Διεκδικούμε
με
ομαδικές
αγωγές την ένταξή μας στο
ΕΤΕΑ και την αποκατάσταση των
περικοπών στις επικουρικές
μας συντάξεις
Τα αίτια και οι υπεύθυνοι του προδιαγεγραμμένου ναυαγίου του
επικουρικού μας ταμείου και κατά συνέπεια των επικουρικών μας
συντάξεων, έχουν αναλυθεί επανειλημμένως μέσα από τις
ανακοινώσεις, την εφημερίδα και την ιστοσελίδα του συλλόγου
μας. Η ανεύθυνη και ανίκανη διοίκηση του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ,
εξυπηρετώντας αλλότρια συμφέροντα και έχοντας επιδιώξεις που
ήταν δεδομένο ότι θα απέβαιναν σε βάρος των ασφαλισμένων,
οδήγησε τον επικουρικό μας φορέα σε αδιέξοδο.
Αφού δεν κατέστη εφικτό να προστατευτεί από τους επιτήδειους
και να αποφευχθεί η διάλυση του επικουρικού μας φορέα, το
μείζον θέμα στο εξής είναι ποιες ενέργειες θα ακολουθήσουν για
την προάσπιση των συμφερόντων των ασφαλισμένων συναδέλφων και
τη διασφάλιση μίας αξιοπρεπούς σύνταξης.
Η Ιονική Ενότητα, πρωτοπόρα πάντοτε στους αγώνες των
συναδέλφων, έχοντας αποδείξει την αποτελεσματικότητά της, δε
βιάστηκε να προβεί σε ανούσιες και ανώφελες κινήσεις. Από την
πρώτη στιγμή που αντιληφθήκαμε την αρνητική τροπή που
λαμβάνουν οι εξελίξεις, εξετάσαμε όλες τις πτυχές της υπόθεσης
σε συνεργασία με τον ασφαλιστικό μας σύμβουλο κο Γιώργο
Κουτρουμάνη και με τους επιστημονικούς μας συνεργάτες για να
βρούμε την καλύτερη δυνατή λύση και να καταρτίσουμε την
κατάλληλη στρατηγική για τη διασφάλιση των συμφερόντων μας.
Το αποτέλεσμα της διεργασίας μας και είναι ότι ο σύλλογός μας
πρέπει να εκκινήσει διαδικασία κατάθεσης ομαδικών αγωγών για

την ένταξή μας στο ΕΤΕΑ που είναι η διαχρονική θέση του
συλλόγου μας και αποτελεί τη μοναδική προοπτική που θα
κατοχυρώνει την επικουρική μας ασφάλιση:
Το ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ έχει καταστεί ταμείο υποχρεωτικής ασφάλισης
από το 1984. Μέσω των ομαδικών αγωγών θα επιδιώκεται η η
ένταξη των συναδέλφων στο ΕΤΕΑ, όπως ορίζεται από τη
σχετική νομοθεσία, καθώς υφίστανται και αντίστοιχες
περιπτώσεις ταμείων που εντάχθηκαν στο ΕΤΕΑ κατά το
παρελθόν και μάλιστα υπό δυσμενέστερες συνθήκες και
δεδομένα.
Μετά τις πρωτοφανείς περικοπές που έχουν υποστεί οι
επικουρικές μας συντάξεις, πολλοί συνάδελφοι έχουν
φτάσει στο σημείο να λαμβάνουν ένα “φιλοδώρημα” 25-50
ευρώ! Μέσω της διαδικασίας των ομαδικών αγωγών για την
ένταξη στο ΕΤΕΑ, επιδιώκουμε να λαμβάνουμε το αντίστοιχο
ποσό σύνταξης που ορίζεται από τις διατάξεις του.
Ο σύλλογός μας σε συνεργασία με τους ασφαλιστικούς και
νομικούς μας συνεργάτες έχει θεμελιώσει ένα ολοκληρωμένο
σκεπτικό και έχει κατοχυρώσει ένα ισχυρό πλαίσιο για την
κατάθεση των ομαδικών αγωγών, που θεωρούμε ότι έχει
μεγάλες πιθανότητες να δικαιωθεί από την ελληνική
δικαιοσύνη.
Σήμερα, μετά την επαλήθευση της ελεύθερης πτώσης του
επικουρικού μας ταμείου, ο σύλλογός μας είναι δεδομένο ότι
διαθέτει τη μοναδική σοβαρή και αξιόπιστη πρόταση διάσωσης της
επικουρικής μας σύνταξης. Χωρίς μεγάλα λόγια και ψεύτικες
υποσχέσεις, όπως απλόχερα αρέσκονται να σας δίνουν κάποιοι
άλλοι που ποτέ δεν πέτυχαν τίποτα άλλο από την περαιτέρω
καταβύθιση του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ και αφού, δυστυχώς, επιβεβαιωθήκαμε
απόλυτα στις δυσοίωνες προβλέψεις μας για την κατακρήμνιση των
επικουρικών μας συντάξεων, σας καλούμε προς όφελός σας να
εμπιστευτείτε την αποτελεσματικότητα που έχουμε επιδείξει στο
παρελθόν και να συμμετάσχετε στις ομαδικές αγωγές για την

ένταξή μας στο ΕΤΕΑ, που θα διασφαλίσουν αξιοπρεπείς συντάξεις
για όλους τους συναδέλφους.
Παραμένετε πάντα συντονισμένοι στην ιστοσελίδα μας αφού
διαρκώς θα παραθέτουμε λεπτομέρειες και εξελίξεις για αυτόν το
μεγάλο δικαστικό αγώνα που εκκινούμε. Για περαιτέρω
διευκρινίσεις και απορίες, μπορείτε να επικοινωνείτε
τηλεφωνικά ή διαδικτυακά με το σύλλογό μας, ώστε να σας
διαφωτίζουν οι εξειδικευμένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι.
Επιπλέον, όλες οι ενέργειες για τη διάσωση της επικουρικής
σύνταξης γίνονται σαφώς προς το δικό σας συμφέρον, οπότε είναι
ξεκάθαρο και αποτελεί προτεραιότητά μας αφενός μεν να είστε
πλήρως ενημερωμένοι και καταρτισμένοι αναφορικά με την
κατάσταση που επικρατεί στο ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ και αφετέρου δε, να μας
παρέχετε την υποστήριξή σας στο
επικουρικού μας φορέα στο ΕΤΕΑ.

εγχείρημα

ένταξης

του

Αξιολογώντας αυτό το θέμα ως ύψιστης σημασίας, ο σύλλογός μας
θα πραγματοποιήσει δύο ημερίδες ενημέρωσης, στην Αθήνα και τη
Θεσσαλονίκη. Καλούμε όλους τους συνταξιούχους και εν ενεργεία
συναδέλφους να δώσετε το παρών στην ημερίδα ενημέρωσης που
διοργανώνει ο σύλλογός μας την Τρίτη 13 Δεκεμβρίου στις 16:30
μ.μ. στον Κινηματογράφο “ODEON ΟΠΕΡΑ” (Ακαδημίας 57, Αθήνα)
στην οποία θα αναλυθούν από τους επιστημονικούς μας συνεργάτες
και τη διοίκηση του συλλόγου μας η αναγκαιότητα, τα δεδομένα
και οι προϋποθέσεις ένταξης του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ στο ΕΤΕΑ, αλλά και
όλα τα ασφαλιστικά και εργασιακά ζητήματα που σας απασχολούν.
Αντίστοιχες ημερίδες ενημέρωσης θα πραγματοποιηθούν στη Λάρισα
(Πέμπτη 15/12 στις 11:oo π.μ.), στη Θεσσαλονίκη την Πέμπτη 15
Δεκεμβρίου στις 16:30 μ.μ. στο Εργατικό Κέντρο Θεσσαλονίκης
(Αριστοτέλους 32, Θεσσαλονίκη) και σε Αλεξανδρούπολη, Κομοτηνή
και Ξάνθη (Παρασκευή 16/12).
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκέπτεστε την
ιστοσελίδα μας ή να επικοινωνείτε με το σύλλογό μας.
Συνάδελφοι,

Καθώς, οι ραγδαίες εξελίξεις μας δικαιώνουν, πρέπει
όλοι για το δικό σας συμφέρον να συνταχθείτε με τη
μοναδική ρεαλιστική πρόταση κατοχύρωσης και διάσωσης
της επικουρικής μας σύνταξης για την ένταξή μας στο
ΕΤΕΑ!
Σας καλούμε όλους να συμμετάσχετε μαζικά στις
συγκεντρώσεις που θα πραγματοποιήσει ο σύλλογός μας,
αλλά και σε όλες τις διαδικασίες που αφορούν το
ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ, γιατί πάντα η συμμετοχή είναι δύναμη.

