τηρώντας ευλαβικά την ισχύουσα νομοθεσία δεν ενέδωσε σε 

οποιαδήποτε αιτήματα συνταξιουχικών κυρίως σωματείων για 

γνωστοποίηση διαφόρων στοιχείων μελών τους κ.λπ. 

 

 

7. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 

• Το προσωπικό του ταμείου κατά την υπό κρίση περίοδο απαρτίζετο από   

11   υπαλλήλους (Δ/ντή, δύο (2) Προϊσταμένους Τμήματος Συντάξεων, 1 

Προϊσταμένη Τμήματος Εισφορών, 1 Λογιστή Α΄ Τάξεως, 4 υπαλλήλους 

του τμήματος συντάξεων και 2 υπαλλήλους του Τμήματος Γραμματείας. 

• Οφείλουμε και μέσω του παρόντος Απολογισμού να εκφράσουμε την 

πλήρη ικανοποίησή μας, για τις ικανότητες, την υπηρεσιακή επάρκεια και 

την ευσυνειδησία όλου του προσωπικού, που συντέλεσαν σημαντικά στην 

υλοποίηση του πλούσιου έργου του Δ.Σ.  

 

 

8. Ο ΙΣΤΟΤΟΠΟΣ ΜΑΣ 

• ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ 

ΠΡΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ ΜΑΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ - ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ 

ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Γ.Σ ΚΑΙ Δ.Σ. 

• Λειτουργούμε πλέον, ένα άρτιο οργανωμένο ιστότοπο (site), από τον 

οποίο όλοι οι ασφαλισμένοι αντλούν άμεση και  υπεύθυνη ενημέρωση για 

όλα τα ζητήματα της επικουρικής τους σύνταξης, αλλά και για τα 

γενικότερα θέματα που απασχολούν το Ταμείο.  

• Με το νέο καταστατικό ο ιστότοπος θεσμοθετήθηκε (αρθ. 75, 12 και 16) 

και έτσι καθιερώθηκε η δημοσιότητα των αποφάσεων γενικότερου 

ενδιαφέροντος και των  αξιοσημείωτων δράσεων των οργάνων 

διοίκησης. 

• Το Δ.Σ. τήρησε στο έπακρο τις απορρέουσες από την ως άνω καταστατική 

διάταξη υποχρεώσεις του.  

 

9. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ 

• Από τις διατάξεις του ισχύοντος τώρα νέου τροποποιημένου καταστατικού 

προβλέπεται και οριοθετείται η κατάρτιση σειράς Κανονισμών (π.χ 
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Ασφάλισης, Πειθαρχικών Υποθέσεων, Εσωτερικής Υπηρεσίας, 

Συντάξεων, Δημοψηφισμάτων κ.λπ.), ορισμένων υποχρεωτικών και 

άλλων προαιρετικών. 

• Αν και έχουν αρχίσει οι προεργασίες κατάρτισής τους, εν τούτοις το όλο 

έργο δεν προχώρησε λόγω των δικαστικών εκκρεμοτήτων. 
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10. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ 

ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ 

ΣΕ ΑΙΤΟΥΝΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ 

 

• Από τον Ιούνιο του 2016 μέχρι και το μήνα Οκτώβριο 2017 

διεκπεραιώθηκαν 450 αιτήσεις επιστροφής εισφορών και εκταμιεύτηκε 

ποσό 6.600.000 ευρώ περίπου 

• Εκκρεμεί ακόμα η διεκπεραίωση πολύ μικρού αριθμού (κάτω των 10) 

αιτήσεων συνολικού ποσού: 150.000 ευρώ περίπου. 

• Από την έναρξη λειτουργίας του ταμείου και μέχρι και τον Οκτώβριο 

2017: Διεκπεραιώθηκαν συνολικά 4.134 αιτήσεις και στους 

αντίστοιχους ασφαλισμένους αποδόθηκαν οι κατά το καταστατικό 

οριζόμενες συνολικές εισφορές που βαρύνουν ατομικά τον 

εργαζόμενο, συνολικού ύψους 26.100.000 ευρώ. 



46 
 

 

11. ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ 

• Εκδόθηκαν και αναρτήθηκαν στο site είκοσι ένα (21) ενημερωτικές 

Ανακοινώσεις και μηνύματα. 

• Εκδόθηκαν και στάλθηκαν ταχυδρομικά στις διευθύνσεις κατοικίας όλων 

των μελών και των ασφαλισμένων και συνταξιουχικών έξι (6) 

ενημερωτικά φυλλάδια. 

12. ΕΛΕΓΧΟΣ ΟΡΘΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟΔΙΔΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΦΟΡΟΚΡΑΤΗΣΕΩΝ 

ΑΠΟ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ  

Ο έλεγχος  των τραπεζών για τις εισφορές και κρατήσεις που πρέπει να 

αποδίδουν κατ’ έτος ενεργείται από το Λογιστήριο του Ταμείου. Η  εξέλιξη 

του ελέγχου απεικονίζεται στον παρακάτω πίνακα: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Το Δ.Σ. και κατά την υπό κρίση περίοδο δραστηριοποιήθηκε για την 

υλοποίηση των στόχων του, δρώντας και με διαπραγματεύσεις και με 

ένδικα μέσα,  για να γίνει εφικτός ο ευχερής έλεγχος της ορθότητας των 

αποδιδόμενων εισφοροκρατήσεων απ’ όλες τις Τράπεζες και να 

λαμβάνονται τα ανάλογα μέτρα για την είσπραξη των απαιτήσεών μας. 

• Επιγραμματικά η κατάσταση σήμερα που έχει διαμορφωθεί, κατά 

τραπεζική επιχείρηση, ως εξής: 

1) Για την Τράπεζα «Efg- Εurobank Ergasias»: Το Ταμείο μετά την 

ολοκλήρωση των ελέγχων κατέληξε στη δικαστική διεκδίκηση μη 

ΤΡΑΠΕΖΑ 
ΔΙΕΝΕΡΓΗΘΕΙΣ 

ΕΛΕΓΧΟΣ 

ALPHA BANK 
Μέχρι και τη 
χρήση 2006 

EFG-EUROBANK 
ERGASIAS 

Μέχρι και τη 
χρήση 2011 

ΑΤΤΙΚΗΣ 
Μέχρι και τη 
χρήση 2015 

ΕΓΝΑΤΙΑ (τώρα 
Πειραιώς)  

Μέχρι και τη 
χρήση 2005 

ΕΤΕΒΑ 
Μέχρι και τη 
χρήση 2003 

ΕΘΝΙΚΗ ΑΕ ΔΙΟΙΚ 
& ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΣ-
ΕΘΝΟΚΑΡΤΑ 
(ΕΤΕ) 

Εκκρεμεί ο 
έλεγχος των 

χρήσεων 2004-
2010 

ΠΕΙΡΑΙΩΣ 
Μέχρι και τη 
χρήση 2002 
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αποδοθεισών εισφοροκρατήσεων ύψους 4,34 εκατ. ευρώ. Αναμένεται η 

έκδοση των δικαστικών αποφάσεων. 

2) Για την Τράπεζα «Αlpha Bank» το ταμείο για τις χρήσεις 2007, 2008, 

2009 και 2010 ύστερα από έλεγχο που διενήργησε δεν κατάφερε να 

καταλήξει σε ασφαλές αποτέλεσμα γιατί η Τράπεζα τους χορήγησε ελλιπή 

στοιχεία. Οι προσπάθειες ανεύρεσης λύσης συνεχίζονται αμείωτες. 

3) Στην Τράπεζα «Εθνική» για τον έλεγχο των χρήσεων από το 2004 έως 

και 2010 το Ταμείο ζήτησε τις οριστικές δηλώσεις ΦΜΥ και η Τράπεζα 

τους χορήγησε τις ατομικές βεβαιώσεις των ασφαλισμένων. Το Ταμείο 

έχει καταθέσει εξώδικο για μη επίδειξη «κρίσιμων» στοιχείων και 

προχωράει σε αγωγή κατά της Τράπεζας. 

4) Στην Τράπεζα «Αττικής» για τον έλεγχο των χρήσεων από 2006 έως και 

2011 το Ταμείο έχει καταθέσει αγωγή για μη επίδειξη στοιχείων. 

Πρωτόδικα απορρίφθηκε αλλά το εφετείο με την υπ’ αριθ. 4940/2015 

απόφασή του, δικαίωσε το ταμείο. 

• Σε υλοποίηση της εν λόγω απόφασης το Ταμείο ζήτησε και πήρε από 

την Τράπεζα τις καταστάσεις που ζήτησε και διεξάγει έλεγχο αυτών για 

να καταλήξει σε ακριβείς υπολογισμούς τυχόν μη αποδοθεισών 

εισφοροκρατήσεων. Κατόπιν των διενεργηθέντων ελέγχων η Τράπεζα 

υποχρεώθηκε και μας κατέβαλε τα εξής ποσά: 

• Για τα έτη 2006 έως και 2013: Ποσό 385.000 ευρώ 

• Για το έτος 2014                      : Ποσό 154.500 ευρώ 

• Για το έτος 2015                     : Ποσό 159.200 ευρώ 

• Επίσης το Ταμείο έχει καταθέσει αγωγές για μη απόδοση εισφορών 

λόγω stock options σε ALPHA BANK και ΠΕΙΡΑΙΩΣ. Οι αγωγές μας 

συζητήθηκαν και αναμένεται η έκδοση αποφάσεων  

• Το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζει το Ταμείο για τον έλεγχο 

των εισφορών είναι ότι δεν υπάρχει νόμιμο πλαίσιο που να επιβάλλει 

τον έλεγχο στις Τράπεζες, τα επανειλημμένα διαβήματα που έχουμε 

κάνει προς το  Υπουργείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Έτσι οι Τράπεζες 

δεν  μας δίνουν ορθά και ακριβή αλλά ανακριβή ή πλασματικά στοιχεία, 

τα οποία ουσιαστικά καθιστούν τον έλεγχο αναποτελεσματικό ή/και 

ανέφικτο. 

• Οι επίμονες και συστηματικές ενέργειες του Δ.Σ. προς την κατεύθυνση 

επίτευξης του στόχου της ορθής απόδοσης των εισφοροκρατήσεων εκ 

μέρους των τραπεζών θα συνεχιστούν με κάθε διαθέσιμο τρόπο. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι΄ 

ΤΟΜΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

1. Η ευρύτερη οικονομική κατάσταση 

Το οικονομικό περιβάλλον χαρακτηρίζεται από έντονη ρευστότητα και 

αβεβαιότητα. 

     Το επίπεδο ενός τέτοιου ελέγχου είναι ένα χρησιμότατο εργαλείο στα 

χέρια της Ελεγκτικής Επιτροπής, που είναι το αρμόδιο, σύμφωνα με το 

καταστατικό, όργανο ελέγχου. 

    Εκτός από τον διενεργούμενο έλεγχο, οι ορκωτοί ελεγκτές προβαίνουν 

και σε σημαντικές υποδείξεις και προτάσεις που βελτιώνουν σημαντικά τις 

λειτουργίες του Ταμείου. 

    Δεν είναι λίγες οι φορές που συνεργάτης της εταιρείας, ήλθε στα 

γραφεία του Ταμείου, προκειμένου να συνεργαστεί με το Προεδρείο και 

τις υπηρεσίες για διάφορα θέματα που ανακύπτουν όπως: 

➢ Λογιστική μεταχείριση διαφόρων πολύπλοκων χρηματοοικονομικών 

πράξεων. 

➢ Αξιολόγηση διαφόρων επενδυτικών προϊόντων από φοροτεχνική άποψη. 

➢ Υποδείξεις για την ορθότερη και σύμφωνα με το Κλαδικό Λογιστικό 

Σχέδιο λογιστική απεικόνιση των δεδομένων του Ταμείου. 

➢ Προτάσεις για ορθότερη αλλά και πιο αποτελεσματική εκτέλεση 

διαφόρων εργασιών γραφείου. 

Η εταιρεία συντάσσει κάθε χρόνο, πολυσέλιδη έκθεση με αναλυτικές 

παρατηρήσεις, τις οποίες το Ταμείο συζητά με τις υπηρεσίες του και 

λαμβάνει τα ανάλογα μέτρα. Με αυτό τον τρόπο, επιτυγχάνονται συνεχώς 

και σε ετήσια βάση σημαντικότατες βελτιώσεις στο επίπεδο των εργασιών 

και της εύρυθμης και αποτελεσματικής λειτουργίας του φορέα μας. 

Κατά την παρούσα χρήση του οικονομικού έτους 2016 πέραν των 

διενεργούμενων πλειοδοτικών διαγωνισμών για τοποθετήσεις των 

διαθεσίμων κεφαλαίων μας σε προθεσμιακές καταθέσεις Τραπεζών και της 

επένδυσης στην Τράπεζα Αττικής δεν έγινε καμία άλλη επένδυση. 
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2. Επιτευχθείσες αποδόσεις 

Η οικονομική συγκυρία δεν ευνόησε την επίτευξη αξιόλογων 

αποδόσεων των χρηματοοικονομικών προϊόντων του χαρτοφυλακίου 

μας. 

Επισυνάπτεται πίνακας για την άντληση συμπερασμάτων. 

 

 

 

3. ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΝΟΙΚΟΚΥΡΟΣΥΝΗ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ –Ο ΕΝΔΕΛΕΧΗΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΑΣ ΑΠΟ 

ΟΡΚΩΤΟΥΣ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΤΟΥ Σ.Ο.Λ. 

 

• Καθιερώθηκε ο υποχρεωτικός, ετήσιος έλεγχος των οικονομικών μας 

καταστάσεων και της νομιμότητας της διαχείρισης από ΟΕΛ του ΣΟΛ 

• Ο έλεγχος διαρκεί τουλάχιστον δύο μήνες και πραγματοποιείται από 

ειδικευμένα στελέχη της ελεγκτικής εταιρίας. Περιλαμβάνει δε: 

➢ Έλεγχο όλων των Λογιστικών βιβλίων και παραστατικών, καθώς και 

των βιβλίων Πρακτικών Συνεδριάσεων Δ.Σ κ.λπ. εγγράφων στοιχείων. 

➢ Απογραφή περιουσιακών στοιχείων. 

➢ Έλεγχο όλων των τίτλων ιδιοκτησίας. 

➢ Έλεγχο και επαλήθευση των τίτλων του χαρτοφυλακίου του Ταμείου. 

➢ Έλεγχο ασφαλιστηρίων συμβολαίων και συμβάσεων. 

➢ Διασταύρωση όλων των πράξεων του Ταμείου με αντίστοιχες 

αποφάσεις των κατά περίπτωση αρμόδιων οργάνων. 

➢ Αντιπαραβολή των στοιχείων με αυτά που υπάρχουν στο «Αποθετήριο», 

στον θεματοφύλακα και στις διάφορες Α.Ε.Δ.Α.Κ 

ΑΠΟΔΟΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ από 2006-2016 

Α/Α ΕΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΠΟΔΟΣΗ ΠΟΣΟΣΤΟ 

1 2006 381.808.174,68 12.640.298,89 3,31 

2 2007 386.375.379,07 15.033.098,78 3,89 

3 2008 395.960.259,41 15.766.097,42 3,98 

4 2009 393.407.423,35 12.535.788,84 3,19 

5 2010 392.003.218,05 12.969.390,39 3,31 

6 2011 387.537.263,26 15.261.052,32 3,94 

7 2012 346.872.585,68 6.427.973,00 1,85 

8 2013 303.428.898,44 4.553.888,79 1,50 

9 2014 292.740.281,86 3.312.444,60 1,14 

10 2015 230.491.080,46 2.513.020,34 1,09 

11 2016 238.273.050,96 1.876.498,34 0,79 
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12)Βάσει όλων των ως άνω στοιχείων και δεδομένων η διοίκηση του 

Ταμείου, δρώντας εντός των επιτρεπτών καταστατικών ορίων, προέβη 

στην ως άνω, μακροχρόνιου οικονομικού και στρατηγικού χαρακτήρα 

επένδυση, έχοντας ως μοναδικό γνώμονα την εξυπηρέτηση των 

συμφερόντων του Ταμείου και των ασφαλισμένων του. Με την 

διαγραφόμενη τότε (Δεκέμβριος 2015) «βίαιη» υπαγωγή μας στο ΕΤΕΑ 

να είναι προ των πυλών και να είναι βέβαιος ο κίνδυνος αφενός της 

εξαφάνισης των ολικών δικαιωμάτων του Ταμείου και της υφαρπαγής της 

περιουσίας του και αφετέρου της ολικής απώλειας κάθε ασφαλιστικού 

δικαιώματος για όλους τους ενεργούς ασφαλισμένους και συνταξιούχους 

του Ταμείου, η διασφάλιση της αυτόνομης πορείας του Ταμείου 

αποτελούσε υπέρτατο καθήκον για τη διοίκηση. 

 

4. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ ΤΟΥ 

ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΜΑΣ. 

• Το Δ.Σ. ήδη το απασχολεί πολύ σοβαρά το ζήτημα της ουσιαστικής 

βελτίωσης των αποδόσεων του χαρτοφυλακίου μας και εντός των 

επιτρεπόμενων από το καταστατικό ορίων αναζητά λύσεις και 

διεξόδους για να βελτιώσει την απόδοση των περιουσιακών στοιχείων 

του Ταμείου. 

• Στα πλαίσια αυτά έχει  ήδη γίνει μία πρώτη πολύ σοβαρή αξιολόγηση 

του χαρτοφυλακίου των Α/Κ με τη συνεργασία της Επενδυτικής 

Επιτροπής και στη συνέχεια αν κριθεί σκόπιμη και ωφέλιμη θα 

επιδιωχθεί η αναδιάρθρωση τους, αυστηρά μέσα στα επιτρεπόμενα 

από το καταστατικό όρια. Επίσης έχει  μπει στα σκαριά η διερεύνηση 

της ενεργοποίησης των διατάξεων είτε  για την ολική ή μερική 

επαγγελματική διαχείριση είτε μέσω των καταστατικών ρυθμίσεων 

για σύσταση δικών μας Α/Κ κλπ (σ’ εφαρμογή των διατάξεων της 

παρ. 4 του άρθρου 9). 

 

5. ΠΑΡΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΚΑΤΩΤΕΡΩ: 

 

• ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΑ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ 

• Ο ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2017 

• Η ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  

• ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

• ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΕΧΟΥΣΑ 

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΜΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

31-10-2017  





ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ

Α. ΕΣΟΔΑ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

2017

Ι. Έσοδα  από ασφαλιστικές  εισφορές :

1. Εισφορές  εργοδοτών (Τραπεζών) 5.714.000,00

2.Εισφορές  ασφαλισμένων ( εν ενεργεία) 4.286.000,00

3.Εξαγορές  προϋπηρεσίας   εξελθόντων 15.000,00

ΣΥΝΟΛΟ 10.015.000,00

ΙΙ.Έσοδα  παρεπομένων  ασχολιών

Διάφορα  έσοδα 145.000,00

ΙΙΙ. Έσοδα  Κεφαλαίων :

1.Μερίσματα  μετοχών 145.000,00

2.Τόκοι  Ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου 1.336.000,00

3.Τόκοι  καταθέσεων Τραπεζών 227.000,00

5.Έσοδα προηγουμένων χρόνων 35.000,00

ΣΥΝΟΛΟ 1.743.000,00

ΓΕΝΙΚΟ  ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (ΑΙ+ΑΙΙ+ΑΙΙΙ) 11.903.000,00

Β. ΕΞΟΔΑ

Ι. Παροχές:

1.Συντάξεις επικουρικής ασφάλισης: 11.700.000,00

ΣΥΝΟΛΟ 11.700.000,00

ΙΙ.Αμοιβές  και έξοδα τρίτων:

1.Αμοιβές  Νομικών 100.000,00

2.Αμοιβές ελευθ. Επαγγελματιών 35.000,00

3.Αμοιβές λοιπών φυσικών προσώπων που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες 100.000,00

4.Επιστροφές εισφορών 4.750.000,00

5.Μισθοι & εξοδα προσωπικού 30.000,00

ΣΥΝΟΛΟ 5.015.000,00

ΙΙΙ.Παροχές τρίτων:

1.Φωτισμός 7.500,00

2.Ύδρευση 300,00

3.Ταχυδρομικά 7.000,00

4.Τηλεφωνικά 18.000,00

5.Ασφάλιστρα 2.750,00

6.Ενοίκια 15.300,00

7.Συντηρήσεις και επισκευές  τηλ.μέσων, επίπλων , λοιπού εξοπλισμού 2.000,00

8.Λοιπές παροχές  από τρίτους 105.000,00

ΣΥΝΟΛΟ 157.850,00

IV.Διάφορα  έξοδα:

1.Οδοιπορικά 10.000,00

2.Εκτυπώσεις , εκδόσεις ,βιβλιοδετήσεις 4.000,00

3..Δαπάνες  καθαρισμού  γραφείων 8.500,00

4.Φόροι - Τέλη 40.000,00

5. Έξοδα  εκλογών-Γ.Σ. 10.000,00

6.Λοιπά  γενικά  έξοδα 90.000,00

Γραφική  ύλη 27.000,00

Κοινόχρηστα 28.000,00

7. Τόκοι & συναφή έξοδα 800,00

ΣΥΝΟΛΟ 218.300,00

V.ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΧΡΕΩΓΡΑΦΩΝ  

1.Προβλέψεις υποτίμησης χρεωγράφων   *  

VI.Aποσβέσεις Παγίων  στοιχείων:

1.Αποσβέσεις κτιρίων- εγκαταστάσεων & λοιπού εξοπλισμού 43.000,00

2.Αποσβέσεις ζημίας ΟΕΔ βάσει PSI 1.030.000,00

ΣΥΝΟΛΟ 1.073.000,00

ΓΕΝΙΚΟ  ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ (ΒΙ+ΒΙΙ+ΒΙΙΙ+ΒIV+ BV) 18.164.150,00

ΖΗΜΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ  (Α-Β)

ΚΑΘΑΡΑ  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ  ΠΡΟ ΦΟΡΩΝΖΗΜΙΑ -6.261.150,00

Πλέον φόρος  εισοδήματος

ΕΛΛΕΙΜΜΑ  ΧΡΗΣΕΩΣ μεταφερθέν στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ  ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ -6.261.150,00

Αθήνα, 30  Ιανουαρίου 2017

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΟΥ ΔΣ Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Ο  ΤΑΜΙΑΣ Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

              Μ.ΠΕΤΡΑΚΗΣ Α. ΜΑΝΤΖΑΒΑΣ Δ. ΤΣΙΑΚΟΥΛΙΑΣ Γ. ΚΟΠΑΝΑΣ

          Μ 091937 ΑΒ 665389 Κ 807887 ΑΔΤ ΑΒ229429

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2017



ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ

                                                                                    ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ  ΕΠΙ  ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΚΑΙ  ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ  ΧΡΗΣΕΩΣ   2016
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Α. ΕΣΟΔΑ
ΠΟΣΑ ΠΟΣΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΧΡΗΣΗΣ  2016 ΧΡΗΣΗΣ  2015 2017

Κατά τη χρήση 2016 πραγματοποίηθηκαν συνολικά έσοδα   31.771.640,97 €

έναντι  €  της προηγούμενης  χρήσεως με την  παρακάτω ανάλυση:13.462.868,32 της προηγουμένης χρήσης 0

Ι. Έσοδα  από ασφαλιστικές  εισφορές : 0

1. Εισφορές  εργοδοτών (Τραπεζών) 5.879.465,08 6.072.071,97 5.714.000,00

2.Εισφορές  ασφαλισμένων ( εν ενεργεία) 4.322.490,19 4.496.767,31 4.286.000,00

3.Εξαγορές  προϋπηρεσίας   εξελθόντων 17.371,25 25.688,79 15.000,00

ΣΥΝΟΛΟ 10.219.326,52 10.594.528,07 10.015.000,00

ΙΙ.Έσοδα  παρεπομένων  ασχολιών 0,00

Επιστρ. Αχρεωστητως καταβλ/σες  συντάξεις 14.855,13

Εσοδα  κρατήσεων  ΕΑΣ 163.325,50 355.319,91 145.000,00

Eσοδα  από  επιστρ.  φόρων  103.079,64

Εσοδα  προηγ/νων  χρόνων 35.000,00

εσοδα από  αχρησ/τες αποσβέσεις  ΟΕΔ 19.394.555,84

σύνολον 19.675.816,11 355.319,91 180.000,00

ΙΙΙ. Έσοδα  Κεφαλαίων :   

1.Μερίσματα  μετοχών 142.273,06 120.260,48 145.000,00

2.Τόκοι  Ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου 1.336.584,99 942.224,94 1.336.000,00

3.Τόκοι  καταθέσεων Τραπεζών 397.640,29 1.450.534,92 227.000,00

ΣΥΝΟΛΟ 1.876.498,34 2.513.020,34 1.708.000,00

ΓΕΝΙΚΟ  ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (ΑΙ+ΑΙΙ+ΑΙΙΙ) 31.771.640,97 13.462.868,32 10.641.750,00

0

Ι. Παροχές: 0

1.Συντάξεις επικουρικής ασφάλισης: 13.016.884,66 19.169.329,30 11.700.000,00

ΣΥΝΟΛΟ 13.016.884,66 19.169.329,30 11.700.000,00

ΙΙ.Αμοιβές  και έξοδα τρίτων: 0

1.Αμοιβές  Νομικών 92.367,00 222.659,01 100.000,00

2.Αμοιβές ελευθ. Επαγγελματιών 31.474,87 34.109,57 35.000,00

3.Αμοιβές λοιπών φυσικών προσώπων που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες 99.647,11 124.608,10 100.000,00

4.Επιστροφές εισφορών 3.223.004,90 1.876.864,65 4.750.000,00

5. Μισθοί & έξοδα προσωπικού 26.849,44 9.814,16 30.000,00

ΣΥΝΟΛΟ 3.473.343,32 2.268.055,49 5.015.000,00

ΙΙΙ.Παροχές τρίτων: 0

1.Φωτισμός 7.160,82 7.493,00 7.500,00

2.Ύδρευση 259 261,00 300,00

3.Ταχυδρομικά 5.947,62 18.148,85 7.000,00

4.Τηλεφωνικά 18.823,51 15.773,19 18.000,00

5.Ασφάλιστρα 1.652,55 1.018,46 2.750,00

6.Ενοίκια 15.229,20 13.830,60 15.300,00

7.Συντηρήσεις και επισκευές  τηλ.μέσων, επίπλων , λοιπού εξοπλισμού 322,40 66,42 2.000,00

8.Λοιπές παροχές  από τρίτους 213.047,47 129.826,82 105.000,00

ΣΥΝΟΛΟ 262.442,57 186.418,34 157.850,00

IV.Διάφορα  έξοδα: 0

1.Οδοιπορικά 10.375,91 7.682,78 10.000,00

2.Εκτυπώσεις , εκδόσεις ,βιβλιοδετήσεις 2.851,67 5843,47 4.000,00

3.Γραφική  ύλη 26.122,60 43.271,43 27.000,00

4.Κοινόχρηστα 28.832,60 28.445,21 28.000,00

5..Δαπάνες  καθαρισμού  γραφείων 8.206,50 8.118,00 8.500,00

6.Φόροι - Τέλη 29.163,76 77.021,13 40.000,00

7. Έξοδα  εκλογών-Γ.Σ. 7.059,78 72.719,33 10.000,00

8.Δικαστικά έξοδα 17207,66 14890,23 15.000,00

9.Ζημία  από  αποτίμηση  χρεωγράφων 21.438.130,33 0

10.εξοδα  τροποπ.  Καταστατκού  8954,4

11.Λοιπά  γενικά  έξοδα 74.097,51 67.967,91 75.000,00

12. Τόκοι & συναφή έξοδα 808,23 622,02 800,00

ΣΥΝΟΛΟ 21.642.856,55 355.535,91 218.300,00

V.ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΧΡΕΩΓΡΑΦΩΝ 0,00

   

ΣΥΝΟΛΟΝ   

V.Aποσβέσεις Παγίων  στοιχείων: 0

1.Αποσβέσεις κτιρίων- εγκαταστάσεων & λοιπού εξοπλισμού 43.676,21 46.764,89 43.000,00

Αποσβέσεις ζημιίας ΟΕΔ βάσει PSI 1.043.692,33 3.287.590,30 1.030.000,00

1.087.368,54 3.334.355,19 1.073.000,00

ΓΕΝΙΚΟ  ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ (ΒΙ+ΒΙΙ+ΒΙΙΙ+ΒIV+ BV) 39.482.895,64 25.293.694,23 18.164.150,00

ΖΗΜΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ  (Α-Β) 0,00  

ΚΑΘΑΡΑ  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΖΗΜΙΑ) ΧΡΗΣΕΩΣ  ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ -7.711.254,67 11.830.825,91 -6.261.150,00

Μείον φόρος  εισοδήματος 0,00

ΕΛΛΕΙΜΜΑ ΧΡΗΣΕΩΣ μεταφερθέν στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ  ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ -7.711.254,67 11.830.825,91 -6.261.150,00

0

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜ.        Ο  ΤΑΜΙΑΣ Ο  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΜΑΝ. ΠΕΤΡΑΚΗΣ Α . ΜΑΝΤΖΑΒΑΣ     Δ. ΤΣΙΑΚΟΥΛΙΑΣ Γ. ΚΟΤΟΠΟΥΛΗΣ Γ.ΚΟΠΑΝΑΣ







ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΞΙΑ EURO ΠΟΣΟΣΤΟ %

ΟΜΟΛΟΓΑ  ΕΛΛ.ΔΗΜΟΣΙΟΥ 30.293.451,59        18,11%

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣ. 32.042.840,00        19,15%

ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ 1.565.092,12          0,94%

ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 94.536.697,10        56,50%

ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 8.875.962,63          5,30%

ΣΥΝΟΛΟ 167.314.043,44      100,00%

ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟ ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ 31-12-2016 ΜΕ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΤΙΜΕΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ  ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ

18,11%

19,15%

0,94%

56,50%

5,30%

ΟΜΟΛΟΓΑ  ΕΛΛ.ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣ. ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ



ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΞΙΑ EURO ΠΟΣΟΣΤΟ %

ΟΜΟΛΟΓΑ  ΕΛΛ.ΔΗΜΟΣΙΟΥ 30.293.451,59               18,11%

Α/Κ  ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ 60.269.452,23               36,02%

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΟΛΟΓΩΝ 90.562.903,82           54,13%

ΜΕΤΟΧΕΣ  ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 8.875.962,63                 5,30%

Α/Κ  ΜΕΤΟΧΩΝ 11.931.288,32               7,13%

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ 20.807.250,96           12,44%

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΕΣ  ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ 32.042.840,00               19,15%

ΤΑΜΕΙΑΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ 5/1/2017 1.565.092,12                 0,94%

Α/Κ ΔΙΑΧΕΙΡ.  ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ 22.335.956,55               13,35%

ΣΥΝΟΛΟ  ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ 55.943.888,67           33,44%
100,00%

ΣΥΝΟΛΟ 167.314.043,44         100,00%

ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟ ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ 31-12-2016 ΜΕ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΤΙΜΕΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ  ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ

18%

36%

5%
7%

19%

1%
14%

ΟΜΟΛΟΓΑ  ΕΛΛ.ΔΗΜΟΣΙΟΥ

Α/Κ  ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ

ΜΕΤΟΧΕΣ  ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

Α/Κ  ΜΕΤΟΧΩΝ

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΕΣ  ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ

ΤΑΜΕΙΑΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ 5/1/2017

Α/Κ ΔΙΑΧΕΙΡ.  ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ



ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ

ΕΣΟΔΑ 

(ΣΕ ΧΙΛΙΑΔΕΣ EURO) 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

ΕΙΣΦΟΡΕΣ

(ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 

& ΤΡΑΠΕΖΩΝ) 17.649,61      17.760,70      17.280,04    19.606,23    18.667,00   19.372,92    20.437,39 20.354,30 21.079,34 20.396,12 19.367,37 17.531,69 15.648,89 12.871,23 10.568,90 10.201,96

ΕΞΑΓΟΡΕΣ 313,99           263,26           444,85 127,94 174,36 103,73 213,40 67,60 51,10 144,82 66,40 82,70 104,50 105,80 25,69 17,37

ΕΣ.ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΛΠ. 29.718,47      13.600,76      8105,82 14246,01 12.988,94 12.789,87 15.190,50 15.766,10 12.735,37 13.155,46 15.373,01 6.549,12 4.553,89 3.345,50 2.513,04 1.876,50

ΑΠΟΤΙΜΗΣΕΙΣ ΧΡΕΩΓΡ. 18.396,01 281,26

ΣΥΝΟΛΑ 47.682,07      31.624,72      25.830,71    33.980,18    31.830,30   32.266,52    35.841,29 36.187,90 33.865,81 33.696,40 34.806,78 24.163,50 38.703,29 16.322,53 13.499,40 12.377,07

ΕΞΟΔΑ

(ΣΕ ΧΙΛΙΑΔΕΣ EURO)

ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ 9.667,80        10.520,37      12032,43 12926,78 14.421,10 18.038,21 26.358,44 27.197,11 30.869,11 32.848,28 36.695,48 34.694,95 25.840,22 19.217,67 19.169,33 13.016,89

ΦΟΡΟΙ 50,36             43,12             45,20 49,04 48,44 46,99 2,91 44,93 12,58 10,23 42,58 29,83 23,85 30,67 77,02 29,16

ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 20,85             19,15             19,49 10,50 16,51 15,17 14,20 8,54 8,79 11,95 8,48 6.893,57 6.878,93 6.663,42 3.334,36 1.087,37

ΔΙΑΦΟΡΑ 28.750,31      14.566,03      2541,44 1401,47 9.974,70 1.184,71 101,00 85,19 121,24 325,36 411,92 730,10 424,89 580,44 834,12 688,34

ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΧ/ΣΗΣ & 

ΕΠΙΣΤΡ.ΕΙΣΦ. 222,36           373,10           299,27 677,78 583,29 483,31 447,34 530,52 763,21 682,34 670,48 600,97 1.425,01 8.436,14 1.876,87 3.223,00

ΠΡΟΒΛ. ΥΠΟΤ.  

ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ 110.192,37 2.043,58

ΣΥΝΟΛΑ 38.711,68      25.521,77      14937,83 15065,57 25044,04 19768,39 26.923,89 27.866,29 31.774,93 33.878,16 37.828,94 153.141,79 35.024,46 34.928,34 25.291,70 20.088,34

ΕΛΛΕΙΜΑ/ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ 8.970,39        6.102,95        10.892,88    18.914,61    6.786,26     12.498,13    8.917,40 7.992,69 2.090,89 -208,20 -3.046,16 -128.992,77 -12.331,71 -18.566,18 11.597,35 7.711,25

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 296.578,53    302.681,50    313574,38 332488,98 339.275,24 351.773,37 360.690,77 368.692,78 370.772,20 370.568,07 374.438,61 245.445,84 255.893,60 237.866,55 225.226,56 197.893,48

ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΜΕΛΗ 10.763           10.148           9.727 9.605 9.072 8.649 8.313 8.026 7.741 7.371 6.940 6.509 5.989 4.696 4.435 4.218

ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ 2.053             2.241             2.509 2.686 3.006 3.081 3.505 3.694 3.896 4.158 4.580 5.014 5.229 5.751 6.311 6.341

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΛΩΝ 12.816           12.389           12.657 12.291 12.078 11.730 11.818 11.720 11.637 11.529 11.520 11.523 11.219 10.447 10.746 10.559

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ 438,44           438,44           438,44         438,44         438,44        906,78         906,78 906,78 906,78 906,78 906,78 600,00* 390** 390** 390** 390**

ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ
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ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ

                                                         ΔΙΑΦΟΡΑ ΜΕΓΕΘΗ - ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

ΣΧΕΣΗ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ-ΕΙΣΦΟΡΩΝ 1:2,09 1:1,82 1:1,68 1:1,43 1:1,56 1:1,32 1:1,07 1:1,27 1:1,35 1:1,46 1:1,61 1:1,89 1:1,99 1:1,65 1:1,481 01:01,8 01:01,3

ΡΥΘΜΟΣ ΑΥΞΗΣΗΣ/ΜΕΙΩΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 8,50% 3,10% 2,10% 3,60% 6,03% 2,00% 3,70% 2,50% 2,20% 0,56% -0,06% 1,04% -34,45% 0,00% -9,29% 0,00% 0,00%

ΡΥΘΜΟΣ ΑΥΞΗΣΗΣ/ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ 3,30% 1,70% 0,07% -2,65% 13,46% -9,52% 3,78% 5,50% -1,19% 3,56% -3,34% -4,72% -10,00% -11,00% -17,98% -14,13% -3,54%

ΡΥΘΜΟΣ ΑΥΞΗΣΗΣ/ΜΕΙΩΣΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ 24,59% 16,13% 9,00% 14,50% 7,43% 9,24% 22,74% 46,60% 4,00% 13,50% 6,41% 11,71% -5,75% -25,50% -25,63% -0,03% -32,10%

ΡΥΘΜΟΣ ΑΥΞΗΣΗΣ/ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΜΕΛΩΝ -3,38% -4,30% -6,06% -4,15% -1,25% -5,55% -4,66% -4,04% -3,58% -3,55% -4,85% -5,85% -6,62% -8,00% -27,53% -1,08% -4,89%

ΡΥΘΜΟΣ ΑΥΞΗΣΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ 20,53% 14,24% 9,15% 11,95% 7,05% 11,91% 2,49% 13,72% 5,39% 5,47% 6,72% 10,15% 10,00% 5,00% 10,07% 9,11% 0,48%

ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ                                                            

ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
18,40% 20,26% 33,61% 46,58% 38,04% 45,31% 55,90% 25,75% 75,97% 91,15% 97,48% 105,44% 143,58% 104,20% 117,74% 142,00% 105,17%



ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΞΙΑ EURO ΠΟΣΟΣΤΟ %

ΟΜΟΛΟΓΑ  ΕΛΛ.ΔΗΜΟΣΙΟΥ 35.871.880,32               20,24%

ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΤΑΙΡΙΩΝ 1.755.818,96                 0,99%

Α/Κ  ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ 62.870.856,50               35,47%

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΟΛΟΓΩΝ 100.498.555,78         56,70%

ΜΕΤΟΧΕΣ  ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 14.282.334,26               8,06%

Α/Κ  ΜΕΤΟΧΩΝ 13.567.609,33               7,65%

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ 27.849.943,59           15,71%

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΕΣ  ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ 26.216.145,75               14,79%

ΤΑΜΕΙΑΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ 8/11/2017 480.791,29                    0,27%

Α/Κ ΔΙΑΧΕΙΡ.  ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ 22.212.960,14               12,53%

ΣΥΝΟΛΟ  ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ 48.909.897,18           27,59%
100,00%

ΣΥΝΟΛΟ 177.258.396,55         100,00%

ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟ ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ 31/10/2017  ΜΕ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΤΙΜΕΣ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ  ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ
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Α/Κ  ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ

ΜΕΤΟΧΕΣ  ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

Α/Κ  ΜΕΤΟΧΩΝ

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΕΣ  ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ

ΤΑΜΕΙΑΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ 8/11/2017

Α/Κ ΔΙΑΧΕΙΡ.  ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ



 

ΕΠΙΛΟΓΟΣ 

Συναδέλφισσες -  συνάδελφοι, 

Στις σελίδες που προηγήθηκαν,  θεωρούμε ότι παρουσιάστηκε ανάγλυφα 

ενώπιόν σας,  ένα πλούσιο και πολυσχιδές έργο, στο διοικητικό- 

οργανωτικό τομέα, καθώς και στην οικονομική διαχείριση. 

Εμείς τολμήσαμε, δράσαμε οργανωμένα και μεθοδικά και φέραμε το 

Ταμείο στη σωστή πορεία, μη λογαριάζοντας τις απειλές, τις κατάρες και 

τους προσωπικούς προπηλακισμούς που δεχτήκαμε και συνεχίζουμε να 

δεχόμαστε στα τηλέφωνα και στις αίθουσες ή τους προθαλάμους των 

δικαστηρίων. Ξέροντας ότι είμαστε σωστοί και δίκαιοι δεν φοβόμαστε 

κανένα. 

Αυτές οι ρυθμίσεις που έπρεπε να έχουν θεσπιστεί από την ίδρυση του 

Ταμείου επιτέλους  έστω με πολύ μεγάλη καθυστέρηση καθιερώθηκαν. 

Η ορθότητα και το δίκαιο αυτών των επιλογών μας θα αποδειχθεί από 

την αντοχή τους στο χρόνο. 

Όποια κι αν είναι η τύχη που το μέλλον επιφυλάσσει στο ΤΑΠΙΛΤΑΤ, 

οι επόμενες γενιές θα δικαιώσουν το έργο και τις πρωτοβουλίες αυτής 

της περιόδου. Για τη διαρραγείσα αλληλεγγύη των γενεών την 

αποκλειστική ευθύνη φέρει η υπερευνοημένη γενεά. 

 Κλείνοντας επιθυμούμε να ευχαριστήσουμε θερμά τις διοικήσεις των 

συνδικαλιστικών οργανώσεων του χώρου που συνέλαβαν αποφασιστικά 

σ’ ένα μεγάλο έργο που φάνταζε πριν λίγο καιρό ακατόρθωτο. Όσο 

υπάρχει καλή και αγαστή συνεργασία μεταξύ των εν λόγω Συλλόγων η 

θετική λειτουργία και πορεία του ταμείου θα είναι διασφαλισμένη. 

Οι συνήθεις συνδικαλιστικές μικρότητες και οι προσωπικές αντιπάθειες  

ας μην επηρεάσουν τη δίκαιη κρίση σας.  

Στον τομέα της κοινωνικής ασφάλισης δεν προτάσσουμε το εγώ αλλά το 

εμείς. Η πρόταξη του εγώ στο δικό μας φορέα μας έφερε στο χείλος της 

καταστροφής, την οποία ξεπεράσαμε με εξαιρετικά μεγάλη δυσκολία και 

θυσίες. 

 

 



 

Συνάδελφοι,  

   Σας καλούμε όπως, με το χέρι στη καρδιά, κρίνετε θετικό το 

έργο που σας εκθέσαμε, ψηφίζοντας και εγκρίνοντας μαζικά 

και ενωτικά: 

• ΝΑΙ στο Διοικητικό Απολογισμό 

• ΝΑΙ στον Οικονομικό Απολογισμό (τον ισολογισμό, τις 

οικονομικές καταστάσεις και τα αποτελέσματα χρήσεως) 

και την απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. από κάθε ευθύνη 

αποζημίωσης. 

• ΝΑΙ στον Προϋπολογισμό (του οικον. έτους 2017). 

• ΝΑΙ στην Έκθεση της Ελεγκτικής Επιτροπής και την 

απαλλαγή των μελών της από κάθε ευθύνη αποζημίωσης. 

                                                                        

 

Αθήνα, 22 Νοεμβρίου 2017 

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς 

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

 
 


