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Το ιστορικό των εξελίξεων  
 
Στις 13-10-2015 το Υπουργείο Εργασίας & Κοινωνικών Ασφαλίσεων απέστειλε 

επιστολή στο Δ.Σ. του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ με την οποία «το καλούσε να απέχει από οποιαδήποτε 
ενέργεια επέμβασης με οποιοδήποτε τρόπο στο ασφαλιστικό κεφάλαιο του Ταμείου, 
λαμβάνοντας υπόψη ότι η τυχόν παραβίαση των ανωτέρω επισύρει αστικές και ποινικές 
κυρώσεις». 

Το Δ.Σ. του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ διαμαρτυρήθηκε έντονα για την ωμή παρέμβαση στο 
αυτοδιαχειριζόμενο του Ταμείου, το οποίο και με σειρά νομικών γνωμοδοτήσεων το 
υποστήριξε και ζήτησε συνάντηση με την ηγεσία του Υπουργείου προκειμένου να 
εκθέσει τις απόψεις του. 

Πραγματοποιήθηκαν 3 συναντήσεις στις οποίες προτάθηκε από την μεριά του 
Υπουργείου η ένταξη του Ταμείου στο ΕΤΕΑ, πρόταση που απορρίφθηκε ενώ 
αντιπροτάθηκε η μετατροπή του σε Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης υπό 
συγκεκριμένες προϋποθέσεις που θα εξασφάλιζαν την βιωσιμότητά του. 

Συμφωνήθηκε από τα δύο μέρη να αρχίσει διάλογος με εξειδίκευση των 
προτάσεων, καθορισμός των παραμέτρων, παροχή στοιχείων και δέσμευση του 
Υπουργείου να αφήσει το Ταμείο έξω από τους σχεδιασμούς του για το Ασφαλιστικό. 

Αιφνιδιαστικά, στις 08-12-2015 το Υπουργείο στο υπό κατάθεση νομοσχέδιο, 
συμπεριέλαβε διάταξη στην οποία οι ασφαλισμένοι και η περιουσία του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ 
εντάσσονται στο ΕΤΕΑ.  
 

Η αντίδραση του Ταμείου  
 

Συνεκτιμώντας τον κίνδυνο της απώλειας του συνόλου των ασφαλιστικών 
εισφορών των μελών του, η ηγεσία του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ ήρθε σε επαφή με την Τράπεζα 
Αττικής της οποίας η ανακεφαλαιοποίηση βρισκόταν σε εξέλιξη και εκδήλωσε γραπτώς 
την πρόθεση της για συμμετοχή στην Α.Μ.Κ. Σε επόμενη συνεδρίαση (16-12-2015) το 
Δ.Σ. αποφάσισε την συμμετοχή του σε αυτή με € 55,5 εκ. θεωρώντας ότι εκ 
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παραλλήλου συμβάλει αποφασιστικά στην διάσωση μιας αξιόλογης Τράπεζας και στην 
αποφυγή επικίνδυνων τριγμών στο πιστωτικό σύστημα της χώρας.   

Με την κίνησή του αυτή το Δ.Σ. που βασίστηκε σε μελέτη του ΣΟΛ, εισήγηση της 
Επενδυτικής Επιτροπής και γνωμοδοτήσεις νομικών, επικυρώνει εμφατικά τον 
ιδιωτικό χαρακτήρα του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ και συνεχίζει την αυτόνομη πορεία του. Το 
τελευταίο έγινε πλέον αποδεκτό και από το Υπουργείο, το οποίο αναγκάστηκε να 
αποσύρει την επίμαχη διάταξη από το νομοσχέδιο που κατατέθηκε προς ψήφιση στη 
Βουλή και να αποδεχτεί εγγράφως την ανεξαρτησία του Ταμείου.    

 

Οι επόμενες κινήσεις   
 
Η απόφαση αυτή – με όσες αντιρρήσεις κι αν υπάρχουν ως προς την επένδυση – 

ήταν κίνηση στρατηγικής, ώστε να αποτραπεί η «κρατικοποίηση» του Ταμείου (αφού 
πλέον συμμετέχει ως επενδυτής σε ανακεφαλαιοποίηση Τράπεζας) και ουσιαστικά 
μονόδρομος στις επιλογές του Δ.Σ. 

Από την στιγμή που τα χειρότερα απετράπησαν ανοίγει πάλι ο δρόμος για την 
διεκδίκηση των στόχων που η πλειοψηφία των Συλλόγων έχουμε βάλει για την οριστική 
λύση των προβλημάτων που αντιμετωπίζει το Ταμείο. 

 

Τονίζουμε πάλι ότι ο σκοπός μας είναι η διασφάλιση των εισφορών των 
μελών μας καθώς και όσων συνταξιούχων έχουν θετικό υπόλοιπο στη μερίδα τους, 
με κάθε πρόσφορο τρόπο που συμπεριλαμβάνει τόσο την επιστροφή εισφορών όσο 
και την δημιουργία ατομικών κεφαλαιοποιητικών μερίδων, όσο πιο γρήγορα και όσο 
πιο «αναίμακτα» γίνεται.  

 
 
 
  

 
 

 
 

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς 
 

Για το Δ.Σ. του Union Eurobank 

Ο Πρόεδρος                Ο Γεν. Γραμματέας 

                               Στάθης Χαρίτος              Γιάννης Σιδεράτος 


