
 

 

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΜΑΣ  

ΜΕ ΤΟΝ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟ κ. Π. ΤΣΑΚΛΟΓΛΟΥ 
 

Πρωτοβουλία για το ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ 
 

Το νέο καθεστώς των Τ.Ε.Α. 
 

Την Πέμπτη 23/02/2023 πραγματοποιήθηκε συνάντηση των 

αντιπροσωπευτικών Συλλόγων Eurobank και Alpha Bank με τον 

Υφυπουργό Κοινωνικής Ασφάλισης  κ. Πάν. Τσακλόγλου. Στην 

συνάντηση μετείχαν οι Πρόεδροι των Συλλόγων Στάθης Χαρίτος και 

Τάσος Γκιάτης και ο Αναπλ. Πρόεδρος του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ Γιάννης 

Σιδεράτος, ενώ από την μεριά του Υπουργείου η Γ. Γραμματέας 

Κοινωνικών Ασφαλίσεων κα Π. Καρασιώτου και ο Διευθυντής του 

Γραφείου του Υφυπουργού κ. Ν. Μηλαπίδης. 

Αναφερθήκαμε στα προβλήματα που αντιμετωπίζει το ΤΑΠΙΛΤ-

ΑΤ και στο τεράστιο έργο της εξυγίανσής του ενώ τέθηκε και το ζήτημα 

της μετεξέλιξής του στο πλαίσιο των Τ.Ε.Α. (σύμφωνα με την πολιτική 

του Ταμείου) και τα εμπόδια που υφίστανται επί του παρόντος και 

ζητήθηκε η βοήθεια του Υπουργείου στην προσπάθεια υλοποίησης 

μιας λύσης που θα εξασφαλίσει το μέλλον του αλλά και τις εισφορές 

των μελών του.    

Επιπλέον, συζητήθηκαν θέματα που αφορούν τα Τ.Ε.Α. των 

δύο Τραπεζών καθώς και οι σχεδιαζόμενες αλλαγές στο καθεστώς των Τ.Ε.Α. (πολυεργοδοτικά Ταμεία, 

φορητότητα ατομικής μερίδας, φορολόγηση παροχών κ.α.). 

Βασικά σημεία της κοινής τοποθέτησης των εκπροσώπων των εργαζομένων ήταν: 
1. Καμιά κρατικοποίηση του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ και των αποθεματικών του. 
2. Απλοποίηση των διαδικασιών έγκρισης του καταστατικού των επαγγελματικών Ταμείων-μείωση του 

χρόνου αναμονής. 
3. Διατήρηση του ευνοϊκού φορολογικού καθεστώτος των Τ.Ε.Α., για να αναπτυχθεί ο δεύτερος πυλώνας 

ασφάλισης που θα ελαφρύνει και το Κράτος από τις επιχορηγήσεις που αναγκάζεται να κάνει στα 
συστήματα της κοινωνικής ασφάλισης. Τα φορολογικά κίνητρα είναι η κύρια αιτία σύμπραξης των 
εργοδοτών στον θεσμό της Επαγγελματικής Ασφάλισης. 

4. Η εποπτική αρχή των Τ.Ε.Α. πρέπει να είναι ενιαία και να έχει τις απαιτούμενες ελεγκτικές 
δυνατότητες/ικανότητες και ως τέτοια προτείνεται η ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, λόγω εμπειρίας στο 
αντικείμενο. 

5. Συμφωνούμε με την πρόθεση δημιουργίας Πολυεργοδοτικών ταμείων που σχεδιάζει ο κ. Υφυπουργός 
και είμαστε στην διάθεσή του, για να καταθέσουμε τις προτάσεις μας. 
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