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Kιiριε Eιoαγγελ€α,

oι υπoγρd,φoντεq την παρofoα, Eπιoημoνικoi και επαγγελματικoi

φoρεiq : α) Δικηγoρικ69 Σιiλλoγog AΘηνιbν NΠΔΔ (oδ6q Aκαδημiαg 60

AΘηναι) β) Bλληνικη Oδoντιατρικη oμooπoνδiα, E.o.o

(Θεμιoτoκλ^6ουq 38, AΘηνα, T.K. 10678) - γ) Πανελληνιoq Ιατρικ6q

Σιiλλογoq (Πλoυτ6ρ1ου 3, Aθηνα 10675) - δ) Συμβoλαιoγραφικ69

Σiλλoγog Eφετεiων AΘηνιΙlν Πειραιιbg Aιγαioυ και Δωδεκανηooυ

(Γεwαδioυ4)_ε)Tε2gνικ6Eπιμε\τηριoEλλ6δοg}{ΠΔΔ(Nit<ηq4,

Aθηνα) - στ) oμoοπoνδiα ΔικαoτικιirνΙπιμεξτιbν Eλλιiδog, Καρ6λoυ
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61οιlμε ην τιμη να σαg αναφ6ρουμε τα ακ6λουΘα:

1.e.- Ωg γνωoτ6ν τα, μfλη μαq και oι oυνταξιoδ1oι πoυ

διατελ€οαγ μ€λη μαq εiναι αοφαλιoμfνoι τoυ oτo ETAA (EΘνικ6

TαμεiοAνεξιiρτηταAπαo1oλo6μενιυν)Eπιoτημ6νων(N3655/2007\'

πoυ προηλΘε απ6 τη oυν€νιοοη τριcbν.υγι€oτατιον Tαμεiων (Tαμεio

Γ{oμικcbν,TΣMEΔEκαιTΣAη,παρθμενεεδριοοτoκαιισμ)ρ6,αφo6

μεταφ6ρΘηκαν o, αυτ6 oι ασφαλιoτικ€g ειοφoρ€q των μελcbν μαq

αοφαλιομθνιονκαι6λoιoιτερ&οτιoιπ6ρoικαιτααπ6ετιirν
αποΘεματικtr των ιiνω ταμεiων(δηλαδη oι ασφαλιoτικ€g ειοφoρ€q

τιον uελιbν μαq).

TααπoΘεματικ&τoυETAAπουεπενδδΘηκανμεανεξfλεγκτη

διαlεipιoη τηq Tραπ€ζηq τηq Eλλιiδog σε oμ6λoγα και €ντoκα

γpαμμιiτια αρκετιbν διq ευριb και τoδτo χωρξ την παραμικρη ιiδεια
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και ενημ€ροroη τιογ διoικηoεων τoυ ETAA και αυτ6 yιατi με τoν

πρoφανcilζ, αντισυνταγματικ6 ν6μo 2469liΙ97'7, τo ETΑA, εξαναγκαoτικd,

κατ6Θετε τα απoθεματικd, τoυ στην Tρdπεζα τηq Eλλ&δαg και η τελευταiα

τα <επ6νδυε> ανεξ€λεγκτα και 1cορiq καμιιi πpooox!1και επιμ€λεια' oε

oμ6λογα τoυ Eλληνικo6 Δημootoυ.

H παρ&νoμη συιtπεριφoρ& των οργ6νων τηζ TτE 6γινε κd,τω απ6

τιg ιδιαiτερεg περιo.τd,oειg πoυ αναφ6ρονται o.ε β6ρo9 των συμφερ6ντων

τoυ ETΑΑ με απoτ6λεoμα την τεραoτiα ζημtα τoυ και ιδiωg απ6 τα

6ργανα Διoικηοεωq τηζ TτE πoυ τελofo,αν σε πληρη γvιboη τηζ

επικειμ6νηζ κα1 βεβαiαg βλαβηg τoυ ETAA και ειδικ6τερα:

FΙ TτE (ν.3424l|927) (δτα των oργ&νων ηg), ωq Θεoμικ6 6ργαvo

τoυ Κβ&τoυg ασκoυoα δημooiα εξoυο,iα (βλ AΓΤ' t425l2004) γνιbριζε απ6

τιq,,εηoιεq oικoνομικ6q εκΘ6oει9 τ1,lζ, ην τραγlκη Κατ&oταo,η τηζ

Eλλτ1νικηg oικoνoμiαg και μd,λroτα απ6 τoυ 6τoυ9 2009 καθrbg και ην
ιiπαρξη τoυ 1ρ6oυq. Ιδiωg γvcbριζε 6τι η Eυρωπα.ικη Ε'πwpoπi1απτ1ιiθυνε

oττg 24 Mαpτ[oυ 2009 α6oταοη πρoq τo Συμβoιiλιo (SEC(2009 564

ξnal)) για ην 6κδooη απoφdoεωg πεpi υπ&ρξεωg υπερβολικori

ελλεtμματog στην Eλλ&δα. Bd,oει τηζ αυο,τd,οεωg αυΦζ και κατ,

εφαρμoγη τoυ &ρθρoυ 104 παp.7 ηg ΣυνθEΚ, τo Συμβoιiλιο ατη6θυνε,

εν συνεχεiα, οτιg 6 Aπριλioυ 2009 αδο,ταo,η πρog ην E.λλ&δα (7900/09)

γtα τoν τερματισμ6 τoυ υπερβoλικof ηg ελλεiμματog εντ6g τoυ 2009.

Σττg27 Aπριλtoυ 2009, τo Συμβoδλιο τηg E.υρωπα.iκr1g,Eνωoηg εξ6δωoε,

κατ, εφαρμoγη τoυ dρθρoυ 104 παp. 6 τηq ΣυνθEΚ, την 2009l415/EΚ

απ6φαoη τoυ, με ην oπoiα διαπιoτιbθηκε εκ ν6oυ 6τι oην pλλ&δα

υφioταται υπερβoλικ6 6λλειμμα. Eν τοδτοιc και παριi την δυoμενti

κατιioταoη τηq Eλληγικric Oικονoμiαc πρo6βαινε και πρoβαiνει

ακ6μη oε επεγδιioειq oε τiτλoυq τoυ Eλληνικoi Δημooioυ, με τρι1oη
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τιον απoΘεματικcΙrν του ETAA με πρoφαντi βλιiβη τoυ ETΑA .τo ιiψoc

τηq oπoiαq Θα αποκαλυφΘεi πλriριrrc απ6 την ανιiκριoη.

oι απιbλειεq απ6 την ανωτ6ρω κακη διαxεiριoη των απoθεματικrbν

τoυ ETAΑ απ6 ην Tρdπεζα τηq Eλλ&δoq εiναι τερ&οτιεq και υπfrρΤει

ιiμεooq κiνδυγoq γα μηγ μπoρεi oτo μ6λλoν τo Tαμεio γα καταβιiλει

oυγτdξειq και παρoγ€q

FΙ ευθfvη τηg Tρ6πεζα9 oε καΚη διαxεiριoη μεταξri 6λλων πoυ θα

απoκαλυφΘoιiv απ6 την ανdκριoη, αυνtoταται στo γεγoν69 6τι μ6νη

εvεργcbνταg ωξ δια1ειριoτηq ξθuηq περιoυoiαg πρ6βαινε σε πραξειq

διoικηoεωζ και δια1ειρiοε(1)ζ ενεργrbνταq 61ι οαν q2νετ6g δια1ειριoτη6,

αλλ6 βλαπτικd, wεργcilνταq κατd, με τ6τoιo τρ6πo,cboτε μετ&.βεβαι6τητα9

να βλ&ψει τη περιoυoiα τoυ ΕTAΑ και ενιb τελofoε oε πξρη γvιilo-η και

6τoι 6πρεπε να λ&βει μθτρα ιδιαιτ6ρα9 προνoiαζ πρog διαφι5λαξη των

απoθεματικιbν και μ&λιoτα εν 6ψει : α)τηg δραματικηg καταoτd,σεωζ τηζ

Eλ\νικηg oικoνoμiαg και ηζ μωoτηg σην TτE δραματικηg

επιδεtνωoηζ ηζ β) 6τι τo καταβαλλ6μενo πoo6 κατ6 τo 1:6νo ηζ
επεvδυoηg oε oμ6λογα τoυ Δημooioυ μετ& βεβαι6τηταq δw μπoρεi να

ανα\φθεi oλ6κλτ1ρo απ6 τoν δικαιo61o ETΑA, δι6τι επiκεπαι πΜov 6τι

δραματικη επιδεiνωoη ηg Eλ\νικηg oικoνoμtαg, με πρoβλεπτ69

δυoμεvεig αυν6πειε9 γ) εv 6ψει των ειδικιbν αυνθηκιbν πo1)

διαμoρφωθηκαν με βd,oη τo ν6μo 3863120|0,oποτε απ6 Ιl1rl2015 παt5ει η

κρατικη 1ρηματoδ6ηoη oτo EΤΑΑ και τo Tαμεio δεν θα μπoρεi να

1ρη ματoδoτη oει τιq παρoγ6,ζ των o.υνταξιo6χων του.

. le.Στιq 25 oκτωβρioυ 2011 ο Πρ6εδρo9 τoυ EΤΑ/ι :\ργ6ρηg

Zαφειp6πoυλog, μετ& απ6 oμ6φωνη απ6φαo,η τoυ Δ.Σ. τoυ Tαμεioυ,

6oτειλε επιoτoλη, σΤΠ Tρ&πεζα ηζ Eλλ6δαg πoυ επιαυνd,πτετατ'
aι^ι.,f

ζτ.1τi'lνταg να ενημερωθεi τι 61oυν γtνει τα 1ρηματα τoυ ETAA, αφoιi η



Tpαπεζα δια των καταστατικιilν oργ6νων Διoικηoεωζ τξζ, ενεργιilνταζ ωξ

' 
φ, I

δια24ειριoτηq ξ6νηq περιoυσιαζ και μιiλιoτα τtpoστατευ6μενηg απ6 τιg

ειδικ€g διατιiξειg, πρo6βαινε σε πρdξειq δια1ειρioεωg αντιΘετεζ με τo

συμφfρoν των ασφαλιo,μ6νων και iδια τoυ νπδδ ETAΑ .

Στη oxετικη επιoτoλη, o Πρ6εδρo9 επιoημανε 6τι με βιioη τo ν6μo

386312010 τo ETAA Θα εξαιρεiται aπ6 τηγ Kρατικη χρηματoδ6τηoη

για τη βαoικη οδνταξη απ6 1ηg Ιανoυαρioυ 2015 και εξιiφραζε την

αγωνiα αν θα μπoρεi τo Tαμεtο να καταβd,λει oυντ&ξειg και παρoγ{g απo

εκεi και πt,ρα. Αυτ6, σε αυνδυαoμ6 με τ ην αfξηoη των

αυνταξιoδoτηoεων, αν6φερε o Πρ6εδρo9 δημιoυξτli αυξημ6νη αν&γκη

ρ.ευoτ6τηταζ και &ρα θα απαιτηΘεi μ6ρoq των απoΘεματικcbν oε μετρητ&.

Στιq 3 Noεμβρiου 20Ι1 η Tρ6πεζo ηg Eλλ&δαg απ&νηoε επioημα

(επιoτολη πoυ επιαυνd,πτεται), πωζ τσ" απoθεματικd, τoυ EΤAA

εντd,1θηκαν, στo Koιν6 Κεφdλαιo Aoφαλιoτικιbν Φoρ6ων και

επενδιiΘηκαν υπoχρεωτικd, oε oμ6λoγα τoυ Eλληνικoιi Δημoο,iου και

fντoκα Γραμμd,τια. ,Eνα 
μικρ6 μ6ρoζ των 1ρημ&των τoυ Koινoti

Κεφαλαioυ παραμ6νει oε ρευο.τ6. 
,Eνα πooooτ6 αυτcbν των ρευoτιbν

αvηκει oτo ETAΑ. FΙ Tρ&πεζα ηg Eλλ&δαg αναφ6ρει πωζ αν δεν μπoρεi

να καλιiψει τιg αν6γκε9 (που δεv μπoρεi) τ6τε θα πρtπετ τo ETAA για να

καλl5ψει αυντd,ξειg και παρo16g να ρευστoπoηoει ην περιoυoiα τoυ!!!

Eιδικ6τερα:

Σιiμφωνα με δημooιειiματα του τ6πoυ, η αυμφωνiα ηζ 27ηq

oκτωβρioυ θα oδηγησει σε πληρεg oικoνoμικ6 αδι6ξoδo τα Αoφαλιoτικ&

Tαμεiα καθιilg λ6γω τoυ ''κουρ6ματοq'' αναμ6νεται απoμεiωοη ηg
περιoυoiαg τoυζ κατd, 12 διo. ευρcil.

Συγκεκριμ6να ''To BHMA'', σε o1ετικ6 &ρΘρo πoυ δημooιεr5τηκε oτιg

29ll0l20l1 αναφ6ρει: 
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',oι απcbλειεζ τηq περιουofαζ τω)ν αoφαλιonκιbν ταμε{cυν φθιiνoυν τα

12 διo. ευρcb, καθtbg το oδνoλo των επενδδoειbν τουE oε τ[τλουζ τoυ

Ε)ληνικoδ Δημooioυ πληoιd'ζει τα 24 διo, ευριb. ......,..oι τoποQετιloειE

τιυν 24 διo. ευρcb oε oμδλοyα τoυ Ελληνικoδ Δημοofου απ6φεραν

ετηo[ιυq oτα Tαμεiα απoδδoειq (τδκουq) δψουg 750-800 ειcατ. ευρrb.

Mε την απομε[cυoη τηζ αξ{αq τcυν oμολ6yιυν οι αποδδoειE θα <<πξoουνlι

στα 350-400 ειeατ. ευρcb, Tην απcbλεια αυτη προτiθεται να

αναπληρcbσει η κυβiρνηoη αυξdνoνταζ την κραnκη επιμορiyηoη πρoE

τα αoφαλιoτικd, ταμεfα, χαlρfg ωoτioο να εiναι oαφ6q κατιi π6oο θα

υπιiιρξει μεριrcη 6oτcυ αναπληρωoη ιcαι τηζ απιbλειαg τηq κινητηq

περιου ofαg του q..... |,.

Eπioηg την iδια ημ6ρα στην ''EΛE,YΘEPOΤYΤΙΙA'' δημooιε6ηκε

&ρθρo τoυ Mπ6μTη Aργoλ&μπoυ με τiτλo ''Aβ&oτα1τo πληγμα για τα

ταμεiα,' oτo oπoiο αναφ6ρεται:

',.......Mεyαλδτερo πρδβλημα 0α 67goυν τα εδρωoτα ταμεiα, αυτd,

δηλαδη που 62goυν στα xαρτοφυλιiκιιiι τoυζ τον μεyαλδτερο ιiyκo των

oμoλiyων. Πριbτo ε{ναι τo ταμεfο των Αυτoαltααxολoδμενcυν (με 5'2

διo. ευριb), oτo οπoiο oυμμετ6xoυν oι yιατρo{, oι δικηyιiρoι και oι

μηχανιιcoi με αυτoτελεiE λoyαριαoμoδE τtυν πρoηyοδμεν(ι)ν ταμεΙων

τουE......,,

ΚAToΠtN TOYTΩN

AΙToYMEΘA:

1.-Tην ιiμεοη επεiγουaα . Ποινικri διερε6νηoη τoυ ζητηματoq,

προκειμ6νoυ να υπoοτoriν oι 6νo1oι (φυoικoi και ηΘικoi αυτoυργoi

κλπ)ην παραδειγματιΚη τιμωρiα για τιq αξι6πoινε9 πρ&ξειq, πoυ απ6 την

δικαoτιΦ ερε6να ηθελε απoδει1θεi 6τι δι6πραξαν.



2,- Μετα τα6τα, υφιoταμ6νων κατ& την κρioη Σαq των oι νoμiμων

πρoδπoθ6σεων, την εισαγωγη τηζ υπoθ6oεωq κατ, &ρΘρo 29 Κ.Πoιν.Δ.

στo Δικαoτηριo των Eφετcbν και τoν oρισμ6 Eφ6τoυ Ανακριη.

MAPTYPEΣ ΠPOTEΙNΩ ToYΣ:

1. AργδρηZαφειρ6πoυλo, Πρ6εδρο του ETAA, oδ69 Μ&pνη22 -

Aθηνα

2. Lηψi1τριo Tοoβ6λα, Δικηγ6ρo, πρ. Yπoυργ6, Πατηoiων 112 _ TΚ

tΙ257, Αθηνα

3.. ΓεcΙlργιo Καοιμιiτη, 0μ6τιμo Καθηγηη Πανεπιoημioυ Αθηνιilν,

oδ69 Nircηg αρ. 5 _ T.Κ. 18539, Πειραι69

4. Επα1ιειγcbνδα Mαριιi, ΚαΘηγηη Πανεπιoη μioυ Κρηηζ, Δικηγ6ρo

Aθηνιbν, Κ6νιαρη αρ. 52 - TΚ |ι52Ι, Aμπελ6κηπoι

5. Tα μ€λη του ΔΣ τoυ EΤA4: οδ6q Mdρνη 22 Aθfγαι:

α)M. ΘEMΙΣTOKΛEOYΣ, ANΤΙΓΙPOEΔPOΣ β) 1)Γ. ΓAMBPΙΛ}Σ A,

ANTΙΠPoEΔPoΣ

6. YΠHPEΣΙAΚOΙ ΠΑPAΓONTEΣ του ETAA : oδ69 Μαρνη22 .

Aθηναι:

1 )M.TEPZH ΓEN. ΔΝTΡΙΑ 2) : Π.KΑPKΑTZEz\}Ι- 3 )A.ΛAΨATH
4)Κ.KOYPΚoYΛoΣ

7. Ιωιivνηq Γoυofτηg, Δικηγ6ρo, κd,τoικo Αθηνιilν, oδ69: Σωκρ&τoυq

αρ. 53- - 0μ6νοια :.

AΘηνα, 25.|1.2011

6

oΙ ANAΦEPONTEΣ
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