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Η απόφαση της αποχώρησης  
 
Μετά από την απόφαση του Δ.Σ. του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ της 13ης Οκτωβρίου 2015                

που έκανε δεκτές τις αιτήσεις ομαδικής αποχώρησης από το Ταμείο των 
συνδικαλιστικών οργανώσεων: 

 

1. Σύλλογος Προσωπικού ALPHA BANK 
2. Σύλλογος Προσωπικού Τράπεζας Αττικής 
3. Σύλλογος Προσωπικού Eurobank-Ergasias (πρώην Αθηνών)  
 

καταθέσαμε και εμείς αντίστοιχη αίτηση κάνοντας χρήση του άρθρου 6, παρ. 3 
του Καταστατικού του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ. 

Η ως άνω αίτηση απασφάλισης υλοποιεί σχετικές ομόφωνες αποφάσεις                  
των Γενικών Συνελεύσεων και των Διοικητικών Συμβουλίων του Σωματείου μας,              
αλλά ενισχυτικά έχει και την γραπτή συγκατάθεση ενός εκάστου των μελών μας που 
είναι ασφαλισμένα στο ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ. 

Ο μοναδικός λόγος που μας υποχρεώνει στην απόφαση μας αυτή είναι το γνωστό 
σε όλους δυσοίωνο μέλλον του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ (ανεξαρτήτως αιτιών και λόγων) που 
σύμφωνα με τις υπάρχουσες μελέτες παρουσιάζει αναλογιστικό έλλειμμα 800 εκ. € 
δηλαδή έχει ημερομηνία λήξης σε πέντε (5) περίπου χρόνια… 

Η κυριότερη στρέβλωση της μέχρι τώρα λειτουργίας του παρά τους 
εξορθολογισμούς που κατά καιρούς έκανε το Δ.Σ., ιδιαίτερα με την εφαρμογή του νέου 
Καταστατικού του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ, είναι το γεγονός του ότι το 35% των μελών του (παλιοί 
συνταξιούχοι) έχουν ήδη εισπράξει σε σύνταξη το 25πλάσιο όσων έχουν πληρώσει 
σε εισφορές με αποτέλεσμα οι εν ενεργεία ασφαλισμένοι, αλλά και οι προσφάτως 
αποχωρήσαντες της υπηρεσίας συνάδελφοι να έχουν απολέσει την ελπίδα 
συνταξιοδότησης, έστω και αν το υπόλοιπο της ατομικής τους  μερίδας είναι θετικό…  

Είμαστε υποχρεωμένοι ως Σωματείο να διασφαλίσουμε το ασφαλιστικό κεφάλαιο 
που ανήκει σε αυτούς που έχουν πληρώσει και δεν έχουν ελπίδα να πάρουν το σχετικό 
βοήθημα, αφού το ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ δεν δίνει συντάξεις με την εγγύηση ούτε του Κράτους 
(το οποίο δεν συμμετέχει στην χρηματοδότηση), ούτε των εργοδοτών.  

Σωματείο Εργαζομένων Τραπεζικής Επιχείρησης 
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Άλλωστε το ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ από συστάσεως του ως Επικουρικό Ταμείο διέπεται μόνο 
από το Καταστατικό του και λειτουργεί σύμφωνα με τις αποφάσεις των οργάνων 
Διοίκησης του και ως αυτοδιαχειριζόμενο σωματείο που είναι βρίσκεται εκτός                 
του πεδίου νομοθετικών, διοικητικών ή άλλων παρεμβάσεων στην εσωτερική                     
του λειτουργία από το Κράτος και τα όργανα του, σύμφωνα με την επιταγή                       
του Συντάγματος (άρθρο 22, παρ. 5). 

Κατά συνέπεια η Διοίκηση του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ και τα Σωματεία-μέλη του έχουν                
και την καταστατική υποχρέωση διαφύλαξης των δικαιωμάτων και των συμφερόντων 
των μελών τους… 

Δεν θα μπορούσαμε να πράξουμε διαφορετικά, γιατί εκτός από τις παρενέργειες 
της κρίσης (απαξίωση επενδύσεων Ταμείου, υφαρπαγή αποθεματικών από το P.S.I., 
ένταση αποχωρήσεων από τις Τράπεζες) το ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ με ευθύνη της Πολιτείας κατέστη 
κλειστή ομάδα ασφαλισμένων (Νόμος 3371/2005), χωρίς ανανέωση εισφορών.  

 
 

Ενδεικτική είναι η σύγκριση των μεγεθών των ετών 2005 και 2015 για                 
την ανάγλυφη απεικόνιση της σημερινής αδυναμίας του Ταμείου να εκπληρώσει                     
τους σκοπούς του: 

Το 2005 οι εν ενεργεία ασφαλισμένοι (που έδιναν εισφορές) ήταν 9.072.                
Το 2015 μειώθηκαν στους 4.220, με αποτέλεσμα οι εισφορές του Ταμείου από τα 
18,6 εκ. € το 2005 να μειωθούν στα 9,7 εκ. € το 2015… 

Η πρόβλεψη μάλιστα για την επόμενη τριετία είναι ότι οι εν ενεργεία                  
θα φτάσουν τους 2.900 και θα πρέπει να στηρίζουν με τις εισφορές τους…                     
7.000 συνταξιούχους!!! 

 

 

Η επόμενη ημέρα της αποχώρησης  
 
Σύμφωνα με το Καταστατικό του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ το ασφαλιστικό κεφάλαιο των   

μελών μας που αποχωρούν από το Ταμείο περιέρχεται στο Σωματείο μας υπό                     
την προϋπόθεση ότι αυτό θα εξυπηρετήσει ανάλογους σκοπούς (εφάπαξ, σύνταξη) 
σύμφωνα με το πλαίσιο που θα αποφασιστεί, έτσι ώστε η ατομική μερίδα εκάστου               
να είναι διασφαλισμένη.  

Σε κοινό υπόμνημα του Σωματείου μας με αυτό του «Συλλόγου Προσωπικού 
Eurobank» (πρώην Τράπεζας Αθηνών) προς την Διοίκηση της Τράπεζας                          
που παραδόθηκε στις 21/10/2015 και εφόσον συντελεστεί η απασφάλιση των μελών 
μας από το ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ ζητάμε:  

1. Αν επιλέξουμε την επανατοποθέτηση των διαθεσίμων (εισφορές εργαζομένων                
και εργοδότη των μελών μας) σε ομαδικό συνταξιοδοτικό πρόγραμμα 
ασφαλιστικής εταιρείας (εγνωσμένου κύρους και μεγέθους) η Τράπεζα                      
να καταβάλει υπέρ των ασφαλισμένων μελών την εισφορά του 1% που είναι               
η διαφορά της ασφαλιστικής εισφοράς του εργοδότη προς το ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ (4%)               
με αυτή που θα καταβάλει πλέον στο Ταμείο υποδοχής των ασφαλισμένων, 
δηλαδή το Ε.Τ.Ε.Α. (3%). 

2. Σε αυτή την περίπτωση (απασφάλιση από ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ) η πλειοψηφία των 
αποχωρούντων μελών που για επικουρική σύνταξη θα ασφαλιστεί στο Ε.Τ.Ε.Α. 
δεν θα δικαιούται να την πάρει σύμφωνα με το υφιστάμενο καθεστώς γιατί δεν θα 
έχει συμπληρώσει 15ετία παραμονής της σε αυτό το Ταμείο. Οι εισφορές όμως 
εργαζόμενου (3%) και εργοδότη (3%) θα καταβάλλονται κανονικά στο Ε.Τ.Ε.Α.… 
και επ’ ωφελεία του! Εδώ λοιπόν ζητάμε και για αυτόν μόνο τον πληθυσμό                 
των απασφαλισμένων του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ η Τράπεζα να καταβάλει επιπλέον                    
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1% εισφορά στο ομαδικό συνταξιοδοτικό πρόγραμμα για άμβλυνση των 
απωλειών αυτών των συναδέλφων.  

Εξυπακούεται ότι σε κάθε περίπτωση η Τράπεζα δεν αναμιγνύεται (ούτε μπορεί 
να αναμιχτεί) στο πότε και πώς θα αποχωρήσουμε από το ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ και όπως φαίνεται 
και από τις παραπάνω προτάσεις μας  ο υ δ έ ν  όφελος προκύπτει γι’ αυτή από               
την ενδεχομένη αποχώρηση μας!  

Το ίδιο ισχύει και για όποια φερέγγυα ασφαλιστική εταιρεία επιλεγεί,                   
αφού μεταξύ των άλλων κριτήριο προτίμησης θα είναι μία minimum/εγγυημένη 
απόδοση της επένδυσης μας… 

 

Διευκρινήσεις   
 

1. Η απασφάλιση από το ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ αποτελεί επιτακτική μέριμνα για το Σωματείο μας 
μετά από απόλυτη τεκμηρίωση της ανάγκης από τις υφιστάμενες αναλογιστικές μελέτες. 
 

2. Στους αποχωρούντες από το ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ μπορούν να προστεθούν και όσοι 

ασφαλισμένοι τελούν υπό αναστολή ή αναμονή συνταξιοδότησης ή και 
συνταξιοδοτηθέντες συνάδελφοι με θετικό υπόλοιπο στην ατομική τους μερίδα.  

 
3. Όσοι επιθυμούν άμεση/ατομική αποχώρηση από το ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ δικαιούνται επιστροφής 

μόνο των ατομικών τους εισφορών (3%) κα αποποιούνται πάσης άλλης αποζημίωσης. 
 

4. Εννοείται ότι αυτή η επιλογή μας που αποδίδει δικαιοσύνη στα ασφαλισμένα 
μέλη μας αποτελεί και τον μοναδικό τρόπο διάσωσης της ανταποδοτικότητας των 
εισφορών τους. Συναντά όμως τις συνδικαλιστικές, δικαστικές και πολιτικές 
αντιδράσεις όλων εκείνων που έχουν αντίθετα συμφέροντα έχοντας εξαντλήσει 
πολλαπλά το δικό τους απόθεμα στην ασφαλιστική τους μερίδα. Οι μέχρι σήμερα 
αποφάσεις των Δικαστηρίων δεν υιοθετούν τις απόψεις τους…  

 
5. Εννοείται ότι όποιο από τα μέλη μας δεν συμφωνεί με το ως άνω πλαίσιο 

ενεργειών/διαδικασιών του Σωματείου μας και θέλει να παραμείνει στο ΤΑΠΙΛΤ-
ΑΤ μπορεί να το κάνει με μία απλή γνωστοποίηση προς το Σωματείο μας. 
 
 
 
  

 
 

 
 

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς 
 

Για το Δ.Σ. του Union Eurobank 

Ο Πρόεδρος                Ο Γεν. Γραμματέας 

                               Στάθης Χαρίτος              Γιάννης Σιδεράτος 


