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ΘΕΜΑ: Κοινοβουλευτικός Έλεγχος
ΣΧΕΤ.: Ερώτηση 5270/30-03-2020 της Βουλής των Ελλήνων
Σε απάντηση της σχετικής Ερώτησης, που κατέθεσαν οι βουλευτές κ.κ.
Νίκος Παπαναστάσης και Θανάσης Παφίλης με θέμα «Λήψη μέτρων για την ενίσχυση
Μερισματούχων των Μετοχικών Ταμείων λόγω της πανδημίας», σας γνωρίζω τα
ακόλουθα:
Το ζήτημα που τίθεται αναφορικά με την παύση των κρατήσεων-μειώσεων
από την ημερομηνία εφαρμογής των διατάξεων του ν.4387/2016 (ΦΕΚ Α΄85), που
επιβάλλονται στο μέρισμα βάσει της υποπαραγράφου ΙΑ.5 του άρθρου πρώτου του
ν.4093/2012 (ΦΕΚ Α΄ 222), εμπίπτει στις αρμοδιότητες του Υπουργείου Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων (ΥΠ.Ε.Κ.Υ.), γεγονός που εμφαίνεται και στην από 23
Απριλίου 2019, σχετική απάντηση της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Κοινωνικής
Ασφάλισης (ΗΔΙΚΑ) ΑΕ με Αρ. Πρωτ.:3849, την οποία σας καταθέτω συνημμένα.
Ειδικότερα, με τις διατάξεις του ως άνω άρθρου, καθορίστηκαν κλιμακωτές
μειώσεις-κρατήσεις στα ποσά των μηναίων συντάξεων ή στο άθροισμα συντάξεων και
μερισμάτων άνω των χιλίων ευρώ (1.000€). Τα ποσά των υπόψη μειώσεωνκρατήσεων υπολογίζονται από την ΗΔΙΚΑ ΑΕ, η οποία σύμφωνα με τις διατάξεις του
ν.4093/2012, συγκεντρώνει, ελέγχει και διασταυρώνει τα στοιχεία συντάξεων των
δικαιούχων των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης στους οποίους περιλαμβάνονται τα
Μετοχικά Ταμεία (ΜΤ) Στρατού, Ναυτικού και Αεροπορίας. Στην συνέχεια τα εν λόγω
ποσά επιμερίζονται και αποδίδονται στα ΜΤ ως έσοδο.
Σε κάθε περίπτωση η αρμόδια Διεύθυνση του ΥΠΕΘΑ, κατόπιν σχετικής
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εντολής μου και στο πλαίσιο της διαρκούς μέριμνας για τους μερισματούχους των ΜΤ,
έχει ζητήσει τις απόψεις - προτάσεις των Γενικών Επιτελείων αλλά και των ΜΤ, τόσο
για το ως άνω ζήτημα όσο και για το ενδεχόμενο τυχόν επιστροφής των
παρακρατηθεισών μειώσεων - κρατήσεων. Στη συνέχεια, και αφού εξετάσει
ενδελεχώς τα υπόψη ζητήματα, θα μου υποβάλλει σχετική εισήγηση.
Αναφορικά με το ζήτημα της φορολόγησης των μερισμάτων των ΜΤ, ο
υπολογισμός του φόρου που αντιστοιχεί πραγματοποιείται από την ΗΔΙΚΑ, σύμφωνα
με τις διατάξεις του ν.4172/2013 (Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος) και τις σχετικές
οδηγίες του Υπουργείου Οικονομικών. Επομένως, το υπόψη ζήτημα εκφεύγει των
αρμοδιοτήτων του ΥΠΕΘΑ.
Η αναστολή της παρακράτησης των δόσεων δανείων και λοιπών οφειλών
δύναται να εξετάζεται κατά περίπτωση κατόπιν αιτήσεων των ενδιαφερομένων και σε
συνδυασμό με τις επιπτώσεις στην εκτέλεση του τρέχοντος προϋπολογισμού των ΜΤ.
Οι αιτήσεις χορήγησης δανείων εξετάζονται βάση των κριτηρίων που έχουν
καθορισθεί
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δημοσιονομικές δυνατότητες ενός εκάστου ΜΤ και τις εγγεγραμμένες πιστώσεις του
προϋπολογισμού.
Πάντως κατά βάση, οι παροχές στο σύνολό τους συνεχίζουν να
καταβάλλονται στο ακέραιο, όπως προβλέπονται, χωρίς μεγάλες καθυστερήσεις και
σε εύλογο χρονικό διάστημα με γνώμονα την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση των
μετόχων, ειδικά κατά την τρέχουσα κρίσιμη περίοδο.
Κατά τα λοιπά αρμόδια να σας απαντήσουν είναι τα Υπουργεία Οικονομικών
και Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων, προς τα οποία διαβιβάζουμε την παρούσα
για τις δικές τους ενέργειες.
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