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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I 
 

1.   Στο Παράρτημα αυτό, κρίνεται επιβεβλημένο να παρατεθούν και 

αναλυθούν οι προϊσχύουσες και τροποποιημένες διατάξεις του 
Κανονισμού του ΕΛΕΜ που ενδιαφέρουν το υπό κρίση θέμα, ήτοι : 
 

➢ Άρθρο 1 
Προϊσχύουσες Διατάξεις 

 

1. Συνιστάται στο Ταμείο Υγείας Προσωπικού ΑΤΕ, σύμφωνα με το 

άρθρο 3 παρ. 4 του Καταστατικού του «Λογαριασμός» με τίτλο 

«Ειδικός Λογαριασμός Επικούρησης Μελών Προσωπικού της 

Αγροτικής Τράπεζας της Ελλάδας», που στη συνέχεια χάρη 

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 απαρτίζουν το Προσωπικό της Τράπεζας 

με πλήρη απασχόληση και εφ’ όσον είναι ασφαλισμένοι στο Ταμείο 

Συντάξεων και Προνοίας Προσωπικού ΑΤΕ. 

3. Ασφαλισμένοι σ’ άλλο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης μπορούν με 

δήλωσή τους να μη μετέχουν στο Επικουρικό. 
 

Τροποποιημένες Διατάξεις 
 

Συνιστάται στο Ταμείο Υγείας Προσωπικού ΑΤΕ, σύμφωνα με το άρθρο 

3 παρ. 4 του Καταστατικού του «Λογαριασμός» με τίτλο «Ειδικός 

Λογαριασμός Επικούρησης Μελών του Ταμείου Υγείας Προσωπικού 

Αγροτικής - Πειραιώς», που στη συνέχεια χάρη συντομίας θ’ 

αναφέρεται «Επικουρικό» ή (Ε.Λ.Ε.Μ.) με σκοπό την παροχή 

συμπληρωματικής μηνιαίας επικούρησης (παράλληλα προς την 

υποχρεωτική χορηγούμενη από τον δημόσιο φορέα) είτε άλλων 

οικονομικών βοηθημάτων (περιοδικών ή εφάπαξ) ή άλλου είδους 

παροχών, κατά τα προβλεπόμενα στον παρόντα Κανονισμό, στα μέλη 

του.  
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➢ Άρθρο 22 
Προϊσχύουσες Διατάξεις 

 

Ο Λογαριασμός δύναται να χορηγεί στους επικουρούμενους 

προκαταβολές επικουρήσεων με τις διαδικασίες, τους όρους και τις 

προϋποθέσεις που θα αποφασίζει η Δ.Ε. του Λογαριασμού. 
 
Τροποποιημένες Διατάξεις 
 

Ο Λογαριασμός δύναται να χορηγεί στα μέλη του έκτακτο 

οικονομικό βοήθημα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που εγκρίνει 

η Γενική Συνέλευση με απόφασή της. Το ως άνω βοήθημα 

λαμβάνεται υπόψη ως προκαταβολή της αντίστοιχης δικαιούμενης 

παροχής του ΕΛΕΜ για το κάθε μέλος του και αφαιρείται από αυτήν.  
 
 

➢ Άρθρο 24 

Προϊσχύουσες Διατάξεις 
 

1. Περιπτώσεις, όπως χορηγήσεις επικούρησης και επιδομάτων 

ανακαθορισμού επικούρησης, εξαγοράς προϋπηρεσίας, κ.λ.π. που 

εκκρεμούν και για τις οποίες δεν έχει ληφθεί ακόμη απόφαση της 

Δ.Ε. ή δεν υπάρχει πράξη του Διευθυντή για οποιονδήποτε λόγο, 

διέπονται και ρυθμίζονται από τις διατάξεις του παρόντος 

Κανονισμού. 

2. Επικούρηση που καταβάλλεται σήμερα από το Επικουρικό δεν 

διακόπτεται, έστω και αν με τις διατάξεις του παρόντος η χορήγησή 

της δεν προβλέπεται. Η καταβολή της συνεχίζεται με τις διατάξεις 

του Κανονισμού, βάσει του οποίου χορηγήθηκε.  

 
Τροποποιημένες Διατάξεις 

 

Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Ταμείου Υγείας Προσωπικού 

Αγροτικής Πειραιώς είναι δυνατό ο Ε.Λ.Ε.Μ. να αποκτήσει αυτοτελή 

νομική προσωπικότητα, διαχωριζόμενος πλήρως από το ΤΥΠΑΤΕ κατά 

τα προβλεπόμενα από την ισχύουσα νομοθεσία. Το νέο νομικό 

πρόσωπο θα έχει ως σκοπό την παροχή συμπληρωματικής 

επικουρικής ασφάλισης και άλλων οικονομικών βοηθημάτων ή 

άλλων παροχών και θα υπεισέλθει πλήρως στα δικαιώματα και στις 

υπηρεσίες του ΕΛΕΜ. 
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Στην περίπτωση αυτή θα συνταχθεί Καταστατικό του νέου νομικού 

προσώπου που θα ορίζει τα είδη και τα ύψη των παροχών, τον χρόνο 

χορήγησής τους, τους δικαιούχους των παροχών, τους πόρους και 

γενικά τον τρόπο λειτουργίας του Ταμείου.  

 
2.  Από τη συγκριτική ανάλυση των ως άνω διατάξεων, καθίστανται 
αδιστάκτως βέβαια τα εξής : 

 
2.1. ΓΕΝΙΚΑ 

Κατ’ άρθρο 41, παρ. 7 του Καταστατικού του ΤΥΠΑΤΕ, το οποίο 
ορίζει ότι : 
 

« 7. Η αυθεντική ερμηνεία των διατάξεων του παρόντος και των 

Κανονισμών του Ταμείου ανήκει στη Γενική Συνέλευση των 

τακτικών μελών με την απαρτία που προβλέπεται από τη διάταξη 

της παρ. 2 του άρθρου 30»,  

 

προκύπτει ότι κατά την τροποποίηση διατάξεων του Κανονισμού 
του ΕΛΕΜ καταγράφται η ΒΟΥΛΗΣΗ των μελών, η οποία χρήζει 
ερμηνείας μόνο εάν δεν έχει αποτυπωθεί με σαφήνεια. 

 
Από τη συγκριτική ανάλυση των ως άνω τροποποιημένων άρθρων 

αναδεικνύεται η αναμφισβήτητη ΒΟΥΛΗΣΗ των μελών του 
ΤΥΠΑΤΕ – ΕΛΕΜ. 
 

2.2. ΑΡΘΡΟ «1» 
 

[1] Κατ’ αρχή, διευκρινίζεται ότι οι «Λοιπές Παροχές» του άρθρου 1 
του προϊσχύοντος Κανονισμού του ΕΛΕΜ εξειδικεύονται στο άρθρο 
13 του ιδίου Κανονισμού. Οι παροχές αυτές αφορούν στα Δώρα 

Χριστουγέννων και Πάσχα, στο Επίδομα Αδείας, [παρ. 3], και στο 
«΄Εκτακτο Επίδομα», [παρ. 4], η καταβολή του οποίου συσχετιζόταν 
με τη χορήγηση από την ΑΤΕ του «Επιδόματος Ισολογισμού» στους 

ασφαλισμένους του ΕΛΕΜ, η χορήγηση του οποίου καταργήθηκε 
από το 2012. 

 
[2] Με τη διευκρίνιση αυτή, τα ΝΕΑ στοιχεία που ενσωματώνει στο 
σκοπό του ΕΛΕΜ το τροποποιημένο άρθρο 1 του Κανονισμού του, 

είναι τα ακόλουθα :  
 

➢ παροχή συμπληρωματικής επικούρησης, αφού κατ’ άρθρο 38, παρ. 

2 του Νόμου 3522/2006 την Κοινωνική Επικούρηση καταβάλει 
πλέον το ΕΤΕΑ, καθολικός διάδοχος του ΕΤΑΤ, [βλ. και ΣτΕ (Ολομ.) 

2199/2010], και  
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➢ παροχή άλλων οικονομικών βοηθημάτων, ακόμη και με τη μορφή 
της ΕΦΑΠΑΞ παροχής.  

 
[3] Αποφασίστηκε, δηλαδή, κατά τον πλέον επίσημο τρόπο, ότι, αφού 

ο ΕΛΕΜ έπαυσε να είναι πάροχος Κοινωνικής Επικουρικής 
Ασφάλισης, όπως προέβλεπε ο προϊσχύον Κανονισμός του, και 
μπορεί να παρέχει στα μέλη του εναλλακτικές μορφές 

οικονομικών βοηθημάτων. 
 

2.3. ΑΡΘΡΟ «22» 

 
[1] Κατά την προϊσχύουσα διατύπωση του άρθρου αυτού, ο ΕΛΕΜ 

είχε τη δυνατότητα να χορηγεί στους Συνταξιούχους προκαταβολές 
Επικουρήσεων. 

 

Επισημαίνεται ότι η χορήγηση των προκαταβολών εκείνων, όπως και 
των προκαταβολών μισθών, ΔΕΝ φορολογείτο στο παρελθόν. 

 
[2] Μετά την τροποποίηση του άρθρου αυτού, έχουν εξέχουσα 
σημασία για το θέμα της φορολόγησης της προκαταβολής του έτους 

2016, τα ακόλουθα σημεία : 
 

➢ ΔΕΝ θεσπίζονται προκαταβολές των «συμπληρωματικών 

επικουρήσεων», οπότε θα γινόταν μνεία τουλάχιστον του 
μέγιστου αριθμού μηνιαίων παροχών που θα μπορούσε να 

χορηγηθεί ως προκαταβολή, αλλά, αντίθετα, 
➢ ΘΕΣΠΙΖΟΝΤΑΙ προκαταβολές «βοηθημάτων», όπως είναι το 

ΕΦΑΠΑΞ βοήθημα, και μάλιστα «έκτακτης» μορφής. 

 
[3] Διευκρινίζεται δε ρητώς ότι τα βοηθήματα αυτά «λαμβάνονται ως 
ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ της αντίστοιχης δικαιούμενης παροχής». 

 
[4] Το γεγονός δε ότι το ποσό της προκαταβολής ρητά ορίζεται ότι 

«ΑΦΑΙΡΕΙΤΑΙ» από τη δικαιούμενη παροχή, επιβεβαιώνει απόλυτα 
τη ΒΟΥΛΗΣΗ των μελών ότι η μελλοντική παροχή είναι της μορφής 
του ΕΦΑΠΑΞ Βοηθήματος, αφού, σε διαφορετική περίπτωση, το 

άρθρο αυτό θα όριζε ότι η προκαταβολή «συμψηφίζεται σταδιακά 
με τη δικαιούμενη παροχή», η οποία, σε μία τέτοια περίπτωση, θα 

είχε την περιοδική μορφή της συμπληρωματικής επικούρησης. 
 

[5]  Επισημαίνεται, πάντως, ότι ανεξάρτητα από το γεγονός ότι η 

χορηγηθείσα προκαταβολή ΔΕΝ ΦΟΡΟΛΟΓΕΙΤΑΙ, αφού δεν είναι 
μισθός, εφόσον η δικαιούμενη στο μέλλον παροχή είναι της μορφής 
του ΕΦΑΠΑΞ Βοηθήματος, δεν θα υπάρξει φορολόγηση ΟΥΤΕ κατά 

το χρόνο εξόφλησης της παροχής. 
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2.4. ΑΡΘΡΟ «24» 
 

[1] Στο ολοκληρωτικά τροποποιημένο άρθρο 24 του Κανονισμού του 
ΕΛΕΜ, διατυπώνεται ευθέως η ΒΟΥΛΗΣΗ των μελών για : 

 
➢ ανεξαρτητοποίηση του ΕΛΕΜ από το ΝΠΙΔ με το δ.τ. ΤΥΠΑΤΕ, 

ώστε ο Λογαριασμός αυτός «να αποκτήσει αυτοτελή νομική 

προσωπικότητα», 
➢ επιβεβαίωση των τροποποιηθέντων, στο άρθρο 1, διαζευκτικών 

σκοπών του ΕΛΕΜ, οι οποίοι θα είναι σκοποί και του νέου ΝΠΙΔ, 

και 
➢ δέσμευση ότι το υπό διαμόρφωση Καταστατικό του νέου αυτού 

Φορέα «θα ορίζει τα είδη και τα ύψη των παροχών». 
 

[2] Διαπιστώνεται, δηλαδή, ότι λόγω των εκτάκτων συνθηκών που 

επικρατούσαν την περίοδο του Μαρτίου 2016, τα μέλη, που δεν 
διέθεταν την άνεση του χρόνου, για τη σύνταξη του νέου 

Καταστατικού, ΔΕΝ ΘΕΛΗΣΑΝ να περιορίσουν τη φύση της 
παροχής του νέου αυτού Φορέα, η οποία, βεβαίως, σύμφωνα με το 
σκοπό, μπορεί να είναι είτε περιοδική, είτε εφάπαξ, πλην όμως 

κατέδειξαν τη ΒΟΥΛΗΣΗ τους για Εφάπαξ Βοήθημα. 
 
3. Από την παραπάνω ανάλυση, οδηγούμαστε στις ακόλουθες 

διαπιστώσεις: 
 

3.1. Με το βάθεμα της οικονομικής κρίσης, η συντριπτική 
πλειοψηφία των μελών του ΤΥΠΑΤΕ – ΕΛΕΜ έκρινε 
προτιμότερο να χορηγηθεί προκαταβολή έναντι ενός 

αναλογιστικά προσδιοριζόμενου Εφάπαξ Βοηθήματος 
και, για το λόγο αυτό, στα πλαίσια της σωματειακής 
αυτονομίας, προέκρινε τη λειτουργία του ΕΛΕΜ ως 

Ιδιωτικού Φορέα παροχής Εφάπαξ Βοηθήματος, 
εξομοιώνοντάς τον απόλυτα, με Ταμείο Πρόνοιας, αφού,  

με το Νόμο 3522/2006, ο ΕΛΕΜ είχε απωλέσει 
ανεπιστρεπτί την ιδιότητα του Φορέα παροχής 
Κοινωνικής Επικουρικής Ασφάλισης.  

 
3.2. Επιπλέον, το σύνολο σχεδόν των εργαζομένων, των 

τακτικών, δηλαδή, μελών του ΤΥΠΑΤΕ, που είναι οι 
μόνοι με δικαίωμα ψήφου, έχουν εκ των πραγμάτων 
αποκρούσει την προοπτική της μετατροπής του ΕΛΕΜ, 

σε πάροχο «Συμπληρωματικής Επικούρησης», όπως 
προτάθηκε το 2011, όχι μόνο διότι πιστεύουν ότι η 
«Συμπληρωματική Επικούρηση» αφορά μία απόμακρη 

για αυτούς και, σε κάποιο βαθμό, αβέβαιη παροχή, 
αλλά και διότι δεν είναι διατεθειμένοι να καταβάλλουν 
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«συμπληρωματικές εισφορές», προκειμένου να είναι 
βιώσιμο ένα τέτοιο σχήμα. 

 
 

Αθήνα, 10 Ιουλίου 2017 

 

Για τα Δ.Σ. των 

ΣΣΑΤΕ    ΠΣΣΑΤΕ 
 

                        ΟΙ ΙΔΙΟΙ          ΟΙ ΙΔΙΟΙ 
 


