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ΓΙΑ ΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΚΛΑΜΑΤΑ 

 
 
Μετά τη χθεσινή καταγγελία του Συλλόγου για την αδιαφανή και μεροληπτική 
διαχείρηση της περιουσίας του Ταμείου Πρόνοιας, καθώς και την επιλεκτική 
αντιμετώπιση των Συναδέλφων ανάλογα με το Δικηγορικό Γραφείο που προτίμησαν για 
να καταθέσουν αγωγή, η δικηγόρος κ.  Αναμπέλα Θεοχαροπούλου κάλεσε τον Νομικό 
Σύμβουλο του Ταμείου να της δώσει εξηγήσεις για την παραπάνω ανεπίτρεπτη ενέργεια. 
Ο Νομικός Σύμβουλος αρνήθηκε τη διαφορετική αντιμετώπιση και δήλωσε ότι 
μονομερώς ο κ. Νικολάου έστειλε εξουσιοδοτήσεις με αυτό το περιεχόμενο καθώς για 
όλους ισχύει ο περιορισμός της τετραετίας μη άσκησης αγωγής και την διαβεβαίωσε ότι 
όλοι θα υπογράψουν τα ίδια συμφωνητικά . 
Θα μπορούσαμε να δεχτούμε όσα ο Νομικός Σύμβουλος υποστηρίζει, όμως το 
συγκεκριμένο ευνοούμενο Δικηγορικό Γραφείο συνεχίζει να αποστέλλει στους 
συναδέλφους πελάτες του και σήμερα εξουσιοδοτήσεις και υπεύθυνες δηλώσεις με 
καλύτερους και περισσότερο επωφελείς όρους. Άρα οι διαφορετικές προϋποθέσεις που 
είχαν τεθεί στους συναδέλφους, ανάλογα με ποιο Δικηγορικό Γραφείο συνεργάζονται, 
υπάρχουν. 
Αποτέλεσμα της κατάστασης αυτής είναι να γίνονται έντονες συζητήσεις, να υπάρχει 
ανησυχία και να δημιουργείται δικαιολογημένη σύγχυση. 
Μέχρι τώρα δεν υπήρξε καμιά απολύτως αντίδραση, καθώς επίσης και καμμιά διάψευση 
από τη Διοίκηση του Ταμείου, για τις παραπάνω ανακοινώσεις και λοιπές ενέργειες. 
Ο Σύλλογος καλεί τη Διοίκηση να συναισθανθεί τις ευθύνες της και τις μεγάλες 
υποχρεώσεις που έχει προς όλους τους ασφαλισμένους. 
Πρέπει να δώσει ξεκάθαρες εξηγήσεις, για τη μεθόδευση της ευνοϊκής μεταχείρισης και 
να δικαιολογήσει γιατί υπάρχει ιδιαίτερη αντιμετώπιση στους ασφαλισμένους που έχουν 
καταθέσει αγωγή μέσω του Γραφείου του κ. Νικολάου. 
Η πρόεδρος του Ταμείου έχει δηλώσει επανειλλημένα και κατηγορηματικά, ότι υπάρχει 
οικονομική μελέτη που προβλέπει αναλογική και δίκαιη διανομή της περιουσίας. 
Αν αυτό είναι αλήθεια, τότε ας εμφανίσουν τη μελέτη στους συναδέλφους και άμεσα να 
την εφαρμόσουν. 
Εξελέγησαν για να εξυπηρετούν όλους τους ασφαλισμένους και όχι να μάχονται με μανία 
τα συμφέροντα ορισμένων εξ αυτών, ενώ πολλούς άλλους τους ευνοούν προκλητικά και 
σε πολλές περιπτώσεις παράνομα. 
Εγκρίθηκε από τη Γενική Συνέλευση να χορηγηθεί σε όλους όσους αποχώρησαν από την 
Τράπεζα μετά την 9-2-2009, προκαταβολή 5000 ευρώ για το δικαίωμα του παλαιού 
καταστατικού σύμφωνα με το άρθρο 24 της μεταβατικής διάταξης. 
Με ποιο δικαίωμα οι Διοικούντες και με ποια έωλη δικαιολογία θέτουν άνισους και 
απαράδεκτους όρους για την πληρωμή της προκαταβολής αυτής; 



Είναι απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και θα πρέπει όλοι να δικαιωθούν, χωρίς τον 
εκβιαστικό όρο της παραίτησης από το δικόγραφο και χωρίς τον γελοίο και 
απραγματοποίητο όρο να διεκδικηθεί το υπόλοιπο μετά από τέσσερα χρόνια. 
Μεγαλύτερη αδικία, κοροϊδία και ξεφτίλα προς τους συναδέλφους δεν θα μπορούσε να 
ανακαλυφτεί. Όλοι το ξέρουν ότι μετά (4) χρόνια όχι μόνον δεν θα υπάρχουν διαθέσιμα 
κεφάλαια και ακίνητα, αλλά δεν θα υπάρχει ούτε καν το Ταμείο. 
Μήπως περιμένουν έσοδα και εισπράξεις από κάπου και το κρατούν μυστικό; 
Μάλλον είναι σαν εκείνα τα ανύπαρκτα έσοδα που παρουσίαζαν στα δικαστήρια, για να 
κερδίσουν αναβολές στις αγωγές και να εμποδίσουν να γίνουν δεκτά τα ασφαλιστικά 
μέτρα των συναδέλφων για δέσμευση του δικαιούμενου ποσού. 
Έπρεπε από την αρχή να είχε μοιραστεί η περιουσία σε όλους τους δικαιούχους δίκαια 
και αναλογικά Οι Σύλλογοι ζητούσαν επιτακτικά, με επιχειρήματα και σοβαρές 
προτάσεις, να γίνει αναλογιστική μελέτη με δίκαιους όρους και μετά να προχωρήσουν σε 
διανομή. 
Αντί να γίνει αυτό άρχισε η πληρωμή χωρίς κανόνες, χωρίς διαφάνεια, χωρίς αρχή και 
τέλος. 
Προτίμησαν να μοιραστεί επιλεκτικά σε ορισμένους. Ανακάλυπταν κάθε φορά 
δικαιώματα απίθανα, που ήταν εφεύρεση και πατέντα δική τους, για να εξυπηρετούν τους 
εκλεκτούς, πάντα με διάφορες αστείες αιτιολογίες. 
Αλλά και σήμερα συνεχίζουν να λειτουργούν με την ίδια τακτική. Δεν μοιράζουν σε 
όλους ότι έχει απομείνει τέλος πάντων, αλλά με εκβιαστικά διλήμματα είναι έτοιμοι να 
δώσουν ψίχουλα στους περισσότερους. 
Με υποχρεωτική παραίτηση από την αγωγή τους και με την υπογραφή εγκληματικού 
ιδιωτικού συμφωνητικού, θα αποκλειστούν από οποιαδήποτε άλλη διεκδίκηση για το 
υπόλοιπο 80% που τους αναγνωρίστηκε. 
Και βέβαια ότι κεφάλαιο απομείνει, θα εφευρεθεί τρόπος για να μοιραστεί και πάλι 
επιλεκτικά και με αδιαφανή διαδικασία, εκτός αν σκέπτονται κάτι άλλο που δεν 
μπορούμε να φανταστούμε! 
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