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Συναδέλφισσες και Συνάδελφοι, 

 

 Το Δ.Σ. στην τελευταία συνεδρίαση του, ασχολήθηκε με αρκετά 
θέματα που απασχολούν πολλούς συναδέλφους, για το λόγο αυτό σας 

ενημερώνουμε για τις εξελίξεις : 

 

1. Το θέμα της φορολόγησης του καταβληθέντος, άπαξ Έκτακτου 

Οικονομικού Βοηθήματος από τον ΕΛΕΜ, μας απασχόλησε όλη αυτή την 
περίοδο και πραγματοποιήθηκαν μια σειρά ενεργειών (υπομνήματα προς το 

Υπουργείο Οικονομικών και την ΑΑΔΕ – γνωματεύσεις φοροτεχνικού και 

νομικού – παραστάσεις σε βουλευτές) που όμως, μέχρι σήμερα δεν έχουν το 
επιθυμητό αποτέλεσμα. 

 Σήμερα, όπως έχει διαμορφωθεί η κατάσταση, οι θέσεις μας είναι οι 

εξής : 

➢ Όποιος επιθυμεί μπορεί να καταθέσει στην αρμόδια ΔΟΥ, την 
Ενδικοφανή Προσφυγή (υπόδειγμα και άλλα δικαιολογητικά στην 

ιστοσελίδα του Συλλόγου syntaxiouxosatebank), γεγονός που του 

δίνει το δικαίωμα, σε αρνητική θέση, να προχωρήσει σε αγωγή. 
➢ Συνεχίζουμε, την προσπάθεια επίλυσης της υπόθεσης, πιέζοντας 

προς κάθε κατεύθυνση με σκοπό να ψηφισθεί  τροπολογία σε 

νομοσχέδιο. 
 

2. Η απόφαση του ΣτΕ και η απόφαση της προσφυγής στο Διοικ. 

Πρωτοδικείο Αθηνών για το μεγάλο θέμα της Διακοπής Καταβολής της 

Επικουρικής Σύνταξης, με την συμπλήρωση των ετών ασφάλισης, που είναι 

διαδικαστικά αρνητικές, αποτέλεσαν δυσάρεστη έκπληξη.  
Το όλο θέμα εντοπίζεται στη φράση «ημερομηνία λήξης Επικούρησης» 

που αναγράφεται στις φερόμενες ως Πράξεις Απονομής Επικούρησης και 

βρισκόμαστε σε αναμονή της ημερομηνίας συζήτησης της αποζημιωτικής 

αγωγής που έχει ασκηθεί για το ίδιο θέμα. 
 

3. Όλοι έχουμε αντιληφθεί πως με τον επανυπολογισμό της Επικουρικής 

Σύνταξης τον Αύγουστο του 2016, είχαμε μια μικρή αύξηση στο καταβλητέο 

ποσό της Επικούρισή μας. Αυτή η αύξηση «εξαφανίστηκε» το Σεπτέμβριο με 

οδηγίες του αρμόδιου Υπουργείου, χωρίς σχετική νομοθετική αλλαγή. Η 
αύξηση αυτή οφειλόταν στο σωστό υπολογισμό της Ειδικής Εισφοράς 

Αλληλεγγύης, η οποία με «μαγικό» τρόπο άλλαξε. 

 Ο Σύλλογος έχει καταθέσει πιλοτική αγωγή και περιμένουμε την 
ημερομηνία συζήτησης. 



Πιλοτική αγωγή έχει κατατεθεί επίσης για τη βάση υπολογισμού και για την 
αύξηση της εισφοράς σε 6% από 4%, στην κύρια και την επικουρική 

σύνταξη και αναμένουμε την ημερομηνία συζήτησης.  

 Θα επανέλθουμε με προσφορά δικηγορικών γραφείων για ομαδικές 
αγωγές και για τα 2 αυτά θέματα.  

 

4. Και επειδή τα προβλήματα, δεν έχουν τελειωμό, όσοι αποχώρησαν από 

1.5.2013 και έχουν συνταξιοδοτηθεί, καλούνται να επιστρέψουν χιλιάδες 

ευρώ, λόγω μη έγκαιρης πληροφόρησης του ΕΦΚΑ για τις μεταβολές της 
ΣΣΕ, έτους 2013. 

Η θέση του Συλλόγου, προς το ΕΦΚΑ, είναι ότι  τα αναδρομικά, να 

θεωρηθούν ως «καλή τη πίστη εισπραχθέντα»  και να μην επιστραφούν.  

Μετά, αν αυτό δεν γίνει αποδεκτό, προτείνεται η παρακράτηση να γίνει σε 
100 δόσεις.   

 

* Προσπάθεια θα γίνει και για την αναγνώριση ως συντάξιμου χρόνου,  των 

πλασματικών χρόνων για τα οποία,  έχει καταβάλλει εισφορές η ΑΤΕ, μέχρι 

την συμπλήρωση των 65 ετών, ενός εκάστου συνταξιούχου και μέχρι την 
31.12.2006.  

 

5. Στις 16 Σεπτεμβρίου 2017, ημέρα Σάββατο στις 10 το πρωί θα 

πραγματοποιηθεί η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση του ΤΥΠΑΤΕ και θα 

ακολουθήσουν εκλογές για την ανάδειξη μελών των Οργάνων. 
 

➢ Ο Σύλλογος, προτρέπει τα μέλη για μαζική συμμετοχή στις εκλογές 

του ΤΥΠΑΤΕ και στήριξη των μελών υποψηφίων συνταξιούχων. 
➢ Στις 28.9.2017, θα πραγματοποιηθεί νέο Δ.Σ. και Γενικό Συμβούλιο. 

➢ Το θέμα της ενοποίησης των Συλλόγων Συνταξιούχων, προχωρά με 

γοργούς ρυθμούς και ελπίζουμε σύντομα να έχουμε αποτελέσματα.  
➢ Θεματικές ανακοινώσεις έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του 

Συλλόγου. 

 

Σας ευχόμαστε καλό Φθινόπωρο! 
 

       Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ    Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
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