
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ  
ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ο.Σ.Τ.Ο.Ε.)  

ΕΤΟΣ  ΙΔΡΥΣΗΣ  1963 
Μέλος της Ανωτάτης Γενικής Συνομοσπονδίας Συνταξιούχων Ελλάδος (Α.Γ.Σ.Σ.Ε.) 
Μέλος της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Συνταξιούχων & Ηλικιωμένων (F.E.R.P.A.) 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ  34  &  ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ  1, Τ.Κ.  106 79  ΑΘΗΝΑ 
 

ΤΗΛ.: 210 3613680, 2103617880, FAX: 2103617882, 
e-mail :  ostoe@otenet.gr, site www.ostoe.gr 

_______________________________________________________________________ 
Αριθ. Πρωτ.: 1639                         Αθήνα, 23/2/2023 
 
 

Προς : Τα κόμματα του ελληνικού Κοινοβουλίου 
 
Θέμα : Συνάντηση για την ένταξη του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ στον κλάδο επικουρικής ασφάλισης 
του e-ΕΦΚΑ 
 
Κυρίες-οι, 

Τα μέλη των Συλλόγων που προσυπογράφουν την παρούσα, 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. 

Δυστυχώς, εδώ και 17 χρόνια το επικουρικό μας Ταμείο βρίσκεται σε μία δίνη 
διαρκούς κρίσης με σοβαρά διοικητικά και διαχειριστικά προβλήματα που είχαν ως 
αποτέλεσμα : 
• Η σχέση εν ενεργεία ασφαλισμένων προς συνταξιούχους το 2019 ήταν 0,5:1, αφού από 

το 2005 με το Νόμο 3371/2005 έπαψαν να ασφαλίζονται στο ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ οι 
νεοπροσλαμβανόμενοι στις τράπεζες, καθώς ασφαλίζονται υποχρεωτικά στον κλάδο 
επικουρικής ασφάλισης e-ΕΦΚΑ (πρώην ΕΤΕΑΕΠ). Αυτή η σχέση διαρκώς επιδεινώνεται 
και εξ αιτίας των αλλεπάλληλων προγραμμάτων εθελουσίας εξόδου των Tραπεζών, οι 
οποίες ουδέποτε αποζημίωσαν το Ταμείο, ως όφειλαν από την ισχύουσα νομοθεσία. 
• Οι αναλογιστικές μελέτες που έχει εκπονήσει το ίδιο το Ταμείο των ετών 2012-2018 και 

παρά τις συνεχείς μειώσεις των επικουρικών μας συντάξεων, προσδιορίζουν αναλογικά 
ελλείμματα που καθιστούν το Ταμείο μη βιώσιμο με τη σημερινή του μορφή και λειτουργία. 
• Από τον Ιούλιο του 2017 έχει καταργηθεί η υπολογισμένη βάσει καταστατικών διατάξεων 

σύνταξη στα 2/3 των συνταξιούχων του Ταμείου (περίπου 5.000), στους οποίους 
καταβάλλεται «σύνταξη-φιλοδώρημα» 50 ευρώ μικτά! 
• Το υπόλοιπο 1/3 των συνταξιούχων λαμβάνουν τις εισφορές τους πίσω - υπό μορφή 

μηνιαίας σύνταξης - μέχρι αυτές να εξαντληθούν, δεδομένου ότι το ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ, έχει 
μετατραπεί στην πράξη από Επικουρικό Ταμείο σε Ταμείο Επιστροφής Εισφορών!! 
• Έχει επιβληθεί από τους διοικούντες ένα καταστατικό έκτρωμα με τη σκανδαλώδη Γενική 

Συνέλευση του 2015 που επαναλήφθηκε το έτος 2018, μέσω του οποίου λειτουργούν με 
πλασματικές πλειοψηφίες που δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματική βούληση της 
μεγάλης πλειονότητας των ασφαλισμένων του Ταμείου. 
• Διαμόρφωσαν μάλιστα διάταξη του καταστατικού που δίνει τη δυνατότητα στους 

ασφαλισμένους να αποχωρήσουν από ένα Ταμείο υποχρεωτικής ασφάλισης, παίρνοντας 
πίσω μόλις τα 2/7, περίπου των συνολικών τους εισφορών, με αποτέλεσμα ήδη περίπου 
3.000 ασφαλισμένοι να έχουν αποχωρήσει και πλέον να μη δικαιούνται επικουρική σύνταξη! 
• Παρά την τραγική κατάσταση του Ταμείου, η διοίκηση του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ προχώρησε το έτος 

2015 με αδιαφανή και παράτυπο τρόπο στην «επένδυση» 55,5 εκατ. ευρώ στην ΑΜΚ της 
ATTICA BANK (το 1/3 των αποθεματικών του Ταμείου και περίπου το 1/2 των ταμειακών 
του διαθεσίμων!), με προδιαγεγραμμένη αποτυχία, αφού η τράπεζα παρουσίαζε, ήδη την 
τελευταία πενταετία πριν από την επένδυση (έτη 2010-2014), συνολικά ζημίες ύψους 568 
εκατομμυρίων ευρώ, δεν είχε κανένα εγκεκριμένο πλάνο αναδιάρθρωσης, ενώ είχαν 
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προηγηθεί αποτυχημένες αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου και συνεπώς ήταν ξεκάθαρο ποια 
θα ήταν η πορεία της.  
Ήδη, περίπου τα 52 εκατ. ευρώ από αυτήν την επένδυση, έχουν εξανεμιστεί… 
• Η τραγική αυτή απόφαση της επένδυσης και κυρίως ο τρόπος και οι συνθήκες υπό τις 

οποίες έγινε, προκάλεσαν την κατάθεση μηνυτήριας αναφοράς από τον Πρόεδρο του 
Συλλόγου Εργαζομένων και Συνταξιούχων Ιονικής Τράπεζας «ΙΟΝΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ» 
Σαράντο Φιλιππόπουλο και τον τότε Πρόεδρο του Συλλόγου Εργαζομένων στην Alpha Bank 
προερχομένων εκ της Ιονικής Νίκο Αλεξόπουλο, στην οποία κατηγορείται η πλειοψηφία της 
διοίκησης του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ για τη σκανδαλώδη επένδυση των 55,5 εκατ. ευρώ στην Α.Μ.Κ. 
της ATTICA BANK. Η υπόθεση έχει εξελιχθεί, έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για 
κακουργηματική απιστία σε βάρος 6 μελών της διοίκησης του ΤΑΠΙΛΤ- ΑΤ που έλαβαν 
αυτήν την απόφαση το έτος 2015 και η εκδίκασή της ξεκινά στις 26.4.23. 
• Οι ίδιοι άνθρωποι που έλαβαν την καταστροφική απόφαση της επένδυσης, χωρίς να έχουν 

ακολουθηθεί οι υποχρεωτικές – νόμιμες διαδικασίες, εξακολουθούν με διάφορες 
μεθοδεύσεις και τεχνάσματα να παραμένουν γαντζωμένοι στη διοίκηση του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ! 
Ουσιαστικά έχουν συνδέσει την προσωπική τους διάσωση με την παραμονή τους στη 
διοίκηση του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ, αφού με αυτόν τον τρόπο τους δίνεται η δυνατότητα να μην 
παρίσταται το Ταμείο ως Πολιτική Αγωγή, σε μία υπόθεση που ουσιαστικά αφορά την 
κακουργηματική απιστία σε βάρος του ίδιου του Ταμείου και των ασφαλισμένων μελών του! 
Και ενώ το ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ, λόγω των προαναφερθέντων, έχει οδηγηθεί σε αδιέξοδο με τη 
μεγάλη πλειονότητα (70%) των ασφαλισμένων μελών του να λαμβάνουν συντάξεις από 20 
έως 50 ευρώ, δεν «κουνιέται φύλλο» και κανένας μέχρι σήμερα δεν έχει ασχοληθεί σοβαρά 
με τις θέσεις και τις προτάσεις μας για την εξεύρεση λύσης σε ένα τόσο σημαντικό θέμα που 
αφορά 12.500 ασφαλισμένους. 
Επειδή όλα αυτά είναι αδιανόητο να συμβαίνουν σε ένα Φορέα υποχρεωτικής 
ασφάλισης και να μην υπάρχει καμία αντίδραση από την Πολιτεία και  
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 
στον Κλάδο Επικουρικής Ασφάλισης του ΕΦΚΑ, που αποτελεί τη διάδοχη 
κατάσταση του ΕΤΕΑΜ και όλων των επικουρικών ταμείων και 
Επειδή ο υποχρεωτικός χαρακτήρας της ασφάλισης είναι δεδομένος, απορρέει από 
την υποχρεωτικότητα της επικουρικής ασφάλισης (η οποία ασκείται στην 
προκειμένη περίπτωση μέσα από το ΤΑΠΙΛΤ- ΑΤ) η Πολιτεία οφείλει να διασφαλίσει 
την ασφαλιστική κάλυψη και την καταβολή επικουρικών συντάξεων, 
Ζητάμε 
Την ένταξη του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ στον κλάδο επικουρικής ασφάλισης του e-ΕΦΚΑ (όπως 
ακριβώς έγινε και με την ένταξη των ασφαλισμένων και συνταξιούχων των τραπεζών 
Γενικής και Εθνικής) ως τη μοναδική προοπτική διάσωσης και διασφάλισης της 
επικουρικής σύνταξης των 12.500 χιλιάδων ασφαλισμένων του Ταμείου. 

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 για το 
θέμα, αλλά κυρίως για την αναγκαιότητα ένταξης του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ στον κλάδο επικουρικής 
ασφάλισης του e-ΕΦΚΑ. Ευελπιστούμε 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. 

 
Με εκτίμηση,  



 
 

 
 


