

 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
ΠΡΟΣ: Υπουργό Εθνικής  Άμυνας, κ. Νικόλαο Παναγιωτόπουλο 
 Υπουργό Οικονομικών κ. Χρήστο Σταικούρα 
 Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, κ. Κωστή Χατζηδάκη 
 Υφυπουργό  Εθνικής  Άμυνας, κ. Νικόλαο Χαρδαλιά 

Βουλευτές της Διαρκούς Επιτροπής Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών 
Υποθέσεων 

               Βουλευτές της Διαρκούς Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων 
               Γενικό Γραμματέα κ. Αντώνιο Οικονόμου 
 ΕΓΑ/ΓΕΕΘΑ - ΕΓΑ/ΓΕΣ - ΕΓΑ/ΓΕΝ - ΕΓΑ/ΓΕΑ 
 
ΚΟΙΝ :    Διευθυντή Στρατιωτικού Γραφείου κ. ΥΕΘΑ - ΥΦΕΘΑ 
              Νομικό Σύμβουλο κ. ΥΕΘΑ - ΥΦΕΘΑ 
              Στρατιωτικοί συντάκτες  
 

 
ΘΕΜΑ: 
 

Ανταποδοτικές  κρατήσεις υπέρ Μετοχικού Ταμείων ύψους 4% και 2% 
επί των πάσης φύσεως συμβάσεων προμηθειών / δαπανών Άμυνας – 
Ειδική Εισφορά Αλληλεγγύης 
 

 α.   Ν. 5481/1932 
β.   Α.Ν. 2141/1939 
γ.   Ν Δ. 3981/1959 
δ.   Ν.Δ. 398/1974 
ε.   Ν. 3986/2011 άρθρα 29, 38 §2α, β 
στ. Η από 18-05-2022 απάντηση κ. ΥΕΘΑ σε κοινοβουλευτική Ερώτηση  
ζ.   Ν 4972/2022 άρθρο 177 
 

 

          Αξιότιμοι κ.κ. Υπουργοί, Αξιότιμοι κ.κ. Βουλευτές της Διαρκούς 
Επιτροπής Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων, Αξιότιμοι κ.κ. 
Βουλευτές της Διαρκούς Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων, Αξιότιμε κ. 
Γενικέ Γραμματέα, Αξιότιμοι κ.κ. Αρχηγοί,  

 
                1. Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών - ΠΟΜΕΝΣ, 
εκφράζει τη δυσαρέσκεια και την σφοδρή αντίθεση της, στις ενέργειες που 
δρομολογούνται από κοινού και αλληλοσυμπληρωματικά από τα Υπουργεία 
Άμυνας, Οικονομικών, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και οι οποίες,  
κατατείνουν σε εισαγωγή τους στην ΒτΕ προς θέσπιση μιας σειράς νομοθετημάτων, 

Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών 

                               (Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ.)  
     member of 

Νόμιμα αναγνωρισμένη επαγγελματική Ομοσπονδία με την υπ’ 
αριθμ.16/2017 διαταγή του Ειρηνοδικείου Χαλανδρίου, 
καταχωρημένη στα βιβλία Ομοσπονδιών του Πρωτοδικείου 
Αθηνών με αριθμό μητρώου 844 και αριθμό βιβλίου 
συνδικαλιστικών οργανώσεων 6390.  
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τα οποία θα επιφέρουν ευθεία επίθεση στον μισθό των εν ενεργεία στρατιωτικών. 
Εντυπωσιάζει δε το γεγονός ότι όλα αυτά δρομολογούνται την στιγμή μάλιστα που 
πριν από λίγες εβδομάδες,  η ίδια η Κυβέρνηση, στην Διεθνή  Έκθεση 
Θεσσαλονίκης, δια στόματος  κυρίου Πρωθυπουργού, ρητά έκανε λόγο για 
επικείμενη νομοθετική αποκατάσταση, όχι όλων, αλλά έστω συγκεκριμένων  
αδικιών μισθολογικού ενδιαφέροντος προς όφελος των στελεχών των Ενόπλων 
Δυνάμεων.  

 
                2. Ωστόσο, η Κυβέρνηση, κινούμενη προπαρασκευαστικά σε μια 
διαφορετική ρότα, η οποία μοιάζει να ακολουθεί  αντισταθμιστική οικονομική 
πολιτική  έναντι των «παροχών» (στην πράξη δεδουλευμένα) που υποσχέθηκε, 
υιοθετεί  ή τουλάχιστον δρομολογεί μέτρα, με τα οποία, τεχνηέντως, με το ένα 
χέρι φέρεται να αποδίδει πόρους και με το άλλο χέρι να περικόπτει από τον 
υφιστάμενο μισθό των εν ενεργεία στελεχών των ΕΔ.  
            
                3. Ειδικότερα: 
 
               α. Παρότι εξαγγέλθηκε ότι η Ειδική Εισφορά Αλληλεγγύης, όπως αυτή  
εισήχθη «προσωρινά» με το (ε) σχετικό ήδη από το 2011, καταργείται εφεξής, για 
όλα τα εισοδήματα  που αποκτώνται από 1.1.2023 με το (ζ) σχετικό, με το άρθρο 12 
του υπό διαβούλευση σχεδίου νόμου του Υπουργείου  Εργασίας και Κοινωνικών 
Υποθέσεων, υπό τον τίτλο: Εξορθολογισμός ασφαλιστικής και συνταξιοδοτικής 
νομοθεσίας, ενίσχυση ευάλωτων κοινωνικών ομάδων και άλλες διατάξεις, 
εισάγεται ΚΑΤ’ ΕΞΑΙΡΕΣΗ ειδική  ρύθμιση με την οποία: 
 

«… Καθιερώνεται ειδική εισφορά του προσωπικού που είναι ασφαλισμένο 
στα Μετοχικά Ταμεία των Ενόπλων Δυνάμεων, η οποία υπολογίζεται σε ποσοστό 
ένα τοις εκατό (1%) επί των τακτικών αποδοχών και πρόσθετων αμοιβών και 
αποζημιώσεων του προσωπικού αυτού και αποδίδεται υπέρ των εν λόγω Ταμείων.»  

 
 Ενώ, λοιπόν,  φαίνεται ότι πόροι εξακολουθούν  να αντλούνται από τα ίδια τα 

εν ενεργεία  στελέχη, θα είκαζε κάνεις, ότι καλώς συμβαίνει, αφού αυτοί (οι πόροι) 
κατευθύνονται αυτή την φορά προς τα οικεία Μετοχικά Ταμεία και άρα στα πλαίσια 
της ανταποδοτικότητας θα τους λάβουν πίσω αναλόγως και επωφελώς ως 
μερίσματα. Η αλήθεια όμως είναι κάπως διαφορετική, καθώς το μεγαλύτερο μέρος  
της δεξαμενής των στελεχών θα έχει σχετικό και συγκρατημένα χαμηλό όφελος από 
αυτή την κράτηση, καθώς αφενός δεν υπάρχει κατοχυρωμένη συνταγματική 
ανταποδοτικότητα (επαφίεται απλώς στον Κοινό Νομοθέτη  και τον νόμο που αυτός 
κάθε φορά θα φέρει αναπροσαρμόζοντας τα μερίσματα), αφετέρου σε σχέδιο 
νόμου του ΥΠΕΘΑ, έτσι όπως αυτό ‘’διέρρευσε’’ την περασμένη άνοιξη, 
περιείχε μεροληπτική «πρόνοια»  αύξησης των μερισμάτων των αποστράτων 
βαθμού Συνταγματάρχη και αντιστοίχων και άνω, αλλά, Μ Ο Ν Ο αποφοίτων 
ΑΣΕΙ. 
 
 Αντιλαμβάνεται  λοιπόν κανείς ότι η συμπερίληψη της ανωτέρω 
μεροληπτικής πράξης, στο αναμενόμενο σχέδιο νόμου του ΥΠΕΘΑ, είναι τόσο 
άδικη όσο και προκλητική, εφόσον από το κοινό  ταμείο για ακόμα μια φορά θα 
επωφεληθούν δυσανάλογα και μη ανταποδοτικά οι απόστρατοι Ανώτατοι 



Αξιωματικοί σε βάρος των Ανωτέρων και Κατωτέρων Αξιωματικών  και 
Υπαξιωματικών  προέλευσης  ΑΣΣΥ, Εθελοντών, ΕΜΘ & ΕΠΟΠ, οι οποίοι, 
βεβαίως, δεν μνημονεύονταν ως λήπτες αντίστοιχης αύξησης.  
 
                β.  Εν μέσω διαδικασιών εξοπλισμών, τον Φεβρουάριο  του 2021, το 
Υπουργείο  Οικονομικών ζήτησε από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας να φέρει 
νομοθετική ρύθμιση με την οποία θα περικόπτονται οι ανταποδοτικές  κρατήσεις 
ύψους 4% και 2% επί των πάσης φύσεως συμβάσεων προμηθειών / δαπανών 
Άμυνας, όπως αυτές ισχύουν, δηλαδή, και κωδικοποιήθηκαν πολλές δεκαετίες πριν 
με τα (α), (β), (γ) & (δ) όμοια. 
 
             Ο εξαγγελθής δε στόχος από το Υπουργείο Οικονομικών επιδιώκει τα 
έσοδα των Μετοχικών Ταμείων  να μην ξεπεράσουν τον μέσο όρο των εσόδων τους 
της τελευταίας πενταετίας, προσαυξημένα κατά 50%. Αν αναλογιστεί όμως κανείς 
ότι την τελευταία πενταετία (προ Φεβρουαρίου 2021) δεν υπήρξαν αξιοσημείωτοι 
εξοπλισμοί, αντιλαμβάνεται ότι θα παραμείνουν σχεδόν  μηδενικά τα έσοδα των 
Μετοχικών Ταμείων. 
 Το Υπουργείο Άμυνας, μέσω του πολιτικού  του προϊστάμενου, απάντησε 
προσφάτως σε ερώτηση βουλευτών  του ΚΚΕ στην ΒτΕ ότι από την σχετική 
μελλοντική ρύθμιση θα προκύψουν: «… σημαντική εξοικονόμηση πόρων προς 
όφελος μελλοντικών εξοπλιστικών προγραμμάτων του ΥΠΕΘΑ ...» «… 
διαχρονική διασφάλιση των υφιστάμενων πόρων των Μετοχικών Ταμείων 
και των Ειδικών  Λογαριασμών (με απώτερο στόχο) την εξασφάλιση της 
δυνατότητάς των, στο άμεσο μέλλον, να χορηγήσουν έγκαιρα τις παροχές 
τους χωρίς κίνδυνο για την βιωσιμότητά τους».  
 
 Βεβαίως, η δήλωση αυτή αγνοεί επιμελώς ότι πάντοτε στους εξοπλισμούς οι 
προβλεπόμενες κρατήσεις αποδίδονταν όσο μεγάλες ή μικρές κι αν ήταν οι 
εξοπλιστικές προμήθειες, γιατί τα Μετοχικά Ταμεία αφενός  είναι 
αυτοχρηματοδοτούμενα, αφετέρου δεν απολαμβάνουν την πρόβλεψη ειδικού 
πόρου εργοδοτικής εισφοράς  ύψους 3%, καταβαλλόμενο εν προκειμένω  από το 
Δημόσιο,  όπως συμβαίνει με άλλα Ταμεία.  
 
                 4. Επιπρόσθετα έχουν αποκλειστεί τα Μετοχικά μας Ταμεία, από την 
θεσμοθέτηση Επικουρικής Ασφάλισης, η οποία ισχύει για όλους τους υπόλοιπους 
ασφαλισμένους πλην Στρατιωτικών, και προφανώς για να παραμένουν τα οικεία 
Ταμεία βιώσιμα θα πρέπει όχι απλά να διατηρηθούν  οι σχετικές πρόνοιες 
(κρατήσεις 4% & 2%) αλλά και να ενισχυθούν αυτές.  

 
      Το πώς επιτυγχάνεται  η διαχρονική διασφάλιση  πόρων των 

Ταμείων με την υιοθέτηση της σχετικής πρότασης περικοπών στα έσοδα τους 
χωρίς παράλληλη ισοδύναμη πρόβλεψη εσόδων, όπως δήλωσε ο κύριος Υπουργός 
Άμυνας, είναι ένα λογιστικό άλμα το οποίο  δεν μπορούμε να προσπεράσουμε 
ανυποψίαστοι, καθώς, οφθαλμοφανώς συνδέεται  με την σύγχρονη πρόθεση 
άντλησης πόρων του 1% υπέρ των Μετοχικών  Ταμείων από  τα εν Ενεργεία  
Στελέχη.  

 



                5. Τα ανωτέρω δείχνουν  ότι τα Υπουργεία Άμυνας, Οικονομικών, 
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων έχοντας λάβει συγκεκριμένες αποφάσεις  
που ισοδυναμούν  με ευθεία επίθεση στα Μετοχικά μας Ταμεία, επιχειρούν να 
μετακυλήσουν αν όχι ισοδύναμη  τουλάχιστον  μερική αναπλήρωση πόρων,  με 
επιπλέον κρατήσεις σε βάρος των εν ενεργεία ασφαλισμένων των Μετοχικών  
Ταμείων 
 

         Αξιότιμοι κ.κ. Υπουργοί, Αξιότιμοι κ.κ. Βουλευτές της Διαρκούς 
Επιτροπής Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων, Αξιότιμοι κ.κ. 
Βουλευτές της Διαρκούς Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων, Αξιότιμε κ. 
Γενικέ Γραμματέα, Αξιότιμοι κ.κ. Αρχηγοί,  
 

      6.  Σε μια εποχή ιδιαίτερων και παρατεταμένων προκλήσεων στα εθνικά 
θέματα, όπου το προσωπικό  των Ενόπλων  Δυνάμεων  θα έπρεπε να είναι 
προσηλωμένο και απερίσπαστο στο καθήκον, θα περίμενε κανείς η ασφαλιστική 
αλλά και η μισθολογική αντιμετώπιση  του προσωπικού να ήταν άρτια, στοχευμένη 
και κυρίως σταθερή, προκειμένου να εξακολουθεί η δικαιολογημένη εμπιστοσύνη 
στη Δημόσια Διοίκηση  και να παραμένει το ηθικό του υψηλό  και ακμαίο, χάριν της 
αναγκαίας ετοιμότητας που επιτάσσει  η ασφάλεια της Πατρίδας και του Έθνους  
μας.  Αντ’ αυτού, το προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων  ομοιάζει συγχυσμένο 
από τις πολλές και αλλότριες ως προς τα καθήκοντα του απασχολήσεις ενώ έχει 
απογοητευτεί  από την επί μακρόν κυβερνητική αδιαφορία για την εισοδηματική και 
ασφαλιστική  του ένδεια και εν γένει αστάθεια που βιώνει αυτό και η οικογένεια του.  

 
     7. Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών - ΠΟΜΕΝΣ, καλεί 

την Πολιτική Ηγεσία να αναγνωρίσει τις υπερδεκαετείς ασφαλιστικές αστοχίες  
παρελθόντων Κυβερνήσεων, οι οποίες, εξαθλίωσαν τα Μετοχικά Ταμεία, να μάθει 
από τα λάθη τους, να φερθεί  έντιμα στο προσωπικό  των Ενόπλων Δυνάμεων και 
αν δεν μπορεί πρόσκαιρα να βελτιώσει  τις συνθήκες διαβίωσης  του, τουλάχιστον 
να μην θέσει σε ισχύ νέες αρνητικά διακείμενες νομοθετικές πρωτοβουλίες, εν 
δυνάμει  πηγές ηθικού και οικονομικού  μαρασμού του. Για το λόγω αυτό: 
 
                α. Αντιτίθεται στην πρόσθετη περικοπή του 1% υπέρ των Μετοχικών 
Ταμείων, καλώντας δε να αφαιρεθεί οριστικά η σχετική ρύθμιση από το σχέδιο 
νόμου του Υπουργείου  Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων  

 
                β. Καλεί τα Υπουργεία  Άμυνας και Οικονομικών να πάψουν κάθε  
σχεδιασμό απομείωσης των κρατήσεων του 4% και 2%  επί των πάσης φύσεως 
συμβάσεων προμηθειών / δαπανών υπέρ Άμυνας, θυμίζοντας τους ότι τα Ταμεία 
μας είναι αυτοχρηματοδοτούμενα και δεν χαίρουν κρατικής ενίσχυσης,  μήτε 
προβλέπεται υποκατάσταση τους από Επικουρικό Ταμείο  όπως προβλέπεται για 
άλλες κατηγορίες ασφαλισμένων  

 
γ. Καλεί τα Υπουργεία αναφοράς, όταν πρόκειται για ασφαλιστικές 

ρυθμίσεις, να απέχουν  από ενέργειες  οι οποίες δεν αντιμετωπίζουν ισότιμα, το 
προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων, να μην το διακρίνουν σε δικαιούχους 
Ανώτατους και μη δικαιούχους Κατώτερους, καθώς τα Ταμεία  στηρίζονται από 
όλους και κάθε πρόθεση εισαγωγής διακριτής ρύθμισης η οποία ενισχύει τα 



μερίσματα σε συγκεκριμένη βαθμίδα σε βάρος άλλης η οποία αγνοείται 
απροκάλυπτα,  αποτελεί πρόκληση και αιτία διχασμού του προσωπικού.  
 

     8. Εισηγητής θέματος, Τομεάρχης Μέριμνας Προσωπικού 
Ανθυποπλοίαρχος (Ε) Γεώργιος Λέντζιος, τηλέφ. 6958471300.   

 
                9. Χειριστής θέματος, Αντιπρόεδρος Μέριμνας Προσωπικού: 
Αντισμήναρχος (ΤΣΕ) Νικόλαος Παναγιωτίδης, τηλέφ. 6983 503377.                 

                                               
Μετά τιμής 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο 
 

Ο Πρόεδρος Ο Γενικός Γραμματέας 
 

Δημήτριος Ρώτας 
Ασμχος (ΥΔΚ) 

Γεώργιος Θεοδώρου 
Τχης (ΠΖ) 

 

 


