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ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΟΥ eΕΦΚΑ
Συνάδελφοι,
Οι Σύλλογοι που αγωνιζόμαστε για τη διάσωση της επικουρικής
μας σύνταξης με την ένταξη του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ στο τ.ΕΤΕΑΕΠ νυν eΕΦΚΑ, έχουμε:
· κάνει επανειλημμένα διαβήματα προς όλους τους αρμόδιους
υπουργούς κοινωνικής ασφάλισης των τελευταίων ετών
· συναντήσει τους εκπροσώπους ασφαλιστικού όλων των
κομμάτων της βουλής
· αποστείλει ολοκληρωμένη πρόταση νόμου που συνέταξε ο
ασφαλιστικός μας σύμβουλος κ. Γιώργος Κουτρουμάνης προς
όλους τους βουλευτές του ελληνικού κοινοβουλίου
· παραδώσει στο αρμόδιο Υπουργείο περίπου 2.000
υπογεγραμμένες αιτήσεις ένταξης του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ στο τ.ΕΤΕΑΕΠ
νυν e-ΕΦΚΑ
· προβεί σε κινητοποιήσεις ζητώντας μία δίκαιη λύση για την
υπόθεση της επικουρικής μας ασφάλισης

Μετά όμως την ένταξη των συνταξιούχων των ΛΕΠΕΤΕ και ΕΛΕΠΕΤΕΠ.Π.ΕΘΝΑΚ στο τ.ΕΤΕΑΕΠ νυν e-ΕΦΚΑ που είναι ομοειδή με το
ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ ταμεία και την ταυτόχρονη προκλητική αγνόηση του
διαχρονικού αιτήματός μας που αφορά περίπου 12.000
ασφαλισμένους στο επικουρικό μας Ταμείο, έφτασε ο κόμπος στο
χτένι!
Έχοντας εξαντλήσει όλα τα μέσα για να πραγματοποιηθεί το
δίκαιο αίτημά μας για την ένταξη των ασφαλισμένων μελών του
ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ στο τ.ΕΤΕΑΕΠ νυν e-ΕΦΚΑ, που αποτελεί τη μοναδική
ρεαλιστική προοπτική διάσωσης και απρόσκοπτης καταβολής της
επικουρικής μας σύνταξης, επανερχόμαστε πλέον καταβάλλοντας
την ύστατη προσπάθεια πριν ξεκινήσουμε δυναμικές και διαρκείς
κινητοποιήσεις, απευθυνόμενοι στον Πρωθυπουργό κ. Κυριάκο
Μητσοτάκη με την κάτωθι πλήρως εμπεριστατωμένη επιστολή,
ζητώντας να δώσει δίκαιη λύση στην υπόθεση της επικουρικής μας
ασφάλισης, παρόμοια με αυτή που δόθηκε στους ασφαλισμένους
συνταξιούχους της Εθνικής Τράπεζας, με την ένταξή μας στον
κλάδο επικουρικής ασφάλισης του e-ΕΦΚΑ :

ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΠΡΟΣ
08.07.202020

ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ

κο

ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ

ΓΙΑ

ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ

Αν δεν ευδοκιμήσει ούτε αυτή η προσπάθειά μας και μέχρι τις
αρχές φθινοπώρου δεν υπάρξουν απτές, θετικές εξελίξεις, πλέον
δε θα χωρά αναβολή η δυναμική κινητοποίηση όλων μας για να
δώσουμε τον υπέρ πάντων αγώνα για τη διάσωση της επικουρικής
μας ασφάλισης.
Μέχρι τότε πιστεύουμε ότι θα έχει εξελιχθεί και η ανακριτική
διαδικασία για την καταστροφική επένδυση των 55,5 εκατ. ευρώ
στην ATTICA BANK και ελπίζουμε στην απομάκρυνση της διοίκησης
του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ ώστε σε συνδυασμό με τις ενέργειές μας να βρούμε
επιτέλους το δρόμο για τη διάσωση της επικουρικής μας
σύνταξης!
.

Αυτός όμως ο αγώνας θα πρέπει να είναι συλλογικός, μαζικός,
δυναμικός!
Πρέπει πλέον να συνειδητοποιήσουμε ότι η πλειονότητα των
ασφαλισμένων μελών του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ είναι οι μόνοι στην Ελλάδα
που λαμβάνουν συμβολική επικουρική σύνταξη και σε περίπτωση
που δεν υπάρξει θετική ανταπόκριση στο αίτημά μας από τον κ.
Πρωθυπουργό, θα πρέπει όλοι να κινητοποιηθούμε για να δοθεί
δίκαιη λύση στο αίτημά μας!

Τέρμα πια οι αυταπάτες!
Βρισκόμαστε στο σημείο μηδέν και όλοι πλέον (Πολιτεία,
Φορείς, Ασφαλισμένοι)
πρέπει να αναλάβουν τις ευθύνες τους!

