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Θέμα: Ένταξη του ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΟΝΙΚΗΣ - 

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

ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΕΦΑΠΑΞ ΠΑΡΟΧΩΝ (ΕΤΕΑΕΠ). 

 

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 στην Τράπεζα Αττικής 

καθώς και σε άλλες Τράπεζες, όπως την Πειραιώς (Μακεδονίας-Θράκης), Eurobank 

(Εργασίας-Κρήτης-Αθηνών) και ΕΤΕ (Εθνοκάρτα) κλπ, 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 80% περίπου τα τελευταία χρόνια, είναι ένα ταμείο που δεν μπορεί 

να διασφαλίσει την καταβολή ούτε των σημερινών μειωμένων συντάξεων, λόγω της 

πλήρους ανατροπής της αναλογίας ασφαλισμένων – συνταξιούχων, η οποία έχει 

διαμορφωθεί σε 0,57 : 1.  

Με δεδομένο ότι είναι ένα Ταμείο χωρίς νέους ασφαλισμένους οι οποίοι υπήχθησαν με 

βάση τις διατάξεις του άρθρου 58 του νόμου 3371/2005 για επικουρική σύνταξη αρχικά στο 

ΕΤΕΑΜ, σήμερα ΕΤΕΑΕΠ, το ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ έχει καταστεί ένα Ταμείο χωρίς μέλλον, αφού ήδη 

οι συνταξιούχοι, που ανέρχονται σε 6.300, ξεπερνούν τον αριθμό των ενεργών 

ασφαλισμένων οι οποίοι μέχρι το τέλος του 2018, μετά και το πρόγραμμα εθελουσίας 

εξόδου της ΑLPHA, θα είναι 3.700 περίπου. 

Επειδή ο ιδρυτικός νόμος του ΕΤΕΑΜ 997/1979 στο άρθρο 3, προέβλεπε 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 Κοινωνικής 

Ασφάλισης και Πρόνοιας την ένταξή του στο ΕΤΕΑΜ ή σήμερα στο ΕΤΕΑΕΠ, που αποτελεί 

τη διάδοχη κατάσταση του  ΕΤΕΑΜ και όλων των επικουρικών ταμείων 

Επειδή το ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ δεν μπορεί να εξασφαλίσει συντάξεις ισοδύναμες με εκείνες του 

ΕΤΕΑΕΠ, μετά την παρέμβαση της Πολιτείας με το νόμο 3371/2005 με τον οποίο κατέστησε 

το ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ «κλειστό» ταμείο, χωρίς νέους ασφαλισμένους   

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

κοινωνικής ασφάλισης και μάλιστα υποχρεωτικής ασφάλισης   

Επειδή η περιουσία του Ταμείου που ξεπερνά τα 182 εκατ. ευρώ, δεν θα πρέπει να 

εξανεμιστεί είτε με τη διατήρηση της υπάρχουσας κατάστασης είτε με την επιστροφή των 

εισφορών  

Επειδή ο υποχρεωτικός χαρακτήρας της ασφάλισης είναι δεδομένος, απορρέει από την 

υποχρεωτικότητα της επικουρικής ασφάλισης η οποία ασκείται στην περίπτωση των 

ανωτέρω ασφαλισμένων και συνταξιούχων μέσα από το ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ και η Πολιτεία οφείλει 

να διασφαλίσει την ασφαλιστική κάλυψη και την καταβολή επικουρικών συντάξεων στους εν 

λόγω εργαζόμενους και συνταξιούχους για σήμερα και το μέλλον 

Επειδή, τέλος, οι προβλεπόμενες με βάση το Καταστατικό του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ ασφαλιστικές 

εισφορές ανέρχονται σε 3% για τους εργαζόμενους και 4% για τους εργοδότες, δηλαδή 

υψηλότερες κατά μία (1) ποσοστιαία μονάδα των τακτικών εισφορών του ΕΤΕΑΕΠ 

 

ΑΙΤΟΥΜΑΙ 

Την άμεση υπαγωγή του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ στο ΕΤΕΑΕΠ, σύμφωνα με την παρακάτω 

προτεινόμενη διάταξη νόμου : 

«α) Οι ασφαλισμένοι και οι συνταξιούχοι του Ταμείου Αλληλοβοήθειας Προσωπικού Ιονικής-

Λαϊκής Τράπεζας και Άλλων Τραπεζών (ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ) υπάγονται υποχρεωτικά, από την 

πρώτη του μεθεπομένου μήνα από το μήνα δημοσίευσης του παρόντος νόμου στην 



Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, στο Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ 

Παροχών (ΕΤΕΑΕΠ).   

β) Οι ασφαλισμένοι του συγχωνευομένου Ταμείου γίνονται ασφαλισμένοι του ΕΤΕΑΕΠ και η 

ασφαλιστική σχέση τους διέπεται, από τη συγχώνευση και μετά, από τις διατάξεις της 

νομοθεσίας του ΕΤΕΑΕΠ, καθώς και από τις διατάξεις της γενικής ασφαλιστικής 

νομοθεσίας, όπως ισχύουν.   

γ) Ο χρόνος ασφάλισης που πραγματοποιήθηκε στο ανωτέρω Ταμείο, 

συμπεριλαμβανομένου και αυτού που αναγνωρίστηκε και εξαγοράστηκε ή προσμετρήθηκε 

από προϋπηρεσία ή άλλη αιτία ως συντάξιμος, με βάση τις διατάξεις της νομοθεσίας του, 

καθώς και της γενικής ασφαλιστικής νομοθεσίας, γίνεται χρόνος ασφάλισης στο ΕΤΕΑΕΠ. 

 δ) Αναγνωρίσεις χρόνων σύμφωνα με το Καταστατικό του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ, οι οποίες δεν έχουν 

ολοκληρωθεί με την πλήρη εξόφληση του ποσού της εξαγοράς, συνεχίζονται στο ΕΤΕΑΕΠ 

μέχρι την ολοκλήρωση τους. 

 ε) Από την υπαγωγή στο ΕΤΕΑΕΠ, οι καταβαλλόμενες αλλά και οι νέες συντάξεις του 

ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ υπολογίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις που διέπουν το ΕΤΕΑΕΠ και 

ειδικότερα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 96 παρ. 1 και 2 του νόμου 4387/2016. Το 

ποσό της προκύπτουσας σύνταξης, σύμφωνα με τα ανωτέρω, αποτελεί εφεξής την 

καταβαλλόμενη σύνταξη του ΕΤΕΑΕΠ, η οποία διέπεται από τη νομοθεσία αυτού. Το 

ΕΤΕΑΕΠ βαρύνεται εφεξής με την καταβολή των συντάξεων στους ανωτέρω 

συνταξιούχους, οι οποίες μεταβάλλονται σύμφωνα με τις μεταβολές των συντάξεων του 

ΕΤΕΑΕΠ.  

στ)Το σύνολο της κινητής και ακίνητης περιουσίας του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ μεταβιβάζεται στο 

ΕΤΕΑΕΠ. Για τη μεταβίβαση της κυριότητας των ακινήτων εκδίδεται διαπιστωτική πράξη 

από τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, η οποία μεταγράφεται 

ατελώς στα οικεία βιβλία του αρμόδιου Υποθηκοφυλακείου ή στα κτηματολογικά βιβλία. 

ζ) Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, μετά από πρόταση του 

Δ.Σ. του ΕΤΕΑΕΠ, δύναται να ρυθμίζεται κάθε ειδικό θέμα ή λεπτομέρεια που δεν 

καλύπτεται από τις ανωτέρω διατάξεις. 

 η) Εκκρεμείς δίκες που αφορούν διαφορές ή υποθέσεις του συγχωνευόμενου Ταμείου 

συνεχίζονται από το ΕΤΕΑΕΠ, χωρίς διακοπή της δίκης. Οι δικαστικές αποφάσεις που 

εκδίδονται ισχύουν έναντι του ΕΤΕΑΕΠ.» 

Και εξουσιοδοτώ τον Σύλλογο ………………, να σας καταθέσει την παρούσα και να με 

εκπροσωπεί ενώπιον σας για την διεκπεραίωση του αιτήματός μου. 

Πόλη: ..……………………….                                         Ημερομηνία: ………………………. 

Ο / Η ΑΙΤΩΝ- ΟΥΣΑ                                                                       ΘΕΩΡΗΣΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ 

 

 

 


