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               Αθήνα 9.6.2015 
 

 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

 
Αντιδρώντας άμεσα στην απόπειρα υφαρπαγής των ατομικών 

μας περιουσιακών δικαιωμάτων, που ενσωματώνονται στο σύνολο της 
περιουσίας του ΕΛΕΜ, το Δ.Σ. του Συλλόγου μας, σε συνεργασία με τον 

Πανελλήνιο Σύλλογο Συντ/χων ΑΤΕ, υπέβαλε στον Πρόεδρο της 
Κυβέρνησης, στους Υπουργούς Οικονομικών, Εργασίας και Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων, στο Γ.Γ. Κοινωνικών Ασφαλίσεων, και στους Προέδρους της 

«Ν.Δ.», του «ΠΟΤΑΜΙ», του «ΠΑΣΟΚ», καθώς και στον Γ.Γ. της Κ.Ε. του 
ΚΚΕ, 

ΥΠΟΜΝΗΜΑ, 
επικεντρώνοντας στα σφάλματα της σχετικής Εισηγητικής Έκθεσης, το 
περιεχόμενο του οποίου έχει ως εξής : 

 

«Η επί του άρθρου 27 του σχεδίου Νόμου, για τα «Μέτρα για την ανακούφιση 

των ΑΜΕΑ κλπ», Εισηγητική Έκθεση αποσιωπά ουσιώδη στοιχεία ήτοι :  

 

1. Η υπ’ αριθμ. 25/2008 απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου, έχει 

επίσης κρίνει, σχετικά με τους Ειδικούς Λογαριασμούς – Επικουρικά Ταμεία των 

Τραπεζοϋπαλλήλων, ότι :  

«… πρόκειται μόνο για συγκέντρωση περιουσία σε ειδικό λογαριασμό για 

ορισμένο σκοπό, συγκείμενο στη συνεχή, κατά μήνα, χορήγηση χρηματικής 

επικούρησης στα δικαιούμενα, […], πρόσωπα…» 

 

2. Η υπ. αριθμ. 2199/2010 απόφαση της Ολομέλειας του ΣτΕ με αφορμή τις 

εξελίξεις από την εφαρμογή του νόμου 3371/2005 έχει ήδη κρίνει ως 

συνταγματικές τις διατάξεις του νόμου αυτού επειδή : 

«… Εκ τούτου παρέπεται ότι ο νομοθέτης δύναται να δημιουργεί ασφαλιστικούς 

φορείς, υπάγοντας υποχρεωτικώς σε αυτούς κατηγορίες εργαζομένων και 

συνταξιούχων, έστω και αν αυτοί καλύπτονται ασφαλιστικώς από ταμεία, 

στηριζόμενα στην ιδιωτική βούληση και, μάλιστα, ανεξαρτήτως των συμφωνιών 

μεταξύ των ενδιαφερομένων μερών, εφόσον, όμως, τα ταμεία αυτά ούτε 

διαλύονται με νόμο, ούτε αφαιρείται η περιουσία τους και, ως εκ τούτου, 

καταλείπεται έδαφος να συνεχίσουν τη λειτουργία τους, σύμφωνα, κατ’ αρχήν, με 

τις ειδικότερες συμφωνίες των μερών.» 

 

Δέχεται επίσης ότι : 
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«… τα ταμεία όμως αυτά με τις ανωτέρω διατάξεις ούτε καταργούνται, ούτε 

αφαιρούνται τα περιουσιακά τους στοιχεία. Τα στοιχεία αυτά αφαιρούνται 

στην περίπτωση της εκουσίας διαλύσεως αυτών (άρθρο 62 παρ. 3). Τέλος δε δεν 

οδηγούνται σε έμμεση διάλυση, με την πιθανή αν όχι βεβαία αποψίλωσή τους 

από τα μέλη τους, λόγω της υποχρεωτικής υπαγωγής τους στο ΕΤΑΤ, […], διότι 

τα ταμεία αυτά δύνανται να εξακολουθήσουν να λειτουργούν 

συμπληρωματικώς προς την κύρια ή επικουρική υποχρεωτική κοινωνική 

ασφάλιση, εφόσον το επιθυμούν τα ενδιαφερόμενα μέρη.» 

 

3. Η αμετάκλητη κατά το μη προσβαλλόμενο μέρος της, απόφαση του 

Ειρηνοδικείου Αθηνών υπ’ αριθμ. 248/2014 έχει ήδη κρίνει, ειδικά για τον 

ΕΛΕΜ,  ότι : 

 

«Τα αποθεματικά αυτά [σ.σ. του ΕΛΕΜ], ανέρχονται σήμερα σε 115.000.000 

ευρώ περίπου (σε μετρητά, προθεσμιακές καταθέσεις, έντοκα γραμμάτια του 

Δημοσίου και ακίνητα) και αποτελεί την περιουσία του ΕΛΕΜ, η οποία τελεί υπό 

την προστασία το Πρώτου Πρωτοκόλλου της ΕΣΔΑ και το άρθρο 17 του 

Συντάγματος.» 

 

Και ότι : 

 

« Εν πάση δε περιπτώσει δεν μπορεί να λεχθεί, ότι η ίδια οικονομική αδυναμία 

εξυπηρέτησης ισχύει και στην περίπτωση του έτερου σκοπού του ΤΥΠΑΤΕ, δηλ. 

της παροχής πρόσθετης επικουρικής ασφάλισης, παράλληλα προς την 

υποχρεωτική επικουρική ασφάλιση των μελών του, δεδομένης της άνω 

υφιστάμενης περιουσίας του ΕΛΕΜ, η οποία χρήζει προστασίας προς 

εξυπηρέτηση του σκοπού αυτού.» 

 

4. Κατά το άρθρο 38, παρ. 2 του νόμου 3522/2006, αν και η ΑΤΕ, όπως 

αναγνωρίζεται, έπρεπε να καταβάλλει συνολικά προς το ΕΤΑΤ και το ΕΤΕΑΜ το 

ποσό των 933,35 εκατ. ευρώ, υποχρεώθηκε να καταβάλλει ΜΟΝΟ 380 εκατ. 

ευρώ, με τη ρητή επισήμανση ότι : 

 

«Με τα παραπάνω ποσά των έκτακτων εισφορών και οικονομικών 

επιβαρύνσεων προς […]ΕΤΑΤ-ΕΤΕΑΜ εξαντλείται η υποχρέωση της ΑΤΕ για 

κάλυψη επιπλέον εισφορών ή παροχών προς τα Ταμεία αυτά που απορρέουν από 

τις κείμενες διατάξεις.» 

 

5. Στο ΕΤΕΑΜ και στο ΕΤΑΤ, τα οποία, κατ’ άρθρο 36, παρ. 1 του νόμου 

4052/2012, εντάχθηκαν στο ΕΤΕΑ, καταβάλλονταν, από 1.1.2007, οι εισφορές 

ασφαλισμένου και εργοδότη που είχαν προσληφθεί στην ΑΤΕ, μετά την 1.1.2005 

(ΕΤΕΑΜ) και εκείνων που είχαν προσληφθεί μέχρι 31.12.2004, (ΕΤΑΤ). Από δε 

την 1.3.2013 οι πρώην ασφαλισμένοι στον ΕΛΕΜ, που εντάχθηκαν στο ΕΤΑΤ, 

και εξακολουθούν να εργάζονται στην Τράπεζα Πειραιώς, καταβάλλουν τις 

εισφορές τους απευθείας στο ΕΤΕΑ. 



 

6. Με τα δεδομένα αυτά το ΕΤΕΑ, οφείλει να αναζητήσει : 

 

 Τα 553,33 εκατ. ευρώ που όφειλε να είχε καταβάλλει η ΑΤΕ στο ΕΤΕΑΜ 

και με τα οποία ωφελήθηκε η Τράπεζα Πειραιώς. 

 Τα υπόλοιπα ποσά που έλαβαν το ΕΤΑΤ και το ΕΤΕΑΜ, μέχρι 27.7.2012 

το πρώτο και μέχρι την 28.2.2013 το δεύτερο, για τους ασφαλισμένους 

στον ΕΛΕΜ, υπαλλήλους της πρώην ΑΤΕ.  

 

7. Τέλος, επισημαίνεται ότι οι συνταξιούχοι και όσοι είχαν προσληφθεί στην 

ΑΤΕ, μέχρι την 31.12.2004, που έχουν συμβάλλει, όπως αναγνωρίζεται και από 

την ίδια την έκθεση, με τις εισφορές τους, στη διαμόρφωση των αποθεματικών 

του ΕΛΕΜ, έχουν, κατά την ως άνω απόφαση του ΣτΕ, προστατευόμενο 

περιουσιακό δικαίωμα στα αποθεματικά του ΕΛΕΜ, σύμφωνα με το άρθρο 1 του 

ΠΠΠ της ΕΣΔΑ. 

 

Για τους λόγους αυτούς, ζητούμε την άμεση απόσυρση του άρθρου 27 του ως 

άνω σχεδίου νόμου.» 

 
 

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ. ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ 
               Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ        Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
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