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Προς  
 

[1] Το Δ.Σ. του ΤΥΠΑΤΕ,  

[2] Τη Δ.Ε του ΕΛΕΜ 

 

ΘΕΜΑ : Πράξεις και παραλήψεις σε ό,τι αφορά στη ΜΗ ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗ της 

Προκαταβολής που χορηγήθηκε το 2016, έναντι ενός μελλοντικά προσδιοριζόμενου 

καθ’ ύψος Εφάπαξ Βοηθήματος. 

 

Συνάδελφοι Πρόεδροι, 
 

[1]  Με τα από 9.5.2016  και 17.6.2016 έγγραφά σας προς την ΑΑΔΕ, δώσατε ελλιπή 

και αποσπασματική ενημέρωση στην Αρχή αυτή, με αποτέλεσμα να οδηγηθεί 

στο συμπέρασμα ότι η χορηγηθείσα Προκαταβολή αποτελεί φορολογητέο 

εισόδημα. 

 

Συγκεκριμένα: 

 

1. Παραλείψατε να αναφερθείτε στους Πρόσθετους Πόρους που θέσπισε η ΑΤΕ, 

στις αρχές της δεκαετίας του ΄80, για την ενίσχυση της ασφαλιστικής δομής του 

ΕΛΕΜ, τα ίδια κεφάλαια του οποίου από 26,8 χιλ. Ευρώ  στις 31.12.1981, 

ανέρχονταν σε 137,8 εκατ. Ευρώ στις 31.12.2006. 

 

Το γεγονός αυτό αποδεικνύει ότι η χορηγηθείσα Προκαταβολή δεν προέρχεται 

από  εισφορές εργοδότη και ασφαλισμένου, αλλά από ΑΛΛΟΥΣ νόμιμους 

πόρους του ΕΛΕΜ. 

 

2. Παραλείψατε να αναφέρετε το γεγονός ότι, με τις σχετικές διατάξεις του Νόμου 

3522/2006, ο ΕΛΕΜ έπαυσε να παρέχει Κοινωνική Επικουρική Ασφάλιση καθώς 

επίσης ότι ΑΡΝΗΘΗΚΕ, τον Απρίλιο 2011, να αξιοποιήσει τη δυνατότητα που 

του παρείχε ο Νόμος 3371/2005  και η υπ’ αριθ. 2199/2010 Απόφαση της 

Ολομέλειας του ΣτΕ, ώστε να λειτουργήσει « σε καθαρά πλέον ιδιωτική βάση »  

παρέχοντας στους Συνταξιούχους του  «συμπληρωματική ιδιωτική επικούρηση», 

όπως ζητούσε και ο Σύλλογός μας, κάτι που ΟΥΔΕΠΟΤΕ πράξατε. 

 

3. Παραλείψατε να αναδείξετε την πλήρη εναρμόνιση του τροποποιημένου 

άρθρου 1 του Κανονισμού του ΕΛΕΜ, με τη διαζευκτική δυνατότητα που παρέχει 

το Β.Δ. της 15/20.5.1920, δυνατότητα πλήρως εναρμονισμένη, με τις επιταγές 

του άρθρου 11 της ΕΣΔΑ, το οποίο, στα πλαίσια της σωματειακής αυτονομίας, 

επικαλείται και το ΣτΕ, με την ως άνω Απόφασή του. 

 

Αποτέλεσμα της παράλειψης αυτής ήταν να μην καταστεί εξ’ αρχής σαφές στην 

ΑΑΔΕ, ότι, κατά την εκφρασμένη Βούληση των μελών του ΤΥΠΑΤΕ, η 

Προκαταβολή που χορηγήθηκε είναι μέρος μιας Εφάπαξ Παροχής. 
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[2] Από την άλλη πλευρά, ΣΙΩΠΗΣΑΤΕ και ΔΕΝ ΑΝΤΙΔΡΑΣΑΤΕ σε αβάσιμες 

παραδοχές των από 2.6.2016 έως 1.7.2016  απαντητικών εγγράφων της ΑΑΔΕ. 

 

Συγκεκριμένα: 

 

• ΄Εχετε αυταπόδεικτες ευθύνες, γιατί η ΑΑΔΕ υιοθέτησε πλήρως την ενημέρωσή 

σας, ότι πόροι του ΕΛΕΜ ήταν μόνο οι νόμιμες εισφορές εργοδότη και 

ασφαλισμένου και ότι ο ΕΛΕΜ λειτουργεί σε ιδιωτική βάση, για να παρέχει 

συμπληρωματική επικούρηση. 

 

• Ενώ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ότι, κατά το Νόμο 2238/1994 και το άρθρο 69 του ισχύ 

Νόμου έχοντος Οργανισμού της ΑΤΕ, οι νόμιμες εισφορές μας στο Ταμείο 

Πρόνοιας εξέπιπταν του ακαθαρίστου εισοδήματός μας  και ότι το Εφάπαξ 

Βοήθημα του Ταμείου αυτού ΔΕΝ ΦΟΡΟΛΟΓΕΙΤΑΙ, παρ’ όλα αυτά ουδόλως 

αντιδράσατε στην ως άνω, όλως αβάσιμη, αιτιολογία της ΑΑΔΕ. 

 

• Ενώ η ίδια η ΑΑΔΕ συνομολογεί ότι το ποσό που χορηγήθηκε το 2016 αποτελεί 

έκτακτο ΕΦΑΠΑΞ βοήθημα και ότι τα Εφάπαξ βοηθήματα ΔΕΝ 

φορολογούνται και στη συνέχεια, << αιτιολογεί >> ότι το Εφάπαξ του 2016 

πρέπει να φορολογηθεί ΔΙΟΤΙ: 

 

➢ ο ΕΛΕΜ είναι ΝΠΙΔ, 

 

➢ το Εφάπαξ αυτό είναι συνταξιοδοτικού τύπου παροχή,  

 

εσείς ΔΕΝ ΑΝΤΙΔΡΑΣΑΤΕ, παρά το γεγονός ότι ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ πολύ καλά ότι 

ΟΛΑ τα Αλληλοβοηθητικά Ταμεία είναι ΝΠΙΔ και  ότι τα  εφάπαξ που χορηγούν 

ΔΕΝ φορολογούνται. 

 

[3]  Αποτέλεσμα των παραλείψεών σας αυτών είναι ότι τα μέλη του Συλλόγου  μας, 

που δοκιμάζονται σκληρά από το σύνολο των μνημονιακών Νόμων, να 

κινδυνεύουν να υποστούν υπέρμετρη φορολόγηση, για μία εφάπαξ παροχή, την 

οποία ο Νόμος ρητά εξαιρεί από τη φορολογία εισοδήματος. 

 

[4] Για το λόγο αυτό σας καλούμε, έστω και στο και πέντε, να πράξετε το σωστό, 

αναφέροντας στην ΑΑΔΕ όλα τα πραγματικά περιστατικά και αντιλέγοντας σε 

κάποιες έστω από τις πλέον αβάσιμες δικαιολογίες που προβάλλονται στα 

έγγραφά της. 

 

[5] Με βάση τα παραπάνω, σας καθιστούμε αστικά υπεύθυνους για την όποια τυχόν 

ζημιά υποστούν τα μέλη μας εξ αιτίας των παραλείψεών σας αυτών που έχουν 

σαν αποτέλεσμα την αδικαιολόγητη μείωση του Εφάπαξ Βοηθήματός τους κατά 

20% που παρακρατήσατε και την περαιτέρω δραματική μείωση των εκ 

συντάξεων εισοδημάτων τους. 

 

 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Συντ/χων ΑΤΕ 

 

         Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                    Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 

 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  ΜΑΡΑΝΤΟΣ                        ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΜΑΛΑΜΗΣ 

 


