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ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2009 
ΤΟΥ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΤΒΑ (Α.ΤΑ.Π. – ΕΤΒΑ) 

 

(Καταρτισµένο βάσει των διατάξεων του ‘‘Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου για τους Φορείς 
Κοινωνικής Ασφάλισης, Π.∆. 80/97 ‘‘. 

 
1. Μέθοδοι που εφαρµόστηκαν για την αποτίµηση διάφορων στοιχείων των 

Οικονοµικών Καταστάσεων. 
 
Α.  Πάγια Περιουσιακά στοιχεία. 

Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία αποτιµήθηκαν στην αξία κτήσεως µειωµένη µε τις 
προβλεπόµενες από το νόµο αποσβέσεις. 

Οι αποσβέσεις της χρήσεως αφορούν στο κτίριο του Ταµείου και εµφανίζονται χωριστά 
στην κατάσταση του λογαριασµού αποτελεσµάτων χρήσεως. 

 
Β.  Χρεόγραφα. 

Τα χρεόγραφα αποτιµήθηκαν στην κατ’ είδος τρέχουσα τιµή τους (Π∆ 80/97, Κοινή Υπ. 
Απόφαση 155492/Β.638/21.3.02, των Υπουργών Οικονοµίας και Εργασίας και 
Κοινωνικών Ασφαλίσεων). Ως τρέχουσα τιµή λήφθηκε: 

 
- Για τα Οµόλογα Ελληνικού ∆ηµοσίου η µέση τιµή αγοράς ∆εκεµβρίου 2009 Η.∆.Α.Τ. 

(Κοινή Υπ. Απόφαση 155492/Β.638/21.3.02 των Υπουργών Οικονοµίας και 
Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων).   

- Για τα Οµόλογα ΕΤΒΑ οι τιµές από το Treasury της Τράπεζας Πειραιώς της 
31.12.2009. 

   

2. Πίνακες των κατεχόµενων τίτλων χρεογράφων, µε την αρχική αξία κτήσης τους, 
την αξία αποτίµησης τους και τις διαφορές που προέκυψαν κατά την αποτίµηση 
τους στο τέλος της χρήσεως. 
 

ΟΕ∆ και ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΤΒΑ 
 

ΕΚ∆ΟΣΗ ΕΠΙΤΟΚΙΟ ΑΞΙΑ 
ΚΤΗΣΗΣ 
ΠΡΙΝ ΤΗΝ 

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ 

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ 
ΠΡΟΒΛΕΨΗ 
ΑΠΟ 2008 

ΥΠΟΛΟΙΠΟ Γ.Λ. 
31.12.2009 ΠΡΙΝ 
ΤΗΝ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ 

ΤΡΕΧΟΥΣΑ 
ΑΞΙΑ ΤΗΝ 
31.12.2009 

∆ΙΑΦΟΡΑ 

ΟΕ∆ 10ΕΤΕΣ ΕΚ∆.  17.01.03 4,6% σταθ. 4.274.164,76 -121.624,76 4.152.540,00 4.235.490,00 82.950,00 

ΟΕ∆ 10ΕΤΕΣ ΕΚ∆. 11.03.09 6,0% σταθ. 1.033.454,30 - 1.033.454,30 1.015.750,40 -17.703,90 

ΟΕ∆ 5ΕΤΕΣ ΕΚ∆. 28.01.09 5,5% σταθ. 1.986.920,00 - 1.986.920,00 2.066.720,00 79.800.00 

ΟΕ∆ 3ΕΤΕΣ ΕΚ∆. 17.02.09 4,3% σταθ. 997.570,00 - 997.570,00 1.012.320,00 14.750,00 

ΕΤΒΑ 3ΕΤΕΣ ΕΚ∆. 21.09.07 1,256% ΚΥΜ. 5.000.000,00 - 5.000.000,00 5.000.000,00 - 

ΣΥΝΟΛΑ  13.292.109,06 -121.624,76 13.170.484,30 13.330.280,40 159.796,10 
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3. Υποχρεώσεις που δεν εµφανίζονται στον Ισολογισµό για µελλοντικές παροχές. 

  
Το Ταµείο σύµφωνα µε το άρθρο 1 παρ. 7 του Ν. 3232/12.02.2004, υποχρεούται να 
διενεργεί αναλογιστική µελέτη κάθε δύο (2) χρόνια.  Στα πλαίσια του παραπάνω νόµου, 
εκπονήθηκε στη χρήση 2008 αναλογιστική µελέτη µε στοιχεία της 31.05.2008 
(απόφαση του ∆.Σ. 94/28.05.08) σύµφωνα µε την οποία η παρούσα αξία των 
συνολικών υποχρεώσεων του Ταµείου έχει ως εξής: 

 

 ΠΟΣΑ ΣΕ ΧΙΛΙΑ∆ΕΣ ΕΥΡΩ 

Περιουσία 19.460 

Παρ. Αξία µελλοντικών εισφορών 2.681 

Π.Α. από Απαιτήσεις Προκαταβολών 3.419 

Π.Α. Πληρωµών εξαγοράς στρατού 411 
--------- 

Σ Υ Ν Ο Λ Ο  25.972 

Μείον:  

Παρ. Αξία Συνολ. Παροχών 19.501 

Κόστος επιστρ. στην Τράπεζα Πειραιώς 1.210 

Π.Α. Κόστους Προκαταβολών 340 

Π.Α. κόστους αναγνώρισης στρατού 629 

Π.Α. κόστους διαχείρισης  267 
---------- 

Σ Υ Ν Ο Λ Ο  21.946 

Αναλογιστικό πλεόνασµα 4.025 

 

 
Σύµφωνα µε την παραπάνω αναλογιστική µελέτη, µε την υλοποίηση της καταστατικής 
διάταξης του άρθρου 28 (βλέπε παρακάτω κεφ.11 ‘‘παροχές’’) σχετικά µε την 
αναγνώριση επιπλέον ετών πλασµατικής ασφάλισης για τους υπαλλήλους από 
1/9/2005, ανάλογα µε το µισθό κάθε ασφαλισµένου το αναλογιστικό αποτέλεσµα του 
φορέα εµφανίζεται πλεονασµατικό κατά 2 εκατοµµύρια ευρώ. 

 
4. Αριθµός του προσωπικού που χρησιµοποιήθηκε κατά τη διάρκεια της χρήσεως, 

και οι αµοιβές – έξοδα προσωπικού µε ανάλυση σε µισθούς και κοινωνικές 
επιβαρύνσεις.  

 

Στο Α.ΤΑ.Π – ΕΤΒΑ απασχολήθηκαν για τη χρήση 2009 δύο υπάλληλοι.  

Η κα. Γ. Χαρισούλη (παραιτήθηκε από την Τράπεζα στις 30.09.2009) και η κα Γ. 
Λιανού. 

Οι αµοιβές των ανωτέρω καλύπτονται από την Τράπεζα Πειραιώς.  
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Στα έξοδα της χρήσης 2009 περιλαµβάνεται ποσό € 2.437,50 που αφορά µικτή αµοιβή 
σύνταξης ισολογισµού και πρόσθετων εργασιών που καταβλήθηκε σε 3 υπαλλήλους 
σύµφωνα µε την απόφαση του ∆.Σ. 7/07.04.2009. 

  
5. Ποσά των αµοιβών που καταλογίσθηκαν στη χρήση για τα µέλη των οργάνων 

διοικήσεως και διευθύνσεως για τις υπηρεσίες τους. 
 

Το Ταµείο διοικείται από 7µελές ∆ιοικητικό Συµβούλιο που αναδεικνύεται από µυστική 
ψηφοφορία των µελών του ανά τριετία (άρθρο 11 του Καταστατικού του Ταµείου Αρ. 
Φ.80000/19612/959) και απαρτίζεται από: 
 
Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Γραµµατέα, Ταµία και 3 µέλη. 
 
Τα µέλη του ∆.Σ. δεν δικαιούνται αµοιβής (άρθρο 15 παρ. 10 του Κανονισµού του 
Α.ΤΑ.Π.-ΕΤΒΑ). 
 

6. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα και έκτακτα και ανόργανα έξοδα. 
 

Λογ. 81.00  «΄Εκτακτα και Ανόργανα ΄Εξοδα  € 41,00 
 
Αφορά κυρίως πρόστιµο µητρώου για καθυστερηµένη δήλωση αλλαγής νοµίµου 
εκπροσώπου κ. Κ. Μποτέλλη, Προέδρου ∆.Σ. στην ΙΗ΄ ∆ΟΥ ΑΘΗΝΩΝ. 
 

7. Έσοδα και Εξοδα προηγούµενων χρήσεων. 
 

Λογ. 82.01 «Εσοδα Προηγ. Χρήσεων» € 54.800 
   

Αφορά επιστροφή φόρων από τόκους ΟΕ∆ Ο.Α. 5.000.000,00 λήξεως 21.06.07 (άρθρο 
12 του Ν. 2238/94, παρ. 11). 
 

8. Μεταβατικοί λογαριασµοί Ενεργητικού – Παθητικού. 
 
α. Οι µεταβατικοί λογαριασµοί ενεργητικού αφορούν σε δεδουλευµένους τόκους 

οµολόγων έως 31/12/2009 ποσού € 274.890,13 και έσοδα εξαγοράς στρατιωτικής 
θητείας και πλασµατικών ετών πρώην ασφαλισµένου ποσού € 6.516,57 ο οποίος 
απεβίωσε την 16.09.2009. Η τακτοποίηση των εσόδων εξαγοράς θα γίνει µε την 
υποβολή της σχετικής αίτησης από τους δικαιοδόχους του, στην επόµενη χρήση. 

 
β. Οι µεταβατικοί λογαριασµοί παθητικού ποσού € 82.226,30 αφορούν εφάπαξ 

αποζηµίωση ασφαλισµένου που απεβίωσε την 16.09.2009. Η τακτοποίηση του 
λογαριασµού θα γίνει µε την καταβολή της εφάπαξ αποζηµίωσης στους 
δικαιοδόχους του στην επόµενη χρήση. 

 
9. Αριθµός των ασφαλισµένων.  
 

Οι ασφαλισµένοι του Ταµείου στις 31.12.2009, ανέρχονται σε 250 άτοµα, ενώ στις 
31.12.2008 ήταν 259. 
 
Ποσό € 3.811.403,55 που βρίσκεται στον λογαριασµό τάξεως 04.90, αφορά το ποσό 
του εφάπαξ βοηθήµατος που έχει προκαταβληθεί, σύµφωνα µε το άρθρο 30 του 
Κανονισµού του Ταµείου, σε 174 µέλη, που έχουν συµπληρώσει δεκαπέντε έτη 
ασφάλισης.  Το ποσό της προκαταβολής ισούται µε το 50% του ποσού του εφάπαξ που 
προκύπτει µε βάση το χρόνο ασφάλισης και τις αποδοχές που το µέλος έχει κατά το 
χρόνο υποβολής της αίτησής του για προκαταβολή εφάπαξ.   
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Το αντίστοιχο ποσό της 31.12.2008 ήταν € 3.995.318,31.  

 
10. Εισφορές ασφαλισµένων. 
 

Το  ποσοστό ασφάλισης στο Α.ΤΑ.Π. – ΕΤΒΑ ανέρχεται σε 4% µηνιαίως επί των κάθε 
φύσεως τακτικών και εκτάκτων αποδοχών των ασφαλισµένων από την Τράπεζα 
Πειραιώς, σύµφωνα µε το άρθρο 6 του Κανονισµού του Ταµείου.  
 
Εξαιρούνται οι καταβαλλόµενες εισφορές επί του επιστηµονικού επιδόµατος, βάσει του 
άρθρου 37 περ. γ΄ του Προεδρικού ∆ιατάγµατος 792/25.10.1976, που παρακρατούνται 
για τον Κλάδο Επικούρησης. 
 
Από τον µήνα Ιανουάριο µέχρι και 31.03.2009, υπήρξε πρόβληµα στο µηχανογραφικό 
σύστηµα της µισθοδοσίας της Τράπεζας και ως εκ τούτου δεν υπήρχε δυνατότητα 
ελέγχου των ασφαλιστικών εισφορών από την Υπηρεσία µας. Το ποσό των εισφορών 
από 01.04.2009 ως και 31.12.2009 προκύπτει από τις µισθοδοτικές καταστάσεις που 
εκδίδει η Τράπεζα Πειραιώς.   
 

Καταβολές Ασφαλισµένων 2009 2008 ∆ιαφορές 

Τακτικές – Κανονικές  
(λογ. 70.01-03) 
 

404.679,03 € 389.419,27 € 15.259,76 € 

Σε πρόσθετες αποζηµιώσεις 
(λογ. 70.01.07) 
 

7.610,38 € 9.395,10 € -1.784,72 € 

Εισφορές για εξαγορά στρατ. θητείας 
και αναγνώριση γονικής άδειας 
(λογ. 70.01.11) 
 

12.767,75 € 28.742,38 € -15.974,63 € 

Εισφορές για εξαγορά πλασµατικών 
ετών  
(λογ. 70.01.12) 

49.304,75 € - 49.304,75 € 

Σ Υ Ν Ο Λ Ο  

 

474.361,91 € 427.556,75 € 46.805,16 € 

 
11. Παροχές προς τους συνταξιούχους.  
 

Οι καταβολές του εφάπαξ βοηθήµατος στους δικαιούχους ενεργούνται σύµφωνα µε τον 
Κανονισµό του Ταµείου (άρθρα 26,28,29,30,31,32) και µετά από αποφάσεις του ∆.Σ. 
του Α.ΤΑ.Π. – ΕΤΒΑ.  
 
Στις παροχές του Ταµείου περιλαµβάνονται επίσης και εφάπαξ βοηθήµατα ποσού  
338.327,14 € των ασφαλισµένων (του Κλάδου Πρόνοιας του ΤΑΠ – ΕΤΒΑ) που είχαν 
αποχωρήσει από την Υπηρεσία της Τράπεζας ΕΤΒΑ µε εθελούσια έξοδο και οι οποίοι 
συµπλήρωσαν το 62ο έτος της ηλικίας τους κατά τη χρήση 2009.  
 
Κατά τη διάρκεια της χρήσης 2009 τέθηκε σε ισχύ, µετά τη δηµοσίευση του στο 
Πρωτοδικείο Αθηνών (13.4.2009), το τροποποιηµένο Καταστατικό του 
Αλληλοβοηθητικού Ταµείου Προσωπικού ΕΤΒΑ όπως αυτό τροποποιήθηκε µε 
απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της 21.9.2005. Ειδικότερα, προστέθηκε στην 
παράγραφο 1 του άρθρου 28 του καταστατικού του Ταµείου ‘‘Αναγνώριση και εξαγορά 
χρόνου ασφάλισης’’, εδάφιο ε’ σύµφωνα µε το οποίο δίνεται το δικαίωµα στα µέλη του 
Ταµείου µέσω εξαγοράς να αναγνωρίσουν πλασµατικό χρόνο ασφάλισης από 2,5 µέχρι 
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5 χρόνια ανάλογα µε το µισθό κάθε ασφαλισµένου. Ο ανωτέρω χρόνος που 
αναγνωρίζεται δεν συνυπολογίζεται για τη θεµελίωση δικαιώµατος για εφάπαξ βοήθηµα 
µπορεί να χρησιµοποιηθεί µόνο για την επαύξηση του ποσού του εφάπαξ βοηθήµατος. 
 
Στα πλαίσια της παραπάνω καταστατικής διάταξης δόθηκαν προκαταβολές 50%, 
συνολικού ποσό € 39.423,11 των δικαιούµενων πλασµατικών ετών στους υπαλλήλους 
που συµπλήρωσαν 15 έτη υπηρεσίας µετά την 13/4/2009 όπου τέθηκε σε εφαρµογή το 
τροποποιηµένο καταστατικό του Ταµείου. 
 
Οι παροχές του Ταµείου για τη χρήση 2009 σε σύγκριση µε την προηγούµενη χρήση 
2008 έχουν ως εξής:  
 
 

 2009 2008 ∆ιαφορά 

Εφάπαξ βοηθήµατα 
(λογ. 67.02.01) 
 

969.794,99 € 1.321.752,73 € -351.957,74 € 

Προκατ. 50% εφάπαξ (άρθρο 30) 
(λογ. 67.02.11) 
 

83.886,19 € -- 83.886,19 € 

Εφάπαξ εθελουσ. συνταξ.  
(λογ. 67.02.12) 
 

338.327,14 € 515.334,50 € -177.007,36 € 

Σ Υ Ν Ο Λ Ο 1.392.008,32 € 1.837.087,23 € -445.078,91 € 

 
12. Επενδύσεις σε ακίνητα, καταθέσεις και χρεόγραφα και καθαρά έσοδα από τις 

επενδύσεις αυτές. 
 

α. ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ 31.12.2009 31.12.2008 

1. Καταθέσεις σε Τράπεζες (38) 3.553.433,99 € 5.053.462,95 

2. Οµόλογα  (34.05) 13.292.109,06 € 12.124.164,76 

3. Οµόλογα – Προβλέψεις (34.98) 38.171,34 € - 124.474,76 

4. Ακίνητα   (10+11) 193.219,11 € 224.981,54 

   ΣΥΝΟΛΟ 17.076.933,50 € 17.278.134,49 

 
(1)   Οι καταθέσεις σε Τράπεζες της 31.12.2009 αναλύονται σε: 

  

38.03.01 Τράπεζα Πειραιώς Λογ. Οψεως 61.551,00 €  

38.03.03 Τράπεζα Ελλάδος Λογ. Οψεως 3.491.882,99 € 

 Σ Υ Ν Ο Λ Ο  3.553.433,99 € 

 
Ο λογαριασµός όψεως της Τράπεζας Πειραιώς είναι έντοκος και από τον Ιούλιο 
του 2009 τοκίζεται µε κυµαινόµενο επιτόκιο από 0,10% έως 0,30% και για ποσό 
άνω των 30.000 €. 
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Ο λογαριασµός όψεως της Τράπεζας Ελλάδος έχει τοκιστεί για το Α΄ εξάµηνο 
του 2009 µε µεσοσταθµικό επιτόκιο 3,97780% και για το Β΄ µε 4,01760%.  

 
(2,3) Τα Οµόλογα ΟΕ∆ και ΕΤΒΑ έχουν αναλυθεί ήδη στο κεφάλαιο 2 του 

προσαρτήµατος.  
 
(4)    Το χρεωστικό υπόλοιπο του λογαριασµού «Ακίνητα»  αναλύεται ως εξής :  
 
 

Λογιστική αξία οικοπέδου 01.01.2004 (έναρξη Α.ΤΑ.Π. – 
ΕΤΒΑ) 

18.522,69 € 

Λογιστική αξία κτιρίου 1.058.747,53 € 

Αποσβέσεις κτιρίου 3% (Αρ. 23 Φορ. Νοµ. 2238/94 όπως 
αυτό τροποποιήθηκε µε το αρθρ. 3 του Ν.3522/06) 

- 884.051,11 € 

Αναπόσβεστο υπόλοιπο 193.219,11 € 

 
 

β. ΕΣΟ∆Α ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ 31.12.2009 31.12.2008 

1. Τόκοι καταθέσεων (76.03) 143.007,40 € 121.431,27 € 

2. Τόκοι οµολόγων και ΟΕ∆   (76.01) 594.581,76 € 651.850,67 € 

3. Μισθώµατα (75.05.01) 315.298,32 € 286.634,87 € 

4. ∆ιαφορές από λήξη ΟΕ∆ (76.04) 2.850,00 € 29.000,00 € 

   ΣΥΝΟΛΟ 1.055.737,48 € 1.088.916,81 € 

 
(1) Το υπόλοιπο του λογαριασµού 76.03 «Τόκοι καταθέσεων Τραπεζών» 

αναλύεται ως εξής : 
 

 31.12.2009 31.12.2008 

Τόκοι από Λογ. Όψεως Τραπέζης Ελλάδος 82.616,22 € 120.155,74 € 

Τόκοι από Λογ. Όψεως Τραπέζης Πειραιώς 799,52 € 1.025,53 € 

Τόκοι από Πρ. Κατάθ. Τραπέζης Πειραιώς 59.591,66 € 250,00 € 

Σ Υ Ν Ο Λ Ο  143.007,40 € 121.431,27 € 

 
(2) Το υπόλοιπο του λογαριασµού 76.01.01 «΄Εσοδα από τόκους Ο.Ε.∆. και 

Οµολόγων ΕΤΒΑ - ΠΕΙΡΑΙΩΣ» από € 594.581,76 αφορά: 
- τόκους Οµολόγων ΟΕ∆ και ΕΤΒΑ στην επέτειό τους ή στη λήξη τους ποσό 

€ 287.412,03 
- δεδουλευµένους τόκους από την επέτειο ή την έκδοση µέχρι την 

31.12.2009, ποσό € 307.169,73. 
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(3) Το υπόλοιπο του λογαριασµού 75.05.01 «Μισθώµατα» € 315.298,32 αφορά 
ποσοστό 10% του ενοικίου του κτιρίου της Λ. Συγγρού που καταβάλλεται από 
την Τράπεζα Πειραιώς. Το ποσοστό 10% προκύπτει από την αναλογία της 
ιδιοκτησίας του Α.ΤΑ.Π – ΕΤΒΑ επί ολοκλήρου του κτιρίου. 
 
Συγκριτικά µε την προηγούµενη χρήση 2008 € 286.634,87 παρατηρείται αύξηση 
10%, όπως καθορίζεται στο αρχικό συµφωνητικό της 05.02.1987 και λήγει στις 
06.02.2010. 

 
(4) Το υπόλοιπο  του  λογαριασµού 76.04  «Κέρδη από  πώληση  τίτλων  παγίων»  

€ 2.850,00 αφορά κέρδη από την λήξη δύο Οµολόγων ΕΤΒΑ - ΠΕΙΡΑΙΩΣ, 
λήξης 21.01.09 µε Ο.Α. € 2.000.000,00 και λήξης 26.03.09 µε Ο.Α. € 
850.000,00. 

 
13. Επιχορηγήσεις σε άλλους οργανισµούς  € 213.895,05. 
 

Το πιστωτικό υπόλοιπο του λογαριασµού 53.98.02 «Υποχρεώσεις προς 
Τ.Ε.Α.Υ.Ε.Ε.Ο.» περιλαµβάνει εισφορές υπέρ του Ταµείου Επικουρικής Ασφάλισης 
Υπαλλήλων Εργατικών Επαγγελµατικών Οργανώσεων που γίνονται σύµφωνα µε το 
νόµο 1114/44 και ανέρχονται σε 5%o επί των εσόδων.  

   
Η υποχρέωσή µας αφορά εισφορές από την ίδρυση του Κλάδου Πρόνοιας του ΤΑΠ – 
ΕΤΒΑ µέχρι και τη χρήση 2003 και µέχρι και σήµερα δεν έχουν αποδοθεί από το 
Ταµείο.  

 
14. Λοιπά θέµατα. 
 

 α. Ανάλυση των λογαριασµών τάξεως 04.92 και 08.92 «Προκαταβληθέντα εφάπαξ 
εθελουσιούχων» ποσού  € 838.318,05. 

 
Είναι πληροφοριακοί λογαριασµοί που αφορούν τα εφάπαξ βοηθήµατα 29 
ατόµων που είχαν αποχωρήσει από την ΕΤΒΑ µε εθελούσια έξοδο και την 
31.12.2009 δεν είχαν κλείσει το 62ο έτος της ηλικίας τους, ώστε να πρέπει να 
αποδοθεί στην Τράπεζα Πειραιώς, το εφάπαξ που είχε καταβληθεί απ΄ αυτήν 
(ΕΤΒΑ) στους ασφαλισµένους (άρθρο 33 του Κανονισµού του Α.ΤΑ.Π. – ΕΤΒΑ). 

 
 Τα αντίστοιχα άτοµα της χρήσης 2008 ήταν 38 και το ποσό ήταν € 1.176.645,19. 

 
β. Αγωγές συνταξιούχων κατά του Α.ΤΑ.Π. – ΕΤΒΑ.   

 
i. Εχουν κατατεθεί στο Μονοµελές Πρωτοδικείο Αθηνών δικόγραφα αγωγών 63 

συνταξιούχων του ΤΑΠ – ΕΤΒΑ, που ζητούν από το Α.ΤΑ.Π. – ΕΤΒΑ να τους 
καταβληθεί επιπλέον ποσό εφάπαξ συνολικού ύψους € 3.439.982,55 µε τον 
νόµιµο τόκο, από την χρονική στιγµή κατά την οποία τα παραπάνω ποσά 
κατέστησαν ληξιπρόθεσµα και απαιτητά.  

 
Οι παραπάνω συνταξιούχοι υποστηρίζουν ότι θα πρέπει να γίνει 
επανυπολογισµός της εφάπαξ  αποζηµίωσης  που τους καταβλήθηκε κατά 
την συνταξιοδότησή τους, σύµφωνα µε το νέο τρόπο υπολογισµού που 
προβλέπεται στο άρθρο 29 του Καταστατικού του Α.ΤΑ.Π – ΕΤΒΑ.  

 
Παρατίθεται πίνακας των αγωγών των συνταξιούχων:  
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΓΩΓΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΚΑΤΑ Α.ΤΑ.Π. – ΕΤΒΑ ΠΟΥ ΖΗΤΟΥΝ 

ΕΠΑΝΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΗΣ ΕΦΑΠΑΞ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΠΟΥ ΤΟΥΣ 
ΚΑΤΑΒΛΗΘΗΚΕ 

 

Α/Α ΑΤΟΜΑ ΠΟΣΟ ΣΕ € ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
∆ΙΚΗΣ  

ΑΠΟΦΑΣΗ 

1 8 533.029,18 28.05.2009 Απορρίφθηκε 

485/2010 

2 12 718.694,40 12.11.2009 ∆εν έχει εκδοθεί 
ακόµη απόφαση 

3 12 645.394,79 15.01.2009 Έγινε δεκτή 

3973/2009 

4 10 545.891,87 29.04.2010  

5 10 635.946,09 22.04.2010  

6 1 75.816,53 06.05.2010  

7 1 17.909,41 20.01.2011  

8 8 255.676.68 15.10.2009 Απορρίφθηκε 

256/2010 

9 1 11.623,60 07.01.2010 Απορρίφθηκε 

843/2010 

ΣΥΝΟΛΑ 63 3.439.982,55   

  
Από τις παραπάνω υποθέσεις, εκδικάστηκαν 5.  
Στην υπόθεση Χασιώτη (ηµ. δίκης 15.01.2009) εκδόθηκε η µε αριθµό 
3973/2009 απόφαση του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Αθηνών η οποία έκανε 
δεκτή την αγωγή. Έχουν γίνει οι κατάλληλες ενέργειες από το ∆.Σ. για άσκηση 
έφεσης.  
Στις υποθέσεις Τσίντζα (ηµ. δίκης 15.10.2009), Γριµπάµπη (ηµ. δίκης 
28.05.2009) και Γκορέζη (ηµ. δίκης 07.01.2010) εκδόθηκαν οι µε αριθµό 
256/2010, 485/2010 και 843/2010 αποφάσεις του Μονοµελούς Πρωτοδικείου 
Αθηνών οι οποίες απέρριψαν τις αγωγές. Στην υπόθεση Τσίντζα ασκήθηκε 
έφεση από τον ενδιαφερόµενο. 
Επί των υπολοίπων υποθέσεων δεν έχουν εκδοθεί ακόµη δικαστικές 
αποφάσεις. 

 
ii. Εχει κατατεθεί αγωγή 23 συνταξιούχων στο Μονοµελές Πρωτοδικείο Αθηνών, 

οι οποίοι παραιτήθηκαν από την Τράπεζα µετά την 01.01.2004 και έλαβαν 
εφάπαξ βοήθηµα από το Α.ΤΑ.Π.-ΕΤΒΑ. Οι συνταξιούχοι αυτοί ζητούν από το 
Α.ΤΑ.Π.-ΕΤΒΑ να τους καταβληθεί πρόσθετο εφάπαξ συνολικού ποσού € 
406.412,00 αφού γίνει επανυπολογισµός του, προσθέτοντας στις συντάξιµες 
αποδοχές τους και το επίδοµα θέσης ευθύνης. 
Η αγωγή συζητήθηκε την 19.02.10 και δεν έχει εκδοθεί ακόµη δικαστική 
απόφαση. 

 



 9 

iii. Έχουν προσφύγει ενώπιον του ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών κατά του 
ΤΑΠ-ΕΤΒΑ και νυν ΤΑΥΤΕΚΩ και εµµέσως κατά του Α.ΤΑ.Π.-ΕΤΒΑ 4 πρώην 
υπάλληλοι της ΕΤΒΑ που παραιτήθηκαν οικιοθελώς την 27.06.2003 δηλαδή 
πριν τη µετατροπή του Κλάδου Πρόνοιας σε Ν.Π.Ι.∆. Α.ΤΑ.Π.-ΕΤΒΑ. 
Οι παραπάνω υπάλληλοι αποχώρησαν από την ΕΤΒΑ, πριν συµπληρώσουν 
3ετή υπηρεσία και ως εκ τούτου βάσει του Ν. 2335/1995 άρθρο 9, δεν τους 
επεστράφησαν οι εισφορές τους, τις οποίες διεκδικούν εντόκως. 
Το συνολικό ποσόν που διεκδικούν ανέρχεται σε € 18.367,44. 
Η υπόθεση εκδικάσθηκε στις 17.03.2009 και δεν έχει εκδοθεί ακόµη δικαστική 
απόφαση. 
 

iv. Η υπόθεση Αθανασιάδη κ.λ.π. (37 άτοµα) εµµέσως αφορά το Α.ΤΑ.Π.-ΕΤΒΑ 
και αγωγή τέως µισθωτών κατά της ΕΤΒΑ για καταβολή διαφορών τόκων, µη 
ευχερώς προσδιορισµένου ποσού αυτή τη στιγµή. 
Επί της υποθέσεως αυτής εκδόθηκε η µε αριθµό 4973/2009 απόφαση του 
Εφετείου Αθηνών, η οποία µεταβάλλοντας τη µέχρι σήµερα νοµολογία ως προς 
το ύψος του τόκου επί νπδδ, δέχθηκε την έφεση και την αγωγή των αντιδίκων. 
Επί της υποθέσεως αυτής εκτιµούµε ότι θα πρέπει να ασκηθεί αναίρεση. 
 

Το Α.ΤΑ.Π. – ΕΤΒΑ έχει αναθέσει την νοµική εκπροσώπηση του Ταµείου για τις 
αγωγές των συνταξιούχων στον Επίκουρο Καθηγητή Νοµικής κ. Κωνσταντίνο 
Παπαδηµητρίου. 

 
Σύµφωνα µε την εκτίµηση του δικηγόρου του Ταµείου κ. Παπαδηµητρίου, οι  
υποθέσεις αυτές δεν έχουν ιδιαίτερα µεγάλες πιθανότητες να ευδοκιµήσουν. 

 
v. Έχουν κατατεθεί αγωγές δύο οµάδων συνταξιούχων (Α οµάδα 19 ατόµων στο 

Ειρηνοδικείο Αθηνών και Β οµάδα 20 ατόµων στο Πρωτοδικείο Αθηνών) οι 
οποίοι ζητούν να τους καταβληθεί το ποσό των πλασµατικών χρόνων µιας και 
όπως ισχυρίζονται αν και είχαν συµµετάσχει στην πανελλαδική ψηφοφορία του 
2005 για την αναγνώριση των πλασµατικών χρόνων εντούτοις δεν έλαβαν κατά 
την συνταξιοδότησή τους το αναλογούν στον καθένα ποσό µιας και η 
συγκεκριµένη τροποποίηση / συµπλήρωση του καταστατικού τέθηκε σε ισχύ 
στις 15 Απριλίου 2009 µε υπεύθυνο για την µεγάλη καθυστέρηση το τότε ∆.Σ. 
του Ταµείου. Συνολικό ύψος απαίτησης € 465.898,98. 

 Η δικάσιµος ορίσθηκε για τις 12.01.2011 (Α οµάδα) και 09.06.2011 (Β οµάδα).  
Η νοµική εκπροσώπηση του Ταµείου για την παραπάνω υπόθεση δεν έχει 
ακόµη ανατεθεί σε κάποιο δικηγόρο και εποµένως δεν υπάρχει εκτίµηση για την 
έκβασή της.  

 
γ. Ανάλυση του λογαριασµού 33 « Χρεώστες διάφοροι».  
 
 Ο λογαριασµός εµφανίζει χρεωστικό υπόλοιπο € 47.255,33 που αφορά την 

προκαταβολή του φόρου εισοδήµατος του Οικονοµικού έτους 2010.  
 

Σηµειώνεται ότι το Ταµείο απαλλάσσεται από φόρο εισοδήµατος, εκτός από το 
εισόδηµα που προέρχεται από εκµίσθωση ακινήτων.  
 

δ. Ανάλυση του λογαριασµού 40 « Κεφάλαιο» € 27.068.628,58.  
 
 Το υπόλοιπο του λογαριασµού αφορά το Μετοχικό Κεφάλαιο του Ταµείου όπως 

µεταφέρθηκε από τον Κλάδο Πρόνοιας του ΤΑΠΕΤΒΑ.  
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ε. Ανάλυση του λογαριασµού 41 «Αποθεµατικά – διαφορές αναπρ. αξίας»  
 
 Ο λογαριασµός παρουσιάζει πιστωτικό υπόλοιπο € 1.658.783,43, το οποίο 

αναλύεται ως εξής:  
  

1. 41.06.01 Ο.Τ.Ε.  1.049,89 € 

2. 41.08 Αποθεµ.για κάλυψη υποτ. τίτλων   1.657.733,54 € 

  Σ Υ Ν Ο Λ Ο  1.658.783,43 € 

 
(1) Το υπόλοιπο του λογαριασµού 41.06.01 «Ο.Τ.Ε.» € 1.049,89 προέρχεται 

από δωρεάν µετοχές ΟΤΕ που είχαν δοθεί στον Κλάδο Πρόνοιας του ΤΑΠ – 
ΕΤΒΑ και παραµένει αµετάβλητο από το 2004. 

 
(2)   Το υπόλοιπο του λογαριασµού 41.08 «ΑΠΟΘΕΜ. ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΥΠΟΤΙΜ. 

ΤΙΤΛΩΝ» € 1.657.733,54 που είναι το αποθεµατικό για ενδεχόµενη 
υποτίµηση χρεογράφων που σύµφωνα µε την εγκύκλιο 298/12.06.1973 και 
το Κλαδ. Λογιστ. Σχέδιο των Ασφαλιστικών Οργανισµών, έχει ως σκοπό την 
κάλυψη των ζηµιών από υποτιµήσεις τίτλων (µετοχές, οµόλογα κ.λ.π.). 

 
στ. Ανάλυση του λογαριασµού 42 «Αποτελέσµατα εις νέον» € 11.721.444,41.  
 
 Το χρεωστικό υπόλοιπο του λογαριασµού € 11.721.444,14 αναλύεται ως εξής: 

 
1. Λογ. 42.01 Ελλειµµα χρήσης εις νέον 45.856,01 € 

2. Λογ. 42.02 Ελλείµµατα προηγούµενων χρήσεων 11.675.588,40€ 

 Σ Υ Ν Ο Λ Ο  11.721.444,41 € 

 
(1) Το υπόλοιπο του λογαριασµού 42.01 ποσό € 45.856,01 σχηµατίστηκε από 

το κέρδος χρήσης 2009 ποσό € 40.062,78 µείον το φόρο εισοδήµατος 2009 
ποσό  85.918,79 €. 

 
(2)   Το υπόλοιπο του λογαριασµού 42.02 ποσό € 11.675.588,40 προέρχεται 

από τις σωρευµένες ζηµιές των προηγούµενων χρήσεων. 
 

ζ. Ανάλυση του λογαριασµού 53 «Πιστωτές διάφοροι»  213.895,05 €.  
 

Αναλύεται ως εξής :  
  

Λογ. 53.98.02.00.00 ΥΠΟΧΡ. ΠΡΟΣ Τ.Ε.Α.Υ.Ε.Ε.Ο. 213.895,05 € 

 
  Ο ανωτέρω λογαριασµός υποχρεώσεων αναλύθηκε στο κεφάλαιο 13 του 

προσαρτήµατος.   
 
 

η. Ανάλυση του λογαριασµού 54 «Υποχρεώσεις από φόρους- τέλη».  
 
 Ο λογαριασµός εµφανίζει πιστωτικό υπόλοιπο € 103.506,60 και περιλαµβάνει το 

φόρο εισοδήµατος της χρήσης 2009 ποσό € 85.918,79, τη διαφορά της 
προκαταβολής του φόρου της επόµενης και της παρούσας ποσό € 4.295,93 
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καθώς και χαρτόσηµο µισθωµάτων που παρακρατήθηκε στην παρούσα χρήση 
ποσό € 13.291,88.  

 
θ.  Ανάλυση του λογαριασµού 61 «Αµοιβές και έξοδα τρίτων» € 33.552,70. 
 
 Ο λογαριασµός εµφανίζει χρεωστικό υπόλοιπο € 33.552,70 και αναλύεται ως 

εξής:  
  

1. Λογ. 61.00.00.00.00 Αµοιβές νοµικών 25.236,24 €  

2. Λογ. 61.00.00.00.01 Εξοδα δικηγόρων 2.463,76 €  

3. Λογ. 61.00.05.00.00 Αµοιβές ελευθ. Επαγγελµατιών  3.665,20 € 

4. Λογ. 61.98.10.00.00 Αµοιβές κλεισίµατος Ισολ. Α.ΤΑ.Π.  2.187,50 € 

 Σ Υ Ν Ο Λ Ο  33.552,70 € 

 
(1) Το υπόλοιπο του λογαριασµού 61.00.00.00.00 € 25.236,24 αφορά µικτές 

αµοιβές δικηγόρων κ.κ. Κ. Παπαδηµητρίου € 15.134,24, Αγγ. Στεργίου € 
6.500,00, Γ. Τέλλου € 3.000,00 και Κ. Τσατσάνη € 402,00 για την 
εκπροσώπηση του Ταµείου στην εκδίκαση αγωγών των συνταξιούχων 
καθώς και αµοιβή δικηγόρου κας Αγγ. Λιόνα € 200 για παροχή νοµικών 
συµβουλών σε θέµατα του Ταµείου.  

 
(2) Το υπόλοιπο του λογαριασµού 61.00.00.00.01 € 2.463,76 αφορά έξοδα 

παράστασης των δικηγόρων κ.κ. Κ. Παπαδηµητρίου € 669,76, Ε. Κονταρά € 
598,00 και Κ. Τσατσάνη € 1.196,00 στο Μονοµελές Πρωτοδικείο Αθηνών 
για τον ανωτέρω λόγο.  

 
(3) Το υπόλοιπο του λογαριασµού 61.00.05.00.00 € 3.665,20, αφορά µικτή 

αµοιβή της ΣΟΛ Α.Ε. για τον έλεγχο της οικονοµικής διαχείρισης της χρήσης 
2008. (Στην αµοιβή περιέχεται Φ.Π.Α. 19%). 

 
(4) Το υπόλοιπο του λογαριασµού 61.98.10.00.00 € 2.187,50 αφορά µικτή 

αµοιβή δύο υπαλλήλων του ΤΑΠΕΤΒΑ για τη σύνταξη Ισολογισµού της 
χρήσης 2008. 

 
 Τα παραπάνω έξοδα έχουν εγκριθεί από το ∆.Σ. του Α.ΤΑ.Π. – ΕΤΒΑ. 
 

ι.  Ανάλυση του λογαριασµού 63 «Φόροι – τέλη» € 79.952,03. 
 
 Ο λογαριασµός παρουσιάζει χρεωστικό υπόλοιπο € 79.952,03 και αναλύεται ως 

εξής: 
 

1. Λογ. 63.00.00.00.00 Φόροι τόκων ΟΕ∆ και Οµολ. ΕΤΒΑ 61.044,81 € 

2. Λογ. 63.00.00.00.01 Φόροι τόκων Προθεσµ. Κατάθεσης 480,80 € 

3. Λογ. 63.00.00.00.02 Φόρος Ακίνητης Περιουσ. (Ε.Τ.Α.Κ) 18.426,42 € 

 Σ Υ Ν Ο Λ Ο  79.952,03 € 

 
(1) Το υπόλοιπο του λογαριασµού 63.00.00.00.00 € 61.044,81 περιλαµβάνει 

τους φόρους από την είσπραξη των τόκων των Ο.Ε.∆. και Οµολ. ΕΤΒΑ στη 
χρήση 2009, ποσού  28.765,21 € καθώς και τους φόρους που αναλογούν 
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στους δεδουλευµένους τόκους τους κατά την 31.12.2009 ποσού € 
32.279,60.  

 
(2) Το υπόλοιπο του λογαριασµού 63.00.00.00.01 € 480,80 αφορά τον φόρο 

επί των τόκων προθεσµιακής κατάθεσης, Ο.Α. 2.000.000,00 € έναρξης 
31.12.2008 και λήξης 14.01.09 και της προθεσµιακής κατάθεσης Ο.Α. 
2.003.000,00 € έναρξης 14.01.09 και λήξης 21.01.09.  

 
(3)  Το υπόλοιπο του λογαριασµού 63.00.00.00.02 ποσού € 18.426,42 αφορά 

το φόρο που καταβλήθηκε για τη δήλωση του ποσοστού του Ταµείου στο 
κτίριο της Λ. Συγγρού (Ε.Τ.Α.Κ.). 

 
κ. Ανάλυση του λογαριασµού 64 «∆ιάφορα έξοδα» € 7.520,13. 
 
 Ο λογαριασµός παρουσιάζει χρεωστικό υπόλοιπο € 7.520,13 και αναλύεται ως 

εξής:   
 

1. Λογ. 64.01 Οδοιπορικά υπαλλήλων 4.407,97 €  
2. Λογ. 64.07 Εντυπα, γραφική ύλη 171,36 €  
3. Λογ. 64.12 Ζηµιά που προέκυψε από την αποτίµηση 

των οµολόγων 
545,29 €  

4. Λογ. 64.98 Λοιπά έξοδα 2.395,51 €  

 Σ Υ Ν Ο Λ Ο  7.520,13 € 

 
(1) Το υπόλοιπο του λογαριασµού 64.01 € 4.407,97 περιλαµβάνει οδοιπορικά 

έξοδα (µικτά) υπαλλήλου, ποσό € 250,00 για διεκπεραίωση εγγράφων του 
Ταµείου, οδοιπορικά έξοδα ασφαλισµένων από επαρχιακά Καταστήµατα, 
ποσό € 3.380,00 για τη συµµετοχή τους στην Εκλογική Γενική Συνέλευση 
καθώς και οδοιπορικά έξοδα µέλους του ∆.Σ. από επαρχία, ποσό € 777,97 
για τη συµµετοχή του σε συνεδριάσεις.  

 
(2) Το υπόλοιπο του λογαριασµού 64.07 € 171,36 αφορά αγορά 3 µπλοκ 

εντολών πληρωµής. 
  
(3) Το υπόλοιπο του λογαριασµού 64.12 € 545,29 αφορά ζηµιά που προέκυψε 

από την αποτίµηση των οµολόγων της 31.12.2009.  
 
(4) Το υπόλοιπο του λογαριασµού 64.98 € 2.395,51 αφορά:  

•••• Eκλογικές δαπάνες € 1.476,00. 
•••• Μαγνητοφώνηση και αποµαγνητοφώνηση Πρακτικών Γ.Σ. € 737,80. 
•••• Συντήρηση της ιστοσελίδας του Ταµείου στην εταιρεία Forthnet € 

112,81. 
•••• Εξοδα αποστολής 1 εµβάσµατος και 1 αντιγράφου κίνησης του 

λογαριασµού µας στην Τράπεζα Πειραιώς € 17,00. 
•••• ∆ιάφορα έξοδα συνεδριάσεων ∆.Σ. € 51,90. 

 
 Τα παραπάνω έξοδα έχουν εγκριθεί από το ∆.Σ. του Α.ΤΑ.Π. – ΕΤΒΑ (εκτός από την 

ζηµιά αποτίµησης των Οµολόγων και τα έξοδα της Τράπεζας Πειραιώς για έµβασµα 
και αντίγραφο κίνησης του λογαριασµού µας).  
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15. Αναµόρφωση κονδυλίων προηγούµενης χρήσεως για να καταστούν οµοειδή και 
συγκρίσιµα µε τα αντίστοιχα κονδύλια της κλειόµενης χρήσεως. 

 
Στις οικονοµικές καταστάσεις της χρήσης 2008, στο κονδύλι των υποχρεώσεων του 
Παθητικού «7. Πιστωτές διάφοροι» εµφανίζονταν η εφάπαξ αποζηµίωση ποσού € 
307.257,12 που είχε καταβληθεί σε 3 ασφαλισµένους του Ταµείου κατά την 31/12/2008. 
 
Στις οικονοµικές καταστάσεις της 31/12/2009 το ποσό αυτό εµφανίζεται, για λόγους 
συγκρισιµότητας, στη στήλη «Ποσά κλειόµενης χρήσης 2008» στους Μεταβατικούς 
λογαριασµούς του Παθητικού «2. Εξοδα χρήσεως δουλευµένα». 
 

 
 


