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Κυρία Διευθύντρια,  

Με την παρούσα επανερχόμαστε στο σοβαρότατο πρόβλημα που υφίσταται στη 

λειτουργία του ασφαλιστικού μας φορέα ΤΑΠΙΛΤ (Συγχωνευμένα Ταμεία ΙΚΑ – ΤΑΠΙΛΤ, πλέον e-

ΕΦΚΑ) λόγω της υποστελέχωσής του, με ευθύνη της τράπεζας. 

Όπως βεβαίως θα θυμάστε, μετά τις επανειλημμένες, πολύμηνες οχλήσεις μας και αφού 

δεν είχαμε καμία ανταπόκριση από την τράπεζα, φτάσαμε στο σημείο να προκηρύξουμε 

αγωνιστικές κινητοποιήσεις τον περασμένο Ιούνιο και μόνο τη μέρα της έναρξής τους, η τράπεζα 

μας πληροφόρησε ότι θα έκανε δεκτά τα αιτήματά μας. 

Επειδή βεβαίως οι Σύλλογοι του χώρου της Ιονικής, όπως έχουν αποδείξει επανειλημμένα, 

ευνοούν το διάλογο, τη συνεννόηση και την επικοινωνία, αναστείλαμε τις κινητοποιήσεις μας, 

αναμένοντας την υλοποίηση των – απολύτως λογικών και βασικών – αιτημάτων μας.  

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ 

ΙΟΝΙΚΗΣ - ΛΑΪΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ 
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Πράγματι, μετά από μικρό χρονικό διάστημα, η τράπεζα υλοποίησε μέρος των 

δεσμεύσεών της, αποσπώντας στο Ταμείο μας τη συναδέλφισσά μας κ. Καλλιόπη Τσερικτσή και 

βεβαίως σας μεταφέρουμε τις ευχαριστίες των Συλλόγων και των συναδέλφων μας για αυτήν την 

εξέλιξη.  

Ωστόσο, υπήρξε η υπόσχεση για την απόσπαση ενός ακόμα υπαλλήλου μετά το πέρας 

της θερινής περιόδου, από τις αρχές του φθινοπώρου. Δυστυχώς, αυτή η υπόσχεση της 

τράπεζας δεν έχει ακόμα υλοποιηθεί.  

Σε περίπτωση που θεωρείτε ότι με τη στελέχωση του Ταμείου μας με μόνο 2 υπαλλήλους 

(ο ήδη αποσπασμένος υπάλληλος συνάδελφος κ. Χρήστος Ιωάννου και η πρόσφατα 

αποσπασθείσα συναδέλφισσα κ. Καλλιόπη Τσερικτσή) λύθηκαν τα προβλήματα υπολειτουργίας 

του Ταμείου μας, να σας ενημερώσουμε ότι αυτό απέχει πάρα πολύ από την πραγματικότητα.  

Το Ταμείο μας προ της απόσπασης της συναδέλφισσας είχε κυριολεκτικά σταματήσει να 

λειτουργεί και μετά τη στελέχωσή του με τη συναδέλφισσα πήρε μόνο μία μικρή «ανάσα» στις 

συσσωρευμένες εκκρεμότητές του, που όμως σε καμία περίπτωση δεν ήταν αρκετή για να 

επανέλθει σε μία κανονικότητα. 

Το Ταμείο μας καλείται ουσιαστικά με 2 υπαλλήλους να εξυπηρετεί τους 3.600 

συνταξιούχους και επιπλέον τους περίπου 1.500 ασφαλισμένους του! Και όλα αυτά ενώ η 

τράπεζα έχει επωφεληθεί πολλαπλά από την ένταξη του ΤΑΠΙΛΤ στο ΙΚΑ (νυν e-ΕΦΚΑ) το 2004 

- αφού σε διαφορετική περίπτωση θα καλείτο να πληρώσει ελλείμματα εκατοντάδων 

εκατομμυρίων ευρώ - έχοντας όμως την υποχρέωση της κατάλληλης στελέχωσής του για την 

εύρυθμη λειτουργία του! 

Να σας υπενθυμίσουμε ότι 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 

επιπλέον αποχώρησε μία έμπειρη συναδέλφισσα που γνώριζε σε βάθος τα ασφαλιστικά μας 

θέματα.  
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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.  

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 Τράπεζα Πειραιώς (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 

2 εργαζόμενους. 

Άλλωστε, το Ταμείο όλα αυτά τα χρόνια έχει συσσωρεύσει μία σειρά υποθέσεων οι οποίες 

παραμένουν αναγκαστικά στο συρτάρι και οι ασφαλισμένοι συνάδελφοι ταλαιπωρούνται, χωρίς 

να υπάρχει ελπίδα διεκπεραίωσης των υποθέσεών τους, αν το Ταμείο δε στελεχωθεί καταλλήλως.  

Σας αναφέρουμε ενδεικτικά:  

Α. ΤΜΗΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ 

- Εν ενεργεία ασφαλισμένοι – Έκδοση αποφάσεων/αναγνωρίσεις 

- Παραιτηθέντες που δεν έχουν λάβει σύνταξη 

- Παραιτηθέντες – Διαδοχική αποστολή στοιχείων ασφάλισης – Αποδοχές σε άλλα Ταμεία 

- Υπολογισμός θεμελίωσης πριν την αίτηση συνταξιοδότησης / Διόρθωση λανθασμένων 

αποφάσεων αναγνώρισης 

Β. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ / ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ 

- Αρχειοθέτηση – Διακίνηση – Αλληλογραφία – Ελλείποντα δικαιολογητικά 

- Τηλέφωνα ασφαλισμένων / συνταξιούχων 

- Οργάνωση αρχείου ασφαλισμένων – συνταξιούχων – παραιτηθέντων 

Γ. ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΝΟΜΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ 

- Γήρατος / Αναπηρίας / Παρατάσεις / Μονιμοποιήσεις 

- Θανάτου χήρων / τέκνων / ανίκανων τέκνων / παρατάσεις 

- Εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων – τόκοι 

- Αναπροσαρμογή σύνταξης λόγω αλλαγής μισθολογίου 

- Οικογενειακά επιδόματα 

Δ. ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ 

- Μεταβολές Συντάξεων – Επανυπολογισμός Συντάξεων λόγω Ν. 4387/2016 

- Καταλογισμός αχρεωστήτων 
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- Έλεγχος πληρωμών / Έλεγχος κρατήσεων 

- Διακοπή λόγω θανάτου 

- Χορήγηση βεβαιώσεων για εφορία / Διάσπαση ποσών για αναδρομικά εισοδημάτων σε 

παρελθόντα έτη 

Κυρία Διευθύντρια,  

Όπως μπορείτε να κατανοήσετε, οι εν λόγω εργασίες που αφορούν 3.600 συνταξιούχους 

πλέον των περίπου 1.500 ασφαλισμένων, είναι ανθρωπίνως αδύνατον να διεκπεραιωθούν από 

μόλις 2 υπαλλήλους! 

Σας ευχαριστούμε για μία ακόμα φορά για την απόσπαση της συναδέλφισσας, αλλά 

πλέον έχει φτάσει η ώρα για την ολοκλήρωση της υπόσχεσης της τράπεζας με την απόσπαση 

ενός ακόμα συναδέλφου, που είναι ειλικρινά άκρως απαραίτητη προκειμένου να ομαλοποιηθεί, εν 

καιρώ, η λειτουργία του Ταμείου μας.  

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. Άλλωστε αποτελεί και υποχρέωση της Τράπεζας προς το χώρο της Ιονικής, 

η οποία προκύπτει από την ένταξη του ΤΑΠΙΛΤ στο ΙΚΑ το 2004, από την οποία η τράπεζα 

επωφελήθηκε πολλαπλώς! 

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 στο απολύτως λογικό και δίκαιο αίτημά 

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 

 

Για το Δ.Σ. του Συλλόγου Εργαζομένων στην Alpha Bank Προερχομένων εκ της Ιονικής 

Ο Πρόεδρος     Η Γ. Γραμματέας 

 

Κωνσταντίνος Στεφανής   Παναγιώτα Αναγνωστάκη 

 


