
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
                                           

 
 
       Αρ. Πρωτοκόλλου: 214/2019 
 
 
 
ΠΡΟΣ: ΜΤΣ – ΜΤΝ - ΜΤΑ 
 

ΚΟΙΝ : Υπουργό Εθνικής Άμυνας κ. Νικόλαο Παναγιωτόπουλο 

                 Υφυπουργό Εθνικής Άμυνας κ. Αλκιβιάδη Στεφανή 
                 Γενικό Γραμματέα κ. Αντώνιο Οικονόμου 
 
 

ΘΕΜΑ:   Καταβολή έκτακτου επιδόματος 
 

 
 
 Αξιότιμοι κύριοι Πρόεδροι και μέλη των ΔΣ των Μετοχικών Ταμείων ΜΤΣ-
ΜΤΝ-ΜΤΑ, 
 

 Μετά την πληροφόρηση που είχαμε, η οποία δυστυχώς δείχνει να  
επιβεβαιώνεται με χθεσινά δημοσιεύματα του Ημερήσιου Τύπου διαπιστώνουμε την 
πρόθεση των Διοικήσεων των Ταμείων να προβούν στην καταβολή εκτάκτου 
επιδόματος αγνώστου ύψους στους μερισματούχους – αποστράτους. 
 

 Χωρίς να επιθυμούμε την δημιουργία κοινωνικού αυτοματισμού σε βάρος των 
πρώην συναδέλφων μας αποστράτων στρατιωτικών οφείλουμε να αναρωτηθούμε: 
 

 - Είναι τόσο εύρωστα τα Ταμεία μας ώστε να δύνανται να προβούν σε 
τέτοιου είδους και αγνώστου ύψους εκταμιεύσεις – χαριστικές παροχές; 
 

 - Σε ποια μελέτη βιωσιμότητας και σε ποιόν προϋπολογισμό έχει 
προβλεφθεί η  αγνώστου ύψους παροχή; Ακούγεται ότι θα βαρύνει τα Ταμεία περίπου 
10.000.000 ευρώ.   
 

 

 - Ποιος ο σκοπός χορήγησης του εκτάκτου επιδόματος; 
          
 Κύριοι είναι γνωστές οι δυσκολίες που κλήθηκαν να αντιμετωπίσουν τα 
τελευταία έτη τα Μετοχικά μας Ταμεία. Περιερχόμενα σε δυσμενή οικονομική 
κατάσταση και αντιμέτωπα με τη λαίλαπα που «σάρωσε» τα αποθεματικά της 
Τραπέζης της Ελλάδος, προέβησαν σε επιβολή περικοπών και εφαρμογή μέτρων που 
θα βοηθούσαν στην εξυγίανσή τους.  Παράλληλα δεν πρέπει να ξεφύγει της προσοχής 
μας το τεράστιο χρέος που δημιούργησαν ανάλογες αλόγιστες παροχές στο ΜΤΣ. 
Άλλαξε κάτι; 
 

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.  

Ηλεκτρονική διεύθυνση: www.pomens.gr – facebook ΠΟΜΕΝΣ  

 Email: info@pomens.gr 

Αθήνα, 30 Οκτωβρίου 2019 

http://www.pomens.gr/


 

 

 

 Η ΠΟΜΕΝΣ εκπροσωπώντας το σύνολο των εν ενεργεία στρατιωτικών έχει 
επανειλημμένα ζητήσει την ενημέρωση της επί των θεμάτων και της κατάστασης των 
Ταμείων και έχει απαιτήσει την εφαρμογή του νόμου που προβλέπει της συμμετοχή της 
μέσω εκπροσώπου στα ΔΣ των Ταμείων. Η λήψη τέτοιων αποφάσεων εν αγνοία της 
Ομοσπονδίας, μας βάζει σε σκέψεις για τον λόγο της μη εφαρμογής του νόμου.   
 

 Κύριοι Πρόεδροι και μέλη των ΔΣ των Ταμείων η διασφάλιση της βιωσιμότητάς 
και η σωστή διαχείριση της περιουσίας των Ταμείων μας, είναι  ζωτικής σημασίας 
υπόθεση που αφορά το σύνολο των στελεχών, αποτελεί αναμφίβολα υποχρέωση των 
προσώπων που ηγούνται και διοικούν τα Ταμεία, και η όποια βαρύνουσα απόφαση 
τους θα πρέπει να λαμβάνεται με αίσθημα συνείδησης και ευθύνης απέναντι στις 
νεότερες γενιές. 
 

 Η ΠΟΜΕΝΣ  μέχρι σήμερα δεν θέλησε να δημιουργήσει τετελεσμένα στην 
διαδικασία λήψης Αποφάσεων των Ταμείων παρόλη της απροθυμία των Διοικήσεων 
τους να προβούν έστω και σε ενημέρωση της Ομοσπονδίας επί της καταστάσεως των 
Ταμείων, παρότι το έκαναν προθύμως σε άλλους φορείς ΜΗ ΘΕΣΜΙΚΟΥΣ.  Θα 
πρέπει όμως να γίνει κατανοητό ότι ασκώντας τον θεσμικό της ρόλο οφείλει να 
προστατέψει την περιουσία και τα δικαιώματα των εν ενεργεία στρατιωτικών.   
 

 Σε μια εποχή που μειώνεται η οροφή των στρατιωτικών – ασφαλισμένων κατά 
30% αναρωτιέται κανείς πως μιλάμε για περίσσευμα που μπορεί να μοιρασθεί χωρίς 
καμιά ΜΕΛΕΤΗ ή προϋπολογισμό. 
 

 Η ΠΟΜΕΝΣ δίνει αγώνα να διευθετηθεί η αδικία που έγινε σε βάρος μεγάλου 
αριθμού στρατιωτικών προερχομένων του θεσμού ΕΜΘ, των οποίων η παρακράτηση 
υπέρ επικουρικού  Ταμείου, κατά την πρώτη πενταετία της εργασίας τους, αποδόθηκε 
αναίτια στα Ταμεία ως κοινωνικός πόρος και όχι στους ίδιους με αποτέλεσμα να 
κληθούν να πληρώσουν διπλές εισφορές χωρίς  αντίστοιχη ανταπόδοση. Αναρωτιέται 
κανείς πως βλέπουν τα Ταμεία την “ευρωστία τους” όταν έχουν εγγράψει ως κοινωνικό 
πόρο χρήματα συναδέλφων. 
 

 Εξάλλου, αναλύοντας περαιτέρω την κατάσταση των Ταμείων μας στην 
ΠΟΜΕΝΣ αναρωτιόμαστε για τις επενδύσεις που έχουν κάνει τα Ταμεία μας ώστε να 
έχουν την δυνατότητα να δίνουν ανάλογα μερίσματα και μετά από 10, 20, 30 χρόνια. Τι 
πήρε το ΜΤΑ από την FRAPORT;  Τι έγινε με την μείωση του μισθώματος κατά 70% 
του φιλέτου του ΜΤΣ και άλλα πολλά που αφορούν την αποτελεσματικότητα 
εκμετάλλευσης της περιουσίας των Ταμείων ώστε να έχουν την δυνατότητα να 
μοιράζουν έκτακτα επιδόματα; 
 

 Επαναλαμβάνουμε, χωρίς να θέλουμε να μπει το σαράκι του κοινωνικού 
αυτοματισμού μεταξύ εν ενεργεία και αποστράτων εδώ τίθεται το θέμα από ποια  
επένδυση προκύπτουν τα περισσεύματα της ευρωστίας των Ταμείων μας αν όχι από 
τις εισφορές που καταβάλουμε οι εν ενεργεία γιατί αν ισχύει αυτό τότε το λογικότερο θα 
ήταν να μειωθούν οι εισφορές των εν ενεργεία και όχι να δοθούν  έκτακτα επιδόματα.    
 

 Για όλους τους παραπάνω λόγους η ΠΟΜΕΝΣ ζητά: 
 

        Να μας αποστείλετε προς ενημέρωση των μελών μας πλήρη πρακτικά των 
Διοικητικών Συμβουλίων που αποφάσισαν την χορήγηση των έκτακτων επιδομάτων. 
 

       Επίσης  να ανακαλέσετε με αντίστοιχες αποφάσεις των ΔΣ την καταβολή 
των έκτακτων επιδομάτων αν δεν προηγηθούν τα προβλεπόμενα εκ του νόμου 



 

 

(Μελέτη βιωσιμότητας, προϋπολογισμός, Απόφαση ΔΣ που θα συμμετέχει 
εκπρόσωπος της ΠΟΜΕΝΣ).   
 

      Άμεση ενημέρωση της Ομοσπονδίας για την κατάσταση των Μετοχικών 
Ταμείων βάση επίσημων εκθέσεων και μελετών. 
 

 Κύριε Υπουργέ, κ.Υφυπουργέ, κ. Γεν. Γραμματέα, παρακαλούμε για την 
θεσμική σας παρέμβαση ώστε να σωθεί το κύρος των Ταμείων μας απέναντι στα 
μάτια όλων των εν ενεργεία συναδέλφων που αυτή την στιγμή αναρωτιούνται 
αν κάποιοι με τα δικά τους χρήματα κάνουν πολιτική. 
 
                           

                                   Για το Διοικητικό Συμβούλιο 

 
               Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                              Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
  
            Δημήτριος Ρώτας 
                Επγός (ΥΔΚ) 

                     Γεώργιος Θεοδώρου 
                              Λγος (ΠΖ) 

 
 

 


