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ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
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Της

Πανελλήνιας Οµοσπονδίας Ειδικών Δυνάµεων, της Πανελλήνιας Οµοσπονδίας

Συνδέσµων Αποστράτων Αξιωµατικών ΣΣΕ,
Αποστράτων Αξιωµατικών
Στρατού,

της Λέσχης Αεροπορίας Στρατού, των

Ιππικού-Τεθωρακισµένων, Πυροβολικού,

των Συνδέσµων

Αξιωµατικών

Μηχανικού,

Τάξεων Σ.Σ.Ε.

Συνδέσµων
Αεροπορίας

1952- 1957-

1959-1960-1961-1963-1965-1968-1969-1970-1971-1973-1974-1975-1976-1978-1981.
Αθήνα, 28/12/2010

Αξιότιµοι κύριοι Υπουργοί,
Οι Πανελλήνια Οµοσπονδία Ειδικών Δυνάµεων, Πανελλήνια Οµοσπονδία Συνδέσµων
Αποστράτων Αξιωµατικών ΣΣΕ,
Αξιωµατικών
Σύνδεσµοι

Λέσχη Αεροπορίας Στρατού,

Σύνδεσµοι

Ιππικού/Τεθωρακισµένων - Πυροβολικού - Μηχανικού Αξιωµατικών

Τάξεων

Σ.Σ.Ε.

Αποστράτων

Αεροπορίας Στρατού,
1952-

1957-

1959-1960-1961-1963-1965-1968-1969-1970-1971-1973-1974-1975-1976-1978-1981

είναι

νοµίµως συνεστηµένα σωµατεία του Αστικού Κώδικος, µέλη των οποίων είναι ε.α.
αξιωµατικοί και υπαξιωµατικοί, που προέρχονται από τις Στρατιωτικές Σχολές
Ευελπίδων (ΣΣΕ), Αξιωµατικών Νοσηλευτικής (ΣΑΝ)

και Μονίµων Υπαξιωµατικών

(ΣΜΥ), καθώς επίσης και ε.α. αξιωµατικοί ειδικής µονιµότητας.
Με την ιδιότητα τους αυτή, τα µέλη µας είναι

µερισµατούχοι του Μετοχικού

Ταµείου Στρατού. Για την πορεία του εν λόγω Ταµείου, τα προβλήµατα, που
αντιµετωπίζει και τις προτάσεις µας για την επίλυση των θεµάτων, είστε βεβαίως
ενήµεροι, καθώς πολλές φορές σας έχουµε υποβάλει υποµνήµατα και σας έχουµε
εκθέσει τις απόψεις µας.
Από την άλλη πλευρά, κεντρικό θέµα, που δεν έχει παρά την παρέλευση 20
περίπου ετών ακόµα υλοποιηθεί είναι ο διαχωρισµός του Μετοχικού Ταµείου Στρατού σε
δύο αυτοτελή Ταµεία, ένα του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας και ένα του Υπουργείου
Προστασίας του Πολίτη, όπως είχε ρητώς προβλεφθεί µε την διάταξη του άρθρου 27
του ν. 1911/1990. Συγκεκριµένα, η ως άνω διάταξη προέβλεπε:
«1.

Το Μετοχικό Ταµείο Στρατού, το οποίο λειτουργεί σύµφωνα

µε

τις

ισχύουσες διατάξεις, διαχωρίζεται από 1-1-1992 σε δύο Ταµεία, τα οποία αποτελούν

νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου υπαγόµενα στο Υπουργείο Εθνικής Άµυνας και στο
Υπουργείο Δηµόσιας Τάξης

αντίστοιχα.

Στο

ένα από

τα

ταµεία

αυτά,

το

οποίο

διατηρεί τον τίτλο "Μετοχικό Ταµείο Στρατού" θα υπαχθούν οι κατά την 31-12-1991
µέτοχοι και

µερισµατούχοι

του

διαχωριζόµενου Μετοχικού Ταµείου Στρατού, καθώς

και οι µετέπειτα εγγραφόµενοι προελεύσεως Στρατού Ξηράς.
υπαχθούν οι

κατά

την

Στο άλλο Ταµείο

θα

31-12-1991 µέτοχοι και µερισµατούχοι του διαχωριζόµενου

Μετοχικού Ταµείου Στρατού, καθώς και οι µετέπειτα εγγραφόµενοι, προελεύσεως
Ελληνικής Αστυνοµίας και πρώην Χωροφυλακής.
2.

Οι

ήδη

νοµοθετηµένοι

πόροι

προέρχονται από εισφορές των µετόχων και

του

διαχωριζόµενου ταµείου, που

µερισµατούχων

του

και

από τους

κοινωνικούς πόρους, διαχωρίζονται και περιέρχονται σε κάθε ταµείο ανάλογα µε το
φορέα προέλευσής τους.
3.

Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Εθνικής Άµυνας, Οικονοµικών και

Δηµόσιας

Τάξης, κατανέµονται µεταξύ των ιδρυόµενων ταµείων η κατά την 31-12-1991

περιουσία, τα
Ταµείου

δικαιώµατα

Στρατού.

Η

και

οι

κατανοµή

υποχρεώσεις

του διαχωριζόµενου

Μετοχικού

αυτή απαλλάσσεται κάθε φόρου, τέλους ή άλλου

δικαιώµατος υπέρ του Δηµοσίου ή τρίτου.
4.

Με προεδρικά διατάγµατα εκδιδόµενα µετά από πρόταση των Υπουργών

Προεδρίας της Κυβέρνησης, Εθνικής
ρυθµίζεται

η

µεταξύ

των

Άµυνας,

ιδρυόµενων

Οικονοµικών

ταµείων

κατανοµή

και

Δηµόσιας Τάξης,

των υπηρετούντων

στο

διαχωριζόµενο Μετοχικό Ταµείο Στρατού πολιτικού προσωπικού ή η µετάταξή του στο
Δηµόσιο ή άλλα νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου,

η

κατανοµή

µεταξύ των

νεοϊδρυοµένων Ταµείων του βάρους του συνταξιοδοτηµένου πολιτικού προσωπικού από
το

διαχωριζόµενο

Μετοχικό Ταµείο

Στρατού και ο τρόπος συνταξιοδοτήσεως του

πολιτικού προσωπικού των ιδρυοµένων Ταµείων.
5. Με Προεδρικά Διατάγµατα εκδιδόµενα µετά από πρόταση των
Προεδρίας

της

Υπουργών

Κυβερνήσεως, Οικονοµικών και Εθνικής Αµύνης ή Δηµοσίας Τάξεως

κατά περίπτωση, ρυθµίζεται η οργάνωση και λειτουργία των ιδρυοµένων Ταµείων,
οι

θέσεις

και

κάθε συναφές θέµα πολιτικού και στρατιωτικού προσωπικού, οι πόροι

και η διάθεση αυτών, οι µέτοχοι, οι δικαιούχοι µερίσµατος και οι όροι χορηγήσεως
αυτού και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια».
Και ενώ η ως άνω διάταξη προέβλεπε, ότι το Μετοχικό Ταµείο Στρατού χωρίζεται
από 1-1-1992 σε δύο αυτοτελή Ταµεία, µε το άρθρο 39 του ν. 1975/1991 προβλέφθηκε,
ότι η διάταξη του άρθρου 27 τίθεται σε εφαρµογή µε την έκδοση προεδρικού
διατάγµατος, µετά από πρόταση των Υπουργών Εθνικής Άµυνας και Δηµόσιας Τάξης,

µεταθέτοντας έτσι τον διαχωρισµό του Μετοχικού Ταµείο σε ασαφές και αόριστο
µέλλον, καθώς το προβλεπόµενο Προεδρικό Διάταγµα δεν έχει εκδοθεί µέχρι σήµερα.
Η παράλειψη αυτή, ωστόσο, θίγει άµεσα τα δικαιώµατα των µετόχων και των
µερισµατούχων, δεδοµένου, ότι η σχέση µετόχων-µερισµατούχων στην περίπτωση της
ΕΛΑΣ είναι εξαιρετικά προβληµατική. Συγκεκριµένα, ενώ τα εν ενεργεία στελέχη
(µέτοχοι) του Στρατού Ξηράς ανέρχονται σε 47.518 και οι µερισµατούχοι σε 22.151
(σχέση 2,15:1), τα ενεργεία στελέχη (µέτοχοι) της ΕΛΑΣ ανέρχονται σε 34.415 ενώ
υπάρχουν 38.165 µερισµατούχοι (σχέση 0,90:1). Οι εισφορές των µετόχων για το έτος
2009 ήταν από το Σ.Ξ. 37 εκατ. ευρώ, και από την ΕΛΑΣ 31 εκατ. ευρώ. Επίσης, για
το έτος 2009 από κοινωνικούς πόρους, η εισφορά του Σ.Ξ. ήταν 43,1 εκατ. ευρώ, ενώ της
ΕΛΑΣ ήταν 4,7 εκατ. ευρώ. Με τον τρόπο αυτό, ωστόσο, οι µερισµατούχοι του Στρατού
Ξηράς λαµβάνουν το ίδιο µέρισµα µε τους µερισµατούχους

της ΕΛΑΣ, οι οποίοι

καταβάλλουν συνολικά µικρότερο ποσοστό εισφορών.
Με δεδοµένο, µάλιστα, ότι το Μετοχικό Ταµείο Στρατού συνιστά επικουρικό
ασφαλιστικό ταµείο, το οποίο στηρίζεται στην αρχή της ανταποδοτικότητας, που µέχρι
σήµερα δεν µπορεί να εφαρµοστεί, δεδοµένης της από κοινού συµµετοχής Στρατού
Ξηράς και ΕΛΑΣ στο εν λόγω Ταµείο, η παράλειψη των δύο συναρµοδίων Υπουργείων
να προβούν στην έκδοση του απαιτούµενου προεδρικού διατάγµατος, προξενεί ευθέως
ζηµία στα µέλη µας, µετόχους του Ταµείου.
Η κατάσταση επιτείνεται ακόµα περισσότερο και από το γεγονός, ότι οι
συνάδελφοί µας, που υπηρετούν στο Ναυτικό και στην Αεροπορία λαµβάνουν αυξηµένα
µερίσµατα σε σχέση µε τους υπηρετούντες στο Στρατό Ξηράς. Η δε διαφορά αυτή
ανέρχεται µηνιαίως στα 120-150 ευρώ κατά µέσο όρο, παρά το γεγονός, ότι

η σχέση

µετόχων-µερισµατούχων στο Σ.Ξ. είναι σαφώς καλύτερη απ’ ότι στους δύο άλλους
κλάδους (Σ.Ξ. 2,15:1, Π.Ν. 1,36:1 και Π.Α. 1,28:1), ενώ άπαντες καταβάλλουν ανά
βαθµό, το ίδιο ποσό εισφορών στα επιµέρους ταµεία. Η διαφοροποίηση οφείλεται
κυρίως, στο γεγονός, ότι οι κοινωνικοί πόροι του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας,
κατανέµονται ανισοµερώς, µε αποτέλεσµα τα Μετοχικά Ταµεία Αεροπορίας και Ναυτικού
να λαµβάνουν περισσότερα χρήµατα, ενώ καλούνται να καταβάλουν µερίσµατα σε
µικρότερο αριθµό µερισµατούχων.
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