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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Νο 30 
 

ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΕΦ ΑΠΑΞ ΒΟΗΘΗΜΑΤΟΣ 
 

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,  
 

 Ο κ. Διοικητής όπως είχε υποσχεθεί στο αίτημα του Συλλόγου Συνταξιούχων για την 

χορήγηση Δώρου Χριστουγέννων (Ανακοίνωση Νο.29/22.12.2016) απάντησε άμεσα. Η απάντηση 

δόθηκε την Παρασκευή 23/12/2016 μία ημέρα μετά τη συνάντηση των εκπροσώπων του Σ.Σ.Τ.Ε. 

μαζί του. Η άποψή του ήταν ότι «… λόγω των τελευταίων εξελίξεων θα πρέπει σε αυτή τη φάση να 

ακολουθήσουμε την πρόβλεψη του άρθρου 65 Ν.4445/19.12.2016 που ψηφίστηκε πρόσφατα από την 

βουλή και που προέβλεπε το εφάπαξ βοήθημα στους χαμηλοσυνταξιούχους..».  

 Η ΤτΕ απεδέχθη το διευρυμένο αριθμό δικαιούχων (υπολογισμό κύριας σύνταξης) και 817 

χαμηλοσυνταξιούχοι θα πάρουν το έκτακτο εφάπαξ βοήθημα που θα κυμανθεί ανάλογα του ύψους 

των συνταξίμων αποδοχών τους με ελάχιστο ποσό καταβολής τα 300 ευρώ. 

 Στις 27/12/2016 πληροφορηθήκαμε ότι η Η.ΔΙ.Κ.Α. πίστωσε στην Ε.Τ.Ε. το εφάπαξ βοήθημα 

στους χαμηλοσυνταξιούχους συναδέλφους μας που το δικαιούνται. 

 Η πληρωμή θα γίνει διαμέσου της Ε.Τ.Ε., με την  φυσική παρουσία τους στην Εθνική   

Τράπεζα  (με την ταυτότητά τους, το φορολογικό τους μητρώο και τον ΑΜΚΑ). Για μεν τους 

συνταξιούχους που τηρούν λογ/σμό στην ΕΤΕ η πληρωμή θα γίνει με πίστωση του λογαριασμού 

τους, για δε τους υπόλοιπους η πληρωμή θα γίνει με έκδοση ΑΝΕΞΟΔΗΣ τραπεζικής επιταγής την 

οποία  θα πρέπει να την καταθέσουν  στην τράπεζα όπου τηρούν λογαριασμό. 

 

Ο Σύλλογος Συνταξιούχων σχετικά με το θέμα του Δώρου και ιδιαίτερα στο ΜΕΡΙΣΜΑ το έχει 

διεκδικήσει σ΄ όλα τα υπομνήματα που έχουν αποσταλεί στον κ. Διοικητή μετά το Ιούνιο του 2015. Ο 

νόμος 4093/12 που προέβλεπε ρητά την περικοπή του σχετικού δώρου έχει ήδη κριθεί παράνομος και 

αντισυνταγματικός. 

Ακόμη και σε προηγούμενη συνάντηση (24/10/2016), μεταξύ του κ. Διοικητή και των εκπροσώπων 

μας,  ετέθη εκ νέου το σχετικό θέμα και κυκλοφόρησε ανακοίνωση (Νο 27/25.10.2016). Για τον 

Σύλλογο μας η εκκρεμότητα  της καταβολής   του Δώρου στο Μέρισμα δεν έχει κλείσει, θα 

καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για την εκπλήρωση του δίκαιου αιτήματος. 

 

 

Ευχόμαστε σε όλους τους συνταξιούχους  

και στις οικογένειες τους ευτυχισμένο το Νέο Έτος 

Ο Πρόεδρος Η Γεν. Γραμματέας 

Ιωάννης Γοζαδίνος Ελένη Κλητοράκη – Πούλια 

 


