
 
 

 
 

 
ΠΡΟ: 
 

 

Παλειιήληα Οκνζπνλδία Δλώζεσλ ηξαηησηηθώλ Π.ΟΜ.Δ.Ν. 

ΚΟΙΝ : Μέιε ηεο Δ..ΠΔ.Α.Μ/Θ 

 
  
ΘΕΜΑ: Υνξήγεζε Βνεζήκαηνο Οηθνγελεηαθήο - Δπαγγεικαηηθήο Απηνηέιεηαο 

(ΒΟΔΑ) 
 

1. Η Έλσζε ηξαηησηηθώλ Πεξηθέξεηαο Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 
(Δ..ΠΔ.Α.Μ/Θ), επαλαθέξεη κε ην παξόλ έγγξαθν ηεο, ζέκαηα κε νηθνλνκηθέο 
εθθξεκόηεηεο  πνπ παξαηεξνύληαη εηο βάξνο ησλ ζπλαδέιθσλ καο, από ηελ 
απξαμία ησλ θπβεξλεηηθώλ παξαγόλησλ θαη ηεο ηξαηησηηθήο καο εγεζίαο,  
 

2. πγθεθξηκέλα γηα ηελ θαηαβνιή ηνπ Βνεζήκαηνο Δπαγγεικαηηθήο – 
Οηθνγελεηαθήο Απηνηέιεηαο (ΒΟΔΑ), εθηόο από ηελ θαζπζηέξεζε πνπ παξαηεξείηαη 
ζηελ ηθαλνπνίεζε ησλ αηηήζεσλ ησλ βνεζεκάησλ από ηα Μεηνρηθά Σακεία, ππάξρεη 
έληνλνο  πξνβιεκαηηζκόο θαη γηα ηελ παξαδνμόηεηα ησλ δηαθνξεηηθώλ θαη ηειείσο 
αληίζεησλ απνθάζεσλ ησλ Γηνηθεηηθώλ πκβνπιίσλ ησλ Μεηνρηθώλ Σακείσλ όπνπ 
παξαηεξείηαη: 
 

α. Σα ηέθλα ησλ ζπλαδέιθσλ καο πνπ ππεξεηνύλ ζην ηξαηό Ξεξάο 
εδώ θαη ηέζζεξα (4) ρξόληα, δελ ιακβάλνπλ από ην Μεηνρηθό Σακείν ηξαηνύ (ΜΣ) 
νιόθιεξν ην Βνήζεκα Δπαγγεικαηηθήο Απηνηέιεηαο, πνπ νη γνλείο ηνπο ήδε έρνπλ 
θαηαβάιεη κε θξαηήζεηο από ηελ κηζζνδνζία ηνπο εδώ θαη 25 έηε, κε ην ΜΣ λα 
πξνβαίλεη ζηελ θαηαβνιή κόλν πξνθαηαβνιώλ έλαληη νιόθιεξνπ ηνπ πνζνύ, 
πξνθαζηδόκελν σο ιόγν ηεο κε εμόθιεζεο, ηελ αδπλακία ελαξκόληζεο κε ςήθηζε 
ηνπ λένπ κηζζνινγίνπ από ηνλ Ιαλνπάξην ηνπ 2017. πγθεθξηκέλα ην Μεηνρηθό 
Σακείν ηξαηνύ πξνθαζίδεηαη όηη « οι έννομερ διοικηηικέρ και οικονομικέρ 
διαδικαζίερ-ηποποποιήζειρ  ζε εθαπμογή ηος Ν4472/17 δεν έσοςν πεπαηυθεί 
ζςνεπώρ ούηε ηο ύτορ ηος ςπολειπόμενος ποζού μποπούμε να 
ςπολογίζοςμε αλλά ούηε και ηην σπονική πεπίοδο πος θα καηαβληθεί 
μποπούμε να πποζδιοπίζοςμε». 

 
β.  Η πξναλαθεξζείζα πξαθηηθή ησλ πξνθαηαβνιώλ δελ αθνινπζείηαη 

από ην Μεηνρηθό Σακείν Ναπηηθνύ (Μ.Σ.Ν.) θαη ην Μεηνρηθό Σακείν Αεξνπνξίαο 
(Μ.Σ.Α.), ηα ζηειέρε ησλ νπνίσλ, αλ θαη ακείβνληαη κε ην λέν κηζζνιόγην ηνπ λ. 
4472/17, ηα Μεηνρηθά ηνπο Σακεία θαηαβάιινπλ ζηα ηέθλα ηνπο νιόθιεξν ην 
Βνήζεκα Δπαγγεικαηηθήο Απηνηέιεηαο πνπ δηθαηνύληαη, εθάπαμ.           
 

ΕΝΩΗ ΣΡΑΣΙΩΣΙΚΩΝ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ 

 (Ε..ΠΕ.Α.Μ/Θ) 

Νόκηκα αλαγλσξηζκέλε έλσζε κε ηελ ππ’ αξηζκ. 48/2017 δηαηαγή ηνπ 
Δηξελνδηθείνπ Γξάκαο. 
Καηαρσξεκέλε ζηα βηβιία σκαηείσλ ηνπ Πξσηνδηθείνπ Γξάκαο κε αύμνληα 
αξηζκό 9/2017. 
  
Email: espeamth@gmail.com, espeamth@pomens.gr 
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3. Η Κςβέπνηζη δεν έσει ακόμα δώζει λύζη ζηο ππόβλημα παπόλο 

πος εδώ και έξι (6) μήνερ πεπίπος, η Γηππνπξγηθή Δπηηξνπή πνπ 
ζπγθξνηήζεθε, κε ηε ζπκκεηνρή εθπξνζώπσλ ησλ Υπνπξγείσλ Δζληθήο 
Άκπλαο θαη Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε, ε νπνία είρε σο έξγν ηνλ πξνζδηνξηζκό 
ηνπ αξηζκνύ ησλ κεξηδίσλ, ησλ κεξηζκαηνύρσλ ηνπ ΜΤΣ, πξνθεηκέλνπ λα 
ελαξκνληζζνύλ κε ηηο λέεο κηζζνινγηθέο δηαηάμεηο ηνπ λ.4472/2017 (Α΄174), κε 
βάζε ηα νπνία, παξεπόκελα, ππνινγίδεηαη ην ύςνο ηνπ ΒΟΔΑ/ΜΤΣ, έρεη 
νινθιεξώζεη ηηο εξγαζίεο ηεο.  

ε απάληεζε πνπ έδσζε ν αξκόδηνο Τπνπξγόο Δζληθήο Άκπλαο ζε 
θνηλνβνπιεπηηθέο Δξσηήζεηο (Απγ. 2021), γλσζηνπνίεζε όηη : 

 

Αναθοπικά με ηο Μεηοσικό Ταμείο Σηπαηού,… η ζςγκποηηθείζα επιηποπή 

πεπαίωζε ηο έπγο ηηρ και μεηά ηην ολοκλήπωζη ηηρ νομοηεσνικήρ επεξεπγαζίαρ, από 

ηιρ απμόδιερ Υπηπεζίερ ηος Υποςπγείος Εθνικήρ Άμςναρ, ήδη ζσεηικό ζσέδιο 

νομοθεηικήρ πύθμιζηρ έσει διαβιβαζηεί ζηο Υποςπγείο Πποζηαζίαρ ηος Πολίηη 

πποκειμένος να ζςμπεπιληθθεί ζε νομοζσέδιο πος θα καηαθέζει ηο εν λόγω Υποςπγείο 

ζηη Β.η.Ε. 
 

4. Ωο Έλσζε ηξαηησηηθώλ Πεξηθέξεηαο Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη 
Θξάθεο (Δ..ΠΔ.Α.Μ/Θ), επειπηζηνύκε ζηελ ζηήξημή ζαο έηζη ώζηε λα 
δξνκνινγεζνύλ νη απαξαίηεηεο ελέξγεηεο γηα ηελ θαηάζεζε ζρεηηθήο ηξνπνινγίαο 
γηα ηελ ζπδήηεζε και άκεζε έγθξηζε ηεο λνκνηερληθήο επεμεξγαζίαο πνπ 
θαηέζεζε ε ζπγθξνηεζείζα επηηξνπή και παραδόθηκε ως ζτέδιο νομοθεηικής 
ρύθμιζης από ηις αρμόδιες Υπηρεζίες ηοσ Υποσργείοσ Εθνικής Άμσνας, ζηο 
Υποσργείο Προζηαζίας ηοσ Πολίηη προκειμένοσ να ζσμπεριληθθεί ζε νομοζτέδιο 
ποσ θα καηαθέζει ηο εν λόγω Υποσργείο ζηη Β.η.Ε.  

 
 

Μεηά ηηκήο γηα ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην 
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