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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 

1. Το ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ είναι το  μοναδικό ασφαλιστικό ταμείο στην Ελλάδα το οποίο έχει 

εξυγιανθεί πλήρως με τις δικές του δυνάμεις, χωρίς να επιβαρυνθεί κανένας Έλληνας 

φορολογούμενος, με γενναίες αποφάσεις και θυσίες των ασφαλισμένων μελών του. 

2. Σ’ εφαρμογή της Αναλογιστικής Μελέτης του έτους 2012, η διοίκηση του ταμείου έλαβε 

κατά τα έτη 2012 και 2013 γενναία διορθωτικά μέτρα προς την κατεύθυνση της συστατικής 

βελτίωσης της βιωσιμότητας και διασφάλισης στην πράξη ασφαλιστικών παροχών, για 

όλους τους ενεργούς ασφαλισμένους, που βάσει του αναχρονιστικού απαρχαιωμένου 

καταστατικού του 1991, μαθηματικά δεν θα ελάμβαναν την οποιαδήποτε αντιπαροχή.  

Η πιο πάνω ελπιδοφόρα και εξυγιαντική πορεία κατοχυρώθηκε και θεσμικά με τις 

καταστατικές τροποποιήσεις των ετών 2015, 2016 και 2017. 

Ενδεικτικά αναφέρονται τα εξής ευρήματα της τελευταίας και ισχύουσας αναλογιστικής 

μελέτης του 2018. 

• Προβλεπόμενη βιωσιμότητα: μέχρι το έτος 2043 (αντί του έτους 2020). 

• Αναλογιστικό έλλειμμα: 96.000.000 € (αντί των 972.000.000 €). 

Με απλά λόγια νοικοκυρέψαμε μόνοι μας τον φορέα χωρίς στη διάρκεια της 40ετούς 

λειτουργίας του, να έχουμε πάρει οποιαδήποτε επιχορήγηση ή οικονομική ενίσχυση 

από τον κρατικό προϋπολογισμό, ή να έχουμε επιβαρύνει τον Έλληνα φορολογούμενο 

έστω και με ένα λεπτό ή να έχουμε ενισχυθεί με κοινωνικό πόρο, ή να έχουμε λάβει 

δανεικά (και αγύριστα) από οποιαδήποτε τράπεζα ή άλλο οποιοδήποτε φορέα. 

3. Η σημερινή συνολική περιουσία μας είναι 180.000.000€ περίπου. Σημειώνεται πως τα  

ασφαλιστικά και οικονομικά δεδομένα του ταμείου επιδεινώθηκαν επίσης από τα αθρόα 

προγράμματα εθελούσιας εξόδου των τραπεζών, που κι αυτά εύλογα σώρευσαν σημαντικό 

κόστος στο ταμείο, χωρίς να αποζημιώσουν για τον λόγο αυτό, όπως όφειλαν. 
4. Αίφνης και ενώ αυτή είναι η πραγματική κατάσταση του ταμείου, πληροφορηθήκαμε στις 

6 Δεκεμβρίου, από  ηλεκτρονική σελίδα Συλλόγου Εργαζομένων 50 μελών, ότι ο 

Αξιότιμος Υφυπουργός Κοιν. Ασφάλισης κ. Α. Πετρόπουλος, σε συνάντηση που είχε 

μαζί του, τους ανακοίνωσε ότι υπάρχει ήδη σαφής κυβερνητική βούληση για κατάργηση 

της λειτουργίας του ταμείου και ένταξή του στο ΕΤΕΑΕΠ, ταυτόχρονα με την ένταξη στο 

ΕΤΕΑΕΠ και του προβληματικού ΛΕΠΕΤΕ της Εθνικής Τράπεζας και του ΕΔΟΕΑΠ των 

δημοσιογράφων. 

5. Θεωρούμε την ανωτέρω είδηση, έγκυρη, αφού ο κ. Υφυπουργός αν και ενημερώθηκε 

άμεσα για τα ως άνω γραφόμενα δεν τα διέψευσε, ενώ ούτε επικοινώνησε μαζί μας με 

οποιοδήποτε τρόπο, παρόλο ότι ζητήθηκε από μας γραπτά η πραγματοποίηση συνάντησής 

μας, την οποία αποφεύγει συστηματικά. Σημειώνεται ότι η πλευρά μας εκπροσωπεί-

αντιπροσωπεύει αφενός την επίσημη διοίκηση του φορέα, που στηρίζεται από τις οκτώ (8) 

εκ των εννιά (9) συνολικά εμπλεκόμενων συνδικαλιστικών οργανώσεων, που 

εκπροσωπούν το 98% των ενεργών ασφαλισμένων, (στους οποίους αναλογεί το 80% 

περίπου της σημερινής συνολικής τρέχουσας περιουσίας) και από τη συντριπτική 

πλειοψηφία των εχόντων θετικό ισοζύγιο εισφορών/παροχών συνταξιούχων, που τους 

αναλογεί το υπόλοιπο 20% περίπου της σημερινής τρέχουσας περιουσίας. 

 



 

 

 

 

6. Ενόψη των ανωτέρω εξελίξεων επισημαίνονται τα εξής, ως ομόφωνη και κατηγορηματική 

θέση και  άποψή μας στις κυβερνητικές προθέσεις των κατωτέρω υπογραφόντων το παρόν 

Δελτίο Τύπου φορέων.: 

 

I. Είμαστε αλληλοβοηθητικό ταμείο-ιδιωτικός (αυτοδιοικούμενος και 

αυτοδιαχειριζόμενος)  φορέας επικουρικής κοινωνικής ασφάλισης, που λειτουργεί 

με σωματειακή μορφή και η κατάργηση του φορέα μας και η υφαρπαγή της 

περιουσίας του αποτελεί συνταγματικό πραξικόπημα που επάγεται τη δήμευση της 

περιουσίας των ασφαλισμένων μας 

II. Με ποιο δικαίωμα, για ποιο σκοπό και ενώ έχει δηλώσει ότι  σέβεται την αυτονομία 

και την αυτοδιοίκηση του Ταμείου, βάσει των υφιστάμενων νόμων, ο αρμόδιος 

υφυπουργός, δηλώνει την κυβερνητική βούληση για μια τέτοια αντισυνταγματική 

ρύθμιση; 

III. H υφαρπαγή της περιουσίας μας ξεκάθαρα μεθοδεύεται, για να καλυφθούν 

τεράστια ταμειακά ελλείμματα του ΛΕΠΕΤΕ, του ΕΔΟΕΑΠ αλλά και του ίδιου του 

ΕΤΕΑΕΠ. 

Αφαιρούνται πόροι από ασφαλισμένους που μόνοι τους νοικοκύρεψαν το φορέα 

τους, για να πληρώνονται προκλητικές αδιανόητες παροχές ασφαλισμένων 

άλλων φορέων, που τους «χρεοκόπησαν» οι διοικήσεις τους και οι 

ασφαλισμένοι τους.  

IV. Η αντίδραση όλων των φορέων μας στο ενδεχόμενο συνταγματικό 

πραξικόπημα, θα είναι εξαιρετικά σφοδρή, πολυεπίπεδη και σ’ όλους τους 

τομείς. 

Δεν θα επιτρέψουμε, με οποιοδήποτε κόστος, την κατάργηση του φορέα μας και 

την υφαρπαγή της σημαντικότατης περιουσίας του, προς κάλυψη ελλειμμάτων 

άλλων φορέων, ούτε θα αφήσουμε τις θυσίες των μελών μας να πάνε χαμένες. 

 

 

ΚΑΤΩ ΤΑ ΧΕΡΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΤΑΠΙΛΤΑΤ 

 

ΟΙ ΦΟΡΕΙΣ 

 

• ΤΑΠΙΛΤΑΤ (ΔΙΟΙΚΗΣΗ) 

• ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ALPHA BANK 

• ΕΝΩΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΡΑΠΕΖΑΣ E.F.G 

EUROBANK-ERGASIAS (ΤΕΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ) 

• ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

• ΕΝΩΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 

(ΤΕΩΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ) 

• ΣΩΜΑΤΕΙΟ (UNION) EUROBANK (ΤΕΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΡΗΤΗΣ) 

• ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ EUROBANK-ERGASIAS (ΤΕΩΣ 

ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΘΗΝΩΝ) 


