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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
 

ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΒΟΗΘΗΜΑΤΟΣ 
 

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι, 
 

1. Ο Σύλλογός μας, πιστεύοντας ακράδαντα ότι κατ’ εσφαλμένη ερμηνεία 

έγινε η φορολόγηση του Εκτάκτου Βοηθήματος του ΕΛΕΜ, μετά από μία 
σειρά επαφών με Φοροτέχνες και Νομικούς, σε συνεργασία με τον 

Πανελλήνιο Σύλλογο Συνταξιούχων ΑΤΕ, επέδωσε στη Δ.Ε. του ΕΛΕΜ το 

ακόλουθο Εξώδικο : 

«Τα Δ.Σ. των Συλλόγων μας, με μέλη περί τις 5.000 Συνταξιούχους της πρώην ΑΤΕ, οι 

οποίοι Σύλλογοι προασπίζονται τα δικαιώματα των 8.500 περίπου Συναδέλφων μας της 

κατηγορίας αυτής, έχοντας υπόψη : 

 το άρθρο 62, παρ. 6 του Νόμου 3371/2005,  

 τα Συμπεράσματα της Ειδικής Οικονομικής Μελέτης, που συνέταξε η 

«PRUDENTIAL Co Ltd», σύμφωνα με τις προδιαγραφές που επέβαλε το Υπουργείο 

Οικονομίας και Οικονομικών, 

 το άρθρο 38, παρ. 2 του Νόμου 3522/2006, 

 το σκεπτικό και το διατακτικό της υπ’ αριθμ. 2199/2010 Απόφασης της Ολομέλειας 

του ΣτΕ, 

 το άρθρο 34, παρ. 1/δ του Β.Δ. 15-20/5/1920, 

 το ομόφωνο αίτημα των Συλλόγων μας, για τροποποίηση του Κανονισμού του 

ΕΛΕΜ, ώστε να δύναται να χορηγήσει Εφάπαξ Βοήθημα, σε αντιστάθμιση των 

δυσβάστακτων μειώσεων, [μέχρι και 65% περίπου], που έχουν υποστεί από το 

2011 οι Συνταξιούχοι,  

 την αποδοχή του αιτήματός μας αυτού και την υπερψήφιση των ακόλουθων 

τροποποιήσεων στον Κανονισμό του ΕΛΕΜ : 

Άρθρο 1 

«[…] με σκοπό την παροχή ][…] οικονομικών βοηθημάτων, (περιοδικών ή εφάπαξ) 

[…]». 

Άρθρο 22 

«Το […] Βοήθημα λαμβάνεται […] ως προκαταβολή της αντίστοιχης παροχής […]», 



 το γεγονός ότι το ΝΠΙΔ, με την επωνυμία «Αλληλοβοηθητικό Ταμείο Πρόνοιας 

Εργαζομένων ΑΤΕ», μετά την 27.7.2012  χορήγησε τμηματικά το δικαιούμενο 

Εφάπαξ Βοήθημα στους απολυθέντες υπαλλήλους της πρώην ΑΤΕ, ΧΩΡΙΣ να 

παρακρατήσει φόρο από τα καταβαλλόμενα ποσά, σύμφωνα με την πάγια 

αντιμετώπιση των Εφάπαξ Βοηθημάτων ως ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΩΝ, 

ΔΗΛΩΝΟΥΜΕ 

ότι η από μέρους του ΕΛΕΜ παρακράτηση και απόδοση φόρου 20% επί των χορηγηθεισών 

προκαταβολών των δικαιούμενων, [μετά βεβαίως από Αναλογιστική Μελέτη], Εφάπαξ 

Βοηθημάτων, είναι αντίθετη προς τα παγίως ισχύοντα, θίγει άμεσα τους σκληρά 

δοκιμαζόμενους Συνταξιούχους και της ΑΤΕ, οι οποίοι είναι βέβαιο ότι, ΕΑΝ δεν 

αναγνωρισθεί το ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΟ του Εφάπαξ αυτού Βοηθήματος, θα υποστούν 

περαιτέρω ΑΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΗ μείωση στο διαθέσιμο εισόδημά τους. 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ 

και με δεδομένο ότι η χορηγηθείσα προκαταβολή, έναντι του δικαιούμενου Εφάπαξ 

Βοηθήματος, ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΟΥΤΕ μισθό, ΟΥΤΕ σύνταξη, ΟΥΤΕ υπεραξία, ΟΥΤΕ 

απόδοση κεφαλαίου, 

ΣΑΣ ΚΑΛΟΥΜΕ 

να δραστηριοποιηθείτε προς κάθε κατεύθυνση, όπως με λήψη γνωμοδοτήσεων, ώστε να 

αναγνωρισθεί το ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΟ της ως άνω προκαταβολής και να συμψηφιστεί το 

παρακρατηθέν ποσό με μελλοντικές φορολογικές υποχρεώσεις των δικαιούχων. Νοείται ότι 

για την επίτευξη του σκοπού αυτού είμαστε πρόθυμοι να συνδράμουμε, με κάθε πρόσφορο 

τρόπο,  

ΑΛΛΩΣ 

είμαστε υποχρεωμένοι να διεκδικήσουμε την αποκατάσταση της ζημίας που θα έχουν 

υποστεί τα μέλη μας». 

2. Παρά το γεγονός ότι το περιεχόμενο του Εξωδίκου αυτού Καθηγητής 

Πανεπιστημίου το έκρινε ως «πολύ καλό», έρχεται η «ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ» 

και με Ανακοίνωσή της, στις 9.3.2017, το χαρακτηρίζει ως 

«κατάπτυστο», γεγονός που αναδεικνύει το επίπεδο της ηγεσίας της 

Παράταξης αυτής.  

 

3. Αυτό, όμως, που κάνει αλγεινή εντύπωση είναι ότι δέχονται αμαχητί ότι : 

«Το Υπουργείο Οικονομικών απάντησε έγγραφα ξεκαθαρίζοντας ότι ο 

φόρος πρέπει να παρακρατηθεί και να αποδοθεί» αποκρύπτοντας την 

αρχική λανθασμένη διατύπωση της ερώτησής που έστειλαν στο 

Υπουργείο. 



Ενώ εμείς ως υπεύθυνη ηγεσία, 3.500 χιλιάδων και πλέον Συνταξιούχων 

προσπαθούμε να διορθώσουμε τα λάθη τους και να περισώσουμε ό,τι 
μπορούμε από τα ψίχουλα του Οικονομικού Βοηθήματος, αφού στα 800 

ευρώ, ο Συνάδελφος παίρνει 640 ευρώ και θα κληθεί να επιβαρυνθεί με 

πρόσθετους, πέραν του 20%, φόρους στα ήδη πετσοκομμένα 
εισοδήματά μας, αφού ΕΑΝ δεν αλλάξουν τα πράγματα, το Βοήθημα 

αυτό θα αυξήσει το συνολικό φορολογητέο εισόδημά μας. 

 

Από την ανακοίνωσή τους γίνεται άμεσα αντιληπτό ότι οι 
απομονωθέντες στο θέμα αυτό εκπρόσωποι της ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗΣ 

επιχειρούν, ως κοινή υβριστές, να ταυτίσουν τα νόμιμα εκλεγμένα Δ.Σ. 

των δύο Συλλόγων Συνταξιούχων ΑΤΕ, με  «γνωστή ομάδα συνταξιούχων». 
ΚΡΙΜΑ! 

 

ΕΑΝ έτσι νομίζουν ότι προασπίζονται τα συμφέροντα Εργαζομένων και 
Συνταξιούχων, μάλλον «έχουν χάσει την μπάλα». 

 

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι, 
 

Ο Σύλλογός μας, με γνώμονα πάντα το συμφέρον όχι μόνο των 

χιλιάδων μελών του αλλά και ΟΛΩΝ γενικά των Συνταξιούχων της ΑΤΕ, 

θα προχωρήσει σε όλες τις επιβαλλόμενες ενέργειες, για να 
διασφαλίσει τα δικαιώματά τους.  

 

Με Συναδελφικούς Χαιρετισμούς 
 

ΤΟ Δ.Σ. ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ 

                
 


