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Αθήνα, 20 Ιουνίου 2018 

Προς το Δ.Σ. του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ 

Ευπόλιδος 8 – Ενταύθα 

Συνάδελφοι,  

Με την παρούσα μας θα θέλαμε να σας επιβεβαιώσουμε τις πάγιες θέσεις των 

Συλλόγων Συνταξιούχων Μελών ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ και του Συλλόγου Βοηθηματούχων ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ 

που εκπροσωπούν τους 6.298 βοηθηματούχους μετά τις τελευταίες εξελίξεις. 

Πιο συγκεκριμένα μετά τα όσα αναφέρονται στις 39 σελίδες του εντύπου του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ 

με τίτλο «ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ Δ.Σ. ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ 

ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 17-06-2018», μετά την έκδοση της 2724/2018 ΑΠΟΦΑΣΗΣ του Μονομελούς 

Εφετείου Αθηνών που ακυρώνει την τροποποίηση του Καταστατικού του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ και τις 

μειώσεις των συντάξεών μας με καταβολή αναδρομικών, μετά τον διορισμό Προσωρινής 

Διοίκησης στο Επικουρικό Ταμείο και την αδιαφορία του αρμόδιο Υφυπουργού Κοινωνικής 

Ασφάλισης κ. Τάσου Πετρόπουλου, παρά τις επανειλημμένες έγγραφες αναφορές μας από τον 

Σεπτέμβριο 2017 προκειμένου να συζητήσει με τους φορείς του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ για την προοπτική 

της Επικουρικής μας Ασφάλισης, επαναλαμβάνουμε την πάγια ομόφωνη θέση μας για :    

«Άμεση κοινή σύσκεψη Δ.Σ. ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ, εκπροσώπων Εργαζομένων και Συνταξιούχων 

Ασφαλισμένων του Επικουρικού μας Ταμείου προκειμένου να συζητηθούν τα προαναφερόμενα 

και να παρασταθούμε από κοινού στον αρμόδιο Υφυπουργό κ. Τάσο Πετρόπουλο με αίτημα 

τους όρους και τις προϋποθέσεις της ένταξης των 6.298 συνταξιούχων στο ΕΤΕΑΕΠ με 

παράλληλη διασφάλιση των εισφορών των εργαζόμενων ασφαλισμένων του Επικουρικού 

Ταμείου». 

Επισημαίνουμε τέλος ότι ισχύει η από 19.12.2014 έγγραφη πρόταση-επιστολή προς το 

ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ των τεσσάρων (4) Συλλόγων Συνταξιούχων για διατήρηση του ανώτατου ορίου του 

μικτού βοηθήματος σε 390 ευρώ και κατώτατο όριο μικτού βοηθήματος 150 ευρώ. Κάθε άλλο 

αίτημα ελαχίστων μεμονωμένων συναδέλφων με υπερφίαλες απαιτήσεις (930 ευρώ μηνιαία 

σύνταξη και 8.500 αναδρομικά) δεν δεσμεύει καμία συνδικαλιστική οργάνωση και σε καμία 

περίπτωση δεν πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπ’ όψη. 

Αναμένουμε την άμεση επί του θέματος απάντησή σας, προκειμένου-αν συμφωνείτε με 

το γενικό πλαίσιο των προεκτεθέντων- να προωθηθούν άμεσα οι επιβαλλόμενες από κοινού 

ενέργειες. 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο, 

   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                          Η ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 

 

             ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΛΛΑΤΟΣ       ΑΘΗΝΑ ΚΑΡΑΔΕΛΗ                        
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