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         Αθήνα, 21/03/2022 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΕΛΕΜ. 

 

Είναι γνωστό σε όλους ότι η περιουσία του ΕΛΕΜ δημιουργήθηκε αποκλειστικά και μόνο 

από τις εισφορές εργαζομένου και εργοδότη,  των ασφαλισμένων μελών του ΤΥΠΑΤΕ και 

τις ενισχύσεις της ΑΤΕ, για την επικουρική σύνταξη των Συνταξιούχων.  

 

Όσοι προσλήφθηκαν στην Αγροτική Τράπεζα μετά την 1-1-2005 δεν έχουν εισφέρει ούτε ένα 

ευρώ στον ΕΛΕΜ, αφού ασφαλίσθηκαν και κατέβαλαν τις εισφορές τους στο ΕΤΑΤ και 

μετέπειτα στο ΕΤΕΑΜ, στο οποίο υπήχθησαν από 1-1-2007 και οι μέχρι τότε ασφαλισμένοι 

και συνταξιούχοι του ΕΛΕΜ. 

 

Είναι, επίσης, γνωστό ότι μετά τη θέση της ΑΤΕ ΑΕ σε εκκαθάριση (28-7-2012), ο Κλάδος 

Υγείας του ΤΥΠΑΤΕ, έπαψε να έχει ασφαλισμένους και έσοδα. 

Έτσι δεν μπορούσε να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του, ουσιαστικά κήρυξε στάση 

πληρωμών, από 31.12.2012. 

 

Το νομικό καθεστώς που διέπει τα της διαχείρισης των αποθεματικών του ΕΛΕΜ είναι το 

Β.Δ 15/20-5-1920, το οποίο ρητά απαγορεύει αφ’ ενός την ανάμειξη των κεφαλαίων του με 

άλλα κεφάλαια και αφ’ ετέρου τη χρησιμοποίηση των κεφαλαίων του για σκοπούς ξένους 

προς τον κατά νόμο προορισμό τους που είναι η παροχή επικουρικής σύνταξης στους 

ασφαλισμένους του ΕΛΕΜ (άρθρο 34 Β.Δ 15/20-5-20). Τις ίδιες απαγορεύσεις προβλέπουν 

τόσο το Καταστατικό του ΤΥΠΑΤΕ όσο και ο Κανονισμός του ΕΛΕΜ, καθώς επίσης και η 

απόφαση του ΣτΕ  2199/2010. 

 

Η αμετάκλητη απόφαση 248/2014 του Ειρηνοδικείου Αθηνών οριοθέτησε τις υποχρεώσεις 

του Δ.Σ του ΤΥΠΑΤΕ, το οποίο οφείλει να προστατεύει την περιουσία του ΕΛΕΜ. Οι 

Διοικήσεις του ΤΥΠΑΤΕ αγνόησαν το νόμο και την εντολή του Δικαστηρίου και όχι μόνο 

δεν προστάτευσαν τα αποθεματικά του ΕΛΕΜ αλλά χρησιμοποίησαν τα αποθεματικά αυτά 

πληρώνοντας τουλάχιστον 50.000.000 ευρώ σε υποχρεώσεις του Κλάδου Υγείας. 

 

Η  απόφαση για καταβολή προκαταβολής 50.000.000 στους δικαιούχους επικούρησης 

πραγματοποιήθηκε χωρίς κανένα απολύτως κανόνα, ενώ ταυτόχρονα κατεβλήθησαν παρά τη 

σχετική απαγόρευση του Νόμου,  ποσά και σε 1686 μη δικαιούχους του ΕΛΕΜ που είχαν 

προσληφθεί στην ΑΤΕ μετά την 1-1-2005 και δεν συνεισέφεραν ούτε ένα ευρώ. 

Επιπλέον η τότε διοίκηση του ΤΥΠΑΤΕ δήλωσε τα καταβληθέντα ποσά ως παροχή από 

εξαρτημένη εργασία με αποτέλεσμα να θεωρηθούν ως εισόδημα και να φορολογηθούν 

αγρίως και όχι ως προκαταβολή έναντι ασφαλιστικών παροχών. 

 

Ο τρόπος αυτός διανομής των 50.000.000 ευρώ προσβλήθηκε από ενδιαφερόμενους 

δικαιούχους και από τους Συλλόγους Συνταξιούχων. Το πρωτοβάθμιο Δικαστήριο δεν 

ασχολήθηκε με τον τρόπο που έπρεπε να γίνει η κατανομή. 

Κατά την άποψη των νομικών μας συμβούλων είναι εσφαλμένη η απόφαση αυτή και ήδη 

ασκήθηκε έφεση, η οποία θα συζητηθεί στο Τριμελές Εφετείο Αθηνών. 
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Φημολογείται ότι αυτοί που δεν εισέφεραν ούτε ένα ευρώ στα αποθεματικά του ΕΛΕΜ , 

συνεπικουρούμενοι και από μεμονωμένους συνταξιούχους στην πρόσφατη Γενική Συνέλευση 

του ΤΥΠΑΤΕ, προωθούν σχέδια για το σφετερισμό του συνόλου των αποθεματικών. 

Ονειρεύονται αναβίωση του κλάδου Υγείας ή τη δημιουργία Επαγγελματικού Ταμείου με τα 

κεφάλαια του ΕΛΕΜ. 

 

Είναι αυτονόητο ότι η κατάσταση αυτή δεν μπορεί να συνεχισθεί. Δεν μπορεί 10 χρόνια να 

συνεχίζεται η ανεξέλεγκτη διαχείριση δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ και να απομειώνεται η 

περιουσία του ΕΛΕΜ, επί ζημία των δικαιούχων . Είναι επιτακτική ανάγκη να ματαιωθεί 

οριστικά η απόπειρά τους να σφετερισθούν την περιουσία του ΕΛΕΜ και θα πρέπει να 

εφαρμοσθεί η νομοθεσία περί των αλληλοβοηθητικών ταμείων που προβλέπει ότι η 

περιουσία των δεν μπορεί να διατεθεί για κανένα άλλο σκοπό ειμή μόνο για βοηθήματα προς 

τους δικαιούχους – δημιουργούς της περιουσίας και όχι προς τρίτους.  

 

 

Ήλθε η ώρα να αντιδράσουμε για όλα όσα σε βάρος της περιουσίας μας συνέβησαν και 

συμβαίνουν και κυρίως να αντιδράσουμε για τον παραγκωνισμό μας στη λήψη αποφάσεων 

για την τύχη της περιουσίας μας. 

Κανένας από όσους υπηρετούσαν στην Τράπεζα και κατέβαλαν εισφορές στον ΕΛΕΜ μέχρι 

την 31-12-2006, δεν μπορεί να μη θεωρείται δικαιούχος, να μη συμμετέχει στη λήψη 

αποφάσεων, δηλαδή να του στερείται το κυρίαρχο δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι, να 

του στερείται η δυνατότητα να αποφασίζει ο ίδιος για τη περιουσία του και όχι να 

αποφασίζουν τρίτοι μη δικαιούχοι και μάλιστα σε βάρος τους. 

Όλα όσα συμβαίνουν σήμερα δεν στηρίζονται σε καμιά διάταξη.  

Είναι άδικα, αβάσιμα και παραβιάζουν Νόμους και  συνταγματικά δικαιώματα. 

Η ημερομηνία 31-12-2006 δικαιολογείται , ως ημερομηνία αναφοράς για όλους και είναι η 

πλέον νόμιμη και δίκαιη, γιατί από τότε μεταφέρθηκε η πληρωμή της επικουρικής σύνταξης 

στο ΕΤΑΤ και σταμάτησαν οι εισφορές να κατατίθενται στον ΕΛΕΜ. 

 

Οι δύο Σύλλογοι θα έρθουν σε επαφή άμεσα, με διακεκριμένα και έμπειρα δικηγορικά 

γραφεία και θα ζητήσουν τη νομική άποψη και συμβουλή για τις ενέργειες που πρέπει να 

γίνουν, ώστε να διαφυλάξουμε τη περιουσία του ΕΛΕΜ και να αποδοθεί νόμιμα και δίκαια 

σε όλους τους δικαιούχους. 
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