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Σύλλογος Συνταξιούχων ΑΤΕ 
Αμερικής 6 Τ.Κ 10671 

Αθήνα 
Τηλ:2103637726 

 
Γράμμα ΕΤΕΑ 

 

Σας γνωστοποιούμε το πρόσφατο Υπόμνημά των δύο Συλλόγων 
Συνταξιούχων προς το Διοικητή του ΕΤΕΑ, το οποίο κοινοποιήθηκε στην 
Κυβερνητική Επίτροπο του ΕΤΕΑ και στον Εκπρόσωπο των Συν/χων στο 
Δ.Σ του ΕΤΕΑ, για το θέμα της αυθαίρετης απόσβεσης του δικαιώματος 
στην απόληψη Επικουρικής Σύνταξης από τους Συν/χους της ΑΤΕ, το 
κείμενο του οποίου έχει ως εξής: 

1. «Σε συνέχεια των όσων έχουμε ήδη αναπτύξει, με τα ως άνω 
έγγραφά μας, για το παράνομο της απόφασής σας να αποσβέσετε, 

στην πράξη, το δικαίωμα των Συνταξιούχων της ΑΤΕ στη λήψη της 
Επικουρικής τους Σύνταξής, θέτουμε υπόψη σας και τα εξής : 

 
1.1.  Όπως είναι γνωστό, με την από 18.9.1934 απόφαση της Γενικής 
Συνέλευσης των μελών του επαγγελματικού – εργασιακού σωματείου 

«Σύλλογος Εργαζομένων Αγροτικής Τράπεζας της Ελλάδας (ΣΕΑΤΕ)» 
και ήδη «Συλλόγου Εργαζομένων στην Αγροτική – Πειραιώς (ΣΕΤΑΠ)», 
ιδρύθηκε το αλληλοβοηθητικό σωματείο περίθαλψης, με την αρχική 

επωνυμία «Ταμείο Υγείας Υπαλλήλων της Αγροτικής Τράπεζας της 
Ελλάδος (ΤΥΥΑΤΕ)», το οποίο μετονομάστηκε αργότερα σε «Ταμείο 

Υγείας Προσωπικού Αγροτικής Τράπεζας της Ελλάδος (ΤΥΠΑΤΕ)». 
 

   1.2. Εν συνεχεία, με την υπ’ αριθμ. 7637/1934 απόφαση του 

Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, εγκρίθηκε και καταχωρήθηκε στο 
οικείο βιβλίο σωματείων το Καταστατικό του Ταμείου, το οποίο 
τροποποιήθηκε επανειλημμένα, με πιο πρόσφατη την τροποποίηση 

που εγκρίθηκε, με την υπ’ αριθμ. 4765/2012 απόφαση του 
Πρωτοδικείου Αθηνών. 

Εξάλλου, με την υπ’ αριθμ. 11684/1950 απόφαση του 
Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, εγκρίθηκε η τροποποίηση του 
Καταστατικού του ΤΥΠΑΤΕ και συστάθηκε, σύμφωνα με το 

άρθρο 3, παρ. 3 ο «Ειδικός Λογαριασμός Επικούρησης Μελών 
(ΕΛΕΜ)», ο οποίος, σύμφωνα με το τότε ισχύον άρθρο 1 αυτού, 

σκοπό είχε την παροχή μηνιαίας επικούρησης και λοιπών 
παροχών στα μέλη του, που συνταξιοδοτούνταν από το πρώην 
«Ταμείο Συντάξεων Προσωπικού Αγροτικής Τράπεζας της Ελλάδος 

(ΤΣΠ-ΑΤΕ)». 
 

1.3. Ειδικότερα, σύμφωνα με το άρθρο 3, παρ. 3, εδ. β΄ του 

Καταστατικού του ΤΥΠΑΤΕ : «Η επικούρηση παρέχεται σ’εκείνα 

τα μέλη του και τους δικαιοδόχους των που συνταξιοδοτούνται από 

το Ταμείο Συντάξεων Προσωπικού της ΑΤΕ. Στον Ειδικό 

Κανονισμό που καταρτίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και 
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εγκρίνεται από τη Γενική Συνέλευση, καθορίζονται με λεπτομέρεια 

οι πόροι του Λογαριασμού, ο υπολογισμός του ύψους της 

παρεχόμενης κάθε φορά επικούρησης, οι αρμοδιότητες της 

Διαχειριστικής Επιτροπής και γενικά ο τρόπος λειτουργίας του.» 

Εξάλλου, σύμφωνα με το άρθρο 33, παρ. 5 του Καταστατικού : 

«5. Για την τροποποίηση των ειδικών κανονισμών απαιτείται η 

παρουσία τακτικών μελών ίση με το μισό τουλάχιστον του αριθμού 

των μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου και εργάζονται στην Αθήνα 

και τον Πειραιά, πανελλαδική ψηφοφορία και απόλυτη πλειοψηφία 

υπολογιζόμενη επί του συνολικού αριθμού των τακτικών μελών.». 

1.4. Σε εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεων, συντάχθηκε ο 
Κανονισμός του Ε.Λ.Ε.Μ., σύμφωνα με τον οποίο, όπως ισχύει 
κατόπιν της τελευταίας τροποποίησης, που εισήχθη με την από 

26.6.2003 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του ΤΥΠΑΤΕ : 

1.4.1. Άρθρο 1 : «1. Συνιστάται στο Ταμείο Υγείας Προσωπικού 

ΑΤΕ, σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 4 του Καταστατικού του 

«Λογαριασμός» με τον τίτλο «Ειδικός Λογαριασμός Επικούρησης 

Μελών Προσωπικού της Αγροτικής Τράπεζας της Ελλάδας», που 

στη συνέχεια χάριν συντομίας θ’ αναφέρεται «Επικουρικό» ή 

(Ε.Λ.Ε.Μ.) με σκοπό την παροχή μηνιαίας επικούρησης και λοιπών 

παροχών, όπως προβλέπονται από τον παρόντα Κανονισμό και το 

Νόμο στα μέλη του που συνταξιοδοτούνται από το Ταμείο 

Συντάξεων και Προνοίας Προσωπικού ΑΤΕ. 2. Στο Επικουρικό 

ασφαλίζονται υποχρεωτικά, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος 

Κανονισμού, από την ημέρα διορισμού ή πρόσληψής τους, όλοι όσοι 

είναι ασφαλισμένοι στο Ταμείο Συντάξεων και Πρόνοιας 

Προσωπικού ΑΤΕ. 3. Ασφαλισμένοι σ’ άλλο Ταμείο Επικουρικής 

Ασφάλισης μπορούν με δήλωσή τους να μην μετέχουν στο 

Επικουρικό.» 

1.4.2.  Άρθρο 10 : «Η μηνιαία επικούρηση βαρύνει το Επικουρικό 

για όσο χρόνο ασφαλίστηκε το μέλος σ’αυτό ως εν ενεργεία 

υπάλληλος. Η επικούρηση μετά την εξάντληση του πιο πάνω χρόνου, 

διέπεται από τις διατάξεις του Οργανισμού της ΑΤΕ.».  

Σημειωτέων, εν προκειμένω, ότι υπό το καθεστώς του 
προϊσχύσαντος Κανονισμού οριζόταν (άρθρα 9 και 11) ότι : 

     1.4.3. α) Από τη Γενική Συνέλευση της 20.10.1950 : 

Άρθρο 9 : 1. Το βοήθημα παρέχεται από της ημερομηνίας εξόδου 

εκ της υπηρεσίας και επί ωρισμένον και άνευ διακοπής χρόνον, ως 

ούτος προσδιορίζεται εν τοις επομένοις … 

Άρθρο 11 : Αποβάλλουν το δικαίωμα του βοηθήματος : … 
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ε) Πας δικαιούχος μετά την λήξιν της χρονικής διάρκειας 

του βοηθήματος κατά τα εν άρθρω 9 του παρόντος 
οριζόμενα. 

 1.4.4. β) Από τη Γενική Συνέλευση της 12.6.1963 : 

Άρθρο 9 : Η χρονική διάρκεια του βοηθήματος δια τους κατά την 

έναρξιν της παρούσης διατάξεως δικαιούχος βοηθήματος και τους 

εφεξής καθισταμένους τοιούτους, ορίζεται ίση προς τον πραγματικόν 

χρόνο εισφοράς εις τον Λογαριασμόν. 

Άρθρον 11 : Αποβάλλουν το δικαίωμα του βοηθήματος : …  

ε) Πας δικαιούχος μετά την λήξιν της χρονικής διάρκειας του 

βοηθήματος κατά τα εν άρθρω 9 του παρόντος οριζόμενα. 

1.4.5. Άρθρο 11, παρ. 8 : «8. Σε περίπτωση κατά την οποία το 

ποσοστό της συνολικής εισφοράς εργοδότη και ασφαλισμένου είναι 

μέρος του 12% και καταβάλλεται για όλη τη διάρκεια ασφάλισης του 

εργαζομένου ή για μέρος αυτής, η επικούρηση, που υπολογίζεται 

κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο αυτό μειώνεται 

πολλαπλασιαζόμενη με ένα συντελεστή που προσδιορίζεται ως εξής : 

Συντελεστής μείωσης επικούρησης = μ/12Χξ32, όπου μ = το 

ποσοστό της μειωμένης εισφοράς και ξ = τα έτη καταβολής της 

μειωμένης εισφοράς.». 

1.4.6. Άρθρο 15 : «1. Η επικούρηση παρέχεται από την 

ημερομηνία εξόδου από την υπηρεσία κατά το άρθρο 10 του 

παρόντος. Η διαδρομή του χρόνου υπολογίζεται ενιαία για τον 

ασφαλισμένο και τα μέλη της οικογένειάς του για τον μετά το θάνατό 

του χρόνο. 2. Προκειμένου για μισθωτούς που εξήλθαν ή πρόκειται 

να εξέλθουν στο μέλλον από την υπηρεσία σύμφωνα με το άρθρο 

127 του Οργανισμού της ΑΤΕ, για τον προσδιορισμό του χρόνου 

έναρξης καταβολής επικούρησης εκ μέρους του Επικουρικού 

λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνία εξόδου.». 

1.4.7. Άρθρο 17 : «Χάνουν το δικαίωμα λήψης επικούρησης οι 

επικουρούμενοι και οι δικαιοδόχοι επικούρησης σε εκείνες τις 

περιπτώσεις που χάνουν το δικαίωμα λήψης σύνταξης από το 

Τ.Σ.Π.Α.Τ.Ε.». 

Σημειωτέων ότι η διάταξη αυτή θεσπίστηκε με την από 1.1.1988 
απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του ΤΥΠΑΤΕ που τροποποίησε 
τον Κανονισμό του ΕΛΕΜ και έχει διατηρηθεί με την τελευταία 

από 26.6.2003 απόφασή της.  

1.4.8. Άρθρο 24, παρ. 2 : «2. Επικούρηση που καταβάλλεται 

σήμερα από το Επικουρικό δεν διακόπτεται έστω και αν με τις 

διατάξεις του παρόντος η χορήγησή της δεν προβλέπεται. Η 
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καταβολή της συνεχίζεται με τις διατάξεις του Κανονισμού, βάσει 

του οποίου χορηγήθηκε.».  

Ομοίως, η διάταξη αυτή θεσπίσθηκε με την από 20.10.1987 

απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του ΤΥΠΑΤΕ που τροποποίησε 
τον Κανονισμό του ΕΛΕΜ και έχει διατηρηθεί με την τελευταία 
από 26.6.2003 απόφασή της.  

2. Από το συνδυασμό των ανωτέρω διατάξεων, με εκείνες που σας 
έχουμε ήδη αναπτύξει, με το πρώτο σχετικό έγγραφό μας, 

προκύπτουν, πέραν πάσης αμφισβητήσεως, τα εξής : 
 

2.1. Το ΤΥΠΑΤΕ έχει αυτοτελή νομική προσωπικότητα ιδιωτικού 

χαρακτήρα και διέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 
281/1914 «περί σωματείων», των άρθρων 33-39 του Β.Δ. της 

15/20.5.1920, περί επαγγελματικών σωματείων, των άρθρων 78 επ. 
του ΑΚ, σε συνδυασμό με το άρθρο 4 του Ν. 1264/1982, αποτελεί δε 
φορέα υποχρεωτικής κοινωνικής ασφάλισης (βλ. ΟλΑΠ 9/2012), 

ο οποίος λειτουργεί με προνομιακό συνταξιοδοτικό καθεστώς. 

2.2. Δυνάμει του άρθρου 38, παρ. 2 του Ν. 3522/2006 θεσπίσθηκε η 
υπαγωγή, από 1.1.2007, των Ασφαλισμένων και Συνταξιούχων του 

ΕΛΕΜ υποχρεωτικά στο συσταθέν δυνάμει του Ν. 3371/2005 ΕΤΑΤ, 
σύμφωνα δε με το άρθρο 62, παρ. 6 του νόμου αυτού, ο ΕΛΕΜ δεν 

διαλύθηκε, ούτε και εθίγη η περιουσία του, ώστε να δύναται να 
εξακολουθεί να λειτουργεί συμπληρωματικώς προς την κύρια 
ή επικουρική κοινωνική ασφάλιση (βλ. ΟλΣτΕ 2197-99/2010). 

Εν συνεχεία, από 1.3.2013, το ΕΤΑΤ εντάχθηκε υποχρεωτικά στο 
Ε.Τ.Ε.Α. κατ’ εφαρμογή του άρθρου 36 του Ν. 4052/2012 και του 
άρθρου 12 της ΠΝΠ της 31.12.2012, η οποία κυρώθηκε με το Ν. 

4147/2013, στο οποίο ΕΤΕΑ μεταφέρθηκαν όλα τα δικαιώματα 
και υποχρεώσεις των Ασφαλισμένων και Συνταξιούχων των 

εντασσομένων ταμείων και κλάδων. 

2.3. Σύμφωνα με το άρθρο 10 του Κανονισμού του ΕΛΕΜ, οι 
ασφαλισμένοι στο Επικουρικό αυτό Ταμείο λαμβάνουν τη 

δικαιούμενη Επικούρηση εφ’όρου ζωής, δεδομένου ότι κατά μεν 
το πρώτο εδάφιο του άρθρου αυτού, ο ΕΛΕΜ καταβάλλει την 

επικούρηση για όσο χρόνο ο ασφαλισμένος έχει καταβάλλει τις προς 
αυτόν εισφορές του, κατά δε το δεύτερο εδάφιο του ιδίου άρθρου, 
εφόσον εξαντληθεί ο χρόνος αυτός, τη δικαιούμενη επικούρηση είχε 

νόμιμη υποχρέωση, εκ του έχοντος ισχύ νόμου έχοντος Οργανισμού 
της, να συνεχίσει να καταβάλλει η Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος, 
εφ’ όρου ζωής των ασφαλισμένων στον ΕΛΕΜ υπαλλήλων της καθώς 

και των δικαιοδόχων κληρονόμων τους, όπως όριζαν τα άρθρα 69, 
παρ. 5 και 127, παρ. 2, εδ. γ΄, δ΄ και ε΄ του Οργανισμού της, τις δε 

εκ των διατάξεων αυτών μελλοντικές υποχρεώσεις της, η 

Τράπεζα τις προεξόφλησε, σύμφωνα με το άρθρο 38, παρ.2 του Ν. 

3522/2006, ενώ, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 24, παρ. 2 του 
ισχύοντος Κανονισμού του Ε.Λ.Ε.Μ.,  επικούρηση που δεν 

προβλέπεται πλέον, συνεχίζει να καταβάλλεται. 
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2.4. Σύμφωνα με το άρθρο 17 του Κανονισμού του ΕΛΕΜ, οι 
επικουρούμενοι και οι δικαιοδόχοι επικούρησης από 
την 1.1.1988, χάνουν το δικαίωμα επικούρησης 
ΜΟΝΟ σε εκείνες τις περιπτώσεις που χάνουν το 
δικαίωμα λήψης σύνταξης από το ΤΣΠ-ΑΤΕ (ήδη ΙΚΑ-ΕΤΑΜ). 

3. Εξ όλων των ανωτέρω, προκύπτει σαφώς και άνευ ετέρου ότι το 
δικαίωμα των Συνταξιούχων της Αγροτικής Τράπεζας της Ελλάδος 
προς απόληψη Επικουρικής Συνταξιοδοτικής Παροχής, από της 

γεννήσεώς του δεν δύναται να διακοπεί καθ’οιονδήποτε τρόπο, 
συνεχίζει δε να καταβάλλεται στον δικαιούχο, εφ’ όρου ζωής, ακόμη 

και αν υπό την τελευταία τροποποίηση του Κανονισμού δεν 
προβλεπόταν πλέον η χορήγηση αυτού, ενώ και στην περίπτωση που 
είχε εξαντληθεί ο χρόνος επιβάρυνσης και υποχρέωσης του ΕΛΕΜ 

προς καταβολή της μηνιαίας επικούρησης, είχε προβλεφθεί ρητά η 
συνέχισή της από την πρώην Αγροτική Τράπεζα, μελλοντική 

υποχρέωση, την οποία η Τράπεζα αυτή εκλήθη να την 
προεξοφλήσει, καταβάλλοντας χρηματικό ποσό 380.000.000 ευρώ, 
προς κάλυψη των εν λόγω υποχρεώσεών της. Εξάλλου, σύμφωνα με 

τη ρητή διάταξη του άρθρου 17 του Κανονισμού, που ισχύει ήδη 

από 1.1.1988, το δικαίωμα λήψης επικούρησης χάνεται 
μόνο εάν χαθεί και το δικαίωμα λήψης σύνταξης από το 

ΤΣΠ-ΑΤΕ (ήδη ΙΚΑ-ΕΤΑΜ). 

4. Συνεπώς, σύμφωνα με τα ανωτέρω αναφερόμενα και έχοντας 

υπόψη τόσο τις επιταγές του άρθρου 1 του Π.Π.Π. της ΕΣΔΑ, καθώς 
και την επ’ αυτού πάγια νομολογία του ΕΔΔΑ, του ΑΠ και του ΣτΕ, 

καθίσταται αδιστάκτως βέβαιο ότι η υπ’ αριθμ. 261/69/21.5.2014 
απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΤΕΑ, κατά το μέρος που 
με αυτή αποφασίστηκε η πλήρης περικοπή – απόσβεση του 

δικαιώματος των Συνταξιούχων της Α.Τ.Ε. προς απόληψη της 
δικαιούμενης Επικουρικής Σύνταξης, τυγχάνει εξ ολοκλήρου 
παράνομη, λόγω παράβασης κατ’ουσίαν διάταξης νόμου. 

5. Με τα δεδομένα αυτά, σας καλούμε : 

[1] Να ανακαλέσετε άμεσα την ως άνω όλως παράνομη απόφαση 
του Δ.Σ. του ΕΤΕΑ. 

[2] Να επιστρέψετε και μάλιστα εντόκως τις παράνομες 
περικοπές επικουρήσεων στους δικαιούχους τους, 

 

άλλως, είμαστε υποχρεωμένοι να αντιδράσουμε και πέραν της 
Διοικητικής Δικαιοσύνης. 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ      Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 

ΜΥΛΩΝΑΣ Γ.         ΜΑΡΑΝΤΟΣ ΔΗΜ. 



 6 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 


