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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Νο 80 
                                        

ΣΤΗΡΙΖΟΥΜΕ ΤΗ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ & ΔΙΚΑΙΩΜΕΝΗ ΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ 
ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ 

& ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥ ΒΟΗΘΗΜΑΤΟΣ ΣΕ ΟΛΟΥΣ!  
 

Συναδέλφισσες,  Συνάδελφοι, 
 Η «γνωστή και μη εξαιρετέα» για την παντελή απουσία της από τα τεκταινόμενα των μαζικών 
χώρων του τραπεζοϋπαλληλικού κινήματος, αλλά και τις διασπαστικές πρακτικές της όσον αφορά την 
υπεράσπιση των συμφερόντων των εργαζομένων στην Τράπεζά μας «παράταξη», ξαναχτύπησε με την 
«πεπατημένη» από το παρελθόν της («συναδελφική αλληλεγγύη» κ.λπ. τιτλοφορίες) οδό των «εξωδίκων 
δηλώσεων – προσκλήσεων» κατά του Συλλόγου και των νομίμων εκπροσώπων του με θέμα αυτή τη 
φορά το ΤΑΠΙΛΤ - ΑΤ! 
 Όταν όλοι οι Σύλλογοι –που χιλιάδες μέλη τους είναι ασφαλισμένα στο συγκεκριμένο 
επικουρικό Ταμείο– βλέπουν κόπους και προσπάθειες που ξεκίνησαν από πολλά χρόνια πίσω και 
δρομολογήθηκαν με σύνεση και ομοθυμία να τινάζονται στον αέρα εξαιτίας της εμμονής μιας μερίδας 
συνταξιούχων έρχονται να συντονιστούν και να δράσουν νόμιμα και Καταστατικά καλώντας τους 
άμεσα ενδιαφερομένους, ήτοι τους ασφαλισμένους στο ΤΑΠΙΛΤ – ΑΤ, να πράξουν αυτοβούλως το 
αυτονόητο, δηλαδή ν’ αποφασίσουν οι ίδιοι με τη μαζική παρουσία και συμμετοχή τους δια του 
κορυφαίου διεργασιών και αποφάσεων οργάνου της Γενικής Συνέλευσης μελών του, η «γνωστή και μη 
εξαιρετέα παράταξη» αναζητεί τρόπους να διεμβολίσει την ενιαία θέση και κοινή «γραμμή» των 
συνδικαλιστικών τους οργανώσεων για το εργασιακό και ασφαλιστικό παρόν και μέλλον τους. 
 Τους απαντάμε, πως η σύγκλιση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μελών του ΤΑΠΙΛΤ – ΑΤ, 
έρχεται να δώσει το μοναδικό προνόμιο σε όλα τα ασφαλισμένα μέλη να πάρουν την υπόθεση –που 
αίφνης προέκυψε με την επιστροφή σ’ ένα καθεστώς μεγάλης αδικίας σε βάρος των εν ενεργεία 
ασφαλισμένων τραπεζοϋπαλλήλων– στα χέρια τους, δρομολογώντας πάλι από την αρχή, όπως ακριβώς 
πράξανε μαζικά και πετυχημένα στα μέσα του 2015, την επαναφορά του μέχρι πριν λίγες μέρες 
ισχύοντος Καταστατικού σε λειτουργία.  
 Είναι δυνατόν να επιτρέψουμε ανώνατο plafond 900 € και πλέον και βιωσιμότητα του Ταμείου 
για 2 το πολύ χρόνια ώστε να επιχαίρουν οι παλαιοί συνταξιούχοι; Εξυπακούεται πως ΟΧΙ.  
 Πώς θα μπορούσαμε άλλωστε να κάνουμε κάτι τέτοιο όταν δεσμευόμαστε αφενός από 
αποφάσεις Διοικητικών Συμβουλίων και Γενικών Συνελεύσεων μελών μας που λήφθησαν με απόλυτη 
πλειοψηφία αφετέρου από ακατάλυτους δεσμούς συμπόρευσης με τ’ αδελφά Σωματεία του κλάδου που 
μέλη τους είναι ασφαλισμένα στο ΤΑΠΙΛΤ – ΑΤ και που χάριν τους το Επικουρικό μας Ταμείο κοσμεί με 
την παρουσία του από το 2015 τη μετοχική βάση της Attica Bank;    
 Σε όσους πάνε να ποινικοποιήσουν τη συνδικαλιστική δράση και να σπείρουν φόβο απαντάμε 
«ως εδώ και μη παρέκει», λίγο περισσότερο σεβασμός στις θεσμικές διαδικασίες δεν βλάπτει. Πολλώ 
δε μάλλον όταν η υπογράφουσα της «παράταξης» που υπονομεύει ευθέως τη Συλλογική προσπάθεια 
δεν είναι μέλος του συγκεκριμένου επικουρικού Ταμείου!  

Αποστέλλουμε ΟΛΟΙ συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη στο Σύλλογό μας, που ενώνεται με 
όλους τους άλλους Συλλόγους για την αντιμετώπιση της κατάστασης κινδύνου που ανέκυψε, την Αίτηση 
σύγκλισης Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μελών του ΤΑΠΙΛΤ – ΑΤ.     

Με συναδελφικούς και αγωνιστικούς χαιρετισμούς 
Για το ΔΣ του Σ.Υ.Τ.Α. 

                Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                               Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 



 2 
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