
                                                  ΕΝΗΜΕΡΩΗ  

γηα ηηο ζεκαληηθόηεξεο ηξνπνπνηήζεηο ηνπ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟΤ ηνπ ΣΑΠΙΛΣ-ΑΣ 

 

 

Σπλάδειθνη, 

 

      Σηηο 17/6/2018 ζα γίλεη ε  εθινγναπνινγηζηηθή Γεληθή Σπλέιεπζε ηνπ 

ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ 

ζύκθσλα κε ην  ζύζηεκα ησλ αληηπξνζώπσλ αλάινγα κε ηελ δύλακε ηνπ θάζε 

Σπιιόγνπ, όπσο πξνβιέπεη ην λέν Καηαζηαηηθό. 

Έηζη θξίλνπκε ζθόπηκν: 

    λα θάλνπκε κία ζύληνκε αλαζθόπεζε ησλ ζεκαληηθόηεξσλ 

ηξνπνπνηήζεσλ ηνπ Καηαζηαηηθνύ νη νπνίεο εγθξίζεθαλ κε ζπληξηπηηθή 

πιεηνςεθία ζηηο 2 ηειεπηαίεο Καηαζηαηηθέο Γεληθέο Σπλειεύζεηο ηνπ 

Τακείνπ θαη  

   λα ππελζπκίζνπκε ζπλνπηηθά ηηο ζέζεηο ηηο νπνίεο εμέθξαζε ν Σύιινγνο 

ζε απηέο 

 

Α)  ζηελ πξνεγνύκελε θαηαζηαηηθή Γεληθή Σπλέιεπζε ηνπ ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ ηεο   
26.6.2016  
 εγθξίζεθε κε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ε ηξνπνπνίεζε ηνπ 

Καηαζηαηηθνύ ζύκθσλα κε ηελ νπνία γηα ηνπο ζπληαμηνύρνπο νη νπνίνη 
έρνπλ ήδε πάξεη πίζσ κέζσ ηεο κεληαίαο ζύληαμήο ηνπο ηηο εηζθνξέο 
πνπ θαηέβαιαλ (θαη ηηο δηθέο ηνπο αιιά θαη ηεο Τξάπεδαο), ζεζπίδεηαη 
όξην ζύληαμεο ύςνπο 50 επξώ. 
 

 θαηαζέζακε ηελ πξόηαζή καο γηα ηελ πξνζηαζία ησλ απνζεκαηηθώλ 
ηνπ Τακείνπ ζύκθσλα κε ηελ νπνία: 
«Με απόθαζε ηεο Γεληθήο Σπλέιεπζεο  αλαζηέιιεηαη ε πάζεο θύζεσο 
επηζηξνθή εηζθνξώλ πξνο ηνπο αζθαιηζκέλνπο κέρξη ηελ 
νινθιήξσζε ησλ δηαδηθαζηώλ γηα ηελ πξαγκαηηθή ζεκεξηλή απνηίκεζε 
ησλ αηνκηθώλ θαηαβιεζεηζώλ εηζθνξώλ ησλ αζθαιηζκέλσλ ηνπ 
Τακείνπ (αηνκηθέο κεξίδεο), θαζώο θαη ηνλ ππνινγηζκό ησλ πνζνζηώλ 
ζηα νπνία ην άζξνηζκα απηώλ ησλ αηνκηθώλ κεξίδσλ αληηζηνηρεί ζηελ 
ζεκεξηλή (ή εθάζηνηε) απνηίκεζε ηεο πξαγκαηηθήο πεξηνπζίαο ηνπ 
Τακείνπ.» 
Γπζηπρώο ε πξόηαζή καο απηή δελ είρε γίλεη δεθηή ηόηε από ηελ 
πιεηνςεθία ηεο Γεληθήο Σπλέιεπζεο αιιά έγηλε δεθηή (όπσο ζπλήζσο 
γίλεηαη κε ρξνλνθαζπζηέξεζε) ζηελ Γεληθή Σπλέιεπζε ηεο 3.12.2017 ! 
Έηζη έζησ θαη θαζπζηεξεκέλα εμαζθαιίδεηαη ε απνηύπσζε ζηηο 
αηνκηθέο κεξίδεο ηεο πξαγκαηηθήο ππάξρνπζαο ζήκεξα 
πεξηνπζίαο ηνπ Σακείνπ θαζώο θαη ε επηζηξνθή ζηνπο 
απνρσξνύληεο εξγαδόκελνπο ηνπ πξαγκαηηθνύ-ππάξρνληνο πνζνύ 
από ηηο εηζθνξέο πνύ θαηέβαιαλ 
 

 είκαζηαλ ξηδηθά αληίζεηνη ζηελ επελδπηηθή επηινγή ηεο ζπκκεηνρήο ζην          

κεηνρηθό θεθάιαην ηεο Attica Bank 



 

 δηαθσλήζακε κε ηελ δηαδηθαζία νκαδηθήο απνρώξεζεο ησλ 
κειώλ ε νπνία ππάξρεη ζήκεξα θαζώο είλαη επηβαξπληηθή γηα ηνπο 
παξακέλνληεο εξγαδόκελνπο αθνύ ζύκθσλα κε απηή, ζην Τακείν 
παξακέλνπλ όινη νη ζπληαμηνύρνη νη νπνίνη δελ έρνπλ ζεηηθό ηζνδύγην 
εηζθνξώλ παξνρώλ. Απηό ζεκαίλεη πξαθηηθά όηη ζην βαζκό πνπ κηα 
κεγάιε νκάδα ζπλαδέιθσλ απνθαζίζεη λα απνρσξήζεη, αλαγθαζηηθά 
γηα λα κε βξεζνύκε όινη ζε δπζκελέζηεξε ζέζε, είκαζηε ππνρξεσκέλνη 
λα απνρσξήζνπκε όινη. Γειαδή λα δηαιύζνπκε ην Τακείν. 
 

 Γηαθσλήζακε επίζεο κε ηνλ ηξόπν θαηαλνκήο ηεο πεξηνπζίαο 
επίζεο ζηελ πεξίπησζε απνρώξεζεο ή δηάιπζεο ηνπ Τακείνπ ε νπνία 
γίλεηαη ζύκθσλα κε ην  ππάξρνλ θαηαζηαηηθό, ρσξίο λα ιακβάλνληαη 
ππόςε νη παξνρέο πνπ είρε κηα ζπγθεθξηκέλε πιεζπζκηαθή νκάδα ζην 
δηάβα ησλ πξνεγνύκελσλ 10εηηώλ. Γεγνλόο  επηβαξπληηθό δειαδή γηα 
θάπνηεο θαηεγνξίεο εξγαδνκέλσλ ή θαη ζπληαμηνύρσλ. 

 

 

Β) Καηά ηελ ηειεπηαία ηξνπνπνίεζε ηνπ Καηαζηαηηθνύ ηνπ Τακείνπ, ε νπνία    

εγθξίζεθε κε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ζηελ Γεληθή πλέιεπζε ηεο  

3.12.2017 εθηόο από ηελ ζεκαληηθή ηξνπνπνίεζε γηα ηελ απνηύπσζε ζηηο 

αηνκηθέο κεξίδεο ηεο πξαγκαηηθήο ππάξρνπζαο ζήκεξα πεξηνπζίαο 

ηνπ Σακείνπ (όπσο αλαθέξνπκε παξαπάλσ) έγηλαλ δεθηέο επίζεο νη 

παξαθάησ πξνηάζεηο ηνπ Σπιιόγνπ καο: 

 

1) Άξζξν 6 - Oκαδηθέο θαη αηνκηθέο απνρσξήζεηο:                                 
      αθαηξέζεθε 
       α)  ε παξ. 2 (δπλαηόηεηα απνρώξεζεο ελ ελεξγεία αζθαιηζκέλσλ ρσξίο 

ζεκειίσζε ιήςεο επηθνπξηθήο ζύληαμεο γήξαηνο)    
       θαη  
       β)  ε παξ. 5 ( δπλαηόηεηα απνρώξεζεο ελ ελεξγεία αζθαιηζκέλνπ  κε 

απνρώξεζε άιιεο πιεζπζκηαθήο νκάδαο άιιεο ζπλδηθαιηζηηθήο 
νξγάλσζεο)    

2) άξζξν 40 - Υινπνίεζε αζθαιηζηηθνύ ζπζηήκαηνο Τακείνπ: 
      παξ. 6.  
      αθαηξέζεθε ην «κε απόιπηε πιεηνςεθία»  θαη έγηλε «κε πιεηνςεθία       

ησλ      δύν ηξίησλ (2/3)»    
3) άξζξν 64 - Αληηκεηώπηζε ησλ ζπλεπεηώλ από ηηο εζεινύζηεο εμόδνπο 
      παξ. 2 εδ. 1)  
      πξνζηέζεθε  «ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ ΤΑΠΙΛΤ-ΔΦΚΑ»  
4 )  λέν άξζξν 78 - Καζνιηθέο Χεθνθνξίεο, Γεκνςεθίζκαηα 
      ζηα Γεκνςεθίζκαηα κπαίλνπλ ζηελ ςεθνθνξία θαη πξνηάζεηο πνπ  

εγθξίλνληαη από ην έλα ηξίην ησλ κειώλ ηνπ Γ.Σ.  
 
 
 
 
 
 



 
Γ)  Γηα πιεξέζηεξε ελεκέξσζή, ζαο θνηλνπνηνύκε ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ 

Πξνέδξνπ ηνπ Σπιιόγνπ ζπλ. Γηώξγνπ Γνπγνύιε ζηελ Γεληθή Σπλέιεπζε 
ηνπ ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ ηεο  3.12.2017  

 

 
 

Αγαπεηνί ζπλάδειθνη,  

 

πηζηεύσ όηη ην Γ.Σ. ηνπ Τακείνπ ηα ηειεπηαία ρξόληα έρεη θέξεη ζε πέξαο έλα 

ηηηάλην έξγν. Τηηάλην έξγν γηα  

 ηελ εμπγίαλζε ηνπ θαηαζηαηηθνύ ηνπ Τακείνπ θαη  

 ηελ δηθαηόηεξε θαηαλνκή ησλ παξνρώλ ηνπ.  

Καη απηό έρεη ζπκβεί όηαλ απνθάζηζαλ νη Σύιινγνη ησλ ελ ελεξγεία λα 

παξακεξίζνπλ ηηο εζσηεξηθέο ή κεηαμύ ηνπο αληηζέζεηο κπξνζηά ζην κείδνλ, ην 

νπνίν είλαη ε ζσηεξία ηνπ Τακείνπ θαη ε απνλνκή ζύληαμεο κέρξη θαη ηνλ 

ηειεπηαίν ζήκεξα εξγαδόκελν. Απηό είλαη ην κείδνλ. 

  Να κελ μερλάκε όκσο (θαη εδώ πξέπεη ν θαζέλαο καο λα ηνπνζεηεζεί), ηηο 

παζνγέλεηεο ηνπ Τακείνπ νη νπνίεο καο νδήγεζαλ εδώ θαη ην γεγνλόο όηη δελ 

κπνξέζακε λα ηηο αληηκεησπίζνπκε θαζώο ήηαλ κεγάιεο νη αδπλακίεο ζπλνιηθά 

ηνπ ζπλδηθαιηζηηθνύ θηλήκαηνο. Τν ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ ήηαλ έλα εξγαιείν 

ζπλδηθαιηζηηθώλ, πνιηηηθώλ ζθνπηκνηήησλ ή άληιεζεο θαη ελίζρπζεο ηεο 

ζπλδηθαιηζηηθήο εμνπζίαο θαη έηζη ζπκπεξηθεξόηαλ πνιιέο θνξέο.  

 

Σήκεξα πξέπεη λα δνύκε θαη λα πάξνπκε ζέζε πάλσ ζηα ηξέρνληα δεηήκαηα. Να 

πνύκε ηα ζύθα – ζύθα θαη ηε ζθάθε – ζθάθε.  

  Καη εκείο θαηά θαηξνύο θαη πέξζη ζηε Γεληθή Σπλέιεπζε εθθξάζακε 

ζεκαληηθέο δηαθσλίεο κε ηηο απόςεηο ηνπ Γ.Σ. 

 Όκσο κπξνζηά ζην κείδνλ δήηεκα πνπ πξναλέθεξα, δελ κπνξείο λα κέλεηο 

απαζήο ή λα είζαη θαη κε ηελ αληηπνιίηεπζε θαη κε ηε ζπκπνιίηεπζε. Ιεξαξρείο 

πνην είλαη ην κείδνλ θαη εθεί παίξλεηο ζέζε.   

  Καη ην κείδνλ γηα καο είλαη λαη, ε δεκηνπξγία ησλ πξαγκαηηθώλ 

αηνκηθώλ κεξίδσλ, όπνπ πξέπεη θαη απηνί νη ζπλάδειθνη νη νπνίνη δεηνύλ ηηο 

εηζθνξέο ηνπο πίζσ, λα παίξλνπλ πίζσ ηηο πξαγκαηηθέο εηζθνξέο ηνπο θαη όρη 

ηηο πιαζκαηηθέο εηζθνξέο νη νπνίεο ζεσξεηηθά ππάξρνπλ θαηαγξακκέλεο ζε 



έλαλ πίλαθα. Φσξίο δειαδή λα ιακβάλνληαη ππόςε ηα πξαγκαηηθά 

ππάξρνληα ζήκεξα απνζεκαηηθά ηνπ Τακείνπ. 

  Τν κείδνλ επίζεο είλαη λα δηαρεηξηζηνύκε ζήκεξα ηα ζεκεξηλά 

απνζεκαηηθά θαη λα έρνπκε βέβαηα ζην κπαιό καο ην γηαηί θηάζακε εδώ θαη 

λα ζπλερίζνπκε λα έρνπκε ηηο ζέζεηο ηηο νπνίεο θαηά θαηξνύο εθθξάζακε, νη 

νπνίεο ζα δίλνπλ κηα δηαξθή πξννπηηθή ζηηο δηεθδηθήζεηο ηνπ Σακείνπ 

δειαδή 

 ν ηξόπνο πνπ γίλνληαη νη εζεινύζηεο ζηηο ηξάπεδεο, αιιά επίζεο            
 νη ζπγρσλεύζεηο θαη νη εμαγνξέο ησλ Σξαπεδώλ νη νπνίεο γίλαλε 

ρσξίο θακία δηαζθάιηζε ησλ αζθαιηζηηθώλ καο δηθαησκάησλ  
 Οη δίθεο πνπ έρνπκε γηα ηα δηαθπγόληα έζνδα (από εηζθνξνδηαθπγή 

ησλ Τξαπεδώλ) θαζώο ζην Τακείν ζήκεξα δελ αλαγλσξίδνληαη 
ζπγθεθξηκέλα δηθαηώκαηα πνπ έρνπλ άιινη Αζθαιηζηηθνί Οξγαληζκνί. 
Απηό είλαη έλα από ηα ζεκεία γηα νπνία πξέπεη λα θηλεζνύκε όινη θαη 
ζύιινγνη εξγαδνκέλσλ θαη ην Γ.Σ. ηνπ Τακείνπ γηα ηε δηεθδίθεζή ηνπο. 
Σν Σακείν δελ αλαγλσξίδεηαη σο ηζόηηκνο αζθαιηζηηθόο θνξέαο 
ζε ζρέζε κε ηνπο άιινπο αζθαιηζηηθνύο θνξείο. Γελ έρεη δηθαίσκα 
επηβνιήο πξνζηίκνπ γηα εηζθνξνδηαθπγή π.ρ. ζε έλα έιεγρν, ην ΙΚΑ 
πεγαίλεη, θάλεη ηνλ έιεγρν, ζνπ θαηαινγίδεη ην πξόζηηκν  ζπλ ηηο 
πξνζαπμήζεηο θαη εζύ είζαη αλαγθαζκέλνο λα θάλεηο ελζηάζεηο. Δλώ ην 
Τακείν πξέπεη λα δηεθδηθήζεη δηθαζηηθά ηα έζνδά ηνπ θαη λα δηθαησζεί 
κεηά από 15 ρξόληα. Πξέπεη ην Σακείν λα απνθηήζεη ηα ίδηα 
δηθαηώκαηα πνπ έρνπλ νη ππόινηπνη αζθαιηζηηθνί θνξείο ζε 
ζρέζε είηε κε ηνλ έιεγρν εηζθνξώλ, είηε γηα ηελ επηβνιή πξνζηίκσλ θαη 
πξνζαπμήζεσλ,  

 λα ζπλερίζνπκε όιεο ηηο κεγάιεο δίθεο ηηο νπνίεο έρνπκε γηα ηα 
δηθαηώκαηά καο 

 πξέπεη αθόκε λα δηεθδηθήζνπκε, ππάξρεη απόθαζε ηνπ Τακείνπ ε 
νπνία δελ έρεη αθόκα πινπνηεζεί, κε κηα αγσγή γηα δηαθπγόληα 
έζνδα ε νπνία ζα αθνξά  ην θόζηνο πνπ ζα έπξεπε λα 
θαηαβάινπλ νη ηξάπεδεο από ηελ ελδερόκελε έληαμή καο ζην 
ΕΣΑΣ. Θπκίδσ  όηη ν λόκνο πξνέβιεπε λα γίλνπλ νηθνλνκηθέο κειέηεο 
νη νπνίεο ζα θαηαιόγηδαλ ρξήκαηα ζηηο Τξάπεδεο.  

 

Καη βέβαηα γηα ην θαηαζηαηηθό ζέισ λα πσ, κηα πνπ θάλνπκε εληαία ηνπνζέηεζε, 

όηη ε αληηπξνζώπεπζε ησλ ζπλαδέιθσλ θαη ε ιεηηνπξγία ελόο ζπλεδξίνπ ήηαλ 

κηα πάξα πνιύ ζσζηή ζέζε ε νπνία κπνξεί λα δηεπθνιύλεη ηηο δηαδηθαζίεο θαη λα 

γίλεηαη νπζηαζηηθή αληαιιαγή απόςεσλ. Δγώ ην είρα ζέζεη απηό από παιηά. 

Δπίζεο ε δεκηνπξγία ησλ αηνκηθώλ κεξίδσλ έπξεπε λα είρε γίλεη ρζεο.  

  Καη πηζηεύσ όηη από ζήκεξα, θαη ζα ήζεια κηα απάληεζε κεηά, από ηελ 

εκεξνκελία έγθξηζεο από ηε Γεληθή Σπλέιεπζε δελ ζα επηζηξαθνύλ άιιεο 

εηζθνξέο πξηλ λα δεκηνπξγεζνύλ νη πξαγκαηηθέο αηνκηθέο κεξίδεο νη νπνίεο  

ζα  αληαπνθξίλνληαη ζηελ πξαγκαηηθή πεξηνπζία ηνπ Τακείνπ. 

  Έηζη ζήκεξα κπξνζηά ζηελ αλάγθε λα ζπλερίζεη λα ππάξρεη ην Τακείν, 

εκείο ζα ππνβαζκίζνπκε ηηο δηαθσλίεο ηηο νπνίεο έρνπκε εθθξάζεη ζην 

παξειζόλ. Δηαθσλίεο πνπ αθνξνύλ : 

 ηε δηαδηθαζία απνρώξεζεο ησλ κειώλ πνπ πεξηγξάθεηε, όπνπ 



πξνηείλνπκε ηξνπνπνίεζε ζην άξζξν 6 παξ. 3 εδάθην αγ’. 

 Τν ζέκα ηεο θαηαλνκήο ηεο πεξηνπζίαο ζε πεξίπησζε απνρώξεζεο 

νκάδαο από ην Τακείν. Δίλαη ην άξζξν 38 παξάγξαθνο 4 

ηηο  έρνπκε μαλαπεί, απιά δελ ζέισ λα θνπξάζσ ην ζώκα θαη ηηο αλαθέξσ    

επηγξακκαηηθά. 

 Καη πξέπεη λα βξεζεί θαη έλαο ηξόπνο ζην ζέκα ηνπ εθινγηθνύ 

ζπζηήκαηνο θαη ηεο δεκνθξαηίαο ώζηε λα εθθξάδνληαη όζν ην δπλαηόλ νη 

πεξηζζόηεξεο έζησ θαη κεηνςεθηθέο απόςεηο ζηνλ νξηζκό ησλ 

αληηπξνζώπσλ είηε από ηα ζπληαμηνπρηθά ζσκαηεία, είηε από ηα Γηνηθεηηθά 

Σπκβνύιηα. 

Υπάξρνπλ ηξόπνη, ηνπο έρνπκε πξνηείλεη θαηά θαηξνύο. Μπνξεί λα γίλεη. 

Δίλαη ηα άξζξα 11, 12, 14 θαη 24.  

 Δπίζεο ζεσξώ όηη δελ ζα πξέπεη λα επηζηξαθνύλ κε βάζε ηελ παιηά 

δηαδηθαζία άιιεο εηζθνξέο ζηνπο ελ ελεξγεία πνπ απνρσξνύλ θαη δεηάλε 

ηηο εηζθνξέο ηνπο πίζσ.  

Έηζη κε απηέο ηηο ζθέςεηο γηα λα κελ καθξεγνξώ, θαζώο θαηά θαηξνύο ηα έρνπκε 

γξάςεη θαη ηα έρνπκε αλαθέξεη, πηζηεύσ όηη κε απηνύο ηνπο άμνλεο πνπ 

πξναλέθεξα, κπνξνύκε λα δώζνπκε κηα ζπλέρεηα θαη κηα πξννπηηθή ζηηο 

δηεθδηθήζεηο ηνπ Τακείνπ.  

 

  Δίπα γηα ηηο επζύλεο ηνπ ζπλδηθαιηζηηθνύ θηλήκαηνο. Οη επζύλεο ησλ 

ζπληαμηνύρσλ είλαη κεγαιύηεξεο επί 10 θνξέο, όρη κόλν γηαηί δεηάλε απηά πνπ 

δεηάλε, αιιά θαη γηαηί όια απηά ηα ρξόληα όηαλ εκείο σο ελ ελεξγεία ή όπνηνη από 

εκάο βάδαλε ηα δεηήκαηα ηεο γεληθόηεξεο πνιηηηθήο θαηεύζπλζεο πνπ καο νδεγεί 

εθεί πνπ καο νδήγεζε (δειαδή ηηο εμαγνξέο, ηα μεπνπιήκαηα ησλ ηξαπεδώλ, ηα 

PSI θαη ηα ππόινηπα), απηνί ζθπξίδαλε θιέθηηθα θαη ε κόλε δηεθδίθεζή ηνπο ήηαλ 

απέλαληη ζηελ έηνηκε πίηα πνπ άιινη παξάγνπλ. Απέλαληη ζηελ έηνηκε πίηα ηνπ 

Τακείνπ, απέλαληη ζηνπο ελ ελεξγεία. Λεο θαη εκείο ήκαζηαλ νη εξγνδόηεο ηνπο. 

Λεο θαη εκείο ήκαζηαλ νη ππεύζπλνη γηα όια ηα θαθά ηεο κνίξαο καο. Λεο θαη ε 

δπλαηόηεηα θηλεηνπνίεζεο ηελ νπνία είραλ έπξεπε λα ηε ζηξέςνπλ ελαληίνλ καο 

θαη όρη ελαληίνλ ησλ πξαγκαηηθώλ ππεπζύλσλ.  

 

  Απηέο ηηο ζθέςεηο έρνληαο σο ππμίδα δελ κπνξνύκε λα παηάκε ζε δπν 

βάξθεο. Δκείο ζα ςεθίζνπκε ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ θαηαζηαηηθνύ κε ηηο 

παξαηεξήζεηο ηηο νπνίεο έβαια θαη νη νπνίεο πηζηεύσ όηη ζε επόκελε 

ηξνπνπνίεζε ζα ππάξμεη ε δπλαηόηεηα λα ςεθηζηνύλ. 

Πξαγκαηηθά πξνθύπηνπλ θάπνηα ζέκαηα από ηελ πξάμε θαη πηζηεύσ όηη νη 

δηαδηθαζίεο ηξνπνπνηήζεσλ ηνπ θαηαζηαηηθνύ ζα πξέπεη λα είλαη δηαξθείο νύησο 

ώζηε λα δηνξζώλνπλ ελδερόκελεο αζηνρίεο νη νπνίεο γίλαλε από θάπνηα 

δεηήκαηα ηα νπνία δελ ηα είρακε πξνβιέςεη. 

  Καηαζέησ ηηο πξνηάζεηο καο ινηπόλ γηα ηελ επόκελε ηξνπνπνίεζε 

ηνπ θαηαζηαηηθνύ θαη πηζηεύσ όηη ζε απηέο ηηο θαηεπζύλζεηο θαη ηνπο άμνλεο 

κπνξεί λα θηλεζεί ην Γ.Σ. ηνπ Τακείνπ νύησο ώζηε λαη εδώ πνπ θηάζακε 

δηαρεηξηδόκαζηε ηε κηδέξηα καο κελ, ηε θηώρεηα καο, αιιά πξέπεη λα ηε 



δηαρεηξηζηνύκε δίθαηα θαη πξέπεη λα έρνπκε ζαθείο ζηόρνπο γηα κηα πξννπηηθή 

γηα ην αύξην.  

 

  Τν θόζηνο ησλ επηρεηξεκαηηθώλ επηινγώλ ησλ ηξαπεδώλ θαη ηεο 

νηθνλνκηθήο θξίζεο δελ κπνξεί πάιη λα ην πιεξώζνπλ νη εξγαδόκελνη. 

Καη απηό πξέπεη λα έρνπκε ζην κπαιό καο γηα ηηο ελέξγεηεο πνπ ζα θάλνπκε 

ζην κέιινλ.  

Δπραξηζηώ.  

 


