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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Νο 030 / 24-10-2018 
 

 

 

 

 

Αγαπητοί συνάδελφοι-μέλη του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ, 

 

Ολοκληρώθηκαν με επιτυχία οι διαδικασίες για την εκλογή της νέας Διοίκησης 

του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ και της τροποποίησης του καταστατικού του, όπως ήδη έχετε 

ενημερωθεί με προηγούμενη ανακοίνωση. 

Το όλο εγχείρημα στέφτηκε από απόλυτη επιτυχία, τόσο των Συλλόγων, όσο        

και των ασφαλισμένων μελών τους με σημαντική βοήθεια από τους πρόσφατους 

συνταξιούχους, ξεκινώντας από την συλλογή υπογραφών για την σύγκληση 

έκτακτης Γ.Σ., προχωρώντας στην τεράστια προσέλευση και θρίαμβο στην Γ.Σ. της 

05/08/2018 και καταλήγοντας στην μαζική συμμετοχή στις αρχαιρεσίες και το 

δημοψήφισμα για το καταστατικό. 
 

Τι πετύχαμε: 

 A. Την εκλογή νέου Δ.Σ. (η θητεία του παλιού είχε λήξει και παρατάθηκε με 

δικαστική απόφαση) για να συνεχίσει το έργο της αναμόρφωσης του Ταμείου. 

Στο νέο Δ.Σ. ο σδ Γιάννης Σιδεράτος ανέλαβε τη θέση του Προέδρου. 

 B. Την έγκριση της τροποποίησης του καταστατικού ώστε να ισχύσει πάλι αυτό 

που εφαρμοζόταν πριν την δικαστική απόφαση της 04/06/2018 και που με την 

καθιέρωση των ατομικών μερίδων έλυνε το πρόβλημα βιωσιμότητας του 

Ταμείου, εξασφάλιζε τις εισφορές όλων και εγγυόταν την λήψη βοηθήματος 

από όλους τους ασφαλισμένους.  

Το ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ είναι πιθανώς το μόνο Ταμείο στην Ελλάδα το οποίο εξυγιάνθηκε 

(μείωση του αναλογιστικού ελλείμματος κατά 92%) και έχει όλες τις προοπτικές της 

ικανοποίησης του καταστατικού του σκοπού. 

Η αταλάντευτη στάση του Σωματείου μας και η σύμπνοια όλων των Συλλόγων 

που έχουν μέλη στο ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ θα συνεχιστεί σύμφωνα με όσα έχουμε διακηρύξει, 

Σωματείο Εργαζομένων Τραπεζικής Επιχείρησης 
 Eurobank 

Αριθ. Εγκριτ. Απόφ. Πολυμ. Πρωτ. Αθηνών 432/1977 
Α/Α Βιβλίου Ανεγν. Συνδικ. Οργαν. Πρωτ. Αθηνών 6713 Ειδ. 1956/6-4-2000 

Εμμ.Μπενάκη 32, 10678 Αθήνα, Τηλ. 2103624278, 2103623542 Fax: 2103609072 
http://www.unioneurobank.gr     e-mail: info@unioneurobank.gr 

http://www.unioneurobank.gr/


2 

 

ενάντια σε κάθε ομάδα που θέλει την απαξίωσή του και την υφαρπαγή των 

αποθεματικών του, μέχρι να ικανοποιηθεί και ο τελευταίος ασφαλισμένος. 

Δεν τρέφουμε αυταπάτες. Ξέρουμε ότι οι αντίπαλοί μας θα κινηθούν πάλι 

νομικά,  προσπαθώντας να αιμορραγήσει το Ταμείο στα δικαστήρια. Αφού απέτυχαν 

να εξανεμίσουν τα αποθεματικά, μέσω υψηλών συντάξεων, θα το επιχειρήσουν 

ζητώντας την ένταξή του στο ΕΤΕΑΕΠ. Τους παραδίδουμε στην κρίση σας… 

Είμαστε σίγουροι ότι, τόσο η Δικαιοσύνη, όσο και η Πολιτεία θα πράξουν το 

καθήκον τους, αλλά παραμένουμε σε ετοιμότητα να πούμε όχι σε κάθε προσπάθεια 

ανατροπής της νομιμότητας και του νοικοκυρέματος του Ταμείου. 

 

ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΤΑ ΜΕΛΗ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΓΚΙΝΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΗΛΩΣΗ ΤΟΥΣ 

ΣΤΟΥΣ ΚΟΙΝΟΥΣ ΜΑΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΔΙΑΒΕΒΑΙΩΝΟΥΜΕ  

ΟΤΙ ΔΕΝ ΘΑ ΑΠΟΚΛΙΝΟΥΜΕ ΑΠΟ ΑΥΤΟΥΣ 

 

 

 
  

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς  

 

Για το Δ.Σ. του Union Eurobank 
 

Ο Πρόεδρος                Ο Γεν. Γραμματέας 
 

                                           Στάθης Χαρίτος             Γιάννης Σιδεράτος 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


