Ένωση Στρατιωτικών Περιφερειακής Ενότητας Λέσβου
(Ε.Σ.ΠΕ.Ε.ΛΕΣ.)
Νόμιμα αναγνωρισμένο σωματείο με την υπ.’ αριθμ. 28/2019 Διαταγή
του Ειρηνοδικείου Μυτιλήνης, καταχωρημένη στο αναγνωρισθέντων
Βιβλίων σωματείων του Πρωτοδικείου Μυτιλήνης με αύξοντα αριθμό
μητρώου 1403 / 2019. ΑΦΜ. 996959535 Δ.Ο.Υ. Μυτιλήνης.
Ηλεκτρονική διεύθυνση:www.espeeles.gr Email:espeeles@gmail.com

Αρ. Πρωτοκ.: 24 / 2020
Μυτιλήνη, 02 Ιουνίου 2020

ΠΡΟΣ : Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών (Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ)
ΚΟΙΝ : Ε.Σ.ΠΕ.Ε.ΛΕΣ.
ΘΕΜΑ : Προϋποθέσεις Χορήγησης Βοηθήματος Οικογενειακής Επαγγελματικής
Αυτοτέλειας (ΒΟΕΑ) και Άδικη Καταβολή Β.Μ για Αναγνώριση Γάμου
ΣΧΕΤ : α. Ν.1329/1983 (ΦΕΚ 25/Α /18-8-1983)
β. Φ.951/360/Σ.431347/15-02- 1984/Απόφαση κ. ΥΕΘΑ ΦΕΚ Β΄74 1984
γ. Φ.951.1/32/310287/Σ.630/31 Ιαν 2002/ΚΥΑ Υπουργών Οικονομικών
και κ ΥΕΘΑ (ΦΕΚ Β΄ 210)
δ. Φ.951.1/120/875101/Σ.5291/2010/ΚΥΑ Υπουργών Οικονομικών και κ
ΥΕΘΑ (ΦΕΚ Β΄ 1357)

ε. Ν.3036/2002 (ΦΕΚ 171/Α )
στ. ΠαΔ 4-1/1995/ΓΕΕΘΑ
ζ. Υπ΄ Αριθμόν Πρωτ. 25/07 Δεκ 19/Ε.Σ.ΠΕ.Ε.ΛΕΣ.
1. Σε συνέχεια του (ζ) σχετικού εγγράφου της Ένωσης Στρατιωτικών
Περιφερειακής Ενότητας Λέσβου – ΕΣΠΕΕΛΕΣ, σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα
με το (β) όμοιο όπως τροποποιήθηκε με το (γ) σχετικό, τα παιδιά των Μετόχων και
Μερισματούχων των Μετοχικών Ταμείων των Ε.Δ. δικαιούνται Βοήθημα
Επαγγελματικής – Οικογενειακής Αυτοτέλειας (ΒΟΕΑ) και για το λόγο αυτό
παρακρατείται από τους δικαιούχους υποχρεωτικά μηνιαία κράτηση υπέρ του
Ταμείου, σε ποσοστό 2% για κάθε παιδί επί των αποδοχών των Μετόχων. Η
κράτηση αυτή αρχίζει από την πρώτη του επόμενου μήνα γέννησης και τελειώνει
στο τέλος του μήνα που συμπληρώνονται οι προϋποθέσεις για την καταβολή του
βοηθήματος, που μέχρι και το τέλος του 2009 ήταν:
α. με τη τέλεση γάμου
του

30ου

β. με την ενηλικίωση (18 ετών) του τέκνου και μέχρι συμπληρώσεως
έτους.
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2. Με το (δ) σχετικό επήλθε τροποποίηση των παραγράφων 1 και 2 του
άρθρου 3 του (β) όμοιου ως προς τις προϋποθέσεις καταβολής του βοηθήματος με
αποτέλεσμα πλέον των άλλων…….η ηλικία καταβολής του επιδόματος να αυξηθεί
από τα 18 στα 25 έτη. Η Παρούσα τροποποίηση η οποία ήταν και επακόλουθο
των μνημονίων, επιδείνωσε ακόμη περισσότερο την ήδη βεβαρημένη οικονομική
κατάσταση που βρίσκονται τα στελέχη καθώς η πλειοψηφία αυτών
χρησιμοποιούσαν το βοήθημα για τις σπουδές των παιδιών τους ή για να
ανταπεξέλθουν στα έξοδα της θητείας (για τους άρρενες).
3. Συναφώς η επαναφορά της καταβολής του ΒΟΕΑ στα 18 έτη από τα 25
που είναι σήμερα, κρίνεται αναγκαία και επιτακτική καθώς:
α. Πρέπει να δίδεται το δικαίωμα επιλογής στο Μέτοχο - Μερισματούχο
να αποφασίζει ο ίδιος πότε θα χρησιμοποιήσει τα χρήματα που έχει αποταμιεύσει
για τα τέκνα του καθώς πρόκειται για δικά του χρήματα και η απόδοση τους δεν
επιβαρύνει τον προϋπολογισμό του Κράτους ούτε του ΥΕΘΑ καθώς είναι χρήματα
που παρακρατούν κάθε μήνα για το σκοπό αυτό από τις μηνιαίες αποδοχές του.
β. Το βοήθημα πρέπει να δίδεται στα τέκνα όταν υπάρχει πραγματική
ανάγκη με αυξημένες οικονομικές απαιτήσεις για την οικογένεια και τέτοιες
κρίνονται η υποχρέωση σπουδών σε ΑΕΙ - ΤΕΙ ή θητείας μακριά από τον τόπο
μόνιμης κατοικίας του.
4. Στα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων επιβάλλονται και άλλες άδικες
κατά την άποψη μας οικονομικές επιβαρύνσεις από τα Μετοχικά τους Ταμεία,
επιβαρύνσεις τις οποίες δεν συναντώνται σε κανένα άλλο κλάδο ή κατηγορία
εργαζομένων του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα.
5. Όπως καθορίζει το (στ) σχετικό οι στρατιωτικοί όλων των κλάδων των
Ενόπλων Δυνάμεων είναι υποχρεωμένοι με την τέλεση του γάμου τους να
καταβάλουν ένα βασικό μισθό στο Μετοχικό τους Ταμείο ώστε να υπάρχει μετοχική
σχέση και να ενεργοποιηθεί η ατομική οικογενειακή μερίδα τους.
6. Από τις 22 Ιουλ 2002 με το (ε) όμοιο καταργήθηκε η καταβολή ενός
βασικού μισθού μόνο για τα στελέχη του Στρατού Ξηράς (δεν ισχύει για την Π.Α
και το Π.Ν που συνεχίζεται κανονικά έως και σήμερα) χωρίς όμως να έχει
αναδρομική ισχύ, με αποτέλεσμα όσοι τέλεσαν γάμο πριν τις 22 Ιουλ 2002 να
υποχρεούνται στην καταβολή ενός Βασικού Μισθού.
7. Το παράδοξο είναι ότι ενώ όλοι οι στρατιωτικοί ανήκουν στο ίδιο
Υπουργείο (ΥΠΕΘΑ) με κοινό εργοδότη, έχουν διαφορετικές υποχρεώσεις έναντι
των Μετοχικών τους ταμείων καθώς η καταβολή ενός Βασικού Μισθού έχει
καταργηθεί μεν για τον Στρατό Ξηράς από τις 22 Ιουλίου 2002, εξακολουθεί όμως
να είναι σε ισχύ και καταβάλλεται κανονικά μέχρι σήμερα από τα στελέχη της
Πολεμικής Αεροπορίας και του Πολεμικού Ναυτικού.
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8. Η καταβολή ενός βασικού μισθού για την αναγνώριση του Γάμου είναι
άδικη και πρέπει να καταργηθεί στα πλαίσια της ισονομίας από όλα τα Μετοχικά
Ταμεία, καθώς αφενός έχει καταργηθεί για τα στελέχη του Στρατού Ξηράς και
αφετέρου δεν υπάρχει αντίστοιχη υποχρέωση πουθενά στο Δημόσιο – Ιδιωτικό
τομέα. Τονίζεται ότι ο Βασικός μισθός αυτών των κατηγοριών κυμαίνεται από
1.500,00 - 2.000,00 € καθώς για την αναγνώριση καταβάλλεται ο τρέχων Β.Μ. και
τα στελέχη που αφορά είναι ήδη σε υψηλά κλιμάκια μισθοδοσίας λόγω των
αρκετών χρόνων υπηρεσίας.
9. Παρακαλούμε την Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών
(Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ.) να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες προς τους αρμόδιους φορείς,
θέτοντας τα παραπάνω θέματα σε άμεση προτεραιότητα, καθώς η χορήγηση του
ΒΟΕΑ στην ηλικία των 18 ετών σε τέκνα που φοιτούν σε ΑΕΙ μακριά από το
τόπο μόνιμης κατοικίας τους και η κατάργηση του αναχρονιστικού μέτρου της
καταβολής ενός βασικού μισθού για αναγνώριση γάμου αφορά αρκετά στελέχη
όλων των κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων και η επίλυση τους θα επιφέρει τόσο
το αίσθημα της ισονομίας και δικαιοσύνης όσο και οικονομική ελάφρυνση

Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Πρόεδρος
Χαραλαμπέλλης Ευστράτιος
Υπλγός (ΤΔ)
6984892582

Γεν. Γραμματέας
Θεόδωρος Κουτσίδης
Τχης (ΑΠΒ)
6944055135
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