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ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ  

Στην Αθήνα σήμερα την   …………………………………..……. 2020 μεταξύ των κάτωθι 

συμβαλλομένων: 

Αφενός, του Νομικού Προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ) με την 

επωνυμία, «ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΡΩΗΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 

Α.Τ.Ε», που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Κανάρη αριθμ. 24  και εκπροσωπείται νόμιμα, 

εν προκειμένω από την Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του κα Ακριβή 

Γιαννοπούλου του Κωνσταντίνου και 

Αφετέρου, του/της …………………………………….…. του …………………., κατοίκου 

………………………………………….…,  οδός ……………………. αρ. ……., με Α.Φ.Μ. ………………… 

της Δ.Ο.Υ …………………….. 

1. Προοίμιο  

Με τη δυνατότητα που δόθηκε με το άρθρο 6 παρ. 20 του ν. 3029/2002 ο Κλάδος 

Προνοίας του Ταμείου Σύνταξης και Πρόνοιας Προσωπικού Αγροτικής Τράπεζας της 

Ελλάδος (ΤΣΠΠ-ΑΤΕ), μετατράπηκε, κατόπιν της κοινής Υ.Α Φ.80000/23358/1107 (ΦΕΚ 

Β'2/7-1-2004) των υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Εργασίας και Κοινωνικών 

Ασφαλίσεων σε Ν.Π.Ι.Δ. και ειδικότερα στο «Αλληλοβοηθητικό Ταμείο Προνοίας Εργα-

ζομένων ΑΤΕ (ΑΤΠΠΕ-ΑΤΕ)». Με την ίδια ΚΥΑ εγκρίθηκε και το καταστατικό του νέου Ν.Π.Ι.Δ. 

Σκοπός του ΑΤΠΠΕ - ΑΤΕ είναι η παροχή εφάπαξ βοηθήματος στους ασφαλισμένους του, 

σύμφωνα με τις διατάξεις του εγκριθέντος καταστατικού ενώ ασφαλισμένοι του είναι 

σύμφωνα με το άρθρο 3 του καταστατικού του οι μόνιμοι υπάλληλοι της Αγροτικής 

Τράπεζας της Ελλάδος καθώς και τα πρόσωπα που παρέχουν εξαρτημένη εργασία 

ορισμένου ή αορίστου χρόνου, με αμοιβή στην ΑΤΕ.  

Με την 46/1/27-7-2012 απόφαση της Επιτροπής Πιστωτικών και 

Ασφαλιστικών Θεμάτων της Τράπεζας της Ελλάδος (Συνεδρίαση 46/27-7-2012, Θέμα 

1, ΦΕΚ Β 2208/27-7-2012) ανακλήθηκε από την Τράπεζα της Ελλάδος η άδεια 

λειτουργίας του πιστωτικού ιδρύματος με την επωνυμία «Αγροτική Τράπεζα της 
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Ελλάδος Α.Ε.» και τέθηκε αυτό σε ειδική εκκαθάριση, σύμφωνα με το άρθρο 68 του 

Ν. 3601/2007. 

 

2. Σύντομο Ιστορικό  

Ο/η αφετέρου συμβαλλόμενος/η υπήρξε υπάλληλος της Αγροτικής Τράπεζας της 

Ελλάδος ΑΕ (ΑΤΕ ΑΕ) και ασφαλισμένος – μέλος του αφενός συμβαλλόμενου σωματείου. 

Μετά την συνταξιοδότηση του/της αφετέρου συμβαλλόμενου/ης το αφενός 

συμβαλλόμενο του/της χορήγησε, κατόπιν αιτήσεως, δυνάμει της υπ’ αριθμ. 

………………………………………………. πράξης απονομής εφάπαξ, ως εφάπαξ βοήθημα το 

συνολικό ποσό των ΕΥΡΩ ……………..€ .  

Κατόπιν άσκησης αγωγών μελών και πρώην μελών του ταμείου κατά αυτού, με τις 

οποίες οι ενάγοντες ζητούσαν να υπολογιστεί το εφάπαξ βοήθημα που δικαιούνταν 

σύμφωνα με τα οριζόμενα στη μεταβατική διάταξη του άρθρου 24 παρ. 2, κατά την οποία 

το εφάπαξ των εξερχόμενων μελών κατά τη διάρκεια ισχύος της άνω μεταβατικής διάταξης 

θα υπολογίζεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 34 του καταστατικού του Ταμείου 

Σύνταξης Προσωπικού ΑΤΕ το ΔΣ του ταμείου συγκάλεσε την από 12.10.2019 Έκτακτη 

Γενικής Συνέλευση των μελών.  

Η ανωτέρω έκτακτη γενική συνέλευση αποφάσισε και εξουσιοδότησε τα μέλη του 

Δ.Σ να προκαλέσουν την έκδοση νομικών γνωμοδοτήσεων και να εκπονήσουν οικονομική 

μελέτη σχετικά με τη νομική βασιμότητα αλλά και την οικονομική δυνατότητα του ΑΤΠΠΕ 

ΑΤΕ για την χορήγηση συμπληρωματικού εφάπαξ σε όσους αποχώρησαν από την ΑΤΕ από 

09.02.2009 έως 27.07.2012.  

Το Δ.Σ του ΑΤΠΠΕ ΑΤΕ με την υπ’ αριθμ. ……../30.01.2020 απόφασή του αποφάσισε 

την καταβολή έναντι της οφειλόμενης διαφοράς ποσού ευρώ πέντε χιλιάδων (5.000,00) σε 

κάθε δικαιούχο και την αναγνώριση του υπόλοιπου δικαιώματος σε ποσοστό 80% της 

διαφοράς.   
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3. Επίλυση διαφοράς  

Κατόπιν της πρότασης του αφενός συμβαλλόμενου, όπως αυτή 

αποτυπώνεται  και στην υπ’ αριθμ. ……../30.01.2020 απόφαση του Δ.Σ, η οποία 

ελήφθη κατόπιν της από 12.10.2019 εισήγησης της Γενικής Συνέλευσης των μελών 

της Γενικής Συνέλευσης και λόγω της κοινής επιθυμίας των συμβαλλομένων να 

ρυθμιστεί η μεταξύ τους διαφορά, προκειμένου να αποφύγουν ενδεχόμενο 

δικαστικό αγώνα αβέβαιης διάρκειας και έκτασης, τα συμβαλλόμενα μέρη 

συμφωνούν ότι το ΑΤΠΠΕ ΑΤΕ θα καταβάλει προς τον αφετέρου συμβαλλόμενο, το 

ποσό των ευρώ πέντε χιλιάδων (5.000,00) ως προκαταβολή, έναντι του δικαιώματός 

του/της. 

Επίσης, το αφενός συμβαλλόμενο ΑΤΠΠΕ ΑΤΕ αναγνωρίζει την περαιτέρω 

απαίτηση του/της  αφετέρου συμβαλλόμενου/ης, σε ποσοστό 80%, της δικαιούμενης 

διαφοράς μεταξύ υπολογισμού του εφάπαξ βοηθήματος με το παλιό καταστατικό 

(άρθρο 34 καταστατικού ΤΣΠΠΑΤΕ) και του υπολογισμού με το νέο καταστατικό 

(άρθρο 17 καταστατικού ΑΤΠΠΕ ΑΤΕ), ανερχόμενης στο ποσό των ευρώ …………………( 

………………….. Χ80% – 5.000,00 = …………….). 

Ο/η αφετέρου συμβαλλόμενος/η  έχει ασκήσει κατά του ΑΤΠΠΕ ΑΤΕ την από 

……………………. και με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης ………………………… και με Αριθμό 

Κατάθεσης Δικογράφου …………………………………. αγωγή ενώπιον του Μονομελούς 

Πρωτοδικείου Αθηνών, η συζήτηση της οποίας εκκρεμεί, από το δικόγραφο της 

οποίας παραιτείται ρητά και ανεπιφύλακτα. Ρητώς και ανεπιφύλακτα δηλώνει 

επίσης ότι θα επαναλάβει την ανωτέρω δήλωση παραίτησης από το δικόγραφο της 

αγωγής με ιδιαίτερο δικόγραφο που θα καταθέσει ενώπιον του ανωτέρω 

δικαστηρίου και θα επιδώσει αρμοδίως στο ΑΤΠΠΕ ΑΤΕ.  

Ή 

Ο/η αφετέρου συμβαλλόμενος έχει ασκήσει κατά του ΑΤΠΠΕ ΑΤΕ την από 

……………………. και με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης ………………………… και με Αριθμό 

Κατάθεσης Δικογράφου …………………………………. αγωγή ενώπιον του Μονομελούς 

Πρωτοδικείου Αθηνών, η οποία συζητήθηκε την ………………. Επί της αγωγής εκδόθηκε 
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η υπ αριθμ. ……../2020 απόφαση του ΜΠ Αθηνών με την οποία έγινε δεκτή η αγωγή. 

Δυνάμει της ανωτέρω απόφασης και σύμφωνα με τη δυνατότητα που παρέχει το 

άρθρο 724 ΚΠολΔ ο/ η αφετέρου συμβαλλόμενος επέβαλε συντηρητική κατάσχεση 

στα χέρια τρίτου ήτοι της Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε. Την συντηρητική αυτή κατάσχεση 

υπόσχεται ο/ η αφετέρου συμβαλλόμενος να άρει. Ρητά συμφωνείται ότι η καταβολή 

του ανωτέρω ποσού των πέντε χιλιάδων ευρώ (5.000,00) θα πραγματοποιηθεί μετά 

την αποδέσμευση του συντηρητικώς κατασχεθέντος ποσού.  

 

Επίσης ο/η αφετέρου συμβαλλόμενος έχει ασκήσει κατά του ΑΤΠΠΕ ΑΤΕ την 

από …………….. και με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης ………………………………….. και με Αριθμό 

Κατάθεσης Δικογράφου ……………….………….. αίτησή ενώπιον του Μονομελούς 

Πρωτοδικείου Αθηνών (Διαδικασία Ασφαλιστικών Μέτρων), από το δικόγραφο της 

οποίας ρητά και ανεπιφύλακτα παραιτείται. Ρητώς και ανεπιφύλακτα δηλώνει 

επίσης ότι θα επαναλάβει την ανωτέρω δήλωση παραίτησης από το δικόγραφο της 

αίτησης με ιδιαίτερο δικόγραφο που θα καταθέσει ενώπιον του ανωτέρω 

δικαστηρίου και θα επιδώσει αρμοδίως στο ΑΤΠΠΕ ΑΤΕ.  

Ή 

Επίσης ο/η αφετέρου συμβαλλόμενος έχει ασκήσει κατά του ΑΤΠΠΕ ΑΤΕ την 

από …………….. και με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης ………………………………….. και με Αριθμό 

Κατάθεσης Δικογράφου ……………….………….. αίτησή ενώπιον του Μονομελούς 

Πρωτοδικείου Αθηνών (Διαδικασία Ασφαλιστικών Μέτρων), η οποία συζητήθηκε την 

…………….... και εκδόθηκε η υπ αριθμ. ……./2020 απόφαση του ΜΠΑ Αθηνών με την 

οποία έγινε δεκτή η αίτηση και επιβλήθηκε συντηρητική κατάσχεση εις χείρας της 

Τράπεζας Πειραιώς ΑΕ ως τρίτης. Την συντηρητική αυτή κατάσχεση υπόσχεται ο/ η 

αφετέρου συμβαλλόμενος να άρει και δηλώνει ότι παραιτείται από τα δικαιώματα 

της ανωτέρω απόφασης. Ρητά συμφωνείται ότι η καταβολή του ανωτέρω ποσού των 

πέντε χιλιάδων ευρώ (5.000,00) θα πραγματοποιηθεί μετά την αποδέσμευση του 

συντηρητικώς κατασχεθέντος ποσού.  
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Ο/η αφετέρου συμβαλλόμενος/η δηλώνει ρητά ότι παραιτείται ανεπιφύλακτα από 

το δικαίωμά του για εκτέλεση  της ανωτέρω αναγνωρισθείσας απαίτησής του/της  και 

δεν θα επιδιώξει την λήψη αναγκαστικών ή ασφαλιστικών μέτρων (συντηρητική 

κατάσχεση κλπ) κατά του αφενός συμβαλλόμενου και της κινητής και ακίνητης 

περιουσίας του, πριν την πάροδο τεσσάρων  (4) ετών από την υπογραφή του 

παρόντος, αποδεχόμενος να λάβει τη διαφορά εφόσον τα οικονομικά δεδομένα του 

ταμείου το επιτρέπουν, στο μέτρο και στο βαθμό που το επιτρέπουν και κατόπιν 

απόφασης του Δ.Σ ή/ και απόφασης της Γ.Σ. 

  

Ήδη σήμερα, με την υπογραφή του παρόντος το αφενός συμβαλλόμενο 

υπόσχεται να καταβάλει και ο/η αφετέρου συμβαλλόμενος/η δέχεται να λάβει το 

ανωτέρω ποσό των ΕΥΡΩ 5.000,00 €,  το οποίο θα καταβληθεί είτε στον υπ’ αριθμ. 

……………………………………………. λογαριασμό που τηρεί στην τράπεζα  

…………………………………..…,  η δε καταβολή του ποσού αυτού θα αποδεικνύεται με 

σχετικό παραστατικό της Τράπεζας ή μεταφοράς του ποσού μέσω εμβάσματος, 

winbank κλπ. είτε με την παράδοση ισόποσης τραπεζικής επιταγής εκδόσεώς του 

στον/στην αφετέρου συμβαλλόμενο/η.    

Το αφενός συμβαλλόμενο ΑΤΠΠΕ ΑΤΕ δεσμεύεται και υπόσχεται ότι το 

αργότερο εντός 10 εργασίμων ημερών, από την υπογραφή του παρόντος και υπό την 

αναγκαία προϋπόθεση ότι θα έχει κατατεθεί και επιδοθεί προς αυτό δήλωση 

παραίτησης από τα ως άνω δικόγραφα, καθώς και δήλωση άρσης της συντηρητικής 

κατάσχεσης κατά τα ανωτέρω οριζόμενα,  να καταβάλει το ως άνω ποσό στον/ην  

αφετέρου συμβαλλόμενο/η κατά τα ανωτέρω αναφερόμενα.  

Τέλος, τα συμβαλλόμενα μέρη δηλώνουν ακόμη ότι αναγνωρίζουν ρητώς την 

παρούσα συμφωνία ως απολύτως έγκυρη, δίκαιη και ισχυρή και ότι παραιτούνται 

από κάθε δικαίωμά τους να προσβάλλουν, διαρρήξουν ή να ακυρώσουν το παρόν 

συμφωνητικό, για κάθε λόγο και αιτία ακόμη και για τους λόγους που προβλέπονται 

από τα άρθρα 140, 141, 178, 179, 388, 679 και  872 του Αστικού Κώδικα. 
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Αυτά συμφώνησαν, συνομολόγησαν και έκαμαν αμοιβαία αποδεκτά τα 

συμβαλλόμενα μέρη και σε πίστωσή τους συντάχθηκε το παρόν σε δύο (2) 

πρωτότυπα, ένα για κάθε συμβαλλόμενο μέρος. 

 

Για το αφενός συμβαλλόμενο                Ο/η αφετέρου συμβαλλόμενος/η  

           ΑΤΠΠΕ ΑΤΕ                                         

    Η Πρόεδρος του Δ.Σ.                                    

 

                                   

 

                     


