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ΕΡΩΤΗΣΗ
Προς τους Υπουργούς Εθνικής Άμυνας, Οικονομικών, Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων
Θέμα: Μετοχικά Ταμεία - Διακοπή κρατήσεων του ν.4093/2012 και άμεση επιστροφή των
παρανόμως παρακρατηθέντων
Η Ανεξάρτητη Ένωση Αποστράτων Ενόπλων Δυνάμεων (ΑΝΕΑΕΔ), με την ανακοίνωσή
της, στις 21 Φλεβάρη 2022, για πολλοστή φορά επαναφέρει το θέμα της εφαρμογής του
ν.4387/2016, της διακοπής των κρατήσεων του ν.4093/2012 και της επιστροφής των
ποσών που έχουν παρακρατηθεί μη νόμιμα από την ισχύ του ν.4387/2016 μέχρι και την
ημέρα διακοπής αυτών των μη νόμιμων κρατήσεων.
Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας είχε καταθέσει τις Ερωτήσεις 1583/30 Οκτώβρη 2019,
2549/11 Δεκέμβρη 2019 και την 1379/3 Νοέμβρη 2020 για την κατάργηση των κρατήσεων
στις συντάξεις των αποστράτων των Ενόπλων Δυνάμεων και της επιστροφής των
παρανόμως παρακρατηθέντων. Στις Ερωτήσεις αυτές η κυβέρνηση απάντησε με
γενικολογίες και τα συναρμόδια υπουργεία για την επίλυση του προβλήματος δήλωσαν
αναρμόδια για την εφαρμογή της νομοθεσίας. Αναφέρουμε μάλιστα ορισμένες
χαρακτηριστικές απαντήσεις όπως: «Η σχετική αρμοδιότητα ανήκει αποκλειστικά στα
Υπουργεία Οικονομικών, Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων», «… βρίσκεται στο στάδιο
της νομοτεχνικής επεξεργασίας σχέδιο σχετικής νομοθετικής ρύθμισης προκειμένου να
παύσουν από 1-1-2021 οι μειώσεις και οι κρατήσεις του ν.4093/2012…», «… έχει
εκπονηθεί σχετική νομοθετική ρύθμιση που περιλαμβάνεται σε νομοσχέδιο του ΥΠΕΘΑ και
στοχεύει στην παύση από την 1η Ιανουαρίου 2021…… Περαιτέρω στην πράξη οι εν λόγω
κρατήσεις και μειώσεις έχουν αποδοθεί και επιστραφεί στο σύνολο των μερισματούχων
(κάθε επομένου έτους) με τη μορφή μερίσματος…», «… οι σχετικές κρατήσεις
υπολογίζονται – προσδιορίζονται από την ΗΔΙΚΑ για το άθροισμα της σύνταξης, του
μερίσματος και της οικονομικής ενίσχυσης χωρίς να υφίσταται δυνατότητα παρέμβασης
στην υπόψη διαδικασία…. το υπουργείο ανέθεσε τον Φεβρουάριο του προηγουμένου
έτους στην αρμόδια οικονομική διεύθυνση του ΥΠΕΘΑ την προώθηση σχεδίου
τροπολογίας ……το υπουργείο βρίσκεται σε διαρκή συνεργασία με τα συναρμόδια
υπουργεία με σκοπό την εξεύρεση ενός κοινά αποδεκτού κειμένου επί τη βάση της
καταστατικής νομοθεσίας των ταμείων …της υφιστάμενης νομολογίας …. καθόσον άπτεται
της γενικότερης δημοσιονομικής πολιτικής…» και κατέληξε « … εφόσον ψηφιστεί η
σκοπούμενη ρύθμιση θα εφαρμοστεί από την … 1 η Ιανουαρίου 2021 και όχι από την
ημερομηνία εφαρμογής των σχετικών διατάξεων του ν.4387/2016 δηλαδή την 12 η Μαΐου
2016..».
Η κυβέρνηση οφείλει να σταματήσει τις γενικόλογες – αόριστες απαντήσεις και να πάρει
όλα τα απαραίτητα μέτρα. Να εφαρμόσει άμεσα το νόμο 4387/2016, με την απόδοση των
παράνομα παρακρατηθέντων ποσών στους δικαιούχους αποστράτους και χωρίς την
αλλαγή του καθεστώτος της υπαγωγής των Μετοχικών Ταμείων Ε.Δ και των Ειδικών
Κλάδων Οικονομικής Ενίσχυσης Μερισματούχων στον Υποτομέα των Οργανισμών
Κοινωνικής Ασφάλισης του Μητρώου των Φορέων Γενικής Κυβέρνησης της ΕΛΣΤΑΤ, το
οποίο δίνει τη δυνατότητα της άμεσης παρέμβασης της Κυβέρνησης στα οικονομικά τους.

ΕΡΩΤΩΝΤΑΙ οι κ. Υπουργοί, τι μέτρα θα πάρει η κυβέρνηση ώστε:
• Να σταματήσει να κάνει κρατήσεις στα μερίσματα και τους Ειδικούς Κλάδους
Οικονομικής Ενίσχυσης Μερισματούχων (ΕΚΟΕΜ) των αποστράτων, κάτι που έπρεπε να
έχει γίνει με τη δημοσίευση του νόμου 4387/2016.
• Να επιστρέψει άμεσα τα παρακρατηθέντα στους απόστρατους.
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