
 

 

 

ΕΝΩΣΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 

(Ε.Σ.ΠΕ.Ε.Φ.) 
 

Νόμιμα αναγνωρισμένο σωματείο με την υπ΄ αριθμ. 13/2013 (τροποποίηση 
50/2016) διαταγή του Μονομελούς Πρωτοδικείου Χαλκίδας, καταχωρημένο 

στα βιβλία σωματείων του Πρωτοδικείου Λαμίας με αύξοντα αριθμό 21.  

Λ.Α.Φ. Λαμίας, Ρήγα Φεραίου 3. Τ.Κ: 35100, τηλ επικοινωνίας: 6936645857 
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ΠΡΟΣ : Π.Ο.Ε.Σ.                                                 Αριθμ. Πρωτ.:173/2022  

     Λαμία,  25 Οκτ 22 
ΚΟΙΝ. : Ε.Σ.ΠΕ.Ε.Φ. 

 
 
ΘΕΜΑ: Οικονομικά (Βοήθημα Οικονομικής ή Επαγγελματικής Αυτοτέλειας 
για τα Παιδιά των Μετόχων ή Μερισματούχων του Μ.Τ.Σ.) 
 
ΣΧΕΤ.: α. Φ.951/360/431347/1984 Κοινή Υπουργική Απόφαση κ.κ. 

Υπουργών Εθνικής Άμυνας και Οικονομικών (ΦΕΚ Β΄ 74, «Βοήθημα 
Οικογενειακής ή Επαγγελματικής Αυτοτέλειας για τα παιδιά των 
μετόχων και Μερισματούχων του») 

  β. N.4472/2017 (ΦΕΚ Α΄ 74, «Συνταξιοδοτικές διατάξεις Δημοσίου 
και τροποποίηση διατάξεων του ν. 4387/2016, μέτρα εφαρμογής των 
δημοσιονομικών στόχων και μεταρρυθμίσεων, μέτρα κοινωνικής 
στήριξης και εργασιακές ρυθμίσεις, Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο 
Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2018-2021 και λοιπές διατάξεις» 

  γ. Υπ’ αριθμ. πρωτ. 962/11.06.2020 έγγραφο της Π.Ο.Ε.Σ. 
  δ. Υπ΄ αριθμ. πρωτ. 848/21.10.2020 Ερώτηση της ΒτΕ (ΚΙΝΑΛ) 
  ε. Υπ΄ αριθμ. πρωτ. Φ.900α/2790/17391/11.11.2020 απάντηση ΥΠΕΘΑ 
 
 Σύμφωνα με τις συνδυασμένες διατάξεις των άρθρων 1 και 2 του (α) 
σχετικού, στα γεννηθέντα από τη δημοσίευση του ν.1329/83 και μετά τέκνα των 
μετόχων και μερισματούχων του Μετοχικού Ταμείου Στρατού (Μ.Τ.Σ.), 
καταβάλλεται βοήθημα επαγγελματικής ή οικογενειακής αυτοτέλειας (Β.Ο.Ε.Α.). 

Το ύψος του βοηθήματος είναι ίσο με το γινόμενο των 60 αρτίων (1000/1000) 
μηνιαίων μερισμάτων του βαθμού που κατά τις κείμενες διατάξεις του Ταμείου 
δικαιούται μέρισμα ο μέτοχος ή μερισματούχος επί τόσα 25/25 όσα τα χρόνια 
ασφάλισης του τέκνου κατά το χρόνο της καταβολής του δικαιούμενου ποσού, ως 
δικαιούμενο δε μέρισμα θεωρείται το προβλεπόμενο από τις διατάξεις του άρθρου 
1 του ν.1106/80.  
 
 Με το (β) σχετικό, οι μέτοχοι του Μ.Τ.Σ., δηλαδή οι εν ενεργεία στρατιωτικοί 
του Στρατού Ξηράς, μισθοδοτούνται πλέον στη βάση νέου ειδικού μισθολογίου, το 
οποίο δεν προβλέπει μισθολογικό βαθμό αλλά μισθολογικό κλιμάκιο, με 
αποτέλεσμα -ελλειπούσης σχετικής νομοθετικής/κανονιστικής ρύθμισης- να μην 
είναι δυνατός ο υπολογισμός του μερίσματος και κατά συνέπεια ο υπολογισμός 
του ύψους του δικαιούμενου ποσού του Β.Ο.Ε.Α. Ως προσωρινή λύση, που ήδη 
εφαρμόζεται, τα τέκνα των μετόχων και μερισματούχων λαμβάνουν έναντι και 
προκαταβολικώς μέρος αυτού (Β.Ο.Ε.Α.), υπολογιζόμενο με το προηγούμενο 
μισθολόγιο. Ειδικότερα από την 01.01.2017 μέχρι και την 31.12.2022 (με μία σειρά 
ετήσιων ΚΥΑ), για τους δικαιούχους που υποβάλλουν αίτηση καταβολής του 
Β.Ο.Ε.Α., η τιμή μεριδίου βάσει της οποίας υπολογίζεται το ύψος αυτού, δεν 
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δύναται να είναι μικρότερη εκείνης του έτους 2011, ήτοι 7,6190 €.  
  
 Η Π.Ο.Ε.Σ., με το (γ) σχετικό, έθιξε το πρόβλημα κατά το παρελθόν, 
προκαλώντας τη (δ) όμοια ερώτηση, η οποία απαντήθηκε με την (ε) σχετική, 
σύμφωνα με την οποία γνωστοποιήθηκε η συγκρότηση επιτροπής, στην οποία 
συμμετέχουν ανώτατοι και ανώτεροι Αξιωματικοί Υπηρεσιών του Υπουργείου 
Εθνικής Άμυνας και του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, προκειμένου να 
προσδιοριστεί ο αριθμός των δικαιούμενων μεριδίων ανά μισθολογικό κλιμάκιο 
των κατηγοριών μισθολογικής κατάταξης του άρθρου 124 του ν.4472/2017. Μετά 
την ολοκλήρωση των εργασιών της εν λόγω επιτροπής και την εναρμόνιση του 
θεσμικού πλαισίου του Μ.Τ.Σ. με τις διατάξεις του ν.4472/2017 (αντιστοίχιση 
μεριδίων με μισθολογικά κλιμάκια), θα δύναται πλέον να υπολογισθεί και να 
καταβληθεί το υπολειπόμενο ποσό του Β.Ο.Ε.Α. 
 
 Ήδη έχουν παρέλθει δύο (2) χρόνια από τον ανωτέρω κοινοβουλευτικό 
έλεγχο και διαπιστώνουμε ότι καμία αλλαγή δεν επήλθε στο καθεστώς χορήγησης 
Β.Ο.Ε.Α., αφού τούτο εξακολουθεί να χορηγείται προκαταβολικώς χωρίς ακριβή 
υπολογισμό/προσδιορισμό στη βάση του νέου μισθολογίου, με αποτέλεσμα την 
έντονη ενόχληση και δυσαρέσκεια των μελών μας. 
 
 Κατόπιν των παραπάνω, παρακαλούμε, ως έχοντες έννομο συμφέρον 
εκπροσώπησης μετόχων του Μ.Τ.Σ., να μας γνωστοποιήσετε: 
 
  α. Το πόρισμα της ανωτέρω συγκροτηθείσας επιτροπής στην οποία 
συμμετέχουν ανώτατοι και ανώτεροι Αξιωματικοί Υπηρεσιών του ΥΠΕΘΑ και του 
ΥΠΟΠΡΟ . 
 
  β. Τους λόγους που μέχρι και σήμερα, πέντε (5) έτη από την εφαρμογή 
του νέου μισθολογίου, δεν έχει υπολογιστεί η καταβολή του Β.Ο.Ε.Α. σύμφωνα με 
αυτό. 
 
  γ. Τον χρονικό ορίζοντα: 
 
   (1) Εναρμόνισης του θεσμικού πλαισίου του Μ.Τ.Σ. με τις διατάξεις 
του ν.4472/2017 και καταβολής του εναρμονισμένου, πλέον, ποσού Β.Ο.Ε.Α. 
 
   (2) Καταβολής του υπολειπόμενου ποσού του Β.Ο.Ε.Α. και αν αυτό 
προβλέφθηκε να καταβληθεί νομιμοτόκως. 
 
 Τέλος, επισημαίνουμε ότι τυχόν σκέψεις του Υπουργείου για διαγραφή της 
οφειλόμενης οικονομικής διαφοράς λόγω παρέλευσης διετίας (2ετίας), πρέπει να 
αποσβεστούν άμεσα.  
  
 Παραμένουμε στη διάθεσή σας για παροχή κάθε διευκρίνισης και 
πληροφορίας. 
 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο 
 

Ο Πρόεδρος 
 
 

Μωράτης Αθανάσιος 
Ανθυπασπιστής (ΥΓ) 

6936645857 

Ο Γεν. Γραμματέας 
 
 

Τσάμης Απόστολος                                                                                                                                
Ανθυπασπιστής (ΥΓ) 

6937147230 
 


