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ΦΗΦΙΖΟΤΜΕ ΓΙΑ ΣΟ ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΣΟ ΜΕΛΛΟΝ ΣΟΤ 

ΣΑΜΕΙΟΤ ΜΑ 
ςναδέλθιζζερ, ςνάδελθοι, 

 Ξεθίλεζε ζήκεξα ε νξηζκέλε από ηελ έκηακηη Γενική ςνέλεςζη ησλ αζθαιηζκέλσλ κειώλ ηνπ ΣΑΠΙΛΣ 

– ΑΣ θαη ππό ηελ επζύλε ηεο Κενηπικήρ Εθοπεςηικήρ Επιηποπήρ εθινγηθή δηαδηθαζία γηα ηην έγκπιζη ηων 

πποηεινόμενων ηποποποιήζεων ηος Καηαζηαηικού ηνπ Σαμείος Επικοςπικήρ μαρ Αζθάλιζηρ, θαζώο θαη 

ηην ανάδειξη ηηρ  νέαρ Διοίκηζήρ ηος. 

 Η πνξεία εθζπγρξνληζκνύ ηνπ Τακείνπ πνπ ράξαμε ην δηάζηεκα 2015 – 2018 ε απεξρόκελε Δηνίθεζή ηνπ 

απνηέιεζε ηελ αλαγθαία θαη ηθαλή ζπλζήθε γηα ηε ζσηεξία ηνπ Τακείνπ θαη ηελ επόδσζε ησλ πξνζδνθηώλ ησλ 

αζθαιηζκέλσλ κειώλ γηα ιήςε επηθνπξηθήο ζύληαμεο απ’ όια ηα αζθαιηζκέλα κέιε, κε ηνλ πιένλ ζσζηό θαη 

δίθαην ηξόπν θαη κε ην κέγεζόο ηεο λα θξίλεηαη θαη λα είλαη δίθαην θαηαληαπνδνηηθό ησλ επί ρξόληα 

θαηαβιεζεηζώλ εηζθνξώλ ηνπο. 

Με ηελ ακέξηζηε ζηήξημε ησλ Σπιιόγσλ εξγαδνκέλσλ, πάλσ απ’ όια, βέβαηα,κε ηελ  θαζνξηζηηθή ζπκκεηνρή ηεο 

ζπληξηπηηθήο πιεηνςεθίαο ησλ αζθαιηζκέλσλ κειώλ ηνπ ΣΑΠΙΛΣ – ΑΣ λα παξακέλεη ππνδεηγκαηηθήζε θάζε 

θάιεζκα - πξόζθιεζε πνπ ζεζκηθά ηνπο απεπζύλεηαη, ν εθζπγρξνληζκόο ηνπ Σαμείος Επικοςπικήρ μαρ 

Αζθάλιζηρ πξέπεη λα ζπλερηζηεί θαη από ηε λέα Δηνίθεζε κε ηηο πιένλ θαηάιιειεο επηζηεκνληθέο θαη 

ηερλνθξαηηθέο κεζόδνπο πνπ ππάξρνπλ, ελώ, ζε ζπλάξηεζε κε ηελ επαγγεικαηηθή δηαρείξηζε ηεο πεξηνπζίαο 

ηνπ, ην απηνδηαρεηξηδόκελν Τακείν ζα είλαη ζε ζέζε λα πεξάζεη νξηζηηθά ζε ηξνρηά καθξάο θαη ζηέξεαο 

βησζηκόηεηαο, κε απνηέιεζκα όια ηα αζθαιηζκέλα κέιε ηνπ λα λνηώζνπλ ηελ αζθάιεηα θαη ηε ζηγνπξηά πνπ 

ηνπο αμίδεη.    

 Σηηο απαξάδεθηεο θαη δηραζηηθέο γηα ηα ζπκθέξνληα ησλ κειώλ καο ελέξγεηεο ειαρίζησλ πνπ 

ακεηαλόεηαεμαθνινπζνύλ δπζηπρώο λα ππνλνκεύνπλ ηνΣΑΠΙΛΣ – ΑΣ θαη ηα πξαγκαηηθά ζπκθέξνληα ησλ 

αζθαιηζκέλσλ κειώλ καο, απαληάκε κε ηε καδηθή θαη ζπλεηδεηνπνηεκέλε ζπκκεηνρή καο ζηελ εθινγηθή 

δηαδηθαζία, από ηελ νπνία δελ πξέπεη λα ιείςεη θαλείο.  

ΣΟ ΠΑΡΟΝ & ΣΟ ΜΕΛΛΟΝ ΣΟΤ ΣΑΠΙΛΣ – ΑΣ 

ΕΙΝΑΙ ΣΑ ΥΕΡΙΑ ΜΑ 


