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Οι

πέντε

Σύλλογοι

που

υπογράφουμε

τη

συνημμένη

ανακοίνωση,

υπερασπιζόμενοι τη Δημόσια Κοινωνική Επικουρική Ασφάλιση, ζητάμε από
το 2015, τόσο από την προηγούμενη Κυβέρνηση όσο και από την τωρινή,

την ένταξη των ασφαλισμένων και συνταξιούχων του Επικουρικού μας
Ταμείου

ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ

(Ταμείο

Αλληλοβοηθείας

– Λαϊκής Τράπεζας και Άλλων Τραπεζών)

Προσωπικού

Ιονικής

στο πρώην ΕΤΕΑΕΠ νυν Κλάδο

Επικουρικής Ασφάλισης e-ΕΦΚΑ.
Δυστυχώς όμως, τόσο η παρούσα όσο και η προηγούμενη κυβέρνηση δεν
ικανοποιούν το δίκαιο αίτημά μας, ενώ έχουν δώσει νομοθετική λύση
στους ασφαλισμένους και συνταξιούχους του ΛΕΠΕΤΕ και του ΕΛΕΠΕΤΕΠ.Π.ΕΘΝΑΚ

της Εθνικής Τράπεζας, αδιαφορώντας για τους περίπου 11.000

ασφαλισμένους

&

συνταξιούχους

του

ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ,

στη

συντριπτική

πλειοψηφία των οποίων (5.000 συνταξιούχοι σήμερα) έχει καταργηθεί η
Επικουρική σύνταξη και αντί αυτής λαμβάνουν 50€ μικτά, 47,5€ καθαρά,
ως επίδομα επαιτείας, ενώ οι υπόλοιποι 2.000 συνταξιούχοι λαμβάνουν ως
Επικουρική Σύνταξη την επιστροφή των εισφορών τους !!.
Η προηγούμενη κυβέρνηση, ενώ μας το είχε υποσχεθεί, τελικά υπαναχώρησε
και λίγες ημέρες πριν τις εκλογές νομοθέτησε μόνο την ένταξη των
ασφαλισμένων & συνταξιούχων του ΛΕΠΕΤΕ και του ΕΛΕΠΕΤΕ-Π.Π.ΕΘΝΑΚ της
Εθνικής Τράπεζας στο ΕΤΕΑΕΠ, αφήνοντάς μας εκτός της σχετικής
ρύθμισης.
Η τωρινή κυβέρνηση, που κι εκείνη εν μέσω κορονοϊού έσπευσε και
νομοθέτησε την πλήρη ένταξη των ασφαλισμένων και συνταξιούχων του
ΛΕΠΕΤΕ και του ΕΛΕΠΕΤΕ στον Κλάδο Επικουρικής Ασφάλισης του e-ΕΦΚΑ ,
ουσιαστικά υπεκφεύγει να απαντήσει στο δικό μας αίτημα, αφού τόσο ο
αρμόδιος Υφυπουργός Κος Μηταράκης παλαιότερα, όσο και ο Υπουργός Κος
Βρούτσης, απέφυγαν έως τώρα να ορίσουν συνάντηση με τους Συλλόγους και
την

Ομοσπονδία

μας,

παρά

τα

επανειλημμένα

αιτήματά

μας,

το

εμπεριστατωμένο υπόμνημα που τους έχουμε καταθέσει, τις συνεχείς
ενέργειες και κινητοποιήσεις μας (όπως η μεγάλη συγκέντρωση και πορεία
μας στις 04/02/2020, που παρά την ενημέρωση που είχαμε κάνει αρμοδίως,
ο

Υπουργός Κος Βρούτσης ξαφνικά έγινε άφαντος και δεν μας δέχτηκε

ούτε καν κάποιος υπηρεσιακός παράγοντας του γραφείου του, όπως
συνηθίζει να κάνει σε άλλες περιπτώσεις …).
Εμείς έχουμε να πούμε ότι υπεκφεύγεις και δεν δέχεσαι να συναντηθείς,
όταν δεν έχεις λογικά επιχειρήματα για να τα αντιτάξεις ώστε να μην
ικανοποιείς ένα αίτημα. Ο Κος Βρούτσης γνωρίζει πολύ καλά το θέμα μας

και το δίκαιο του αιτήματός μας, γιατί εκτός από το εμπεριστατωμένο
υπόμνημα που του έχουμε καταθέσει στο Υπουργείο του τώρα που είναι
Κυβέρνηση, τον είχαμε επισκεφθεί και τον είχαμε ενημερώσει διεξοδικά
οι

Συνταξιουχικοί

Σύλλογοι

στο

γραφείο

του,

όταν

ήταν

στην

αντιπολίτευση και μάλιστα τότε μας είχε πει πως θα έκανε επίκαιρη
ερώτηση στη Βουλή, πράγμα που δεν έπραξε.
Ρωτάμε λοιπόν δημόσια τον Υπουργό Κο Βρούτση και την Κυβέρνηση:
Εμείς οι ασφαλισμένοι και συνταξιούχοι τραπεζοϋπάλληλοι του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ
σε τι διαφέρουμε από τους ασφαλισμένους και συνταξιούχους του ΛΕΠΕΤΕ
και του ΕΛΕΠΕΤΕ-Π.Π.ΕΘΝΑΚ

της Εθνικής Τράπεζας, για τους οποίους

δώσατε νομοθετική λύση, εξασφαλίζοντας την καταβολή της επικουρικής
τους σύνταξης, με την ένταξή τους στον

Κλάδο Επικουρικής Ασφάλισης

του e-ΕΦΚΑ;
Μήπως δεν είμαστε κι εμείς, όπως και οι ασφαλισμένοι στον
ΛΕΠΕΤΕ, σε ιδιωτικό φορέα ασφαλισμένοι δηλαδή σε ΝΠΙΔ;
Μήπως επειδή σ’ εμάς, καταβάλλονται 50€ μικτά μηνιαίως ως
επικουρική σύνταξη ενώ σε εκείνους, μόλις συγκεντρωνόταν το
απαιτούμενο

ποσό

από

τις

εισφορές

που

συσσωρεύονταν,

καταβάλλονταν 2-3 κανονικές συντάξεις μέσα στο χρόνο; Αλήθεια,
σε ετήσια βάση, δεν είναι μεγαλύτερο το άθροισμα 2-3 κανονικών
συντάξεων του ΛΕΠΕΤΕ, από τα συνολικά 600€ μικτά (50Χ12) που
λαμβάνουμε εμείς και αυτό για την ώρα;
Μήπως δεν έχει προκύψει και για εμάς τους συνταξιούχους του
ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ σοβαρότατο κοινωνικό ζήτημα, όταν λαμβάνουμε 600€
ετησίως

Επικουρική

Σύνταξη,

ενώ

με

την

τροπολογία

που

κατατέθηκε «..επιλύεται το κοινωνικό ζήτημα που έχει ανακύψει
και

εξασφαλίζεται

η

ομαλή

και

απρόσκοπτη

καταβολή

των

συντάξεων…» μόνο για τους συνταξιούχους των ΛΕΠΕΤΕ και
ΕΛΕΠΕΤΕ-Π.Π.ΕΘΝΑΚ;
Μήπως επειδή στο ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ υπάρχουν ακόμα αποθεματικά που
πρόκειται να διοχετευθούν άμεσα ή έμμεσα
ασφαλιστικές ενώ στο ΛΕΠΕΤΕ εκλείπουν;

στις ιδιωτικές

Μήπως επειδή υποχρεώθηκε η ΕΤΕ, βάσει του Ν.4618/2019 να
καταβάλει εφάπαξ ποσά μέχρι το 2024 και σε αντικατάσταση αυτών,
αυξημένες εισφορές βάσει του δικού σας νόμου Ν.4680/2020, ενώ
οι άλλες συστημικές τράπεζες ALPHA BANK, EUROBANK, ΠΕΙΡΑΙΩΣ,
ΑΤΤΙΚΗΣ το αποφεύγουν με τη διατήρηση του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ;
Μήπως προστατεύονται οι τράπεζες αυτές από την υποχρέωσή τους
να καταβάλλουν ανάλογες εισφορές όπως η ΕΤΕ, για την κάλυψη της
βιωσιμότητας

της

υποχρεωτικής

επικουρικής

σύνταξης

του

προσωπικού τους, όταν μάλιστα έχουν πραγματοποιήσει (και θα
συνεχίσουν) αλλεπάλληλα προγράμματα εθελούσιας εξόδου, χωρίς
την οφειλόμενη εκ του νόμου αποζημίωση του Ταμείου;
Μήπως επειδή οι ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ, η ΙΟΝΙΚΗ
ΕΝΟΤΗΤΑ και ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ALPHA BANK ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΩΝ
ΕΚ ΤΗΣ ΙΟΝΙΚΗΣ , από το 2015 ζητούν επίμονα να ενταχθούν τα
μέλη τους στον πρώην ΕΤΕΑΕΠ νυν e-ΕΦΚΑ ενώ οι Σύλλογοι
Υπαλλήλων (ΣΥΕΤΕ) και Συνταξιούχων (ΣΣΕΤΕ) της ΕΤΕ το αρνούνται
& το απορρίπτουν; (Βλέπε στην ιστοσελίδα του ΣΣΕΤΕ, e–mail του
Προέδρου προς τον Πρωθυπουργό, της 19.03.2020, με το οποίο ζητά
την παρέμβασή του για να μην ψηφιστεί η τροπολογία καθώς και
την Νο 63/20.03.2020 ανακοίνωση του ΣΥΕΤΕ με τίτλο: « Η
Κυβέρνηση με μια αιφνιδιαστική, άδικη & μονομερή νομοθετική
τροπολογία, που ψήφισε μόνη της, αθέτησε τις προεκλογικές της
υποσχέσεις για δίκαιη λύση στον ΛΕΠΕΤΕ».)

Αλήθεια, η πραξικοπηματική Διοίκηση του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ – που με τις
καταστροφικές επιλογές της για τις οποίες μάλιστα διώκεται για
κακουργηματική απιστία – έχει μετατρέψει το Επικουρικό μας Ταμείο σε
Ταμείο Επιστροφής Ατομικών Εισφορών, μετά τη νομοθετική ρύθμιση για
τους ασφαλισμένους και συνταξιούχους των

ΛΕΠΕΤΕ και

ΕΛΕΠΕΤΕ-

Π.Π.ΕΘΝΑΚ και το ποσό της επικουρικής σύνταξης που θα λαμβάνουν καθώς
και την προοπτική που έχουν, είναι σε θέση να ψελλίσουν τίποτα;

Κύριε Υπουργέ είναι η ώρα για να σταματήσουν οι υπεκφυγές!
Η Πολιτεία οφείλει να δώσει λύση σε αυτό το σοβαρό θέμα

που αφορά χιλιάδες συναδέλφους τραπεζοϋπάλληλους!
Οι Σύλλογοι που υπερασπιζόμαστε το δικαίωμα των μελών μας στη Δημόσια
Κοινωνική Επικουρική Σύνταξη, παρ’ όλη την πολύπλευρη και πολυεπίπεδη
διαπλοκή που καθημερινά συναντάμε, θα συνεχίσουμε μαζί με την
Ομοσπονδία μας να αγωνιζόμαστε για την ένταξή μας στον Κλάδο
Επικουρικής Ασφάλισης του e- ΕΦΚΑ (πρώην ΕΤΕΑΕΠ), με τους όρους και
τις προϋποθέσεις του, ώσπου να ικανοποιηθεί το δίκαιο αίτημά μας και
να πετύχουμε την ανάλογη αντιμετώπιση και λύση με τους ασφαλισμένους &
συνταξιούχους του

ΛΕΠΕΤΕ της ΕΤΕ,

αφού οι περιπτώσεις μας είναι

παρόμοιες.

.
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