
 

Προς το Προεδρείο της Βουλής των Ελλήνων 

ΑΝΑΦΟΡΑ  

Για τους κ.κ. Υπουργούς Οικονομικών, Εθνικής Άμυνας     

 

Θέμα: Κρατήσεις 4% από Εξοπλιστικά Προγράμματα Υπέρ Μετοχικών Ταμείων  

ΕΔ 

 

Ο Βουλευτής του ΜέΡΑ25 Νομού Ηρακλείου, Γεώργιος Λογιάδης, καταθέτει ως 

αναφορά επιστολή της Πανελλαδικής Ομοσπονδίας Ενώσεων Στρατιωτικών 

(Π.Ο.Ε.Σ.). 

Η επιστολή  αναφέρει το μείζον θέμα, αναφορικά με τις διαφαινόμενες προθέσεις της 

Πολιτείας να περικόψει τις κρατήσεις 4% που γίνονται από τα εξοπλιστικά 

προγράμματα υπέρ των Μετοχικών Ταμείων Ενόπλων Δυνάμεων. 

 

Επισυνάπτεται η επιστολή. 

Παρακαλούμε για την απάντηση και τις ενέργειές σας και να μας ενημερώσετε 

σχετικά. 

Ηράκλειο, 5/9/2022 

Ο καταθέτων Βουλευτής 

 

Γεώργιος Λογιάδης 

 

                          ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ   ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Αριθμ. Πρωτ. ΑΝΑΦΟΡΩΝ:

3314

Ημερομ. Κατάθεσης:

9/9/2022



 

 

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

 
 

Νόμιμα αναγνωρισμένη συνδικαλιστική Ομοσπονδία με την υπ  αριθμ. 4/2019 διαταγή του Ειρηνοδικείου Λαυρίου, 
 καταχωρημένη στα βιβλία Ομοσπονδιών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αύξοντα αριθμό 860  

 

Φειδίου 10, ΤΚ 10678, Αθήνα, Τηλ: 2168004777, FAX: 2168004778 
 

ηλεκτρονική διεύθυνση: www.poes.gr              e-mail: info@poes.gr 

 
ΠΡΟΣ :   Αρ. πρωτ. 1296/2022 

  Πίνακας Αποδεκτών Αθήνα, 30 Αυγούστου 2022 
ΚΟΙΝ. :  
 
ΘΕΜΑ: Κρατήσεις 4% από Εξοπλιστικά Προγράμματα Υπέρ Μετοχικών Ταμείων ΕΔ 
 
ΣΧΕΤ.: α. Υπ’ αριθμ. πρωτ. 279/2021 έγγραφό μας 
   β. Υπ’ αριθμ. πρωτ. 631/2022 έγγραφό μας 
   γ. Υπ’ αρίθμ. πρωτ. 6004/23-6-2022 Ερώτηση της ΒτΕ (ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ) 
   δ. Απάντηση με αριθμ. πρωτ. 110985 ΕΞ 2022 της ΒτΕ (ΥΠΟΙΚ) 
   ε. Απάντηση με αριθμ. πρωτ. Φ. 900α/3614/18532/2022 της ΒτΕ (ΥΠΕΘΑ) 
  
  Κύριοι Υπουργοί. 
 
 Επανερχόμενοι σε ένα μείζον θέμα που έχουμε αναδείξει κατ’ επανάληψη, 
ενημερωθήκαμε με έκπληξη και αγανάκτηση για τις σχετικές (δ) και (ε) απαντήσεις 
σας σε ερώτημα που προκλήθηκε από είκοσι τέσσερις (24) βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ-
ΠΣ, αναφορικά με τις διαφαινόμενες προθέσεις της Πολιτείας να περικόψει τις κρατή-
σεις 4% που γίνονται από τα εξοπλιστικά προγράμματα υπέρ των Μετοχικών Ταμεί-
ων Ενόπλων Δυνάμεων.  
 
 Προς μεγάλη απογοήτευσή μας, μας επιβεβαιώθηκε με τον πλέον επίσημο 
τρόπο το μεγάλο παιχνίδι που παίζεται πίσω από τις πλάτες των στελεχών των ΕΔ 
αναφορικά με τα Μετοχικά Ταμεία των ΕΔ, στα οποία η Πολιτεία ποτέ δεν έκρυψε ότι 
επιθυμεί να πατήσει πόδι. Ωστόσο πλέον δεν μιλάμε για «φήμες» αλλά για επίσημη 
κυβερνητική επιλογή.  
 
 Μέσα από μία αδιανόητη συμπαιγνία που (για μια ακόμα φορά) αγγίζει τα όρια 
του χλευασμού, το ένα Υπουργείο με τη (δ) σχετική απάντησή του δηλώνει αναρμόδι-
ο, όταν το έτερο συναρμόδιο Υπουργείο φωτογραφίζει με την (ε) σχετική το «αναρμό-
διο» πρώτο, ως αυτό που κίνησε το θέμα, παρελκυστική τακτική που συμβαίνει σε 
όλα τα θέματα που αναδεικνύουμε μέχρι σήμερα. 
 
 Ότι, όπου υπάρχει καπνός υπάρχει και φωτιά το γνωρίζουν άπαντες και η 
ΠΟΕΣ δεν βρισκόταν τυχαία σε εγρήγορση για την πρόθεση της Πολιτείας να μειώσει 
τις κρατήσεις υπέρ των Μετοχικών Ταμείων ΕΔ από εξοπλιστικά προγράμματα στο 
2% (ήτοι να τις περικόψει κατά 50%) αποδεικνύοντας στην πράξη την απόλυτη 
αδιαφορία σας για το προσωπικό των ΕΔ. 
 
 Δηλώνουμε αγανακτισμένοι διότι, την ίδια στιγμή που η κυβέρνηση πανηγυρίζει 
για τη δήθεν μεγάλη επιτυχία της οικονομικής πολιτικής (βλ. «έξοδος από την ενισχυ-
μένη εποπτεία»), το προσωπικό των ΕΔ λαμβάνει διαρκώς με διάφορα προσχήματα 
άσχημα μαντάτα που αφορούν είτε νέες κρατήσεις, είτε άρνηση καταβολής των 
δεδουλευμένων. Τελικά τι ισχύει; Υφίσταται μεγάλη κυβερνητική επιτυχία που παλι-



νορθώνει τα οικονομικά της Πατρίδας μας, ή δύσκολες δημοσιονομικές συνθήκες που 
εξαρτώνται από μία σειρά εξωγενών παραγόντων και που δεν επιτρέπουν στην 
Πολιτεία να πράξει τα δέοντα και να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων απέναντι 
στους στρατιωτικούς; 
 
 Φέρνετε ως επιχείρημα ότι δεν μπορούν τα ΜΤ να χρηματοδοτούνται από το 
δανεισμό της Πατρίδας μας, ωστόσο δεν θυμόμαστε να είχατε αντίστοιχη ευαισθησία 
κατά την χρηματοδότηση των ΜΜΕ. Δύο μέτρα και δύο σταθμά, μόνο με ένα απλό 
παράδειγμα, πάντα μόνο εις βάρος των στρατιωτικών. 
 
  Κύριοι Υπουργοί. 
 
 Διαρκώς μας ζητάτε να λάβουμε υπόψιν σειρά από παράγοντες την επίδραση 
των οποίων βιώνουμε ούτως ή άλλως στην καθημερινότητά μας. Και μόνο αυτό το 
γεγονός αποδεικνύει ότι δεν έχετε δυνατότητα να αντιληφθείτε την καθημερινότητα 
των πολιτών. Πιθανώς γι’ αυτό πρόσφατα μας παρουσιάσατε ως προνομιούχους. 
 
 Μάλλον έχετε λησμονήσει ότι ως εργαζόμενοι, το εισόδημά μας έχει πληγεί 
βαρύτατα από την αλματώδη αύξηση του κόστους ζωής, ιδίως κατά τους τελευταίους 
μήνες. Δεν μπορούμε, λοιπόν, να δεχθούμε ως δικαιολογία «δημοσιονομικών πιέσε-
ων» πχ την αύξηση του ενεργειακού κόστους, το οποίο έχει εκτοξευθεί από πολιτικές 
επιλογές τις οποίες ούτως ή άλλως πληρώνουμε μόνο εμείς ως πολίτες.  
 
 Επίσης δεν μας απασχολεί τι ζήτησαν άλλοι κρατικοί φορείς (ΓΛΚ κλπ). Κουρα-
στήκαμε να το ακούμε. Μπορείτε μια φορά να μας απαντήσετε ευθέως αν έχετε 
μεταφέρει σε όλους αυτούς τους φορείς αυτά που ζητούν οι στρατιωτικοί, προασπι-
ζόμενοι τα συμφέροντά μας;  
 
 Επιπρόσθετα, μήπως τελικά αυτός είναι ο λόγος για τον οποίον η Πολιτεία 
αποφεύγει συστηματικά να συμμορφωθεί με το νόμο που η ίδια έχει ψηφίσει, αναφο-
ρικά με την παρουσία εκπροσώπου των δευτεροβαθμίων συνδικαλιστικών οργανώ-
σεων στις συνεδριάσεις των ΜΤ; 
 
 Πλέον θεωρούμε ξεκάθαρο ότι όλη η προαναφερθείσα μεθόδευση υποδηλώνει 
την πρόθεση της Πολιτείας να οδηγήσει τα Μετοχικά Ταμεία σε οικονομικό στραγ-
γαλισμό και κατάρρευση διά της αφαίρεσης των εσόδων τους προκειμένου να 
παρέμβει ως σωτήρας και τελικώς να τα μετατρέψει σε επικουρικά, παρουσιάζοντας 
ως αναπόφευκτη αυτή τη λύση. Η ΠΟΕΣ δεν πρόκειται να επιτρέψει ούτε την υπο-
βάθμιση των ΜΤ, ούτε την εξαϋλωση της περιουσίας τους με διάφορα προσχήματα. 
 
 Οι δε, τεχνοκρατικές και κενές ουσιαστικού περιεχομένου απαντήσεις που 
διαρκώς λαμβάνουμε αποδεικνύουν ότι ούτε η Ηγεσία του ΥΠΕΘΑ, αλλά ούτε η 
Πολιτεία συνολικά ενδιαφέρονται για το προσωπικό των ΕΔ. Είμαστε βέβαιοι ότι και οι 
στρατιωτικοί το έχουν διαπιστώσει αυτό.  
 
 Κατόπιν των ανωτέρω απαιτούμε η Πολιτεία να εγκαταλείψει κάθε σκέψη ή 
ενέργεια για μείωση των υφιστάμενων κρατήσεων 4% από τα εξοπλιστικά προγράμ-
ματα υπέρ των ΜΤ των ΕΔ, ως επίσης και κάθε άλλο μελλοντικό σχεδιασμό εις βάρος 
τους.  

 
 Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή πληροφορία.   
 
 Οι κ.κ. βουλευτές της Βουλής των Ελλήνων, προς τις/τους οποίες/ους κοινοποιείται 



το παρόν, παρακαλούνται για την ανάδειξη  του θέματος, δια του κοινοβουλευτικού 
ελέγχου. 
 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο 
  

Ο Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας 
  

Μεθενίτης Δημήτριος Τσακαλάκης Διονύσιος 
Ανθυποπλοίαρχος (Ε) Συνταγματάρχης (ΜΧ) 

  
 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ 
Αποδέκτες για ενέργεια 
ΥΕΘΑ 
Υπουργείο Οικονομικών (ΥΠΟΙΚ, ΑΝΥΠΟΙΚ)  
Αποδέκτες για πληροφορία 
ΥΦΕΘΑ 
Βουλευτές της ΒτΕ 
Α/ΓΕΕΘΑ, Α/ΓΕΣ, Α/ΓΕΝ, Α/ΓΕΑ 
ΜΤΣ, ΜΤΝ, ΜΤΑ 
Π.Ο.Ε.Σ. 
Περιφερειακές ενώσεις – μέλη μας (για ενημέρωση των μελών τους) 
Περιφερειακές ενώσεις στρατιωτικών (για ενημέρωση των μελών τους) 
Στρατιωτικοί Συντάκτες 




