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Κύριε Υπουργέ, 
 
Τα στελέχη των ΕΔ, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα του (β) σχετικού, καταβάλλουν μηνιαία 

κράτηση υπέρ των Μετοχικών Ταμείων (ΜΤ), για το Βοήθημα Οικογενειακής Επαγγελματικής 
Αυτοτέλειας (ΒΟΕΑ) των τέκνων τους, με σκοπό την παροχή σε αυτά εφάπαξ βοηθήματος για τη(ν) 
δημιουργία ή ενίσχυση της οικογενειακής ή επαγγελματικής αυτοτέλειάς τους. Η κράτηση υπέρ 
ΒΟΕΑ που αρχίζει από την 1η του επόμενου μήνα από τη γέννηση του τέκνου, μέχρι το τέλος του 
μηνός που συμπληρώνονται οι προϋποθέσεις καταβολής του βοηθήματος, ενώ αυτή παύει αυτό-
δικαίως στο 25ο έτος (συμπληρωμένο) του τέκνου. Το δικαίωμα λήψη του ΒΟΕΑ παραγράφεται 
μετά την παρέλευση πέντε (5) ετών από τη συμπλήρωση του 30ου έτους της ηλικίας του τέκνου. 

 
Το ποσό του ΒΟΕΑ που καταβάλλεται από το οικείο ΜΤ του Κλάδου των ΕΔ όπου υπηρετεί ο 

γονέας/μέτοχος, μετά από αίτηση του δικαιούχου τέκνου, καθορίζεται σε αριθμό μηνιαίων 
μερισμάτων που αναλογούν στον μερισματούχο ή στη χηρεύουσα οικογένεια, κατά την ημερομηνία 
που νομιμοποιείται η καταβολή του εφάπαξ βοηθήματος και του μερίσματος που θα ελάμβανε ο 
ενεργός μέτοχος, λογιζόμενος σαν μερισματούχος. Δικαιούχοι του ανωτέρω βοηθήματος, σύμφωνα 
και με τις διατάξεις του (α) σχετικού, είναι τα αγόρια - κορίτσια, τέκνα των ενεργών μετόχων και 
μερισματούχων των ΜΤ (νόμιμα ή/και νομιμοποιηθέντα ή/και θετά), που έχουν γεννηθεί από 
18.02.83 και εντεύθεν, υπό ορισμένες προϋποθέσεις που διαφοροποιούνται, μερικώς, κατά κλάδο.  

 
Αναλυτικότερα, για τον Στρατό Ξηράς (ΣΞ), που είναι το κατ’ εξοχήν πεδίο ενδιαφέροντός 

μας, ισχύουν οι κάτωθι προϋποθέσεις χορήγησης:  
 

       α.    Με  τη συμπλήρωση 25 ετών και μέχρι συμπλήρωσης του 30ου έτους της ηλικίας.  
 

 

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΣΧΟΛΗΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ 
(Σ.Α.Σ.Μ.Υ) 

Νόμιμα αναγνωρισμένο σωματείο με την υπ’ αριθ. 07/27-3-2018 διάταξη 
Εκούσιας δικαιοδοσίας του Ειρηνοδικείου Τρικάλων, καταχωρημένο στα 
βιβλία σωματείων του αυτού δικαστηρίου με αριθμό μητρώου 1602/2018. 
Ηλεκτρονική διεύθυνση :  http://www.sasmy.gr 
Ε-mail                                  :  info@sasmy.gr 
Ομάδα Facebook              :  https://web.facebook.com/groups 
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     β.     Λόγω τέλεσης γάμου (ή σύναψης συμφώνου συμβίωσης), ανεξαρτήτου ηλικίας. 
 
     γ.      Για αποδεδειγμένα σοβαρούς λόγους υγείας. 
 

Παράλληλα, σύμφωνα με το (γ) σχετικό, τα στελέχη των ΕΔ μισθοδοτούνται πλέον βάσει 
νέου ειδικού μισθολογίου, το οποίο προβλέπει μισθολογικό κλιμάκιο αντί μισθολογικού βαθμού, με 
συνέπεια - ελλείψει σχετικής νομοθετικής/κανονιστικής ρύθμισης - να μην είναι δυνατός ο 
υπολογισμός του μερίσματος και του δικαιούμενου ποσού του ΒΟΕΑ. Ως εκ τούτου, τρία (3) και 
πλέον έτη μετά την εφαρμογή του νέου μισθολογίου τα τέκνα των μετόχων και μερισματούχων του 
ΜΤΣ συνεχίζουν να λαμβάνουν προκαταβολή έναντι δικαιούμενου ποσού.  

 
Το εισόδημα των στελεχών των ΕΔ έχει συρρικνωθεί δραστικά τα τελευταία έτη, εξαιτίας της 

αυστηρής δημοσιονομικής πολιτικής, που είχε σαν αποτέλεσμα την υποβάθμιση του βιοτικού 
επιπέδου των συναδέλφων. Η δυσχερέστερη οικονομικά περίοδος για κάθε οικογένεια είναι 
αναμφισβήτητα με την εισαγωγή των τέκνων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, όταν αυξάνονται 
εκθετικά οι δαπάνες και εκεί πρέπει να εστιάσουμε το ενδιαφέρον μας, ώστε το πρόβλημα να 
αμβλυνθεί κατά το δυνατόν. Στη κατεύθυνση αυτή θα μπορούσε να συμβάλλει σημαντικά η 
διαφοροποίηση ορισμένων προϋποθέσεων χορήγησης του ΒΟΕΑ, όπως παρακάτω: 

 
α. Άμεση ανάληψη πρωτοβουλίας για τη ρύθμιση του θέματος που έχει προκύψει 

αναφορικά με τον νέο τρόπο υπολογισμό του μερίσματος και κατ’ επέκταση του δικαιούμενου 
ποσού του ΒΟΕΑ, κατά τρόπο αναλογικό και δίκαιο, λαμβάνοντας υπόψη ως «ελάχιστη βάση» το 
ύψος των παροχών που ίσχυαν με το προηγούμενο μισθολόγιο, προς αποφυγή νέων «περικοπών» 
σε βάρος των νέων γενεών μετόχων και μερισματούχων, οι οποίες σε καμία περίπτωση δεν 
πρόκειται να γίνουν αποδεκτές και αποτελούν μείζον ζήτημα «τιμής» και «ηθικής τάξης» για τους 
μετόχους και μερισματούχους του ΜΤΣ. 

 
β. Δημιουργία ενός αυτόνομου Ειδικού Λογαριασμού (ΒΟΕΑ/ΜΤΣ), όπου θα 

μεταφερθούν ως αποθεματικό όλες οι μέχρι σήμερα εισφορές των μετόχων - μερισματούχων που 
εξακολουθούν να καταβάλουν κρατήσεις υπέρ ΒΟΕΑ.  

 
 γ. Αύξηση του ποσού που έχει «κλειδώσει» ως υπολογισθέν ΒΟΕΑ (το σύνολο των 
εισφορών που θα καταβληθούν), στα επίπεδα που θα επιφέρουν ένα σοβαρό ανταποδοτικό όφελος 
στον/ην μέτοχο - μερισματούχο, έχοντας  ως  βάση υπολογισμού τη μελλοντική αξία 
(terminal/future value), όπως συνηθίζεται στις ασφάλειές ζωής του ιδιωτικού τομέα (ενεργή 
εκμετάλλευση διαθεσίμων με χρήση σύγχρονων χρηματοοικονομικών εργαλείων).   

 
δ. Εξασφάλιση εφεξής  της  δυνατότητας  μη σύναψης ασφαλιστικής σχέσης ενός 

τέκνου με το ΜΤΣ και συνεπώς μη καταβολής των σχετικών κρατήσεων υπέρ ΒΟΕΑ, επί 
προαιρετικής βάσης, κατόπιν σχετικής δήλωσης του γονέα περί αποποίησης άσκησης του υπόψη 
δικαιώματος (μη επιθυμία). 

 
ε. Πρόβλεψη δυνατότητας, κατόπιν συναίνεσης του υποκείμενου σε κρατήσεις γονέα,  

πρώιμης λήξης της ασφαλιστικής σχέσης, διακοπής των κρατήσεων και επιστροφής ατόκως των 
εισφορών που έχουν ήδη καταβληθεί: 

 
(1) Σε περιπτώσεις τέκνων που διαγιγνώσκονται με ψυχικές παθήσεις ή 

καθίστανται ανίκανα σωματικά ή πνευματικά, λόγω ασθενείας ή ατυχήματος. 
 

(2) Σε κάθε άλλη περίπτωση πριν από το 18ο έτος της ηλικίας του τέκνου. 
 
στ.     Πρόβλεψη δυνατότητας, κατόπιν συναίνεσης του υποκείμενου σε κρατήσεις γονέα, 

είσπραξης του αναλογούντος ΒΟΕΑ από το δικαιούχο τέκνο οποιαδήποτε στιγμή, μετά τη 
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συμπλήρωση του 18ου έτους και μέχρι το 25ο έτος, σε ποσοστό είκοσι πέντε τοις εκατό (25%), 
εφόσον με αίτησή του ζητήσει την καταβολή αυτού έναντι του συνολικά δικαιούμενου ποσού, 
ιδιαιτέρως δε για λόγους σπουδών και με τη συμπλήρωση του 25ου έτους  μέχρι τη συμπλήρωση 
του 30ου έτους, το υπολειπόμενο ποσό του βοηθήματος που δικαιούται (75%). 

 
ζ.  Πρόβλεψη δυνατότητας, σε περίπτωση συνταξιοδότησης του υποκείμενου σε 

κρατήσεις γονέα, προσωρινής ή οριστικής διακοπής των κρατήσεων υπέρ του ΒΟΕΑ, ανεξαρτήτως 
της ηλικίας του δικαιούχου τέκνου και εωσότου αυτό να πληροί τις προϋποθέσεις είσπραξής του 
(μη πλήρες ΒΟΕΑ, με βάση τα έτη ασφαλιστικής σχέσης του τέκνου για τα οποία καταβλήθηκαν οι 
σχετικές κρατήσεις). 

 
η. Πρόβλεψη, σε περίπτωση που και οι δυο γονείς (στελέχη των ΕΔ) είναι αμφότεροι 

μέτοχοι ή μερισματούχοι του Ταμείου, δικαιώματος ασφάλισης του τέκνου και από τους δύο γονείς, 
κατόπιν επιθυμίας και κοινής δηλώσεώς τους, ώστε να διενεργείται κράτηση εισφορών υπέρ του 
ΒΟΕΑ σε αμφοτέρους τους γονείς (διπλές εισφορές, προκειμένου για τη λήψη ΒΟΕΑ από 2 πηγές 
ασφάλισης). 

 
Η απόδοση του ΒΟΕΑ εκτιμάται ότι κυμαίνεται σε ιδιαίτερα χαμηλά επίπεδα, εν συγκρίσει 

με τη δυνητική απόδοση οιασδήποτε συναφούς επένδυσης για μελλοντική εξασφάλιση του τέκνου 
του μετόχου. Αυτό γίνεται εύκολα αντιληπτό από μια απλή συσχέτιση στοιχείων, απ’ την οποία 
αβίαστα προκύπτει το αποδιδόμενο ΒΟΕΑ υπολείπεται των ονομαστικών κρατήσεων, 
προσαυξημένων με τους νόμιμους τόκους, πολύ δε περισσότερο αν ληφθεί υπόψη η εξέλιξη των 
ετήσιων μεταβολών του Γενικού Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (μέσος ετήσιος δείκτης). Το γεγονός 
αυτό όμως αντίκειται στη γενική θεώρηση σύστασης του συγκεκριμένου βοηθήματος, αφού ο 
μέτοχος υπόκειται κατ’ ουσία σε ζημία και όχι σε όφελος. 

 
Για τη βελτίωση της ροής εσόδων με σκοπό την αύξηση της τιμής μερίσματος του ΜΤΣ και 

του αριθμού των αρτίων μερισμάτων που αποτελούν τη βάση υπολογισμού του ΒΟΕΑ σε 65, αντί 
60 που ισχύει σήμερα) προτείνεται να προβλεφθεί η απόδοση υπέρ ΒΟΕΑ/ΜΤΣ ενός μικρού 
ποσοστού από τα κέρδη των στρατιωτικών εκμεταλλεύσεων, καθώς και η καθιέρωση συμβολικής 
εισφοράς ανταποδοτικού χαρακτήρα (αντί «τροφείων»), εις βάρος των γονέων τέκνων που 
φιλοξενούνται στους Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του ΣΞ, η οποία ενδεικτικά μπορεί να ανέρχεται 
στο 5% του Βασικού Μισθού και να καταβάλλεται εφάπαξ, ανά ακαδημαϊκό έτος, αρχής γενομένης 
από το επερχόμενο (2020-21).  

 
Κύριε Υπουργέ, οι ως άνω προτεινόμενες διαρθρωτικές αλλαγές είναι βέβαιο ότι θα 

αντιμετωπιστούν, σε μικρό ή μεγαλύτερο βαθμό, με σχετική επιφύλαξη από αρκετούς εκ των 
εμπλεκομένων. Εκτιμούμε όμως ότι έχει έρθει το πλήρωμα του χρόνου να γίνει η αναγκαία 
υπέρβαση προς όφελος των συναδέλφων, με τις ελάχιστες δυνατές συνέπειες στη ρευστότητα του 
ΜΤΣ, που είναι ομολογουμένως πολύτιμη και πρέπει να βρεθούν τρόποι ώστε να ενισχυθεί 
περαιτέρω. Σε κάθε περίπτωση, είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφορία ή 
διευκρίνιση επί του συγκεκριμένου θέματος. 

 
Για το Διοικητικό Συμβούλιο 

 
-Ο-  

Πρόεδρος 

 
Ευάγγελος Στέφος 

-Ο-  
Γεν. Γραμματέας 

 
       Στέφανος Κουκουράβας 

 
 


