Κατάθεση τροπολογίας για την
ένταξη του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ στο
ΕΤΕΑΕΠ
στο
ασφαλιστικό
νομοσχέδιο από το ΚΙΝΗΜΑ
ΑΛΛΑΓΗΣ και παρέμβαση του
βουλευτή Ηλείας κ. Μιχάλη
Κατρίνη
Συνάδελφοι,
Οι εκπρόσωποι των Συλλόγων μας έχουν επιδοθεί σε ένα μαραθώνιο
συναντήσεων με τους εκπροσώπους των κομμάτων της Βουλής
προκειμένου να τους γνωστοποιήσουμε τις θέσεις μας για την
αναγκαιότητα της ένταξης του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ στο ΕΤΕΑΕΠ. Σας
ενημερώσαμε ότι την Τετάρτη 19/2 εκπρόσωποι των Συλλόγων μας
είχαμε συναντηθεί σε πολύ θετικό κλίμα με τους εκπροσώπους του
ΚΙΝ.ΑΛ..
Οι εκπρόσωποι του ΚΙΝ.ΑΛ. και ο γραμματέας της
κοινοβουλευτικής ομάδας κ. Βασίλης Κεγκέρογλου αποδέχτηκαν το
δίκαιο του αιτήματός μας και σήμερα, Τετάρτη 26/2, κατατέθηκε
η κάτωθι τροπολογία – προσθήκη στο ασφαλιστικό νομοσχέδιο του
Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων για την ένταξη
του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ στο ΕΤΕΑΕΠ, η οποία υποστηρίχθηκε κατά τη
συζήτηση από το βουλευτή Ηλείας κ. Μιχάλη Κατρίνη:

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ
Στη συνέχεια μπορείτε να δείτε και το απόσπασμα από την ομιλία
του κ. Κατρίνη κατά την κατάθεση της τροπολογίας που
αναφέρεται στην αναγκαιότητα ένταξης του ΤΑΠΙΙΛΤ-ΑΤ στο

ΕΤΕΑΕΠ:
.
http://www.ionikienotita.gr/wp-content/uploads/2020/02/ΚΑΤΡΙΝΗ
Σ-ΒΟΥΛΗ-ΑΝΑΦΟΡΑ-ΣΤΟ-ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ-2.mp4
Θέλουμε να εκφράσουμε τις ευχαριστίες μας προς τους
εκπροσώπους του ΚΙΝ.ΑΛ. που εισάκουσαν τις απόψεις μας,
αποδέχτηκαν το δίκαιο του αιτήματός μας και προχώρησαν σε
αυτήν τη σημαντική πρωτοβουλία για την προώθηση του μεγάλου
στόχου ένταξης του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ στο ΕΤΕΑΕΠ.
Ελπίζουμε ότι η κυβέρνηση και οι συντάκτες του νομοσχεδίου θα
λάβουν σοβαρά υπ’ όψη τις θέσεις μας που αντικατοπτρίζονται
στην τροπολογία προκειμένου να συμπεριληφθεί στην ψήφιση του
νέου νόμου και να γίνει πραγματικότητα το δίκαιο αίτημά μας
για την ένταξη του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ στο ΕΤΕΑΕΠ.
Οι Σύλλογοί μας θα συνεχίσουν τις συναντήσεις και τις
ενέργειές τους σε όλα τα επίπεδα μέχρι να πετύχουμε το μεγάλο
στόχο της διάσωσης και κατοχύρωσης της επικουρικής σύνταξης
όλων των ασφαλισμένων – εργαζομένων και συνταξιούχων – μελών
του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ.
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