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ΟΙ    ΘΕΣΕΙΣ    ΜΑΣ ΓΙΑ   ΤΙΣ    

ΕΚΛΟΓΕΣ    ΤΟΥ    ΤΥΠΑΤΕ 
 

 

Το Δ.Σ. του Συλλόγου, στη συνεδρίασή του, της 6.9.2017, έχοντας 

αποφασίσει να προχωρήσουμε στις αναγκαίες ενέργειες, για την ισότιμη, με 

πλήρες δικαίωμα εκλέγειν και εκλέγεσθαι, συμμετοχή των Συνταξιούχων 

ΑΤΕ στα όργανα του ΤΥΠΑΤΕ, 

 

ΚΑΛΕΙ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ 

να πάρουν μαζικά μέρος στις επερχόμενες εκλογές του 

ΤΥΑΠΤΕ, έστω κι αν ακόμη εκλέγονται ΜΟΝΟ δύο εκπρόσωποί μας στο 

Δ.Σ. του ΤΥΠΑΤΕ και από ένας στον ΕΛΕΜ, στο ΕΛΑΤ και στη ΔΕΠΟΘ. 

 

Με τη μαζική αυτή συμμετοχή μας, θα διατραεύσουμε, προς κάθε 

κατεύθυνση τη βούλησή μας για ισότιμη και αναλογική συμμετοχή, στις 

αποφάσεις των οργάνων και Λογαριασμών του ΤΥΠΑΤΕ, και ειδικότερα στη 

διαχείριση της περιουσίας του ΕΛΕΜ που είναι δημιούργημα και των 

Συνταξιούχων. 

ΚΑΛΟΥΜΕ ειδικότερα τους μετά την 27.7.2012 Συναδέλφους 

Συνταξιούχους να βεβαιωθούν ότι είναι γραμμένοι στα Μητρώα του 

ΤΥΠΑΤΕ και, εάν δεν είναι, να αποστείλουν αμέσως στο Ταμείο αντίγραφο 

της Πράξης Συνταξιότησης τους, σύμφωνα με τη Νο 11/2017 Ανακοίνωση 

του Ταμείου, που είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα του. 

Ο Σύλλογός στηρίζει τους Συνταξιούχους υποψηφίους στις εκλογές του 

ΤΥΠΑΤΕ που είναι μέλη του.  

 

 



ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ    ΣΥΛΛΟΓΟΥ    ΚΑΤΑ   ΤΗΣ   ΠΑΡΑΝΟΜΗΣ   
ΔΙΑΚΟΠΗΣ   ΤΩΝ   ΕΠΙΚΟΥΡΗΣΕΩΝ    ΜΑΣ    

 ΑΠΟ    ΤΟ   ΕΤΕΑΕΠ 
 

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,                    
 

Το έγκλημα αυτό κατά των Συνταξιούχων του ΕΛΕΜ, που ξεκίνησε 

επί Διοίκησης Αν. Παπανικολάου και συνεχίζεται επί Διοίκησης Αθ. 

Καποτά, ΔΕΝ έχει, μέχρι σήμερα κριθεί στον πυρήνα της υπόθεσης αυτής 

από τη Δικαιοσύνη, αφού το ΣτΕ παρέπεμψε την προσφυγή μας στο 

Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών, και εκείνο έκρινε ότι η προσβαλλόμενη 

απόφαση του Δ.Σ. του ΕΤΕΑ της 21.5.2014 δεν συνιστά εκτελεστή πράξη 

και άρα δεν μπορεί να προσβληθεί. 

Έκρινε, όμως, ότι η προσβαλλόμενη, από τους δύο Συλλόγους 

Συνταξιούχων, παράνομη, κατά τον Κανονισμό του ΕΛΕΜ, διακοπή της 

Επικούρησης δεν αποτελούσε αντικείμενο της δίκης, και έτσι δεν κρίθηκε 

επί της ουσίας.  

Με τα δεδομένα αυτά, επανήλθαμε στο ΕΤΕΑΕΠ και στην πολιτική 

ηγεσία του Υπουργείου Εργασίας, με νέες τεκμηριωμένες θέσεις που 

διατυπώνονται με κοινά Υπομνήματα των δύο Συλλόγων Συνταξιούχων. Την 

ίδια περίοδο έχουμε θέσει το θέμα υπόψη Καθηγήτριας του Ασφαλιστικού 

Δικαίου, από την οποία αναμένουμε Γνωμοδότηση. 

Παράλληλα, έχουμε ζητήσει, με έγγραφά μας, τόσο από το ΤΥΠΑΤΕ 

όσο και από τον ΕΛΕΜ να μας παράσχουν αναγκαία αποδεικτικά στοιχεία, 

για την πλήρη τεκμηρίωση ορισμένων από τους ισχυρισμούς μας. 

Περιμένουμε, τέλος, την έκδοση Απόφασης του ΔΠΑ, για την 

αποζημίωση Συναδέλφων, στους οποίους έχει διακοπεί η Επικούρηση από 

τον Ιούλιο 2014. 

Για όλες τις εξελίξεις στο σοβαρότατο αυτό θέμα, θα σας κρατάμε 

διαρκώς ενήμερους. 

 

 

 



ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΗ ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΒΟΗΘΗΜΑΤΟΣ 

 

Ο Σύλλογός μας, με υπομονή και συστηματικότητα αξιοποιεί κάθε 

δυνατότητα, για την ψήφιση τροπολογίας, ότι η προκαταβολή, έναντι 

μελλοντικού δικαιώματος που χορήγησε ο ΕΛΕΜ το 2016 και το 2017, δεν 

εμπίπτει στη φορολογία εισοδήματος. 

Επειδή όμως, οι δεσμεύσεις ενίοτε δεν τηρούνται, υπενθυμίζουμε ότι 

όσοι αμφισβητούν τη φορολόγησή τους, λόγω του Βοηθήματος του ΕΛΕΜ, 

και είναι αποφασισμένοι να διεκδικήσουν δικαστικά το δίκιο τους, πρέπει 

να υποβάλλουν εμπρόθεσμα Ενδικοφανή Προσφύγη, σύμφωνα με τις 

Οδηγίες και το Υπόδειγμα που βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα μας. 

Συναδελφοί μας, οι οποίοι, για λόγους που εκείνοι προκρίνουν, επιλέξουν 

να ΜΗΝ υποβάλλουν Ενδικοφανή Προσφυγή, δεν έχουν δικαίωμα να 

ζητήσουν δικαστική προστασία και, εάν δεν ψηφιστεί η σχετική τροπολογία, 

θα έχουν υποστεί μια άδικη φορολόγηση. 

Με την αφορμή αυτή, σας ενημερώνουμε ότι ο Σύλλογος ΟΥΔΕΜΙΑ 

Ανακοίνωση έχει εκδώσει, σχετικά με τις πράξεις και παραλείψεις του 

ΤΥΠΑΤΕ, οι οποίες οδήγησαν στην παράλογη φορολόγηση της 

Προκαταβολής που λάβαμε, όπως αναληθώς αναφέρεται ότι πράξαμε σε 

παραταξιακή ανακοίνωση της 27.7.2017. 

Αντίθετα, στις 12.7.2017, με έγγραφό μας προς το ΤΥΠΑΤΕ – ΕΛΕΜ, 

αναδείξαμε τις πράξεις και παραλείψεις τους αυτές, ελπίζοντας ότι, έστω και 

με καθυστέρηση ενός έτους, θα αποκαθιστούσαν τα πράγματα προς την 

ΑΑΔΕ. 

Σε κάθε, πάντως, περίπτωση θα συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε με 

υπευθυνότητα και για το θέμα αυτό, πράττοντας, σε κάθε στάδιο της 

υπόθεσης, ότι καλύτερο είναι δυνατόν. 

 

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ. 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ   Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 

      ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΑΡΑΝΤΟΣ                 ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΛΑΜΗΣ 


