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Όπως προκύπτει και από τα έγγραφα που τηρούνται στην Υπηρεσία μας, στο 
Ταμείο Αλληλοβοήθειας Προσωπικού Ιονικής -  Λαϊκής Τράπεζας και άλλων 
Τραπεζών (στο εξής ΤΑΠΙΛΤΑΤ), έχουν υπαχθεί και ασφαλίζονται, ως προς τον 
κλάδο επικουρικής τους ασφάλισης, μεγάλος αριθμός υπαλλήλων διαφόρων 
πιστωτικών ιδρυμάτων, ενώ ήδη αριθμεί περί τους 6.500 συνταξιούχους. 
Σημειώνεται δε ότι, δυνάμει της διάταξης του άρθρου 18 του ν. 1902/1990, η 
οποία προβλέπει ότι: «Στην ασφάλιση του ταμείου (ενν. ΙΚΑ -  ΕΓΕΑΜ) υπάγονται 
υποχρεωτικώς τα πρόσωπα, τα οποία ασφαλίζονται, δυνάμει των καμένων 
περί υποχρεωτικής ασφάλισης διατάξεων, στο Ι.Κ.Α ή άλλο φορέα κύριας 
ασφάλισης μισθωτών και δεν υπάγονται, για την αυτή απασχόληση, στην 
ασφάλιση άλλου φορέα, κλάδου ή λογαριασμού ασφαλίσεων που λειτουργεί 
με τη μορφή Ν.Π.Δ.Δ. Κατ' εξαίρεση τα επικουρικά ταμεία, κλάδοι, λογαριασμοί 
ασφάλισης μισθωτών που λεπουργούν με τη μορφή Ν.Π.ΙΛ., ως και κάθε 

?·\ . άλλος φορέας επικουρικής ασφάλισης, ανεξαρτήτως ονομασίας και 
νομούς * μορφής, που έχουν συσταθεί μέχρι τη δημοσίευση του 

- ιΐάρόντος, εξακολουθούν να διέπονται από τις καταστατικές τους διατάξεις 
και τα πρόσωπο που ασφαλίζονται σ ' αυτά εξαιρούνται από την 
ασφάλιση του Ι.Κ.Ά.-Τ.Ε.Α.Μ.», τα ωε άνω ποόσωπα ένουν εξαιρεθεί από την 
ασφάλισή τους στο νενικό οοοέα επικουοικήο ασωάλισηο υισθωτών. το ΙΚΑ -  
ΕΓΕΑΜ και ήδη ΕΤΕΑ.



Η υπαγωγή σε φορέα επικουρικής κοινωνικής ασφάλισης είναι υποχρεωτική 
κατά το Σύνταγμα.

Αλλωστε, κατά τη διάταξη του άρθρου 2 εδ. 4 του ν. 2084/1992 ορίζονται ως 
«φορείς κοινωνικής ασφάλισης: Όλα τα ασφαλιστικό Ταμεία και οργανισμοί 
που λειτουργούν με τη μορφή Ν.Π.Δ.Δ. και υπάγονται στην εποτπεία του 
Υπουργείου Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Επίσης φορείς 
ασφάλισης νοούνται τα Ταμεία ή Κλάδοι ή Λογαριασμοί, που λειτουργούν με 
την μορφή ν.π.ι.6., οι υπηρεσίες και κάθε άλλος φορέας ανεξαρτήτως 
ονομασίας και νομικής μορφής, που χορηγούν περιοδικές παροχές υπό τύπο 
συντάξεων (κύριες και επικουρικές), βοηθημάτων ή μερισμάτων ή παροχές 
ασθένειας ή Εφάπαξ βοηθήματα εφόσον καταβάλλεται εργοδοτική εισφορά ή 
κοινωνικός πόρος. Δεν θεωρούνται φοράς ασφάλ/σης κατά την έννοια του 
παρόντος νόμου τα Κεφάλαια Αποκαταστάσεως Φορτοεκφορτωτών (Κ.Α.Φ.)».

Σύμφωνα με τις ρυθμίσεις που προεκτέθηκαν, το ΤΑΠΙΛΤΑΤ κατά το μέρος που 
ασφαλίζει, ως προς τον κλάδο επικουρικής ασφάλισης, πρόσωπα τα οποία 
εξαιρούνται, λόγω της υπαγωγής αυτής, από την ασφάλισή τους στο γενικό 
φορέα επικουρικής ασφάλισης μισθωτών, εν προκειμένω το ΕΤΕΑ, λειτουργεί 
σε υποκατάσταση της υποχρεωτικής επικουρικής ασφάλισης από ΝΠΔΔ και 
ως εκ τούτου αποτελεί φορέα ασφάλισης κατά την έννοια του άρθρου 2 παρ. 
4 του ν. 2084/1992, που εξομοιώνεται με αντίστοιχο φορέα δημόσιας 
επικουρικής ασφάλισης.

Ως εκ τούτου το Ταμείο αυτό υπάγεται στο ρυθμιστικό πεδίο του άρθρου 22 
παρ. 5 του Συντάγματος.

Περαιτέρω από την εν λόγω συνταγματική διάταξη απορρέει υποχρέωση, 
μεταξύ άλλων, προστασίας του ασφαλιστικού κεφαλαίου των φορέων 
επικουρικής ασφάλισης, #ώστε να διασφαλίζεται η εις το διηνεκές χορήγηση 
επικουρικής σύνταξης και η προαγωγή των ασφαλιστικών συμφερόντων και 
των εργαζομένων που έχουν υπαχθεί στον εν λόγω φορέα επικουρικής 
ασφάλισης.

Γνωστοποιήθηκε στην Υπηρεσία μας από τους εκπροσώπους των 
συνταξιούχων του ΤΑΠΙΛΤΑΤ, ενόψει του εγγυητικού ρόλου του Κράτους ως 
προς την προαγωγή της κοινωνικής ασφάλισης του συνόλου του 
εργαζόμενου πληθυσμού, ρόλος ο οποίος έχει ανατεθεί στην Υπηρεσία μας, 
ότι εκκρ|μεί η συζήτηση ενώπιον του Διοικητικού σας Συμβουλίου αιτήματος 
περί Ομαδικής αποχώρησης ασφαλισμένων από το ΤΑΠΙΛΤΑΤ (που κατά τις 
εκτιμήσεις των εν λόγω εκπροσώπων αφορά το σύνολο του ασφαλισμένου 
στο Ταμείο πληθυσμού) με ταυτόχρονη «επιστροφή» των εισφορών που έχουν 
καταβληθεί κατά το διάστημα της ασφάλισης.

Τυχόν ικανοποίηση του αιτήματος αυτού είναι βέβαιο, σύμφωνα με τα 
δεδομένα που μας γνωστοποιήθηκαν, ότι θα οδηγήσει σε πλήρη απομείωση 
του ασφαλιστικού κεφαλαίου, θέτοντας ως εκ τούτου υπό διακινδύνευση την



εκπλήρωση του σκοπού του Ταμείου» και ως εκ τούτου την κοινωνική 
προστασία των υπαχθέντων σε αυτό εργαζομένων και συνταξιούχων.

Κατόπιν τούτων, Καλείστε να μας γνωστοποιήσετε άμεσα όλα τα σχετικά 
στοιχεία που συνδέονται με τα ανωτέρω και στο μεταξύ να απόσχετε από 
οποιαδήποτε ενέργεια επέμβασης με οποιοδήποτε τρόπο στο ασφαλιστικό 
κεφάλαιο του Ταμείου, λαμβάνοντας υπόψη ότι η τυχόν παραβίαση των 
ανωτέρω επισύρει αστικές και ποινικές κυρώσεις.
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