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                                                                                                                             Αξ. πξση.:              10 / 2020 

                                                                                                     Αζήλα, 26  Μαξηίνπ       2020 
 

 
 

 

Προς :  α. θ. Νηθόιαν Παλαγησηόπνπιν Τπνπξγό Δζληθήο Άκπλαο  

                β. θ. Αιθηβηάδε ηεθαλή Τθππνπξγό Δζληθήο Άκπλαο  

                γ. ηξαηεγό (ΠΕ) θ. Κσλζηαληίλν Φιώξν Α/ΓΔΔΘΑ  

                δ. Αληηζηξάηεγν (ΣΘ) θ. Υαξάιακπν Λαινύζε Α/ΓΔ 

                ε. Αληηλαύαξρν θ. ηπιηαλό Πεηξάθε Π.Ν  Α/ΓΔΝ 

                ζη. Αληηπηέξαξρν (Η) θ. Γεώξγην Μπιηνύκε  Α/ΓΔΑ 

                δ. Αληηζηξάηεγν  ε.α θ. Αληώλην Μπηηιελάθε Πξόεδξν Γ. ΜΣ  

                ε. Αληηλαύαξρν Π.Ν ε.α θ. Γεκήηξην Υέικε  Πξόεδξν Γ. ΜΣΝ  

                ζ.  Αληηπηέξαξρν (Η) ε.α θ. Ζιία Βελέηε Πξόεδξν Γ. ΜΣΑ 

 η. Τπνπηέξαξρν (ν) ε.α Αιέμαλδξν Πνπιηίδε Αληηπξόεδξν ΜΣΑ 

                ηα. Μέιε θαη θίινπο ηεο ΑΝ.Δ.Α.Δ.Γ  

 

 

                                                       

Θέμα : Μετοτικά Ταμεία – Λήυη Μέτρφν Ενίστσσης Μερισματούτφν   

λόγφ της σγειονομικής κρίσης.   

ρεη. :  α. ΑΝΔΑΔΓ Αξ. Πξση. 20/2019 από 27/10/19  

β. ΑΝΔΑΔΓ Αξ. Πξση. 22/2019 από 02/11/19  

γ. ΑΝΔΑΔΓ Αξ. Πξση. 24/2019 από 29/11/19  

δ. Τπνπξγείν Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθώλ Τπνζέζεσλ Αξ. Πξση. 519 από 03/12/19  

ε. ΑΝΔΑΔΓ Αξ. Πξση. 26/2019 από 07/12/19  

ε. ΑΝΔΑΔΓ Αξ. Πξση. 31/2019 από 21/12/19  

ζη. ΑΝΔΑΔΓ Αξ. Πξση. 32/2019 από 21/12/19  

http://www.aneaed.gr/
mailto:aneaed@gmail.com
http://www.euromil.org/
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δ. ΤΠΔΘΑ  Αξ. Πξση. Φ.900
α
/2308/16831 από 07/01/20.  

ε. Τπνπξγείν Οηθνλνκηθώλ Αξ. Πξση. ΤΠΟΗΚ 17/01/2020 Α.Π 5367 ΔΞ 2020 από 17/01/20  

ζ. ΑΝΔΑΔΓ Αξ. Πξση. 02/2020 από 20/01/20  

η. ΑΝΔΑΔΓ Αξ. Πξση. 04/2020 από 24/02/20.  

ηα. Κσδηθνπνηεκέλε ηζρύνπζα λνκνζεζία γηα ηα Μεηνρηθά Σακεία Ξ – ΠΝ – ΠΑ  

ηβ. Ηζρύνπζα λνκνζεζία γηα ηελ νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία ησλ Τπνπξγείσλ Οηθνλνκηθώλ, Δζληθήο 

Άκπλαο θαη Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθώλ Τπνζέζεσλ  

ηγ. Πξάμεηο Ννκνζεηηθνύ Πεξηερνκέλνπ πνπ εθδόζεθαλ από ηελ Κπβέξλεζε ηεο Διιάδαο ιόγσ ηεο 

παλδεκίαο ηνπ COVID-19 όπσο ηζρύνπλ.  

 

 

   Ζ παλδεκία ηνπ COVID-19 πέξα από πγεηνλνκηθή θξίζε έρεη ήδε κεηαηξαπεί  

θαη ζε θνηλσληθή θαη νηθνλνκηθή θξίζε.    

Οη ζπλέπεηεο απηήο ηεο θξίζεο δελ ήηαλ δπλαηόλ λα κελ επεξεάζνπλ ηνπο  

ζπλαδέιθνπο απνζηξάηνπο ησλ Δλόπισλ Γπλάκεσλ νη νπνίνη πέξαλ ησλ 

άιισλ ζηελ πιεηνςεθία ηνπο  αλήθνπλ θαη ζηελ θαηεγνξία ησλ  επάισησλ 

πνιηηώλ. 

Οη ήδε ρακειέο ζπληάμεηο καο, ιόγσ ησλ κλεκνλίσλ θαη ησλ πνιηηηθώλ πνπ 

εθάξκνζαλ νη θπβεξλήζεηο ηελ πξνεγνύκελε δεθαεηία, πέξα από ηελ άκεζε 

θάιπςε ησλ βηνηηθώλ καο αλαγθώλ, αλαιώλνληαη ζε κεγάιν ε κεγαιύηεξν 

βαζκό θαη γηα ηελ νηθνλνκηθή ζηήξημε / βνήζεηα ησλ νηθνγελεηώλ καο, ( παηδηά 

θαη εγγόληα).   

Με δεδνκέλε ηελ παξνύζα νηθνλνκηθή θξίζε, ε νπνία όπσο πέξα ησλ άιισλ 

δηακνξθώλεηε θαη ιόγσ ηεο αλαηξνπήο ησλ εξγαζηαθώλ ζρέζεσλ, ησλ 

απνιύζεσλ, ηεο αλαζηνιήο αηνκηθώλ ζπκβάζεσλ, ηνπ ππνρξεσηηθνύ 

θιεηζίκαηνο θαηαζηεκάησλ, ηεο αλαζηνιήο ιεηηνπξγίαο βξεθνλεπηαθώλ 

ζηαζκώλ - ζρνιείσλ – εθπαηδεπηηθώλ ηδξπκάησλ  θάζε βαζκίδαο, ηνπ 

κεησκέλνπ ε θαη κεδεληθνύ ηδίξνπ ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ησλ ειεύζεξσλ 

επαγγεικαηηώλ , νη ζπλάδειθνη ζα θιεζνύλ λα αλαιάβνπλ ην θόζηνο (θνηλσληθό 

θαη νηθνλνκηθό) αξσγήο ησλ νηθνγελεηώλ ηνπο .  
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Μεγάιν κέξνο ησλ απνζηξάησλ ζπλαδέιθσλ ιόγσ κεγάιεο ειηθίαο έρνπλ 

επίζεο θαη αλάγθε απμεκέλεο ηαηξνθαξκαθεπηηθήο θξνληίδαο κε όηη θόζηνο 

απηή ζπλεπάγεηαη. 

 

   Ζ Αλεμάξηεηε Έλσζε Απνζηξάησλ Δλόπισλ Γπλάκεσλ (ΑΝ.Δ.Α.Δ.Γ) θαιεί 

ηόζν ηηο Γηνηθήζεηο ησλ Μεηνρηθώλ Σακείσλ όζν θαη ηελ Πνιηηηθή θαη 

ηξαηησηηθή Ζγεζία ησλ Δλόπισλ Γπλάκεσλ πνπ έρνπλ ηελ επζύλε ηεο 

ιεηηνπξγίαο ησλ Μεηνρηθώλ Σακείσλ, λα αλαιάβνπλ ηελ επζύλε πνπ ηνπο 

αλαινγεί γηα ηνλ κεηξηαζκό ησλ αξλεηηθώλ ζπλεπεηώλ πνπ βηώλνπλ θαη ζα 

ζπλερίζνπλ λα βηώλνπλ νη ζπλάδειθνη ιόγσ ηεο εμάπισζεο ηνπ Κνξσλντνύ θαη 

λα πξνρσξήζνπλ άκεζα ζηε ιήςε κέηξσλ πξνζηαζίαο θαη αλαθνύθηζεο ησλ ελ 

ελεξγεία θαη ελ απνζηξαηεία ζπλαδέιθσλ. 

 

   Ζ Αλεμάξηεηε Έλσζε Απνζηξάησλ Δλόπισλ Γπλάκεσλ (ΑΝ.Δ.Α.Δ.Γ), 

ζύκθσλα κε ην θαηαζηαηηθό ηεο, πηζηή ζηηο αξρέο θαη αμίεο ηεο, κε αίζζεκα 

επζύλεο απέλαληη ζηνπο ζπλαδέιθνπο θαη έρνληαο ηε βεβαηόηεηα όηη δελ ζα 

πιήμνπλ ηελ επάξθεηα ησλ ρξεκαηηθώλ δηαζεζίκσλ θαη δελ ζα δεκηνπξγήζνπλ 

πξνβιήκαηα ξεπζηόηεηαο ζηα Μεηνρηθά Σακεία, πξνηείλεη ηα παξαθάησ κέηξα : 

 

1. Να ζηακαηήζνπλ άκεζα νη θξαηήζεηο ηνπ λ. 4093/2012 όπσο έπξεπε 

λα έρεη γίλεη από ηελ δεκνζίεπζε ηνπ λ.4387/2016 

2. Να επηζηξαθνύλ ζε όινπο ηνπο δηθαηνύρνπο ζπλαδέιθνπο όια ηα 

παξαθξαηεζέληα πνζά από ηελ δεκνζίεπζε ηνπ λ.4387/2016. 

 ( Σν ζέκα δελ είλαη θαηλνύξγην θαη ε ΑΝ.Δ.Α.Δ.Γ έρεη πξνβεί ζε ζεηξά 

ελεξγεηώλ ).    

3. Να ρνξεγεζεί έθηαθην κέξηζκα εληόο ηνπ Απξηιίνπ 2020.( Τπάξρεη θαη 

ζρεηηθή πξόβιεςε ζηελ ηζρύνπζα λνκνζεζία ) 

4. Να ππάξμεη, ηνπιάρηζηνλ γηα έλα ηξίκελν, αλαζηνιή ηεο παξαθξάηεζεο 

πάζεο θύζεσο ρνξεγεζεηζώλ  δαλείσλ , βνεζεκάησλ θιπ. 
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5. Να ρνξεγήζνπλ δάλεηα ζε όζνπο κεηόρνπο έρνπλ αλάγθε. Ζ ρνξήγεζε 

λα γίλεηαη κε ηαρύξπζκεο δηαδηθαζίεο θαη κε έλαξμε ηεο απνπιεξσκήο 

ηνπιάρηζηνλ ηξείο κήλεο κεηά ηελ ιήμε ησλ κέηξσλ πνπ έρεη ιάβεη ε 

θπβέξλεζε ιόγσ ηεο παλδεκίαο.   

6. Να γίλεη άκεζε ρνξήγεζε θαη ρσξίο ηελ αλακνλή ηεο ζπληαμηνδνηηθήο 

πξάμεο ζηνπο απνζηξαηεπόκελνπο ζπλαδέιθνπο ηνπ πξνβιεπνκέλνπ 

κεξίζκαηνο θαη ηνπ 60% ηνπ δηθαηνύκελνπ εθάπαμ.  

Μεηά ηελ έθδνζε ηεο ζπληαμηνδνηηθήο πξάμεο λα γίλεηαη  εθθαζάξηζε 

θαη θαηαβνιή ηνπ ππνινίπνπ εθάπαμ. 

7. Να αλαιεθζνύλ όιεο νη απαηηνύκελεο ελέξγεηεο ώζηε ηα κεξίζκαηα γηα 

ην 2019 λα θνξνινγεζνύλ σο κεξίζκαηα θαη όρη σο επηθνπξηθέο 

ζπληάμεηο αθνύ δελ είλαη επηθνπξηθέο ζπληάμεηο.  

 

Ζ Αλεμάξηεηε Έλσζε Απνζηξάησλ Δλόπισλ Γπλάκεσλ (ΑΝ.Δ.Α.Δ.Γ) ειπίδεη 

όηη  ε Πνιηηηθή θαη ηξαηησηηθή Ζγεζία ησλ Δλόπισλ Γπλάκεσλ θαη νη Γηνηθήζεηο 

ησλ Μεηνρηθώλ Σακείσλ ζα πηνζεηήζνπλ ηεο πξνηάζεηο ηεο θαη ζηηο ηδηαίηεξεο 

θαη δύζθνιεο ζπλζήθεο πνπ πεξλά ε ρώξα καο ζα αλαιάβνπλ όιεο ηηο 

απαηηνύκελεο ελέξγεηεο γηα ηε πινπνίεζε ηνπο ώζηε λα ζπλδξάκνπλ ζηελ 

βειηίσζε ησλ δύζθνισλ ζπλζεθώλ δηαβίσζεο ησλ ζπλαδέιθσλ.  

 

Με ηελ πίζηε όηη ην ηέινο απηήο ηεο δνθηκαζίαο ζα καο βξεη όινπο πγηείο θαη 

πνην δπλαηνύο, παξακέλνπκε ζηελ δηάζεζή ζαο γηα νπνηαδήπνηε δηεπθξίληζε 

θαη αλακέλνπκε ηελ απάληεζή θαη ηηο ελέξγεηέο ζαο θαζώο θαη ηελ ελεκέξσζή 

καο. 

Γηα ηελ Αλεμάξηεηε Έλσζε Απνζηξάησλ Δλόπισλ Γπλάκεσλ  (ΑΝ.Δ.Α.Δ.Γ)  

 Με εθηίκεζε  

                                                                        Ο Πξόεδξνο  

                                                              
                                                              Γηώξγνο Γ  Ρνΐδεο  


