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Θέιια; Ένταάτι ΤΑΠΙΑΤ-ΑΤ στο ΕΤΕΑ

Προς

Υπουργό Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

κ. Γεώργιο Κατρούγκαλο 

Υφυπουργό Κοινωνικών Ασφαλίσεων 

κ. Αναστάσιο Πετρόπουλο 

Σταδίου 29 Αθήνα

Κύριοι Υπουργοί,

Με την παρόν υπόμνημα θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για το μεγάλο πρόβλημα 
που αντιμετωπίζει το ταμείο επικουρικής σύνταξης ΤΑΠΙΑΤ-ΑΤ (Ταμείο Ασφάλισης 
Προσωπικού Ιονικης Λαϊκής και Άλλων Τραπεζών).

Το ΤΑΠΙΑΤ-ΑΤ είναι Επικουρικό Ταμείο που λειτουργεί με τη μορφή‘Ν.Π.Ι.Δ. και 
καλύπτει την επικουρική σύνταξη των εργαζομένων της πρώην ΙΟΝΙΚΗΣ Τράπεζας 
που συγχωνεύτηκε στην ALPHA BANK, καθώς και ασφαλισμένων από άλλες 
Τράπεζες, όπως η Πειραιώς (Μακεδονίας - Θράκης), Αττικής, Eurobank ( Εργασίας
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-  Κρήτης -  Αθηνών ) και Εθνοκάρτας, των οποίων οι πρώην εργοδότριες Τράπεζες 
συγχωνεύτηκαν στους νέους Ομίλους.

Το ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ, παρά τις μεγάλες μειώσεις κατά 60% περίπου που έχουν γίνει στις 
συντάξεις με αποφάσεις του Δ.Σ. του ταμείου τα τελευταία χρόνια, είναι ένα ταμείο 
που δεν μπορεί να συνεχίσει την καταβολή ακόμη και των σημερινών μειωμένων 
συντάξεων, λόγω της πλήρους ανατροπής της αναλογίας ασφαλισμένων- 
συνταξιούχων. Με πρόσφατη απόφαση του Δ.Σ. υπάρχουν συντάξεις που 
διαμορφώνονται κάτω από τα 50 ευρώ, δηλαδή πολύ κάτω από το κατώτατο όριο που 
προβλέπεται από το ΕΤΕΑΜ και το ΕΤΕΑ και το οποίο ανέρχεται στα 128 ευρώ.

Με δεδομένο ότι πρόκειται για ένα ταμείο χωρίς προοπτική νέων ασφαλισμένων, οι 
οποίοι υπάγονται πλέον με βάση το νόμο 3371/2005 για επικουρική σύνταξη στο 
ΕΤΕΑΜ, σήμερα ΕΤΕΑ, το ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ έχει καταστεί ένα ταμείο χωρίς μέλλον, 
αφού ήδη οι συνταξιούχοι που ανέρχονται σε 5.850 ξεπερνούν τον αριθμό των 
ασφαλισμένων που μέχρι το τέλος του 2014, μετά και το πρόγραμμα εθελούσιας 
εξόδου της ALPHA, περιορίστηκαν στους 4.800 περίπου.

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 οιαδήποτε οργάνωση των 
εργαζομένων ή ακόμη και μεμονωμένοι ασφαλισμένοι να ζητήσουν από τον Υπουργό 
Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας την ένταξή του στο ΕΤΕΑΜ ή 
σήμερα στο ΕΤΕΑ, που αποτελεί τη διάδοχη κατάσταση του ΕΤΕΑΜ, με διατήρηση 
των καταστατικών διατάξεών 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 ΤΑΠΙΛΤΑΤ, δεν μπορεί πλέον να διασφαλίσει παροχές ισοδύναμες 
με αυτές του ΕΤΕΑ

• Επειδή, η περιουσία του Ταμείου που ξεπερνά τα 200 εκατ. ευρώ δεν θα 
πρέπει να εξανεμιστεί είτε με τη διατήρηση της υπάρχουσας κατάστασης είτε 
με την επιστροφή των εισφορών εργαζόμενων και εργοδότη που επιχειρούν 
διάφοροι σύλλογοι των εν ενεργεία, εξέλιξη που βεβαίως δεν αποτελεί λύση

• Επειδή ο υποχρεωτικός χαρακτήρας της ασφάλισης είναι δεδομένος και 
απορρέει από την υποχρεωτικότητα της επικουρικής ασφάλισης, η οποία 
ασκείται στην περίπτωσή μας μέσα από το ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ



ΑΙΤΟΥΜΑΣΤΕ

Την άμεση υπαγωγή των ασφαλισμένων και συνταξιούχων του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ 
στο ΕΤΕΑ

Είμαστε στη διάθεσή σας, προκειμένου να συζητήσουμε σε συνάντηση που θα 
προγραμματίσετε μαζί μας όλες τις τεχνικές λεπτομέρειες της υπόθεσης, ενώ βεβαίως 
οι υπηρεσίες του Υπουργείου σας μπορούν να ζητήσουν από το ταμείο όλα τα 
οικονομικά και πληθυσμιακά στοιχεία που θα κρίνουν απαραίτητα για την εκπόνηση 
της αναγκαίας αναλογιστικής μελέτης από την αρμόδια Εθνική Αναλογιστική Αρχή 
για την προώθηση της υπαγωγής του στο ΕΤΕΑ.
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