
 

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΝΩΣΕΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ 
(Π.Ο.Ε.Σ.) 

 

 

Νόμιμα αναγνωρισμένη συνδικαλιστική Ομοσπονδία με την υπ΄ αριθμ. 4/2019 διαταγή του Ειρηνοδικείου Λαυρίου, 
 καταχωρημένη στα βιβλία Ομοσπονδιών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αύξοντα αριθμό 860  

 

Φειδίου 10, ΤΚ 10678, Αθήνα, Τηλ: 2168004777, FAX: 2168004778 
 

ηλεκτρονική διεύθυνση: www.poes.gr              e-mail: info@poes.gr 

 
ΠΡΟΣ :    Αρ. πρωτ. 1638 
  Πίνακας Αποδεκτών Αθήνα, 12 Νοεμβρίου 2020 
     Συνημμένα: Τα αναφερόμενα  
ΚΟΙΝ :     στο κείμενο 
 
ΘΕΜΑ : Κράτηση Διαφοράς Προαγωγής υπέρ ΜΤΣ 
 
ΣΧΕΤ : α. Φ.950/59/32019/Σ.6451/17.4.2018 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β΄ 1368, «Καθορισμός του 

ύψους, του ποσοστού και της βάσης υπολογισμού κρατήσεων και εισφορών 
υπέρ του Μετοχικού Ταμείου Στρατού και του Κλάδου Οικονομικής Ενίσχυ-
σης Μερισματούχων Μετοχικού Ταμείου Στρατού επί των αποδοχών των με-
τόχων και των λοιπών υπόχρεων στην καταβολή τους») 

    β. Υπ΄ αριθμ. πρωτ. 535/02.7.2018 έγγραφο 
    γ. Υπ΄ αριθμ. πρωτ. 38/06.11.2020 έγγραφο Συνδέσμου Αποφοίτων ΣΜΥ 
 
   Αξιότιμε κε Υπουργέ. 
 
   Με το (β) σχετικό έγγραφο, το οποίο σας αποστέλλουμε συνημμένως για 
ενημέρωσή σας, είχε αναδειχθεί η διαφορετική αντιμετώπιση της εν θέματι κράτησης 
από το Μετοχικό Ταμείο Στρατού (ΜΤΣ), έναντι των Μετοχικών Ταμείων των λοιπών 
Κλάδων (ΠΝ και ΠΑ), παρότι με την (α) όμοια καθοριζόταν συγκεκριμένη διαδικασία και 
ζητήσαμε την παρέμβαση και την εφαρμογή αυτής [της (α) σχετικής ΚΥΑ]. 
 
   Ωστόσο, όπως ενημερωθήκαμε από το Σύνδεσμο Αποφοίτων Σχολής Μονίμων 
Υπαξιωματικών (ΣΑΣΜΥ), με το (γ) σχετικό έγγραφό του, το οποίο σας κοινοποίησε, η 
ανωτέρω κράτηση συνεχίζει να γίνεται μέχρι και σήμερα από το ΜΤΣ σε τρεις (3) δόσεις 
και όχι άπαξ, όπως προβλέπεται, θέτοντας συγκεκριμένα ερωτήματα, που η Ομοσπον-
δία μας θεωρεί ότι πρέπει να τύχουν απαντήσεως. 
 
   Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή πληροφορία.   
 
   Οι κ.κ. βουλευτές της Βουλής των Ελλήνων, προς τις/τους οποίες/ους κοινοποι-
είται το παρόν έγγραφό μας, παρακαλούνται για την ανάδειξη και ενίσχυση του θέματος, 
δια του κοινοβουλευτικού ελέγχου. 
 

Για την Εκτελεστική Γραμματεία 
 

Ο Πρόεδρος 
 

Τσουκαράκης Ανέστης 
Συνταγματάρχης (ΣΔΓ) 

6974365800 

Ο Γεν. Γραμματέας 
 

Κατσανεβάκης Ιωάννης 
Επισμηναγός (ΥΑΔ) 

6983503514 
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