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Προς τον 

Πρόεδρο του ΕΤΕΑ 

Ενταύθα 

 
ΘΕΜΑ : Η Φερόμενη ως Αιτιολογική Βάση, για την Επιστροφή Εισφορών 

     του ΕΛΕΜ. 

Σχετ.: Έγγραφό μας, με ΑΠ 109/158/14.6.2013 

 
 

Κύριε Πρόεδρε, 

 

1. Κατά τη συζήτηση, που πραγματοποιήθηκε με εκπροσώπους 

των  Συλλόγων μας, στις 15.7.2013, στο Γραφείο του 
Προέδρου του ΕΤΕΑ, αναφέρθηκε ότι έχουν γίνει εισηγήσεις 

ότι ΔΗΘΕΝ τα ποσά, που έχει, εκ του Νόμου, καταβάλει η 

ΑΤΕ στο ΕΤΑΤ, ύψους 340 Εκατ. Ευρώ, και εκείνα, που θα 

καταβάλλει στο μέλλον, ύψους 34.764.031,00 Ευρώ, 
σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 442/2013 Απόφαση του 

Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, αφορούν στις Εισφορές 

Εργοδότη και Εργαζομένου, που είχαν ήδη καταβληθεί στον 

ΕΛΕΜ , και, συνεπώς, η όποια Επιστροφή Εισφορών ΔΕΝ 

οδηγεί στο ΜΗ συνυπολογισμό του χρόνου, για τον οποίο 
επιστράφησαν οι Εισφορές, στη θεμελίωση του δικαιώματος 

απονομής Επικούρησης ή στο ύψος της. 

 

2. Όπως, επισημάναμε, ευθύς μόλις διατυπώθηκαν τα 
παραπάνω, η άποψη αυτή είναι παντελώς αβάσιμη, ως 

στηριζόμενη επί ψευδούς προϋποθέσεως και ως ερχόμενη σε 

πλήρη αντίθεση με τις επιταγές του Νόμου και του 

Κανονισμού του ΕΛΕΜ . 

 
3. Συγκεκριμένα, οι αντιθέσεις μας επί της άποψης αυτής, 

στηρίζονται στα ακόλουθα : 

 

3.1. Το άρθρο 10 του Κανονισμού του ΕΛΕΜ  ρητά όριζε ότι : 
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 «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». 
 

3.2. Το άρθρο 69, παρ.5 του Οργανισμού της ΑΤΕ όριζε ότι: 

 

 «Δι’ αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου, εφάπαξ 

 λαμβανομένης τη προτάσει του Διοικητού, η Τράπεζα χορηγεί κατ’ 

 έτος εις τον παρά τω Ταμείω Υγείας Υπαλλήλων ΑΤΕ «Ειδικόν 
 Λογαρισμόν Βοηθημάτων Μελών» το απαιτούμενον εκάστοτε ποσόν, 

 αναγραφόμενον εις τον ετήσιον προϋπολογισμόν των εξόδων 

 Διοικήσεως αυτής, προς αντιμετώπισιν της επιδοτήσεως 
 των εκτός του λογαριασμου τούτου Συνταξιούχων 
 ΑΤΕ ως και των μη λαμβανόντων βοήθημα συνταξι- 
 ούχων δι οιανδήποτε αιτίαν. 

 Η επιδότησις προς τους συνταξιούχους θα γίνεται υπό τους ιδίους 
 όρους, υφ’ ους χορηγείται επικούρησις υπό του Ειδικού 

 Λογαριασμού Βοηθημάτων Μελών και δι’ όσον χρόνον χορηγείται 

 σύνταξις. (ΔΕΚ Β’ 694/2 10 1984)». 
 

 Δηλαδή, μια υπάλληλος, που συνταξιοδοτήθηκε, λόγω 
 μητρότητας, με 15 χρόνια Επικουρική Ασφάλιση, έπαιρνε 

 Επικουρική Σύνταξη για όσο χρόνο της χορηγείτο η Κύρια 

 Σύνταξη και όχι ΜΟΝΟ για τα 15 χρόνια ασφάλισης. 

 

 Σημειώνεται ότι, με το άρθρο 29, παρ. 3 του Νόμου 4141/2013, ο 
 Οργανισμός της ΑΤΕ καταργήθηκε από 27.7.2012. 

 

3.3. Επιπλέον, το άρθρο 127, παρ.2, εδαφ. γ-ε, του Οργανισμού    

της ΑΤΕ όριζε ότι : 
 

 «γ) Αι αναλογούσαι προς τα Ασφαλιστικά Ταμεία του 

 Προσωπικού εισφοραί (Τραπέζης και υπαλλήλου)  επί των 

 αποδοχών των κατά τα άνω αυτοδικαίως αποχωρούντων, λόγω 

 ορίου ηλικίας, υπαλλήλων καταβάλλονται υπό της 
 Τραπέζης και βαρύνουν αυτήν μέχρι της συμπληρώσεως 

 υφ’ ενός εκάστου του 65ου έτους της ηλικίας ή και ενωρίτερον εν 
 περιπτώσει τυχόν θανάτου. 

 δ) Η σύνταξις και αι λοιπαί ασφαλιστικαί παροχαί 
 των κατά τα άνω αυτοδικαίως λόγω ορίου ηλικίας αποχωρούντων 

 υπαλλήλων  βαρύνουν την Τράπεζαν μέχρι συμπληρώσεως 

 υφ’ ενός εκάστου του 65ου έτους της ηλικίας ή και ενωρίτερον εν 

 περιπτώσει θανάτου. Το εφ’ άπαξ βοήθημα Πρόνοιας καταβάλλεται 
 υπό της Τραπέζης  χρεώσει του Ταμείου Συντάξεων και αποδίδεται 
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 αυτή υπό τούτου ατόκως εν εκάστη συγκεκριμένη περιπτώσει καθ’ ήν 

 συμπληρούται υφ’ ενός εκάστου των αποχωρούντων το 65ο έτος της 

 ηλικίας ή και ενωρίτερον εν περιπτώσει θανάτου (ΦΕΚ Β’ 
 291/30.5.83). 

 ε) Αι διατάξεις των προηγούμένων εδαφίων γ και δ (περί καταβολής 

 υπό της τραπέζης των εισφορών συντάξεων κλπ) έχουν εφαρμογήν 

 επί των υπηρετούντων την 24.9.1975 και των εφ’ εξής 

 διορισθέντων ή διοριζομένων εις την Τράπεζαν μονίμων 

 υπαλλήλων παντός βαθμού και κλάδου των αποχωρησάντων ή 
 αποχωρούντων προ της  συμπληρώσεως του 65ου έτους της ηλικίας 

 των επί τη βάσει ειδικών διατάξεων νόμων (ΦΕΚ 

 Β’291/30.5.1983).» 
 

3.4. Όλες αυτές οι μελλοντικές υποχρεώσεις της 
Τράπεζας προς τα Ασφαλιστικά Ταμεία του Προσωπικού της και 

ειδικότερα προς τον ΕΛΕΜ , έπαυσαν να υφίστανται μετά την 

31.12.2006, αφού, σύμφωνα με το άρθρο 38, παρ.2, περ. 7 του 

Νόμου 3522/2006, ρητά ορίστηκε ότι με την ένταξη των 

Ασφαλισμένων και των Συνταξιούχων του ΕΛΕΜ  στο ΕΤΑΤ και με 
την εκ 380.000.000,00 Ευρώ επιβαρύνση της ΑΤΕ: 

 

 «Με τα παραπάνω ποσά των έκτακτων εισφορών και 

οικονομικών επιβαρύνσεων προς το ΙΚΑ – ΕΤΑΜ και ΕΤΑΤ- ΕΤΕΑΜ 

εξαντλείται η υποχρέωση της Αγροτικής Τράπεζας 
της Ελλάδος για κάλυψη επιπλέον εισφορών ή 
παροχών προς τα Ταμεία αυτά που απορρέουν από 
τις κείμενες διατάξεις». 

 

 Δηλαδή, το ως άνω ποσό δόθηκε στο ΕΤΑΤ, για την κάλυψη των 

 επιπλέον μελλοντικών εισφορών και παροχών της 

 ΑΤΕ, προς τον ΕΛΕΜ , που στηρίζονταν στις ως άνω, μεταγενέστερα 

 καταργηθείσες, διατάξεις του Οργανισμού της. 
 

 3.5. Για το θέμα αυτό, το ΣτΕ, με την υπ’ αριθ. 2199/2010 

 Απόφαση της Ολομέλειάς του, [παρ. 9], έχει κρίνει, μεταξύ 

 άλλων, ότι ο Νόμος 3371/2005 αποσκοπεί στα εξής : 
 

 «Τούτο δε διότι οι συνταξιοδοτικές παροχές των ταμείων αυτών 

 στηρίζονται, ως επί το πλείστον, σε προγράμματα 

 προκαθορισμένων παροχών, δηλαδή έχουν ως βάση ασφαλιστικό 

 σύστημα, σύμφωνα με το οποίο οι υποχρεώσεις του εργοδότη, εν 

 προκειμένω των τραπεζών, δεν περιορίζονται στην καταβολή της 
 συμπεφωνημένης εργοδοτικής εισφοράς, όπως ισχύει στα 

 προγράμματα προκαθορισμένων εισφορών, αλλ΄εκτείνονται   

 και  στην κάλυψη οποιονδήποτε ελλείμματος, προκειμένου οι 

 εργαζόμενοι να λαμβάνουν τις συμφωνηθείσες ασφαλιστικές 
 παροχές. Εξάλλου, κατά την εισηγητική έκθεση, η ρύθμιση των 



 ανωτέρω παραγράφων 6 και 7 του άρθρου 62 αποβλέπει στην 

 εξασφάλιση των δικαιωμάτων των ασφαλισμένων και των 

 συνταξιούχων κατά την διάρκεια των δικαστικών αγώνων για την 
 λύση ή μη των συμφωνιών εργοδότη και εργαζομένων και την 

 κατάργηση των επικουρικών ταμείων. Σύμφωνα με το άρθρο 1 του 

 Ν. 2992/2002, ο οποίος εκδόθηκε σε συμμόρφωση προς τον 

 1606/2002 Κανονισμό τους Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
 Συμβουλίου της 19.7.2002 «Για την Εφαρμογή των Διεθνών 

 Λογιστικών Προτύπων» (Ε.E.E.L. 243/1) και τον Κανονισμό 

 1725/2003 της Επιτροπής της 19.9.2003 «Για την υιοθέτηση 

 ορισμένων Διεθνών Λογιστικών Προτύπων», σύμφωνα με τον 

 Κανονισμό (Ε.Κ.) 1606/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
 Συμβουλίου (E.E.E.L. 261/1) των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων 

 (Δ.Λ.Π.) του Οργανισμού Διεθνών Λογιστικών Προτύπων, οι 

 εισηγμένες στο Χρηματιστήριο επιχειρήσεις, όπως είναι και οι 

 τράπεζες, υποχρεούνται από το έτος 2005 να εφαρμόζουν τα 

 Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα και ιδίως το Λογιστικό Πρότυπο 19, το 

 οποίο επιβάλλει την ακριβή λογιστική αποτύπωση 
 όλων των παροχών του εργοδότη προς το 
 προσωπικό του (ημερομίσθια, μισθούς, εισφορές 

 κοινωνικών ασφαλίσεων, μελλοντικά 

 προγράμματα παροχών μετά την 

 απασχόληση) και τοιουτοτρόπως, τα πιστωτικά 
 ιδρύματα που, με βάση ιδιωτικές συμφωνίες, 
 καλύπτουν τα ελλείμματα των ταμείων 
 επικουρικής ασφαλίσεως του προσωπικού τους, 
 υποχρεώνονται να καταγράφουν τις υποχρεώσεις 
 τους αυτές ως υποχρεώσεις προς οποιαδήποτε 
 ιδιωτική ασφάλιση, τούτο δε έχει ως ενδεχόμενο να 
 εμφανίζουν μεγαλύτερο παθητικό και 
 χαμηλότερους δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας. Με 

 τον τρόπο αυτό οι υποχρεώσεις των πιστωτικών ιδρυμάτων, που 
 ασφαλίζουν το προσωπικό τους στο Ε.Τ.Ε.Α.Μ. αντιμετωπίζονται ως 

 υποχρεώσεις του κοινωνικού συνόλου, στις περιπτώσεις, όμως των 

 πιστωτικών ιδρυμάτων που καλύπτουν αυτά τα ίδια τα ελλείμματα 

 των επικουρικών ταμείων του προσωπικού τους, οι ίδιες υποχρεώσεις 

 χρεώνονται στον εργοδότη – πιστωτικό ίδρυμα». 
 
4.   Από τα παραπάνω, καθίσταται αδιστάκτως βέβαιο ότι η εκ 380 

 εκατ. Ευρώ καταβολή, κατά τα ανωτέρω, της ΑΤΕ, αφορά σε 

 μελλοντικές υποχρεώσεις της, η οποία καταβολή, όπως 

 επισημάνθηκε, θα έπρεπε να είχε συνοδευτεί, με την καταβολή 

 άλλων 553,33 Εκατ. Ευρώ προς το ΕΤΕΑΜ . 
 

 Συνεπώς, η άποψη, που δόθηκε, στηρίζεται επί όλως 

 εσφαλμένης προϋπόθεσης. 
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5. Τέλος, οι διατάξεις, των άρθρων 3 και 7 του Ν.Δ. 4202/1961 

 είναι  τόσο ξεκάθαρες και δεν επιδέχονται ουδεμία απολύτως 
 αμφισβήτηση ότι, δηλαδή, η όποια Επιστροφή Εισφορών καθιστά 

 τον  αντίστοιχο χρόνο  ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΟ. 

 

 Αυτό εξάλλου, προκύπτει και από τη διάταξη του άρθρου 12, παρ. 
 1 του Κανονισμού του ΕΛΕΜ . 

 

6.  Μετά και από την παραπάνω τεκμηρίωση, παρακαλούμε όπως 

 το ΕΤΕΑ χορηγεί Επικουρήσεις στους νυν Ασφαλισμένους, που 

 προέρχονται από την ΑΤΕ, ΜΟΝΟ μετά από βεβαίωση, για τον 

 πραγματικό χρόνο διαδοχικής τους ασφάλισης, βεβαίωση την 
 οποία οφείλει να παρέχει ο ΕΛΕΜ . 

 

Με Εκτίμηση 

ΓΘΑ ΣΟ ΤΛΛΟΓΟ ΤΝΣ/ΥΩΝ Α.Σ.Ε    ΓΘΑ ΣΟΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΘΟ ΤΛΛΟΓΟ 

        ΤΝΣ/ΥΩΝ  Α.Σ.Ε 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟ    Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ       Ο ΑΝΣΘΠΡΟΕΔΡΟ      Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ  

 

 

 

  ΜΤΛΩΝΑ Γ.         ΜΑΡΑΝΣΟ Δ.                   ΔΗΜΟΤ Ν.                      ΦΛΩΡΟ Γ. 

 

 


