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Θέμα: Ένταξη του ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΟΝΙΚΗΣ - 

ΛΑΪΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ (ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ) στο ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ 

ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (ΕΤΕΑ). 

 

Κύριε Υπουργέ 

Το ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ είναι το Επικουρικό Ταμείο που λειτουργεί με τη μορφή Ν.Π.Ι.Δ. και καλύπτει 

για επικουρική σύνταξη τους εργαζόμενους της πρώην ΙΟΝΙΚΗΣ Τράπεζας που 

συγχωνεύτηκε στην ALPHA καθώς και μικρό αριθμό εργαζομένων σε άλλες Τράπεζες, 

όπως την Πειραιώς (Μακεδονίας-Θράκης), Αττικής, Eurobank (Εργασίας-Κρήτης-Αθηνών) 

και Εθνοκάρτας, των οποίων οι Τράπεζες που εργάστηκαν συγχωνεύτηκαν στους νέους 

Ομίλους. 

 

 



 

Το ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ παρά τις μεγάλες μειώσεις που έχουν γίνει στις συντάξεις με αποφάσεις του 

Δ.Σ. του Ταμείου κατά 60% περίπου τα τελευταία χρόνια, είναι ένα ταμείο που δεν μπορεί 

να συνεχίσει την καταβολή ακόμη και των σημερινών μειωμένων συντάξεων, κυρίως λόγω 

της πλήρους ανατροπής της αναλογίας ασφαλισμένων- συνταξιούχων. 

Με δεδομένο ότι είναι ένα ταμείο χωρίς νέους ασφαλισμένους οι οποίοι υπάγονται πλέον με 

βάση το νόμο 3371/2005, για επικουρική σύνταξη στο ΕΤΕΑΜ, ήδη ΕΤΕΑ, το ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ 

έχει καταστεί ένα ταμείο χωρίς μέλλον, αφού μετά τα προγράμματα εθελούσιας εξόδου των 

Τραπεζών και του πρόσφατου προγράμματος της ALPHA BANK, οι συνταξιούχοι σύντομα 

θα ανέλθουν στις 6500 και θα ξεπερνούν κατά πολύ τον αριθμό των εν ενεργεία 

ασφαλισμένων που θα περιοριστούν κοντά στις 4500. 

Όπως γνωρίζετε 

Ο νόμος 4052/2012 προέβλεπε τη δυνατότητα σε ταμεία σωματειακού τύπου, όπως είναι το 

ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ, να ενταχθούν στο ΕΤΕΑ μέχρι 31/12/2012, μετά από σύμφωνη γνώμη των 

αντιπροσωπευτικότερων οργανώσεων και απόφαση του Υπουργού Εργασίας. 

Ο ιδρυτικός νόμος του ΕΤΕΑΜ 997/1979 στο άρθρο 3, προβλέπει ότι στην περίπτωση που 

ένας επικουρικός ασφαλιστικός φορέας δεν μπορεί να χορηγεί παροχές ισοδύναμες με 

εκείνες του ΕΤΕΑΜ , μπορεί οποιαδήποτε οργάνωση των εργαζομένων ή ακόμη και 

μεμονωμένοι ασφαλισμένοι να ζητήσουν από τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής 

Ασφάλισης την ένταξή του στο ΕΤΕΑΜ ή σήμερα στο ΕΤΕΑ, που αποτελεί τη διάδοχη 

κατάσταση του ΕΤΕΑΜ με διατήρηση των καταστατικών διατάξεων του. 

Επειδή λοιπόν, κατά την έννοια των διατάξεων του Ν. 2084/1992, το ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ αποτελεί 

φορέα κοινωνικής ασφάλισης και μάλιστα υποχρεωτικής ασφάλισης 

Επειδή το ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ, δεν μπορεί πλέον να διασφαλίσει παροχές ισοδύναμες με αυτές του 

ΕΤΕΑ. 

Επειδή , μετά την προσωρινή δικαστική απόφαση, που υποχρεώνει το Δ.Σ. του ταμείου μας 

να αναπροσαρμόσει τις συντάξεις σε επίπεδα εξωπραγματικά σε σχέση με τα οικονομικά 

του δεδομένα και απαιτείται άμεση παρέμβαση, προκειμένου να διασωθούν τα αποθεματικά 

του που ανέρχονται στα 230 εκατ. Ευρώ. 

 

ΑΙΤΟΥΜΑΙ 

Την άμεση υπαγωγή του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ στο ΕΤΕΑ 

Και εξουσιοδοτώ τον Σύλλογο Εργαζομένων στην ALPHA BANK Προερχομένων εκ της 

ΙΟΝΙΚΗΣ καθώς και τον Σύλλογο Εργαζομένων και Συνταξιούχων Ιονικής Τράπεζας 

«ΙΟΝΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ», να σας καταθέσουν την παρούσα και να με εκπροσωπούν ενώπιον 

σας για την διεκπεραίωση του αιτήματος μου. 

                                                                  Αθήνα, ……………………….2015 

                                                                         Ο / Η ΑΙΤΩΝ- ΟΥΣΑ 

 


