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

 

 
 

Νόμιμα αναγνωρισμένη συνδικαλιστική Ομοσπονδία με την υπ΄ αριθμ. 453/2013 (τροποποιητική 242/2017) 
διαταγή του Ειρηνοδικείου Αθηνών, καταχωρημένη στα βιβλία Ομοσπονδιών του Πρωτοδικείου Αθηνών  

με αύξοντα αριθμό 817 (ειδικός αριθμ. συνδικαλιστικών οργανώσεων 6221) 
 

Φειδίου 10, ΤΚ 10678, Αθήνα, Τηλ: 2168004777, FAX: 2168004778 
Α.Φ.Μ. 997186022, ΔΟΥ Α΄ Αθηνών 

 

ηλεκτρονική διεύθυνση: www.poes.gr              e-mail: info@poes.gr 
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ΠΡΟΣ : κ. Α/ΓΕΣ Αρ. πρωτ. 535/2018 
     Αθήνα, 02 Ιουλ 2018 
 
ΚΟΙΝ : -  κ.κ. ΥΕΘΑ, ΑΝΥΕΘΑ 
  - Κοινοβουλευτικά κόμματα 
  -  κ.κ. Βουλευτές της Διαρκούς Επιτροπής  
   Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων 
  -  ΓΔΟΣΥ/ΔΟΙ 
  -  κ. Α/ΓΕΕΘΑ 
  - Μ.Τ.Σ. 
  -  Π.Ο.Ε.Σ. 
  -  Πρωτοβάθμιες ενώσεις – μέλη μας 
 
ΘΕΜΑ : Κράτηση Διαφοράς Προαγωγής υπέρ του Μ.Τ.Σ. 
 
ΣΧΕΤ : 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 Ενίσχυσης 
Μερισματούχων Μετοχικού Ταμείου Στρατού επί των αποδοχών των μετόχων 
και των λοιπών υπόχρεων στην καταβολή τους») 

 
 Αξιότιμε κε Αρχηγέ. 
 
 Σύμφωνα με το άρθρο 2 του σχετικού: 
 
  - Η μηνιαία κράτηση της παρ. 2 του άρθρου 14 του π.δ. της 10 Μαΐου/20 Ιουλ. 
1926 υπέρ του Μ.Τ.Σ. επί των αποδοχών των μετόχων του Ταμείου διενεργείται σε κάθε 
μισθολογική εξέλιξη των μετόχων από το κατώτερο μισθολογικό κλιμάκιο στο αμέσως 
ανώτερο, για τρεις (3) συνεχείς μήνες, ανερχόμενη στο ήμισυ της διαφοράς του βασικού 
μισθού των δύο κλιμακίων. 
 
  - Σε περίπτωση μισθολογικής εξέλιξης μετόχου σε μισθολογικό κλιμάκιο 
διάφορο του αμέσως ανώτερου η κράτηση υπολογίζεται στο ήμισυ της διαφοράς του 
βασικού μισθού μεταξύ του κλιμακίου στο οποίο ήταν καταταγμένος πριν από τη μισθολο-
γική εξέλιξη και του αμέσως ανώτερου και διενεργείται για τρεις (3) συνεχείς μήνες. 
 
  - Η κράτηση της παρ. 5 του άρθρου 14 του π.δ. της 10 Μαΐου/20 Ιουλ. 1926 
υπέρ του Μ.Τ.Σ. επί των αποδοχών των μετόχων που προάγονται από το βαθμό του 
ανθυπασπιστή σε αυτόν του ανθυπολοχαγού υπολογίζεται στο ήμισυ της διαφοράς του 
βασικού μισθού των δύο κλιμακίων για τρεις (3) συνεχείς μήνες.  
 
 Όπως μας ενημέρωσαν συνάδελφοί μας του Στρατού Ξηράς, διαπίστωσαν, από 
τους φακέλους μισθοδοσίας τους, ότι η ανωτέρω κράτηση λαμβάνει χώρα άπαξ [για ένα 
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(1) μήνα] και όχι για τρεις (3) συνεχείς μήνες, όπως η σχετική ΚΥΑ προβλέπει και τα λοιπά 
Επιτελεία (ΓΕΝ, ΓΕΑ) πράττουν. 
 
 Παρακαλούμε όπως διερευνήσετε την ως άνω διαπίστωση και σε περίπτωση που 
εξακριβώσετε ότι είναι ακριβής, παρακαλούμε όπως δώσετε εντολή η ως άνω κράτηση, 
εφεξής, να γίνεται κατά τις οδηγίες της ΚΥΑ, ήτοι για τρεις (3) συνεχείς μήνες. 
 
 Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή πληροφορία. 
 

Για την Εκτελεστική Γραμματεία 
 

Ο Πρόεδρος 
 

Τσουκαράκης Ανέστης 
Συνταγματάρχης (ΣΔΓ) 

6974365800 

Ο Γεν. Γραμματέας 
 

Παπαχαρτοφύλης Ευστάθιος 
Πλωτάρχης (Ε) ΠΝ  

6974860612 
 


