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ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ  

(αρθρο 731 ΚΠολΔ) 

ΑΙΤΗΣΗ 

Των: 

1……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………….. 

25. Του Σωματείου με την επωνυμία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ 

ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ» που εδρεύει στην Αθήνα (οδός Αμερικής αριθ. 6 με ΑΦΜ 

090219682) και εκπροσωπείται νόμιμα. 

26. Του Σωματείου με την επωνυμία «Πανελλήνιος Σύλλογος Συνταξιούχων 

Αγροτικής Τραπέζης της Ελλάδος», που εδρεύει στην Αθήνα (οδός Παρνασού  

αριθ. 2 με ΑΦΜ 090158021) και εκπροσωπείται νόμιμα.  

K Α Τ Α 

Του νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία «Ταμείο Υγείας  

Προσωπικού ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ THΣ ΕΛΛΑΔΟΣ [ΤΥΠΑΤΕ]»,  που εδρεύει στην 

Αθήνα (οδός Γ’ Σεπτεμβρίου, αρ. 43, με ΑΦΜ 090017144) και εκπροσωπείται νόμιμα. 

------------------------- 

1. Περί του καθού. 

1.α. Σύσταση - Ιδρυση – Λειτουργία. 

Το καθού λειτουργεί ως Αλληλοβοηθητικό Ταμείο σωματειακής μορφής, 

υπαγόμενο στις οικείες διατάξεις  του ΒΔ 15/20-5-1920 και του ΑΚ και διέπεται 

από το πλαίσιο των διατάξεων του Καταστατικού του, το οποίο έχει τροποποιηθεί 

κατ επανάληψη και οι τροποιήσεις του έχουν σημειωθεί νομίμως και προσηκόντως 

στα οικεία Βιβλία του Πρωτοδικείου. 

Το καθού ιδρύθηκε, κατ’ εφαρμογήν των διατάξεων των άρθρων 33 επ. του υπ 

αριθμ. 15/20.5.1920 ΒΔ στις 18.9.1934, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των 

μελών του τότε Συλλόγου Υπαλλήλων Αγροτικής Τραπέζης της Ελλάδος, ως 

αλληλοβοηθητικό Ταμείο, με την επωνυμία «Ταμείο Υγείας Υπαλλήλων ΑΤΕ», 

το οποίο, αργότερα, μετονομάστηκε σε «Ταμείο Υγείας Προσωπικού ΑΤΕ», (του 

λοιπού για συντομία ΤΥΠΑΤΕ). 
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1.β. Δημιουργία του ΕΛΕΜ. 

Το έτος 1951, με απόφαση της Γ.Σ. του ΤΥΠΑΤΕ και τη συναίνεση της Αγροτικής 

Τραπέζης Ελλάδος Α.Ε., ιδρύθηκε στο Ταμείο αυτό, ο «Ειδικός Λογαριασμός 

Βοηθημάτων Μελών», ο οποίος, στη συνέχεια, μετονομάστηκε σε «Ειδικό 

Λογαριασμό Επικούρησης Μελών» (του λοιπού ΕΛΕΜ) και με τον τίτλο αυτό θα 

αναφέρεται στη συνέχεια, χάριν συντομίας. Η διαχείρισή του ανατέθηκε σε 

Διαχειριστική Επιτροπή (Δ.Ε.), στην οποία, μέχρι την 31.12.2006, μετείχε και 

εκπρόσωπος της ΑΤΕ, και η οποία λειτουργούσε όπως όριζε ο Κανονισμός του 

ΕΛΕΜ, με ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ σκοπό την παροχή μηνιαίας Επικούρησης στους 

Συνταξιούχους, πρώην υπαλλήλους της ΑΤΕ, σύμφωνα με τα όσα ειδικότερα  

προβλέπονται από τα άρθρα 21 του Ν. 281/14 “περί σωματείων” και τα άρθρα 33-

39 του Β.Δ. της 15/20.5.20 “περί επαγγελματικών σωματείων”.  

1.γ. Φύση  -  Λειτουργία των Αλληλοβοηθητικών Ταμείων. 

Η ίδρυση των αλληλοβοηθητικών ταμείων, τα οποία αποτελούν διακεκριμένα 

αυτοτελή νομικά πρόσωπα, σε σχέση με τη βασική συνδικαλιστική οργάνωση,  τα 

μέλη της οποίας είναι και μέλη του αλληλοβοηθητικού σωματείου, ρυθμίζεται από 

τις διατάξεις του άρθρου 21 ν. 281/14 και  των άρθρων 33-39 ΒΔ15/20.5.1920. 

Οι διατάξεις αυτές,  διατηρήθηκαν και μετά την ισχύ του ΑΚ (άρθρο 12 β΄ Εισ. Ν. 

ΑΚ) ισχύουν δε και υπό το καθεστώς του ν. 1264/82 (όπως τροποποιηθείς ισχύει). 

Έτσι, τα αλληλοβοηθητικά ταμεία αποτελούν ιδιωτικούς ασφαλιστικούς 

οργανισμούς επικουρικής ασφαλίσεως στην υπό κρίση περίπτωση, χωρίς 

να ασκούν εξουσία (δημόσια εξουσία), λειτουργούν υπό τη μορφή του σωματείου 

και εφαρμόζονται ως προς αυτά οι διατάξεις των άρθρων 78 επ. ΑΚ, των άρθρων 

33-39 ΒΔ 15/20.5.20 καθώς και οι καταστατικές τους διατάξεις (Α.Π. 1466/1999, 

ΣτΕ 2199/10 Ολ σκέψη 15, Ολ.ΑΠ 25/2008).  

Και ναι μεν τα αλληλοβοηθητικά Ταμεία δεν ασκούν οποιασδήποτε μορφής 

εξουσία (διό και αποτελούν ν.π.ι.δ.) δεν εμποδίζονται, όμως, να λειτουργούν ως 

παρέχοντα κοινωνική ασφάλιση, σύμφωνα με τις προβλέψεις του Καταστατικού. 

Είναι αυτονόητο ότι για τη λήψη οποιασδήποτε παροχής ο δικαιούχος θα 

πρέπει να έχει καταβάλει προηγουμένως εισφορές για τον αντίστοιχο 
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σκοπό του  ΤΥΠΑΤΕ, δηλαδή στον κλάδο Υγείας, στον κλάδο Επικούρησης 

(ΕΛΕΜ) και στον κλάδο Παιδικής Μέριμνας.   

Μετά την υποχρεωτική, κατ’ άρθρο 38 παρ.2 του Νόμου 3522/2006,  υπαγωγή 

όλων των υπαλλήλων και συνταξιούχων της ΑΤΕ στο ιδρυθέν με το ν. 3371/2005 

ΝΠΔΔ με την επωνυμία «ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

ΤΡΑΠΕΖΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΕΤΑΤ)» από 1.1.2007 και την εν συνεχεία θέση της 

Αγροτικής Τραπέζης σε καθεστώς Ειδικής Εκκαθάρισης, από 27.7.2012, η 

λειτουργία του  Κλάδου Υγείας του ΤΥΠΑΤΕ έχει καταστεί δυσχερής και δη 

από την 31.12.2012 οπότε και κήρυξε στάση πληρωμών, μη δυνάμενος ο 

κλάδος υγείας  να καταβάλει τις οφειλόμενες στους ασφαλισμένους του 

παροχές υγείας και να ανταποκριθεί στις οικονομικές του υποχρεώσεις 

προς τους προμηθευτές του (κατά σχετική, ρητή, δικαστική ομολογία του 

ΤΥΠΑΤΕ) και στους πιστωτές του. Το ΤYΠATE  δεν είχε πλέον οικονομικές 

εισροές –εισφορές, διότι έπαυσε να έχει ασφαλισμένους – μέλη, δεδομένου ότι οι 

υπηρετούντες κατά την 27-7-2012 υπάλληλοι της ΑΤΕ είτε συνταξιοδοτήθηκαν είτε 

απο 28.7.2012 προσλήφθησαν στην Τράπεζα Πειραιώς και σε επόμενο χρόνο 

ασφαλίσθηκαν στον ΕΟΠΥΥ, δηλαδή στον ασφαλιστικό φορέα στον οποίο 

ασφαλιζόταν στο σύνολό του το προσωπικό της Τράπεζας Πειραιώς.  

1.δ. Ο Κλάδος Επικουρικής Ασφάλισης του ΤΥΠΑΤΕ (ΕΛΕΜ), 

ειδικότερα. 

1.δ.1. Με βάση τις διατάξεις του ν. 3371/2005 «Θέματα Κεφαλαιαγοράς και άλλες 

διατάξεις», το μεν προσωπικό της ΑΤΕ, ασφαλισμένοι και συνταξιούχοι του 

ΕΛΕΜ, υπήχθησαν υποχρεωτικώς στην ασφάλιση του ΕΤΑΤ, αρχικώς σύμφωνα 

με τις διατάξεις του άρθρου 38 παρ.2 ν. 3522/2006 και εν συνεχεία, απο 1.3.2013,  

του ΕΤΕΑ το οποίο ιδρύθηκε σύμφωνα με το νόμο 4052/2012, δεν αποφασίσθηκε, 

όμως, ποτέ η διάλυση του ΕΛΕΜ ως φορέα επικουρικής ασφάλισης – ειδικού 

λογαριασμού και δεν μετεφέρθη ποτέ η περιουσία του στο ΕΤΑΤ, κατ’ αρθρο 62 

παρ. 6 του Ν. 3371/2005. Παρατηρήθηκε τότε το φαινόμενο να υφίσταται 

επαρκέστατη περιουσία στον κλάδο ΕΛΕΜ, ενώ το ΤΥΠΑΤΕ, να μη έχει αυτό 

ασφαλισμένους και να μη έχει του λοιπού νέα έσοδα. Ανέκυψε, συνεπώς, το 

ζήτημα της τύχης της περιουσίας αυτής του κλάδου ΕΛΕΜ του ΤΥΠΑΤΕ. Το 

ζήτημα το έλυσε η Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας, επ’ ευκαιρία 
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ασκήσεως αιτήσεως ακυρώσεως του υπ’ αριθ. 209/2006 ΠΔ «Καθορισμός Όρων 

και Προϋποθέσεων Διαχείρισης και Διεκπεραίωσης Θεμάτων Ταμείων 

Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού Πιστωτικών Ιδρυμάτων από το ΕΤΑΤ» 

(ΦΕΚ Α 209/5.10.2006), το οποίο (ΣτΕ) με την υπ’ αριθ. 2199/2010 απόφαση 

του δέχθηκε ότι οι φορείς επικουρικής ασφάλισης – ειδικοί λογαριασμοί (ως 

εν προκειμένω ο ΕΛΕΜ) «δύναται να εξακολουθήσουν να λειτουργούν 

συμπληρωματικώς προς την κύρια ή επικουρική υποχρεωτική κοινωνική 

ασφάλιση, εφ’ όσον το επιθυμούν τα ενδιαφερόμενα μέλη…».  

1.δ.2. Η σκέψη αυτή της Ολομελείας του ΣτΕ οριοθετεί αυστηρά  τα όρια της 

χρήσης των κεφαλαίων του ΕΛΕΜ αποκλειστικά και μόνο στην παροχή 

συμπληρωματικής ασφάλισης, συνεπώς λήπτες  της συμπληρωματικής αυτής 

παροχής δεν μπορεί να είναι ξένοι - τρίτοι προς τους δημιουργούς των 

αντιστοίχων ασφαλιστικών κεφαλαίων. Όπως προελέχθη το ΤΥΠΑΤΕ (συνεπώς 

και ο ΕΛΕΜ) αποτελούν φορείς κοινωνικής ασφάλισης και συνεπώς έχουν 

υποχρέωση να συμμορφώνονται προς τις δικαστικές αποφάσεις και εν 

προκειμένω προς τις παραδοχές της ως άνω 2199/2010 απόφασης της 

Ολομέλειας του ΣτΕ  και της 248/2014 αμετάκλητης απόφασης του Ειρηνοδικείου 

Αθηνών. ΄Άλλωστε, όπως είναι γνωστό,  «Οι αποφάσεις της Ολομελείας, 

ακυρωτικές και απορριπτικές, καθώς και των Τμημάτων, αποτελούν μεταξύ των 

διαδίκων δεδικασμένο που ισχύει και σε κάθε υπόθεση ή διαφορά ενώπιον 

δικαστικής ή άλλης αρχής, κατά την οποία προέχει το διοικητικής φύσεως ζήτημα 

που κρίθηκε από το Συμβούλιο» και εν προκειμένω το ζήτημα της χρήσης των 

αποθεματικών κεφαλαίων του ΕΛΕΜ.  

Σημειωτέον, ότι η Γενική Συνέλευση του ΤΥΠΑΤΕ, με απόφαση της που λήφθηκε 

κατά την Πανελλαδική Ψηφοφορία των μελών του της 15ης, 16ης και 17ης Μαρτίου 

2016, τροποποίησε τον Κανονισμό του ΕΛΕΜ και στα άρθρα 1 και 22 αυτού 

προσδιόρισε εναλλακτικά τη συμπληρωματική ασφάλιση ως εξής:  

Άρθρο 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 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 
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(παράλληλα προς την υποχρεωτική χορηγούμενη από τον δημόσιο φορέα) είτε 

άλλων οικονομικών βοηθημάτων (περιοδικών ή εφ άπαξ) ή άλλου είδους 

παροχών, κατά τα προβλεπόμενα στον παρόντα κανονισμό, στα μέλη του».  

Άρθρο 22: «Ο λογαριασμός δύναται να χορηγήσει στα μέλη του έκτακτο 

οικονομικό βοήθημα με τους όρους και προϋποθέσεις που εγκρίνει η Γενική 

Συνέλευση με απόφαση της. Το ως άνω βοήθημα λαμβάνεται υπόψη ως 

προκαταβολή της αντίστοιχης δικαιούμενης παροχής του ΕΛΕΜ για κάθε 

μέλος του και αφαιρείται από αυτήν». 

 

1.δ.3. Ο εν λόγω κλάδος, ο οποίος δεν έχει αυτοτελή νομική προσωπικότητα,  

ήταν ο μόνος κλάδος ο οποίος διέθετε σημαντικά οικονομικά αποθεματικά 

(115.000.000 ευρώ κατά την αμετάκλητη υπ’ αριθμ. 248/2014 απόφαση του 

Ειρηνοδικείου Αθηνών), και ακίνητη περιουσία, όπως αποδεικνύεται από τις 

εγκεκριμένες Οικονομικές Καταστάσεις του ΕΛΕΜ της 31/12/2012 και 

συγκεκριμένα: 

α) Καταθέσεις, ομόλογα, αμοιβαία κεφάλαια κλπ 88 εκατομμύρια ευρώ. 

β) Ακίνητη περιουσία (αντικειμενική αξία) 16,7 εκατομμύρια ευρώ, πραγματική 

(αγοραία) αξία πολύ μεγαλύτερη. 

γ) Μετοχές 2,3 εκατομμύρια ευρώ.  

Τα κεφάλαια αυτά του ΕΛΕΜ είχαν και εξακολουθούν να έχουν ένα και 

μοναδικό διαζευκτικό σκοπό, την παροχή επικούρησης ή εφάπαξ παροχών  

προς τα μέλη του, απαγορευομένης ρητώς της αναμείξεως των «……σε καμία 

περίπτωση και για κανένα απολύτως λόγο με αυτούς του κλάδου περιθάλψεως και 

πρόνοιας του Ταμείου ή του Ειδικού Λογαριασμού Αποκαταστάσεως Τέκνων 

(ΕΛΑΤ)…» (άρθρο 3 παρ.3) του Καταστατικού του ΤΥΠΑΤΕ, το οποίο 

ενσωματώνει, ως εσωτερικό δίκαιο, τις επιταγές του άρθρου  34 παρ.3 του ΒΔ 

15/20.5.1920, οι οποίες ρητά ορίζουν ότι: 

«τα κεφάλαια του αλληλοβοηθητικού Ταμείου και οι πόροι αυτού δεν 

δύνανται να διατίθενται για σκοπούς διαφόρους των εν άρθρω τούτω». 
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1.δ.4. Τα Ταμειακά διαθέσιμα του ΕΛΕΜ σταδιακά απομειώθηκαν σημαντικά με 

ευθύνη της διοίκησης του καθ΄ού, σε συνεργασία με τη Διαχειριστική Επιτροπή 

του ΕΛΕΜ και συγκεκριμένα αυτά χρησιμοποιήθηκαν παρανόμως:  

α) για την πληρωμή υποχρεώσεων του κλάδου Υγείας προς προμηθευτές του,  

β) για την πληρωμή των αποζημιώσεων του προσωπικού του καθού (παρά το 

γεγονός ότι κάθε Κλάδος έχει ξεχωριστή διαχείριση σύμφωνα με το Καταστατικό 

του καθ’ ου). 

γ) για τη προκαταβολή «έναντι» βοηθήματος προς ορισμένους μόνο δικαιούχους 

του ΕΛΕΜ και, τέλος  

δ) για την παράνομη καταβολή τον Απρίλιο του 2016 ποσού 800 ευρώ εις έκαστον 

προς όσους προσλήφθησαν στην ΑΤΕ μετά την 1.1.2005 και οι οποίοι δεν 

κατέβαλαν καμία απολύτως εισφορά στον κλάδο Επικούρησης (ΕΛΕΜ) 

δεδομένου ότι υπήγονταν υποχρεωτικά κατ’ άρθρο 58 παρ. 1 του ν. 3371/2005 

στην ασφάλιση του ΕΤΕΑΜ και εν συνεχεία του ΕΤΕΑ και του ΕΤΕΑΕΠ. Δηλαδή 

τα Διοικητικά Συμβούλια του ΤΥΠΑΤΕ, προκειμένου να εξυπηρετήσουν σκοπούς 

αλλότριους/ξένους προς τους καταστατικούς και ιδίως ξένους προς τον 

προορισμό των αποθεματικών του ΕΛΕΜ, όπως επέβαλε η ως άνω 2199/2010 

απόφαση του ΣτΕ  και η  αμετάκλητη, ως προς αυτό, απόφαση υπ’ αριθ. 

248/2014 του Ειρηνοδικείου Αθηνών (ακολουθώντας την υπ’αρ, 25/2008 Ολ. 

Α.Π.), προέβησαν σε σκόπιμη και παράνομη ανάμειξη των ταμειακών 

διαθεσίμων και στη δια του τρόπου αυτού πληρωμή υποχρεώσεων του 

κλάδου Υγείας και σε  χαριστικές παροχές προς υπαλλήλους της Τράπεζας 

Πειραιώς που δεν εισέφεραν ποτέ ούτε ένα ευρώ στη διαμόρφωση της 

περιουσίας του ΕΛΕΜ, όπως θα αναλυθεί κατωτέρω.  

Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 1 του Κανονισμού του ΕΛΕΜ η 

Δ.Ε. του οφείλει να διασφαλίζει την επωφελέστερη και όχι την πλέον ζημιογόνα 

αξιοποίηση των κεφαλαίων του ΕΛΕΜ προς όφελος, εννοείται, των νόμιμων 

δικαιούχων του και όχι επι βλάβει των δικαιωμάτων τους. 

2. Παράνομη Πράξη Οργάνου του καθού. 
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2.1. Το καθ’ου, υπό το πρόσχημα της αντιμετώπισης της πανδημίας COVID 19 

και των πληθωριστικών πιέσεων - ανατιμήσεων, αληθώς όμως προς άγραν 

ψήφων ενόψει των εκλογών της 30/31 – 1.6.2022, έλαβε την 19-05-2022, 

δηλαδή 10 ημέρες πριν από τις εκλογές  αυτές (!!!!!!), απόφαση διάθεσης από τα 

αποθεματικά του ΕΛΕΜ (περί του οποίου γίνεται λόγος κατωτέρω) σ’ όλα τα μέλη 

του, τακτικά και έκτακτα, στα οποία μέλη συμπεριλαμβάνονται και άτομα τρίτα ως 

προς τον ΕΛΕΜ, τα οποία, ουδέποτε, ήταν μέλη του και τα οποία ουδέν εισέφεραν 

στο Λογαριασμό αυτό)  ποσού 1000 ευρώ για το έτος 2022 και 1000 ευρώ για 

το έτος 2023. 

2.2. Ειδικότερα, με την Α.Π. 112/3.5.2022 πρόσκληση του καθ’ου συγκλήθηκε 

έκτακτη γενική συνέλευση των μελών του ΤΥΠΑΤΕ για την 19η Μαΐου 2022,  

ύστερα από αίτηση τακτικών μελών αυτού και πρόταση συγκεκριμένης 

συνδικαλιστικής παράταξης,  και στη Γενική Συνέλευση τέθηκαν προς συζήτηση 

και ψηφοφορία τα εξής δύο διαζευκτικά θέματα: 

1. Απόδοση έκτακτου οικονομικού βοηθήματος από τον ΕΛΕΜ (σχετ. η από 

1/4/2022 απόφαση της Διαχειριστικής Επιτροπής του ΕΛΕΜ, η οποία ορίζει τα 

εξής: «Χορήγηση στα μέλη του ΕΛΕΜ νέου βοηθήματος – προκαταβολής, το οποίο 

συνίσταται σε ποσοστό 60% του ποσού που χορηγήθηκε, δυνάμει της απόφασης 

της Γ.Σ. της 2/4/2016, καθώς και στο ίδιο ποσό που χορηγήθηκε οριζοντίως 

δυνάμει των αποφάσεων Γ.Σ. της 2/4/2016 και 9/7/2016, στα πλαίσια των όσων 

είχαν ισχύσει και στην αρχική χορήγηση του έτους 2016  και σύμφωνα με τους 

ίδιους όρους και προυποθέσεις») σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 32 παρ. 

1 εδ. γ’ του Καταστατικού (αίτηση τακτικών μελών). 

2. Χορήγηση από τον ΕΛΕΜ έκτακτου οικονομικού βοηθήματος σε όλα τα μέλη για 

δύο έτη, για την ανακούφιση από τις συνέπειες της πανδημίας COVID-19 και τους 

κύματος ανατιμήσεων, ύψους 1.000€ για το έτος 2022 και 1.000 για το έτος 2023€ 

σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 32 παρ. 1 εδ. β (απόφαση Διοικητικού 

Συμβουλίου). 

2.3. Η ως άνω Γενική Συνέλευση, όπως προκύπτει από τα πρακτικά της, 

αποφάσισε υπέρ της δεύτερης πρότασης, η οποία συγκέντρωσε ποσοστό 72,77% 

των ψηφισάντων  (και την οποία υποστήριζε η συνδικαλιστική παράταξη η οποία 

την είχε θέσει) και εξουσιοδότησε το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του ΤΥΠΑΤΕ, το 
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οποίο θα προκύψει από τις εκλογές της 30-31/5 και 1-6-2022, να προβεί στην 

υλοποίηση της εν λόγω αποφάσεως. Η μεθόδευση ενόψει των εκλογών είναι 

αυταπόδεικτη, η οποία στόχευε παράλληλα και στις εκλογές της 9-11/5.2022 

στον Σύλλογο Εργαζομένων Τράπεζας Αγροτικής – Πειραιώς. Μάλιστα στη 

διαδικτυακή Γενική Συνέλευση έγινε λόγος χωρίς να διαψευσθεί για 

«εξαγορά της ψήφου των συναδέλφων….» (βλ. σελ. 72 πρακτικών). 

Επιπλέον, η μεθόδευση για τη λήψη χρημάτων από αυτούς που δεν εισέφεραν 

ποτέ ούτε ένα ευρώ στον ΕΛΕΜ προκύπτει από την υπερψηφισθείσα πρόταση, 

και ιδού γιατί: Η απορριφθείσα πρόταση «χορηγούσε» το 60% των όσων δόθηκαν 

ως προκαταβολή το έτος 2016. Ο μέσος όρος της παροχής του 2016 ήταν 

περίπου 10.000€, άρα κάθε νέα παροχή θα ήταν (10.000 Χ 60%=) 6.000€. 

Επιπλέον το 2016 καταβλήθηκε παρανόμως στους μη δικαιούχους, δηλαδή σ’ 

όσους προσλήφθηκαν στην ΑΤΕ μετά την 1.1.2005, 800€. Άρα κατά την 

απορριφθείσα πρόταση οι τελευταίοι  θα ελάμβαναν  και πάλι 800€. Είναι 

ολοφάνερο, συνεπώς, ότι το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας διαμόρφωσαν οι μη 

δικαιούχοι και με τον τρόπο αυτό επιχειρούν να λάβουν (1.000+1.000=) 2.000€ 

αντί των 800€ που θα ελάμβαναν με την απορριφθείσα πρόταση.  

2.4. Η ως άνω απόφαση της 19/5/2022 της Γ.Σ., με το συγκεκριμένο περιεχόμενό 

της, παραβίασε ευθέως το νόμο και το Καταστατικό καθόσον,  όσα τακτικά μέλη 

του καθ’ ου προσλήφθηκαν στην ΑΤΕ μετά την 1.1.2005 υπήχθησαν 

υποχρεωτικώς στην επικουρική ασφάλιση του ΙΚΑ – ΕΤΕΑΜ και όχι του ΕΛΕΜ,  

με συνέπεια να μη έχουν καταβάλει ούτε ένα ευρώ για το σχηματισμό της 

περιουσίας – αποθεματικών του ΕΛΕΜ, ενώ σύμφωνα με τον Κανονισμό παροχές 

δικαιούνται μόνο όσοι εισέφεραν στη δημιουργία της περιουσίας του κατ’ αρθρο 

37 παρ. 1 του Β.Δ. 15/20.5.1920 όπου ρητά ορίζεται ότι:  

«Μέλος επαγγελματικού σωματείου, διατηρούντος Ταμείον Αλληλοβοηθητικόν, 

αποχωρούν έχει ακέραια τα δικαιώματα επί του Ταμείου, εφόσον έχει εισφέρει εις 

αυτό και συμμορφώνεται προς τας διατάξεις του καταστατικού αυτού, το οποίον 

καθορίζει τα της τοιαύτης περιπτώσεως» 

Ειδικότερα : 
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α.  Διότι αντίκειται ευθέως στο μοναδικό  σκοπό του ΕΛΕΜ που είναι αυτός της 

παροχής συμπληρωματικής επικούρησης ή εφάπαξ παροχών μόνο στους 

ασφαλισμένους του. Δηλαδή για να δικαιωθεί κάποιος οποιασδήποτε παροχής θα 

πρέπει να ήταν ασφαλισμένος στον ΕΛΕΜ.  Συνεπώς, αποκλείονται των παροχών 

οι μη ασφαλισμένοι στο Λογαριασμό αυτό. Το Καταστατικό του ΤΥΠΑΤΕ και ο 

Κανονισμός του ΕΛΕΜ προβλέπουν τη χορήγηση παροχής ανάλογα με τα 

ατομικά στοιχεία κάθε μέλους, όπως ενδεικτικά, έτη ασφάλισης και συντάξιμος 

μισθός.   

Εν προκειμένω, με την απόφαση αυτή παρέχεται βοήθημα όχι απλά σε πρώην 

ασφαλισμένους αλλά και σε άτομα τα οποία  προσελήφθησαν στην ΑΤΕ μετά την 

1-1-2005 και υπήχθησαν εξαρχής υποχρεωτικά στην επικουρική ασφάλιση του 

ΕΤΕΑΜ, μη έχοντας καταβάλει ούτε ένα ευρώ εισφορών στον ΕΛΕΜ.  

 

β. Η χορήγηση του ποσού των 2.000 ευρώ στους τρίτους αυτούς αντίκεται ευθέως 

τόσο στις διατάξεις του ως άνω Β.Δ όσο και στη διάταξη του άρθρου 281 Α.Κ., 

διότι η όλη σύλληψη, εισαγωγή σε ψηφοφορία και απόφαση εγένοντο ευθέως 

ενόψει των εκλογών στον Σύλλογο Εργαζομένων και των εκλογών στο ΤΥΠΑΤΕ 

και προς σκοπό άγρας ψήφων εκ μέρους των ενδιαφερομένων συνδικαλιστικών 

εκπροσώπων των ατόμων αυτών. Σημειωτέον ότι η συνδικαλιστική παράταξη 

η οποία εισηγήθηκε αυτήν την πρόταση έλαβε στις εκλογές το πρωτοφανές 

ποσοστό 63% περίπου των ψηφισάντων. 

3. Ασφαλιστέο Δικαίωμα - Κίνδυνος. 

3.1. Από την ως άνω παράνομη συμπεριφορά των  οργάνων του καθού είναι 

αυταπόδεικτο ότι λαμβάνει χώρα προσπάθεια ευθείας διασπάθισης των 

αποθεματικών του ΕΛΕΜ, καθό μέρος αφορά σε λήψη απόφασης καταστατικού 

οργάνου προς διανομή χρηματικών ποσών σε τρίτα άτομα, ήτοι σε μη, κατά το 

ισχύον θεσμικό πλαίσιο, δικαιούμενα άτομα.  

Ως εκ τούτου παρέχεται το δικαίωμα σε μας τους αιτούντες να ζητήσουμε τη μη 

υλοποίηση της απόφασης της Γ.Σ. καθό μέρος αφορά σε διανομή χρηματικού 

ποσού σε ξένα άτομα, τα οποία προσελήφθησαν μετά την 1-1-2005 και δεν έχουν 

εισφέρει, καθ οιονδήποτε τρόπο, στη δημιουργία της περιουσίας του ΕΛΕΜ. 

Αντίθετα εμείς οι αιτούντες έχουμε, όλοι, προσληφθεί στην ΑΤΕ πριν την 
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1.1.2005, είχαμε υπαχθεί, υποχρεωτικά, στην ασφάλιση  του ΕΛΕΜ, κατ’ άρθρο 

69 παρ. 1 του Οργανισμού της ΑΤΕ και στον Ασφαλιστικό αυτό Οργανισμό έχουμε 

καταβάλει, ανελλειπώς, τις προβλεπόμενες ασφαλιστικές εισφορές μας και 

συνεπώς είμαστε νόμιμοι δικαιούχοι των συμπληρωματικών ασφαλιστικών 

παροχών του ΕΛΕΜ. 

Σε περίπτωση  που υλοποιηθεί η κατά το ως άνω μέρος απόφαση, θα απομειωθεί 

κατά πολύ (περίπου 3,5 εκατομμύρια ευρώ) η περιουσία του ΕΛΕΜ προς ζημίαν  

όλων ημών και των λοιπών  πράγματι δικαιούμενων των καταστατικών παροχών 

του ΕΛΕΜ, οι οποίες αποφασίστηκαν σύμφωνα με το άρθρο 22 του ισχύοντος 

Κανονισμού του χωρίς να καταλείπεται περίπτωση επαναφοράς των πραγμάτων 

στην προτεραία κατάσταση. Με τον τρόπο αυτό βλάπτονται ευθέως τα 

περιουσιακά μας δικαιώματα επί των αποθεματικών του ΕΛΕΜ (άρθρο 1 του 

Πρώτου Πρόσθετου Πρωτοκόλλου της ΕΣΔΑ). 

 

3. Έννομο Συμφέρον ημών των Αιτούντων. 

 

3.1. Οι από εμάς 1 έως 12  είμαστε τακτικά μέλη του καθ’ ου, ενώ οι υπ’αριθμ 13 

έως 24 είμαστε έκτακτα μέλη αυτού. Κατά το άρθρο 4 του Καταστατικού του καθ’ 

ου τα μέλη  του σωματείου διακρίνονται σε τακτικά και έκτακτα. Τακτικά μέλη είναι 

όσοι υπηρετούσαν στην Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος μέχρι την 27.7.2012, και 

κατά τη μεταγενέστερη διασταλτική ερμηνεία, δυνάμει της 248/2014 απόφασης 

του Ειρηνοδικείου Αθηνών, όσοι υπηρετούσαν στην ΑΤΕ και μετά τη θέση αυτής 

σε καθεστώς ειδικής εκκαθάρισης (27.7.2012) και συνήψαν νέες συμβάσεις 

εργασίας με την Τράπεζα Πειραιώς. Έκτακτα μέλη είναι όσοι συνταξιοδοτήθηκαν 

μετά την υπηρεσία τους στην Α.Τ.Ε. και, από την 28.7.2012 και εντεύθεν, και από 

την Τράπεζα Πειραιώς. 

 

3.2. Υπό τις ως άνω έννοιες όλοι εμείς (τακτικά και έκτακτα μέλη) έχουμε έννομο 

συμφέρον να ασκήσουμε την παρούσα αίτησή μας και να ζητήσουμε τη λήψη 

ασφαλιστικών μέτρων, όχι υπό την έννοια της ακύρωσης της απόφασης της Γ.Σ., 

ως προς την οποία επιφυλασσόμαστε, αλλά της ρύθμισης κατάστασης κατ΄ αρθρο 

731 ΚΠολΔ.  
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Το έννομο συμφέρον μας συνίσταται στο δικαίωμά μας να ζητήσουμε την 

εφαρμογή των κανόνων που επιβάλλουν  την προστασία της περιουσίας του 

ΕΛΕΜ και την τήρηση του νόμου και των καταστατικών διατάξεων ως προς το 

ζήτημα του καθορισμού  του ποιος είναι δικαιούχος της παροχής ενόψει του 

γεγονότος ότι άπαντες εμείς έχουμε συμβάλει στη δημιουργία των αποθεματικών 

κεφαλαίων του ΕΛΕΜ. Με την έννοια αυτή έννομο έχουμε συμφέρον να 

ζητήσουμε να προστατευθεί η περιουσία – αποθεματικά του ΕΛΕΜ προκειμένου 

αυτά να διατεθούν αποκλειστικά και μόνο στους νομίμους δικαιούχους – 

δημιουργούς της περιουσίας κατά τη νόμιμη διαδικασία.  

Εν προκειμένω η οριζόντια χορήγηση παροχής σε τρίτους, δηλαδή  σε 

αυτους που δεν συνέβαλαν με οποιονδήποτε τρόπο στη δημιουργία της 

περιουσίας, αναμφίβολα συνιστά πράξη άπιστης διαχείρισης γενόμενη, δια 

της μεθόδου της  «γενικής συνελεύσεως», προκειμένου να αποφευχθεί η 

αναζήτηση ατομικώς των ευθυνών εκείνων που συστηματικά παραβιάζουν το 

νόμο, το Καταστατικό του ΤΥΠΑΤΕ και τον Κανονισμό του ΕΛΕΜ, προκειμένου να 

επιτύχουν παραταξιακά και προσωπικά οφέλη κατά τις εκλογές της 30-31/5 – 

1/6/2022, ως ανωτέρω αναλύθηκε. 

 

3.3. Οι από εμάς 25ος και 26ος είμαστε οι δύο Σύλλογοι συνταξιούχων των 

υπαλλήλων που υπηρέτησαν στην ΑΤΕ, τα καταστατικά μας  δε προβλέπουν ως 

ένα εκ των σκοπών μας τη διαφύλαξη και προαγωγή των οικονομικών, 

ασφαλιστικών και συνδικαλιστικών συμφερόντων – δικαιωμάτων των μελών μας. 

Η υπό κρίση διαφορά αφορά στον ορθό και νόμιμο τρόπο κατανομής των 

αποθεματικών κεφαλαίων του ΕΛΕΜ και αφετέρου στον καθορισμό του ποιοι είναι 

δικαιούχοι του βοηθήματος –συμπληρωματικής επικούρησης. Με δεδομένα τα 

ανωτέρω, με έννομο συμφέρον παριστάμεθα στην υπό κρίση αίτηση (Ολ. ΣτΕ 

1891/2019). 

 

3.4. Επειδή έλαβαν χώρα οι εκλογές για την εκλογή νέας Διοικήσεως του 

ΤΥΠΑΤΕ και εξελέγη νέο ΔΣ, επίκειται δε άμεσα η συγκρότηση του ΔΣ σε σώμα 

και η υλοποίηση της αποφάσεως της ΓΣ περί καταβολής του συγκεκριμένου ως 

άνω χρηματικού ποσού σε όλα γενικά τα μέλη του ΤΥΠΑΤΕ (συνταξιούχους και 

μη) ακόμα όμως και στα άτομα εκείνα τα οποία ουδέποτε υπήρξαν ασφαλισμένοι 

του ΕΛΕΜ.  
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3.5. Επειδή ο μόνος κλάδος του καθ’ ού ο οποίος διαθέτει επαρκή ταμειακά 

διαθέσιμα είναι ο κλάδος του ΕΛΕΜ, είναι βέβαιο ότι  χρήση αυτών των κεφαλαίων 

θα κάνει η διοίκηση του καθ΄ού  και για την κάλυψη των τρεχουσών αναγκών της 

παρά την αντίθετη ρητή επιταγή των προαναφερθεισών δικαστικών αποφάσεων.  

Η χρηστή και τακτική διαχείριση αυτό ακριβώς επιβάλλει σε όποιον διαχειρίζεται 

ξένη περιουσία (390 ΠΚ), ως εν προκειμένω η διοίκηση του καθ΄ού.  Σημειωτέον 

ότι επί 17 ολόκληρα έτη (από το έτος 2005) αφ΄ότου οι νεοπροσλαμβανόμενοι 

υπάλληλοι της ΑΤΕ υπήχθησαν στην επικουρική ασφάλιση του ΕΤΑΤ και όχι του 

ΕΛΕΜ, η διοίκηση του καθ΄ού σκοπίμως ανέμειξε τις περιουσίες των δύο κλάδων 

(υγείας και ΕΛΕΜ) και συνεχίζει την ανάμειξη, κατά σαφή παραβίαση του νόμου 

και των καταστατικών διατάξεων, με την μέθοδο δε αυτή  διασκορπίζει τα  

αποθεματικά κεφάλαια του ΕΛΕΜ και η προστασία αυτών μπορεί να 

παρασχεθεί μόνο από το Δικαστήριό Σας μέχρις ότου εκδοθεί απόφαση επί 

της ασκηθησομένης τακτικής αγωγής.  

 

Επειδή η παρούσα αίτησή μας είναι νόμιμη, βάσιμη και αληθής, ασκείται δε κατά 

πάντα νομίμως και προσηκόντως. 

 

Επειδή καταβλήθηκαν οι κατά νόμο αναλογούσες εισφορές (Γραμμάτιο 

ΔΣΑ..................../2022). 

 

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ ΖΗΤΟΥΜΕ 

 

Να γίνει δεκτή η παρούσα αίτησή μας. 

Να απαγορευτεί προσωρινά η διάθεση εκ μέρους της Διοίκησης και των οργάνων 

του καθ’ού οποιουδήποτε ποσού, προερχομένου από τα Κεφάλαια του ΕΛΕΜ 

πλην της αποφασισθείσας τμηματικής καταβολής των 2.000 ευρώ σε όσους 

υπήρξαν ασφαλισμένοι του ΕΛΕΜ (προσληφθέντες μέχρι την 31.12.2004). 

Να απαγορευθεί προσωρινά η καταβολή εκ μέρους της Διοίκησης και των 

οργάνων του καθ’ουν οποιουδήποτε ποσού σε όσους προσελήφθησαν στην 

Αγροτική Τράπεζα μετά την 01.01.2005 και οι οποίοι ουδέποτε ασφαλίσθηκαν και 

ουδέποτε εισέφεραν στη δημιουργία της περιουσίας του Λογαριασμού αυτού και οι 
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οποίοι φέρουν αριθμό μητρώου ΑΤΕ από 157481 και πέραν και αριθμό μητρώου 

Τραπέζης Πειραιώς από 63030 και πέραν. 

Να εκδοθεί προσωρινή διαταγή δια της οποίας θα απαγορεύονται τα ανωτέρω 

έως συζητήσεως της παρούσης, και  

Να επιβληθεί η δικαστική δαπάνη σε βάρος του καθού. 

 

Αθήνα, 13-6-2022 

Οι Πληρεξούσιοι Δικηγόροι 

 


