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Αθήνα, 2 Ιουνίου 2022 

 

Προς : Διευθύνοντα Σύμβουλο Alpha Bank κ. Βασίλη Ψάλτη 

 

Θέμα : Στελέχωση ΤΑΠΙΛΤ (Συγχωνευμένα Ταμεία ΙΚΑ-ΤΑΠΙΛΤ, πλέον e-ΕΦΚΑ) 

 

Κύριε Διευθύνοντα Σύμβουλε,  

Σας έχουμε ενημερώσει επανειλημμένα για την επικρατούσα τραγική κατάσταση και 

το αδιέξοδο λειτουργίας του ΤΑΠΙΛΤ (Ταμείο Ασφαλισμένων των προερχομένων εκ 

της Ιονικής). Μάλιστα, έχουμε απευθύνει αντίστοιχες επιστολές και στις αρμόδιες 

διευθύνσεις της τράπεζας ζητώντας να δοθεί λύση στην υποστελέχωση του Ταμείου. 

Από την περίοδο λειτουργίας της Ιονικής Τράπεζας, σύμφωνα με το άρθρο 15 του 

καταστατικού του ΤΑΠΙΛΤ, ο ασφαλιστικός μας φορέας καλυπτόταν πάντοτε με 

αποσπασμένο προσωπικό από την τράπεζα. Η κάλυψη με αποσπασμένο 

προσωπικό συνεχίστηκε και μετά την πώληση της Ιονικής Τράπεζας και τη 

συγχώνευσή της στην Alpha Bank μέχρι και το 2004, όταν το ΤΑΠΙΛΤ εντάχθηκε στο 

τότε ΙΚΑ (νυν e-ΕΦΚΑ).  

Και μετά όμως από την ένταξη του Ταμείου μας στο τότε ΙΚΑ, η τράπεζα συνέχισε να 

καλύπτει το Ταμείο, αποσπώντας ικανοποιητικό αριθμό υπαλλήλων για τις 

λειτουργικές του ανάγκες. Το ίδιο ακριβώς συμβαίνει μέχρι σήμερα και με τα άλλα 

ενταγμένα στον e-ΕΦΚΑ Τραπεζικά Ταμεία, τα οποία μάλιστα είναι πλήρως 

στελεχωμένα για να ικανοποιούν τις λειτουργικές ανάγκες των Ταμείων για την 

εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων. Μάλιστα, είναι διαφορετικό το «ενδιαφέρον» που 

επιδεικνύει η τράπεζα για το Ταμείο ΤΑΠ των συναδέλφων που προέρχονται από την 

Πίστεως, το οποίο, παρά το γεγονός ότι έχει πολύ μικρότερες λειτουργικές ανάγκες, 

διαθέτει μεγαλύτερο αριθμό προσωπικού από το ΤΑΠΙΛΤ και είναι πλήρως 

στελεχωμένο!  

Αντίθετα, μετά το 2014 κυρίως, όταν και ξεκίνησαν τα μαζικά προγράμματα 

εθελουσίας εξόδου από την τράπεζα, άρχισαν να παρουσιάζονται σοβαρά 

προβλήματα στη λειτουργία του ΤΑΠΙΛΤ, γιατί οι συνάδελφοι που ήταν 

αποσπασμένοι στο Ταμείο αποχωρούσαν, χωρίς όμως η Τράπεζα να τους 

αντικαθιστά.  

Φτάνοντας βέβαια στην εθελούσια έξοδο του 2018 που προκάλεσε τα πιο έντονα 

προβλήματα, αφού μειώθηκε ακόμα περισσότερο το προσωπικό του Ταμείου, ενώ 
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επιπλέον αποχώρησε μία έμπειρη συναδέλφισσα που γνώριζε σε βάθος τα 

ασφαλιστικά μας θέματα.  

Έκτοτε δυστυχώς το Ταμείο έχει αφεθεί στην τύχη του και αυτό δεν είναι σχήμα 

υπερβολής, αφού όχι μόνο παραμένει τραγικά υποστελεχωμένο, αλλά δεν μπορεί 

ούτε στοιχειωδώς να καλύψει τις λειτουργικές του ανάγκες. Και τούτο διότι το Ταμείο 

μας έχει μείνει ουσιαστικά μόνο με έναν εργαζόμενο με τις απαραίτητες γνώσεις (ο 

οποίος δυστυχώς αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα υγείας με αποτέλεσμα μεγάλα 

διαστήματα απουσίας του), ενώ ο έτερος αποσπασμένος υπάλληλος όχι μόνο δεν 

μπορεί να προσαρμοστεί και να λειτουργήσει ικανοποιητικά, αλλά αντίθετα προκαλεί 

τεράστια προβλήματα με τη συμπεριφορά του απέναντι στους ασφαλισμένους, με 

αποτέλεσμα να έχουν γίνει σωρεία καταγγελιών για τη συμπεριφορά του. 

Όπως έχουμε σημειώσει βεβαίως, πρόκειται για πρωτοφανή συμπεριφορά από την 

πλευρά της τράπεζας, αφού τα ασφαλιστικά ταμεία των άλλων τραπεζών που 

εντάχθηκαν στον e-ΕΦΚΑ με την ίδια διαδικασία, στελεχώνονται από τις τράπεζες με 

το κατάλληλο προσωπικό για τη λειτουργία τους. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι η 

Αγροτική Τράπεζα με 6.500 συνταξιούχους ενισχύει το Ταμείο της με 5 

εργαζόμενους, η Εθνική Τράπεζα με 12.500 συνταξιούχους ενισχύει το Ταμείο της με 

9 εργαζόμενους, ενώ η ΤΑΠΑΕ Εθνική με 1.400 συνταξιούχους το ενισχύει με 2 

εργαζόμενους. Το ΤΑΠΙΛΤ βέβαια με τους 3.600 συνταξιούχους, πλέον των περίπου 

1.500 ασφαλισμένων, δεν είναι δυνατόν να λειτουργεί ικανοποιητικά με μόλις 1 

εργαζόμενο. 

Σας τονίζουμε ότι όλοι οι ασφαλισμένοι συνάδελφοί μας είναι σε απόγνωση, αφού 

κυριολεκτικά χιλιάδες υποθέσεις τους βρίσκονται σε εκκρεμότητα και βεβαίως 

προκαλείται τεράστια καθυστέρηση στην έκδοση συντάξεων! Ενδεικτικά σας 

αναφέρουμε τις νέες αιτήσεις συνταξιοδότησης όσων αποχωρούν και όσων έχουν 

αποχωρήσει και περιμένουν τη συμπλήρωση του ορίου ηλικίας, τις υποθέσεις 

ανάκλησης και επανέκδοσης νέας συνταξιοδοτικής απόφασης περίπου 100 

συνταξιούχων πριν το 2016, των οποίων οι αιτήσεις έχουν γίνει πριν από 1,5 χρόνο, 

τις βεβαιώσεις μεταφοράς ασφαλιστικού χρόνου για έκδοση σύνταξης από άλλο 

φορέα, τις μεταβολές συνταξιοδοτικής απόφασης που είναι πολύ συχνές για 

διαφόρους λόγους (λόγω μεταβολών οικογενειακής κατάστασης, λόγω εξαγορών 

χρόνου, επανυπολογισμοί συντάξεων λόγω μεταβολών των ασφαλιστικών νόμων, 

επανυπολογισμοί συντάξεων λόγω λαθών στον αρχικό επανυπολογισμό που 

βρίσκονται σε εκκρεμότητα από το 2019 και περιμένουν να διορθωθούν και να 

αποδοθούν τα αναδρομικά κ.ά.), λάθη και παραλείψεις σε ετήσιες βεβαιώσεις, 

μέτρηση ασφαλιστικού χρόνου και παροχή κάθε είδους πληροφοριών προς τους 

ασφαλισμένους (συνταξιούχους και εν ενεργεία). 

Όπως γίνεται κατανοητό, το αίτημά μας για στελέχωση του ΤΑΠΙΛΤ είναι πραγματικά 

κατεπείγον και πρέπει να δοθεί λύση άμεσα. Δυστυχώς, για τη διαμορφωθείσα 

κατάσταση φέρουμε τεράστια ευθύνη κι εμείς οι Σύλλογοι της Ιονικής που έχουμε 

επιδείξει όλο αυτό το διάστημα πρωτοφανή ανοχή σε αυτό το φαινόμενο αδιαφορίας 

από την πλευρά της τράπεζας.  

Παρά τις επανειλημμένες εκκλήσεις μας και τη διαβεβαίωση της Εντεταλμένης 

Γενικής Διευθύντριας κ. Φραγκίσκης Μελίσσα ότι θα επιμελείτο του θέματος, μέχρι 

σήμερα δυστυχώς δεν έχει υπάρξει καμία εξέλιξη.  

Άλλωστε, η πρότασή μας, την οποία είχαμε αποστείλει στην Εντεταλμένη Γενική 

Διευθύντρια και την είχαμε κοινοποιήσει σε εσάς (βλ. συνημμένα), συνεπαγόταν την 



ελάχιστη επιβάρυνση για την τράπεζα, αφού αφορούσε συναδέλφους που 

ουσιαστικά παραμένουν αναξιοποίητοι στις υπηρεσίες της τράπεζας, ενώ με την 

κατάλληλη εκπαίδευση από εμάς θα ήταν υπερπολύτιμοι στη λειτουργία του Ταμείου 

μας. Δυστυχώς, ούτε μετά από αυτήν την απολύτως λογική και συμφέρουσα για όλες 

τις πλευρές πρόταση βρήκαμε θετική ανταπόκριση από την τράπεζα. 

 

Κύριε Διευθύνοντα Σύμβουλε, 

Παρά το γεγονός ότι πάντοτε επιθυμούμε να επιλύουμε τα ανοιχτά θέματα με 

συνεννόηση και διάλογο, αυτή πλέον είναι η ύστατη έκκληση που σας απευθύνουμε 

προκειμένου να βρεθεί μία λογική, συναινετική λύση. Τα Δ.Σ. των Συλλόγων μας 

έχουν ήδη λάβει απόφαση για αγωνιστικές κινητοποιήσεις διαρκείας από την 

ερχόμενη Δευτέρα 6 Ιουνίου έξω από το Κεντρικό Κατάστημα της τράπεζας. 

Πραγματικά, λυπούμαστε που αναγκαζόμαστε να αγωνιζόμαστε ακόμα και για τα 

αυτονόητα! 

Θέλουμε να πιστεύουμε ότι θα ευαισθητοποιηθείτε και θα κινητοποιηθείτε άμεσα 

ώστε να ενεργήσετε από τη θέση ευθύνης σας και να δώσετε λύση στο τεράστιο 

πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε προκειμένου να στελεχωθεί καταλλήλως το Ταμείο 

και να επιστρέψει σε μία εύρυθμη λειτουργία. 

Πρόκειται για ένα απλό θέμα για την τράπεζα που εάν υπάρχει βούληση μπορεί να 

δώσει λύση στα μεγάλα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι συνάδελφοί μας. 

Ελπίζουμε ότι θα εισακούσετε την αγωνία μας και θα ανταποκριθείτε άμεσα στα 

απολύτως λογικά και δίκαια αιτήματά μας 

Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση και συνεννόηση μαζί σας.  

Με εκτίμηση, 

 

Για το Δ.Σ. του Συλλόγου Συνταξιούχων Ιονικής και Λαϊκής Τράπεζας Ελλάδος 

Ο Πρόεδρος    Ο Γεν. Γραμματέας 

 

Σαράντος Φιλιππόπουλος  Παναγιώτης Χαλικιάς 

 

Συν. 1 : Επιστολή Συλλόγων προς Εντεταλμένη Γενική Διευθύντρια υπ’αριθμ. 169-

12/17.3.22 

Συν. 2 : Επιστολή Συλλόγων προς Διευθύνοντα Σύμβουλο ALPHA BANK υπ’αριθμ. 

179-18/12.4.22  


