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Θέμα: Έληαμε ηνπ ΣΑΜΔΗΟΤ ΑΛΛΖΛΟΒΟΖΘΔΗΑ ΠΡΟΩΠΗΚΟΤ ΗΟΝΗΚΖ - 
ΛΑΪΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΚΑΗ ΑΛΛΩΝ ΣΡΑΠΔΕΩΝ (ΣΑΠΗΛΣ-ΑΣ) ζην ΔΝΗΑΗΟ ΣΑΜΔΗΟ 

ΔΠΗΚΟΤΡΗΚΖ ΑΦΑΛΗΖ & ΔΦΑΠΑΞ ΠΑΡΟΥΩΝ (ΔΣΔΑΔΠ). 

 

Κύξηε Τπνπξγέ 

Σν ΣΑΠΗΛΣ-ΑΣ είλαη ην Δπηθνπξηθό Σακείν πνπ ιεηηνπξγεί κε ηε κνξθή Ν.Π.Η.Γ. θαη θαιύπηεη 

γηα επηθνπξηθή ζύληαμε ηνπο εξγαδόκελνπο ηεο πξώελ ΗΟΝΗΚΖ Σξάπεδαο πνπ 

ζπγρσλεύηεθε ζηελ ALPHA θαζώο θαη κηθξό αξηζκό εξγαδνκέλσλ ζε άιιεο Σξάπεδεο, 

όπσο ηελ Πεηξαηώο (Μαθεδνλίαο-Θξάθεο), Αηηηθήο, Eurobank (Δξγαζίαο-Κξήηεο-Αζελώλ) 

θαη Δζλνθάξηαο, ησλ νπνίσλ νη Σξάπεδεο πνπ εξγάζηεθαλ ζπγρσλεύηεθαλ ζηνπο λένπο 

Οκίινπο. 

 

 



 

Σν ΣΑΠΗΛΣ-ΑΣ παξά ηηο κεγάιεο κεηώζεηο πνπ έρνπλ γίλεη ζηηο ζπληάμεηο κε απνθάζεηο ηνπ 

Γ.. ηνπ Σακείνπ κέρξη 80% πεξίπνπ ηα ηειεπηαία ρξόληα, είλαη έλα ηακείν πνπ δελ κπνξεί 

λα ζπλερίζεη ηελ θαηαβνιή αθόκε θαη ησλ ζεκεξηλώλ κεησκέλσλ ζπληάμεσλ, θπξίσο ιόγσ 

ηεο πιήξνπο αλαηξνπήο ηεο αλαινγίαο αζθαιηζκέλσλ- ζπληαμηνύρσλ. 

Με δεδνκέλν όηη είλαη έλα ηακείν ρσξίο λένπο αζθαιηζκέλνπο νη νπνίνη ππάγνληαη πιένλ κε 

βάζε ην λόκν 3371/2005, γηα επηθνπξηθή ζύληαμε ζην ΔΣΔΑΜ, ήδε ΔΣΔΑΔΠ, ην ΣΑΠΗΛΣ-
ΑΣ έρεη θαηαζηεί έλα ηακείν ρσξίο κέιινλ, αθνύ κεηά ηα δηαξθή πξνγξάκκαηα εζεινύζηαο 

εμόδνπ ησλ Σξαπεδώλ, νη ζπληαμηνύρνη αλέξρνληαη ζε 5.378 θαη μεπεξλνύλ θαηά πνιύ ηνλ 

αξηζκό ησλ ελ ελεξγεία αζθαιηζκέλσλ πνπ πεξηνξίδνληαη ζε 3.297. 

 Δπεηδή ν ηδξπηηθόο λόκνο ηνπ ΔΣΔΑΜ  997/1979 ζην άξζξν 3, πξνβιέπεη όηη ζηελ 

πεξίπησζε πνπ έλαο επηθνπξηθόο αζθαιηζηηθόο θνξέαο δελ κπνξεί λα ρνξεγεί 

παξνρέο ηζνδύλακεο κε εθείλεο ηνπ ΔΣΔΑΜ (ήδε ΔΣΔΑΔΠ), κπνξεί νηαδήπνηε 

νξγάλσζε ησλ εξγαδνκέλσλ ή αθόκε θαη κεκνλσκέλνη αζθαιηζκέλνη λα δεηήζνπλ 

από ηνλ Τπνπξγό Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Πξόλνηαο ηελ έληαμή ηνπ ζην 

ΔΣΔΑΜ ή ζήκεξα ζην ΔΣΔΑΔΠ, πνπ απνηειεί ηε δηάδνρε θαηάζηαζε ηνπ ΔΣΔΑΜ κε 

δηαηήξεζε ησλ θαηαζηαηηθώλ δηαηάμεώλ ηνπ 
 Δπεηδή ην ΣΑΠΗΛΣ-ΑΣ δελ κπνξεί λα εμαζθαιίζεη ζπληάμεηο ηζνδύλακεο κε εθείλεο 

ηνπ πξώελ ΔΣΔΑΜ θαη ζήκεξα ΔΣΔΑΔΠ θαη έρνπλ ππνβιεζεί αηηήζεηο από ηθαλό  

αξηζκό εξγαδνκέλσλ θαη ζπληαμηνύρσλ γηα ζπγρώλεπζή ηνπ ζην ΔΣΔΑΔΠ 
 Δπεηδή  θαηά ηελ έλλνηα ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Ν. 2084/1992, ην ΣΑΠΗΛΣ-ΑΣ απνηειεί 

θνξέα θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαη κάιηζηα ππνρξεσηηθήο αζθάιηζεο θαη σο εθ ηνύηνπ 

ππάγεηαη ζηελ αξκνδηόηεηα θαη επνπηεία ηνπ Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο 

Αζθάιηζεο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγύεο 
 Δπεηδή  ε πεξηνπζία ηνπ Σακείνπ πνπ μεπεξλά ηα 175 εθαη. επξώ δελ ζα πξέπεη λα 

εμαλεκηζηεί είηε κε ηε δηαηήξεζε ηεο ππάξρνπζαο θαηάζηαζεο είηε κε ηελ επηζηξνθή 

ησλ εηζθνξώλ  
 Δπεηδή ν ππνρξεσηηθόο  ραξαθηήξαο ηεο αζθάιηζεο είλαη δεδνκέλνο , απνξξέεη από 

ηελ ππνρξεσηηθόηεηα ηεο επηθνπξηθήο αζθάιηζεο ε νπνία αζθείηαη ζηελ πεξίπησζε 

ησλ αλσηέξσ αζθαιηζκέλσλ θαη ζπληαμηνύρσλ κέζα από ην ΣΑΠΗΛΣ-ΑΣ θαη ε 

Πνιηηεία νθείιεη λα δηαζθαιίζεη ηελ αζθαιηζηηθή θάιπςε θαη ηελ θαηαβνιή 

επηθνπξηθώλ ζπληάμεσλ ζηνπο ελ ιόγσ εξγαδόκελνπο θαη ζπληαμηνύρνπο γηα ζήκεξα 

θαη γηα ην κέιινλ 

 

ΑΙΤΟΥΜΑΙ 

Σελ άκεζε ππαγσγή ηνπ ΣΑΠΗΛΣ-ΑΣ ζην ΔΣΔΑΔΠ 

Καη εμνπζηνδνηώ ηνλ ύιινγν Δξγαδνκέλσλ ζηελ ALPHA BANK Πξνεξρνκέλσλ εθ ηεο 

ΗΟΝΗΚΖ θαζώο θαη ηνλ ύιινγν Δξγαδνκέλσλ θαη πληαμηνύρσλ Ηνληθήο Σξάπεδαο 

«ΗΟΝΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ», λα ζαο θαηαζέζνπλ ηελ παξνύζα θαη λα κε εθπξνζσπνύλ ελώπηνλ 

ζαο γηα ηελ δηεθπεξαίσζε ηνπ αηηήκαηόο κνπ. 

Αζήλα, ……………………….2017 
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