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ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ 

 
ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ (τα ενεργά µέλη της 30/09/2013)  191 άτοµα 

ΧΡΟΝΟΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ   30/09/2013 

 

1. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ∆ΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΑΜΕΙΟΥ  ΜΕ 30/09/2013 
 

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΑΤΑΠ –ΕΤΒΑ    

Κτίριο (Αντικειµενική Αξία)   2.755.000 € 
ΟΕ∆ λήξης από 24/2/23 έως 24/2/32 3.206.700 € 
Καταθέσεις προθεσµίας και όψεως 5.100.000 € 
ΣΥΝΟΛΟ 11.061.700 € 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΤΑΠ-ΕΤΒΑ  
Πληρωτέο εφάπαξ µε 30/9/2013 (191 µέλη) 10.750.000 € 
Υπόλοιπο εφάπαξ αποχωρησάντων έως 
30/6/2013 

535.000 € 

Υποχρεώσεις προς ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 
(παλαιά εφάπαξ) 

632.000 € 

Υποχρεώσεις προς Τρίτους 230.000 € 

ΣΥΝΟΛΟ 12.157.000 € 
 
2. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΘΕ ΜΕΛΟΥΣ ΣΤΗΝ 

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ  

Με ηµεροµηνία 30/9/2013 θα υπολογισθεί το αναλογούν εφάπαξ και των 
191 µελών, σύµφωνα µε το καταστατικό του Ταµείου. Η διαίρεση του  
αναλογούντος εφάπαξ κάθε µέλους προς το άθροισµα των εφάπαξ 
όλων των µελών προσδιορίζει το ποσοστό συµµετοχής του, τόσο επί 
της άµεσα όσο και επί της µελλοντικά διανεµόµενης περιουσίας. Το 
ποσοστό αυτό θα είναι σταθερό και θα εφαρµόζεται σε κάθε  διανοµή είτε 
αφορά µετρητά είτε οµόλογα είτε αξία κτιρίου µέχρι εξοφλήσεως του 
δικαιώµατος εφάπαξ. 
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3. ∆ΙΑΝΟΜΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΟΣ 

ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΣΤΗΝ § 2 ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
 

Απόδοση στα 191 άτοµα των οµολόγων  
& µετρητών  

Χρόνος λήψης  έως 
31/3/2014  

Απόδοση στα 191 άτοµα της αξίας του 
Κτιρίου  

Χρόνος λήψης αυτού η 
ηµεροµηνία πώλησης    

Καταβολή υποχρεώσεων σε τρίτους  και 
δίκες  

Από ενοίκια ή Τίµηµα 
Κτιρίου  

Καταβολή υποχρεώσεων σε Τρ. Πειραιώς  Από ενοίκια ή Τίµηµα 
Κτιρίου  

Απόδοση στα 191 άτοµα του µισθώµατος 
του κτιρίου  

Μετά τον 3ο χρόνο και 
ανά διετία 

Τυχόν υπεραξία θα κατανεµηθεί ισόποσα στα 191 µέλη του Ταµείου. 
Όσοι ασκήσουν το δικαίωµα επιστροφής εισφορών, αυτοδίκαια δεν θα 
µετάσχουν της διανοµής. 

 
4. ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ 

     ∆ίνεται η δυνατότητα στα µέλη, µετά από αίτησή τους, να τους 
επιστραφούν οι εισφορές τους εντόκως σε µετρητά και άµεσα. 

 

5. ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΑΜΕΙΟΥ 

Η Εκπροσώπηση του Ταµείου θα είναι από εκλεγµένα µέλη του ΑΤΑΠ- 
ΕΤΒΑ που θα δηλώσουν υποψηφιότητα στην Γραµµατεία του ΑΤΑΠ ΕΤΒΑ 
από 23/10/13 έως και 29/10/13 και ώρα 14:00 και θα ψηφιστούν από τα 
191 µέλη σε πανελλαδική ψηφοφορία που θα διενεργηθεί άµεσα. 
Η διάρκεια της θητείας αυτών των µελών θα είναι ίση µε την διάρκεια της 
περιόδου εκκαθάρισης και θα έχουν ως αποστολή την εύρυθµη 
διεκπεραίωση των συµφωνηθέντων. 

Το παραπάνω ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ  τελεί υπό την αίρεση αποδοχής του 
από το Ειρηνοδικείο Αθηνών. 

 
ΣΥΜΦΩΝΩ     Ηµεροµηνία: 23/10/2013 

 
 
 
 ΟΝΟΜΑ - ΕΠΩΝΥΜΟ              ΥΠΟΓΡΑΦΗ 


