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Αθήνα, 24 Νοεμβρίου 2022 
 

Οδηγίες για τη διαδικασία καταβολής έκτακτων εισφορών  

Κλάδου Συνταξιοδοτικών Παροχών του ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ για το έτος 2022 

 
Αγαπητή/έ Ασφαλισμένη/ε, 
 
Καθώς πλησιάζει το κλείσιμο του έτους 2022, θα θέλαμε να ενημερώσουμε τα μέλη 
που είναι εγγεγραμμένα στον Κλάδο Συνταξιοδοτικών Παροχών του Ταμείου και 
ενδιαφέρονται για την καταβολή έκτακτης εισφοράς στον εν λόγω κλάδο, για ορισμένα 
διαδικαστικά θέματα: 
 
1. Τα ενδιαφερόμενα μέλη θα πρέπει να εκτυπώσουν από την ιστοσελίδα του Ταμείου 
την Αίτηση Έκτακτης Εισφοράς1, να την συμπληρώσουν καταχωρώντας το ποσό 
έκτακτης εισφοράς που επιθυμούν να καταβάλλουν στον Κλάδο Συνταξιοδοτικών 
Παροχών, να την σκανάρουν και να την υποβάλλουν ηλεκτρονικά μέχρι τη Δευτέρα 
19 Δεκεμβρίου 2022 στο email του Ταμείου: info@teaypoik.gr. 
 
2. Όλες οι αιτήσεις έκτακτης εισφοράς θα εγκριθούν στο τελευταίο Δ.Σ. του Ταμείου 
για το 2022 που θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 19 Δεκεμβρίου 2022. Τα 
ασφαλισμένα μέλη του Κλάδου Συνταξιοδοτικών Παροχών που υπέβαλλαν εγκαίρως 
αίτηση μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία θα λάβουν αυθημερόν επιβεβαιωτικό 
ηλεκτρονικό μήνυμα (e-mail) έγκρισης του αιτήματος τους από το Ταμείο. 

 
3. Στη συνέχεια, τα μέλη θα πρέπει εντός των επομένων 8 εργάσιμων ημερών μέχρι την 
Παρασκευή 30 Δεκεμβρίου 2022 να πραγματοποιήσουν την ηλεκτρονική πληρωμή του  

 
 

                                                           
1Αίτηση Έκτακτης Εισφοράς: https://teaypoik.gr/wp-
content/uploads/2021/11/%CE%91%CE%AF%CF%84%CE%B7%CF%83%CE%B7-
%CE%88%CE%BA%CF%84%CE%B1%CE%BA%CF%84%CE%B7%CF%82-
%CE%95%CE%B9%CF%83%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82-%CE%A4%CE%95%CE%91-
%CE%A5%CE%A0%CE%9F%CE%99%CE%9A_update.pdf) 
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ποσού της έκτακτης εισφοράς τους από τον προσωπικό τραπεζικό τους λογαριασμό 
στον τραπεζικό λογαριασμό του ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ2. 
 
 
4.Πολύ σημαντικό στοιχείο της διαδικασίας πληρωμής των έκτακτων εισφορών είναι η 
αναγραφή στο τραπεζικό καταθετήριο της αιτιολογίας του εμβάσματος και 
των στοιχείων του καταθέτη. Προς τον σκοπό αυτό, συνιστάται στα ασφαλισμένα μας 
μέλη να αναγράφουν στο καταθετήριο της τράπεζάς τους το εξής σχόλιο: 
"ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ-ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΙΣΦΟΡΑ". 
 
 
ΠΡΟΣΟΧΗ: Υπογραμμίζεται ότι βάσει του ισχύοντος Καταστατικού του Ταμείου, οι 
έκτακτες εισφορές των ασφαλισμένων μελών του Κλάδου Συνταξιοδοτικών Παροχών 
του Ταμείου καταβάλλονται από τα ίδια τα μέλη διατραπεζικά.  Δηλαδή, τα ποσά των 
έκτακτων εισφορών δεν παρακρατούνται από την μισθοδοσία των ασφαλισμένων 
μελών, όπως συμβαίνει με την παρακράτηση των τακτικών μηνιαίων εισφορών, αλλά 
καταβάλλονται ατομικά από τον τραπεζικό τους λογαριασμό στον τραπεζικό 
λογαριασμό του ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ. Υπενθυμίζεται επιπλέον, ότι τα ποσά των έκτακτων 
εισφορών που καταβάλλουν ετησίως τα μέλη του Ταμείου στον Κλάδο 
Συνταξιοδοτικών Παροχών τυγχάνουν και αυτά της προβλεπόμενης έκπτωσης φόρου 
και δηλώνονται ξεχωριστά στην ετήσια ατομική Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος στον 
Κωδικό 351 του εντύπου Ε1 και το Ταμείο χορηγεί στα μέλη ξεχωριστή βεβαίωση 
καταβολής ετήσιων έκτακτων εισφορών. 
 

                     Για το Διοικητικό Συμβούλιο 

 
                                Ο Πρόεδρος                    Ο Αντιπρόεδρος 

 

 

    Χρήστος Π. Νούνης                         Άγγελος Τζανετάτος 

 

 

                                                           
2Αριθμός Τραπεζικού Λογαριασμού ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ στην Εurobank: 
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