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  Αθήνα, 16 Σεπτεμβρίου 2015 

 

 

 

Συνάδελφοι, 

Μετά την κοινή απόφαση των Συλλόγων των εργαζομένων που τα μέλη τους είναι 
ασφαλισμένα στο ΤΑΠΙΛΤΑΤ (Νοέμβριος 2014) και με μόνο στόχο την προστασία των 
εισφορών τους (εργαζόμενου 3% και εργοδότη 4%) βήμα-βήμα δημιουργήσαμε τις 
προϋποθέσεις και τις συνθήκες (τροποποίηση καταστατικού) για την αποχώρησή μας 
από αυτό το τερατούργημα που δημιούργησαν οι τότε συνδικαλιστές και σημερινοί 
παλαιοί συνταξιούχοι. 

Οι σημερινοί εργαζόμενοι αλλά και όλοι οι νέοι συνταξιούχοι είναι σήμερα τα 
θύματα μιας πυραμίδας, που κάποιοι βάζουν χρήματα για να εισπράττουν κάποιοι 
συντάξεις που σε σχέση με τις εισφορές που κατέβαλαν ξεπερνούν σε απόδοση το 25000%!! 
ενώ αυτοί απλά θα κλείσουν την πόρτα χάνοντας όλη τους την περιουσία. 

Σήμερα είναι η στιγμή της μεγάλης απόφασης!! 

Η επιλογή μας είναι μονόδρομος πλέον ιδίως μετά τις κυβερνητικές προθέσεις για την 
απαξίωση και κατάργηση των επικουρικών συντάξεων και την υφαρπαγή των αποθεματικών 
των ασφαλιστικών φορέων. 

Στη σημερινή του συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου μας 
ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ να προχωρήσει στην ομαδική αποχώρηση των μελών μας από το 
ΤΑΠΙΛΤΑΤ. 

Το ποτήρι ξεχείλισε! 

Αν κάποιοι πιστεύουν ότι έχει μέλλον ένα κλειστό ταμείο που εισπράττει 8.000.000€ 
ετησίως και καταβάλλει 48.000.000€ σε συντάξεις (ανώτατο πλαφόν) δεν έχουν παρά να 
εμπιστευθούν την περιουσία τους (εισφορά εργαζόμενου-εργοδότη) στο Ταμείο αυτό με 
όνειρο να πάρουν σύνταξη κάνοντας απόσβεση της συνολικής εισφοράς τους μετά από 
σαράντα χρόνια! 

Συνάδελφοι, 

Η απόφασή μας για ομαδική αποχώρηση των μελών μας από το ΤΑΠΙΛΤΑΤ 
συνδυάζεται με την άμεση επιστροφή του συνόλου των εισφορών (εργαζόμενου και 
εργοδότη) στους ασφαλισμένους (εργαζόμενων και νέων συνταξιούχων). 

Γι’ αυτό το λόγο σας κοινοποιούμε σχετική αίτηση-δήλωση μέλους για την 
εξουσιοδότηση στο Σύλλογό μας να ολοκληρώσει τη διαδικασία  αυτή. 



 Με συναδελφικούς χαιρετισμούς 
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Υ.Γ. Οι δηλώσεις των μελών μας πρέπει να αποσταλούν στο Σύλλογό μας μέχρι τις 
10 Οκτωβρίου 2015. Κοινοποιούμε τόσο το έντυπο της σχετικής δήλωσης όσο 
και την επιστολή του Συλλόγου μας προς το Ταμείο για την ομαδική μας 
αποχώρηση. 

 

 


