
Αθήνα, 10 Φεβρουαρίου 2020 

 

Προς : Τα κόμματα του ελληνικού Κοινοβουλίου 

Θέμα : Συνάντηση για την ένταξη του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ στο ΕΤΕΑΕΠ 

Κυρίες-οι, 

Τα μέλη των Συλλόγων που προσυπογράφουν το σχετικό υπόμνημα, είναι ασφαλισμένα  ως 

προς την παροχή της Επικουρικής Σύνταξης, στο Ταμείο Αλληλοβοήθειας Προσωπικού 

Ιονικής-Λαϊκής Τράπεζας και Άλλων Τραπεζών (ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ), το οποίο λειτουργεί σε 

υποκατάσταση της υποχρεωτικής Επικουρικής Ασφάλισης και αποτελεί φορέα ασφάλισης κατά 

την έννοια του άρθρου 2 παρ.4 του ν.2084/1992, που εξομοιώνεται με αντίστοιχο φορέα 

Δημόσιας Επικουρικής Ασφάλισης.  

Εδώ και 14 χρόνια το επικουρικό μας Ταμείο αυτό βρίσκεται σε μία δίνη διαρκούς κρίσης με σοβαρά 

διοικητικά και διαχειριστικά προβλήματα (να σημειωθεί ότι πρόσφατα παραγγέλθηκε με εισαγγελική 

διάταξη η ποινική δίωξη εναντίον 6 μελών της διοίκησης του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ που το 2015 αποφάσισε 

την επένδυση 55,5 εκατ. ευρώ στην ΑΜΚ της ATTICA BANK, τα οποία σήμερα έχουν χαθεί και 

μάλιστα 5 από τα κατηγορούμενα μέλη παραμένουν στη διοίκηση του Ταμείου). 

Επιπλέον, το Ταμείο μας επλήγη ανεπανόρθωτα από τις συνεχείς αναδιαρθρώσεις και συγχωνεύσεις 

των τραπεζών, από την επιβολή του PSI το 2012, την χρηματιστηριακή κρίση και την ασφάλιση των 

νεοπροσλαμβανόμενων, βάσει των διατάξεων του άρθρου 58 του ν.3371/2005, στο ΕΤΕΑΕΠ και όχι 

στο ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ, χάνοντας έτσι κάθε δυνατότητα άντλησης νέων ασφαλισμένων μελών, με 

αποτέλεσμα να δημιουργηθούν τεράστια προβλήματα για τη βιωσιμότητά του.  

Ωστόσο, όπως γνωρίζετε, από το 1984 η επικουρική ασφάλιση έχει καταστεί υποχρεωτική στη χώρα 

μας.  

Και ενώ το ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ λόγω των προαναφερθέντων έχει οδηγηθεί σε αδιέξοδο, με το 80% των 

συνταξιούχων ασφαλισμένων μελών του να λαμβάνει συντάξεις από 20 έως 50 ευρώ, κανένας μέχρι 

σήμερα δεν έχει ακούσει τις θέσεις και τις προτάσεις μας για την εξεύρεση λύσης σε ένα τόσο 

σημαντικό θέμα που αφορά 12.500 ασφαλισμένους.  

Απευθυνόμαστε στο κόμμα σας και ζητάμε να οριστεί συνάντηση το συντομότερο δυνατόν, ώστε 

αντιπροσωπεία αποτελούμενη από τα στελέχη των συλλόγων μας να ενημερώσει τους υπεύθυνους 

του ασφαλιστικού τομέα του κόμματός σας αναλυτικά και να σας παραδώσει πλήρως 

εμπεριστατωμένο υπόμνημα (το οποίο σας επισυνάπτουμε στο παρόν) που έχουν συντάξει οι 

ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι, για την αναγκαιότητα ένταξης του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ στο ΕΤΕΑΕΠ. 

Θεωρούμε ότι ένα θέμα που αφορά την επικουρική ασφάλιση και σύνταξη περίπου 12.500 

συνταξιούχων και εν ενεργεία ασφαλισμένων πρέπει να αναδεικνύεται και πιστεύουμε ότι πρέπει να 

υποβληθεί σχετική επερώτηση στο κοινοβούλιο για την παραπαίουσα κατάσταση του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ, 

αλλά και για τη διάσωση και κατοχύρωση της επικουρικής μας σύνταξης.  

Ευελπιστούμε να λάβετε σοβαρά υπ’ όψη την πρότασή μας και να αποδεχτείτε άμεσα την πρότασή 

μας για συνάντηση, προκειμένου να προχωρήσουμε σε κοινές αποφάσεις, πρωτοβουλίες και 

ενέργειες για τη διάσωση της επικουρικής σύνταξης των περίπου 12.500 ασφαλισμένων του 

ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ. 

 


















