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ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ
Προς
Όλους ανεξαίρετα τους 271 συνταξιούχους, προέλευσης
Τέως Τράπεζας Κρήτης, οι οποίοι ταυτόχρονα κατέχουν
και την ιδιότητα του μέλους του ΤΑΠΙΛΤΑΤ (δηλ. προς όλους όσοι μέχρι
και την 30-06-2017 έχουν θετικό ισοζύγιο εισφορών-συντάξεων)
Αθήνα, 6 Ιουνίου 2017
Αγαπητοί Συνάδελφοι,
• Μετά την Προσωρινή Διαταγή του ΜονΕφΑθ της 19-05-2017, βάσει της οποίας στο
ταμείο μας είναι εφαρμοστέο (αδιαμφισβήτητα πλέον) το από 29-06-2015 καταστατικό, εύλογα
επανεκκινούν και οι διαδικασίες ανάδειξης των Αντιπροσώπων σας για τις επικείμενες
Γενικές Συνελεύσεις του Ταμείου(με τις γνωστές σε σας, από πέρσι, ατομικές σας
εξουσιοδοτήσεις που θα σας στείλουμε, για να ορίσετε όσους επιλέξετε κ.λπ.)
• Από την εμπειρία που αποκομίσαμε από τις περσινές διαδικασίες διαπιστώθηκε ότι αυτές
διευκολύνονται σημαντικά εφόσον οι συνάδελφοι που επιλέγουν γνωρίζουν, πριν κάνουν την
επιλογή τους, τους «ενδιαφερόμενους-άτυπους υποψήφιους» που έχουν εκδηλώσει έμπρακτο
ενδιαφέρον για να οριστούν – εκλεγούν Αντιπρόσωποι .
• Πριν λοιπόν σας στείλουμε το γνωστό έντυπο της Εξουσιοδότησης για να το
συμπληρώσετε, υπογράψετε και μας το επιστρέψετε,
καλούμε
όσους από σας επιθυμούν να είναι «ενδιαφερόμενοι-άτυποι υποψήφιοι», για να αναδειχθούν
Αντιπρόσωποι της δικής σας ξεχωριστής πληθυσμιακής ομάδας συνταξιούχων της τέως
τράπεζας Κρήτης, να συμπληρώσετε και υπογράψετε το επισυναπτόμενο έντυπο και το
αργότερο μέχρι τη Δευτέρα 18 Ιουνίου 2017 μας ενημερώσετε αν επιθυμείτε να είστε
«ενδιαφερόμενος – άτυπος υποψήφιος» στις αρξάμενες διαδικασίες ανάδειξης των
Αντιπροσώπων σας για τις επικείμενες Γενικές Συνελεύσεις του ΤΑΠΙΛΤΑΤ.
Η ενημέρωσή μας μπορεί να γίνει:
(α) είτε με την επιστροφή σε μας του πιο πάνω εντύπου με το ταχυδρομείο είτε με FAX (No 2103248004) είτε με MAIL (info@tapiltat.gr)
(β) Είτε ακόμα και με τηλεφωνική σας δήλωση στο Διευθυντή του ταμείου Γεώργιο Κοτοπούλη
(210-3243791 Εσωτ. 211) ή στον Αναπληρωτή Ταμία του Δ.Σ. Δημήτριο Κίσσα (210-3313524
Εσωτ. 210).
Διευκρινίζεται, προς αποφυγή μελλοντικών παρεξηγήσεων, ότι ούτε το ταμείο ούτε οι
Σύλλογοι καλύπτουν τα οποιαδήποτε έξοδα (π.χ. ξενοδοχείου, οδοιπορικά κ.λπ.) για έλευση
των εκτός του λεκανοπεδίου Αττικής Αντιπροσώπων για να συμμετέχουν στις Γενικές
Συνελεύσεις του ΤΑΠΙΛΤΑΤ.
Συναδελφικά
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ανάρτηση στον ιστότοπο ΤΑΠΙΛΤΑΤ
από 06-06-2017 έως και 18-06-2017

