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ΘΕΜΑ: Δίθαηε Καηαλνκή ησλ Πόξσλ Πξνεξρνκέλσλ από ηελ Κξάηεζε 4% επί ησλ 

Εμνπιηζηηθώλ Πξνγξακκάησλ ΕΔ 
 
 

 

Αμηόηηκνη Κύξηνη, 
 

Με ην παξόλ ζέινπκε αθ’ ελόο λα ζαο θαηαζηήζνπκε θνηλσλνύο ηεο κεγάιεο 
αγαλάθηεζεο ησλ κειώλ καο θαη αθ’ εηέξνπ λα πξνιάβνπκε κηα λέα αδηθία εμ αηηίαο ησλ 
εμειίμεσλ, πνπ πιεξνθνξνύκαζηε όηη δξνκνινγνύληαη επί ηνπ ζέκαηνο θαη νη νπνίεο ζα 
επηηείλνπλ ηελ πθηζηακέλε άληζε θαη κεξνιεπηηθή εηο βάξνο καο κεηαρείξηζε. 

 
Όπσο ήδε γλσξίδεηε, ε Έλσζε Απνζηξάησλ Αμησκαηηθώλ ηξαηνύ (ΕΑΑ) έρεη 

πνιιέο θνξέο ζην παξειζόλ αλαθέξεη ζε θξαηηθνύο θνξείο ην δήηεκα ηεο άδηθεο 
θαηαλνκήο ησλ πόξσλ πνπ πξνέξρνληαη από ηελ θξάηεζε ηνπ 4% επί ησλ δαπαλώλ ηνπ 
ΤΠΕΘΑ γηα ηελ άκπλα, θαζόζνλ απηό απνηειεί γηα ηνπο αμησκαηηθνύο ηνπ ηξαηνύ Ξεξάο, 
ελ ελεξγεία θαη απνζηξάηνπο, κείδνλ ζέκα άληζεο κεηαρείξηζεο θαη άδηθεο ζπκπεξηθνξάο 
ηεο Πνιηηείαο πξνο απηνύο. 

 
Ενεζηώζα Καηάζηαζη 
ύκθσλα κε ηελ ηζρύνπζα λνκνζεζία επί ησλ δαπαλώλ ηνπ ΤΠΕΘΑ πνπ αθνξνύλ 

ηελ άκπλα, ππνινγίδεηαη θξάηεζε 4% επί ηεο θαζαξήο αμίαο ηεο δαπάλεο, ε νπνία 
απνδίδεηαη ζηα Μεηνρηθά Σακεία (ΜΣ) ησλ Ελόπισλ Δπλάκεσλ (Ε.Δ.), μερσξηζηά ζην 
θαζέλα θαη αλαιόγσο ηνπ πνηνο Κιάδνο εθηειεί ηελ πξνκήζεηα 

 

Οι Νέερ Εξελίξειρ 
Πξνζθάησο πιεξνθνξεζήθακε όηη ν ΑΝΤΠΟΙΚ θ. θπιαθάθεο κε επηζηνιέο ηνπ 

πξνο ην ΤΠΕΘΑ αληηηίζεηαη ζηελ θαηαβνιή ζηα ΜΣ ησλ Ελόπισλ Δπλάκεσλ ησλ πνζώλ 
πνπ πξνέξρνληαη από ην 4% θαη ην 2% ησλ εμνπιηζηηθώλ πξνγξακκάησλ, ζεσξώληαο όηη 
κε ηα λέα εμνπιηζηηθά πξνγξάκκαηα ηα έζνδα απηά ζα εθηνμεπηνύλ πνιύ πάλσ από ην 
δεκνζηνλνκηθό πξόγξακκα πξνεξρόκελα κάιηζηα από δαλεηζκό ηεο ρώξαο θαη πξνηείλεη 
λα ηξνπνπνηεζνύλ ηα πνζνζηά ησλ θξαηήζεσλ ώζηε λα πξνθύπηνπλ κηθξόηεξα έζνδα 

mailto:eaasgrammateia@gmail.com


ησλ ΜΣ. πγθεθξηκέλα πξνηείλεη ηα έζνδα απηά ζπλνιηθά λα κελ ππεξβαίλνπλ ην κέζν 
όξν ησλ πνζώλ ηεο πξνεγνύκελεο πεληαεηίαο πξνζαπμεκέλν θαηά 50%. 

 
Σελ πξνζέγγηζε απηή αληηθξνύνπκε θάζεηα, σο αθνινύζσο: 

 
α. Δελ κπνξνύκε λα ιάβνπκε σο βάζε ζπδήηεζεο ηελ πξνεγνύκελε 

πεληαεηία, όηαλ όινη γλσξίδνπκε όηη ηα εμνπιηζηηθά πξνγξάκκαηα ήηαλ ζρεδόλ 
αλύπαξθηα. 

 
β .Η ελδερόκελε επίθιεζε ηνπ εμσηεξηθνύ δαλεηζκνύ είλαη κόλνλ 

πξνζρεκαηηθή δηόηη γλσξίδνπκε όινη ηα δηζεθαηνκκύξηα πνπ έρεη δηαζέζεη ε Πνιηηεία ηα 
ηειεπηαία ρξόληα γηα ηε ζηήξημε επαγγεικαηηώλ θαη λνηθνθπξηώλ ιόγσ παλδεκίαο θαη 
νηθνλνκηθήο θξίζεο. 

 
γ. Η θξάηεζε 4% έρεη ζεζκνζεηεζεί σο αληηζηάζκηζκα ζηελ αλύπαξθηε 

εξγνδνηηθή εηζθνξά πνπ γηα όινπο ηνπο άιινπο ππαιιήινπο θαη ηνπο δεκνζίνπο 
ιεηηνπξγνύο, αθόκε θαη γηα ηνπο αζηπλνκηθνύο ππαιιήινπο, πιελ ησλ ζηξαηησηηθώλ, 
αλέξρεηαη ζε 3%. Οι ζηπαηιυηικοί είναι οι ΜΟΝΟΙ δημόζιοι λειηοςπγοί πος δεν έσοςν 
επίζημη επικοςπική αζθάλεια και οι ΜΟΝΟΙ για ηοςρ οποίοςρ δεν καηαβάλλει η 
Πολιηεία επγοδοηική ειζθοπά ύτοςρ 3%. 

 
Από ηνλ εθεηηλό Π/Τ ηνπ ΤΠΕΘΑ (ΑΔΑ: ΦΣΘΧ6-ΜΦΚ) πξνθύπηεη ν παξαθάησ 

πίλαθαο: 
 

Λογαπιαζμόρ ΓΕ ΓΕΝ ΓΕΑ ΤΝΟΛΑ 

21. Παξνρέο ζε 
εξγαδνκέλνπο 

1.373.545.000 446.310.000 634.800.000 2.454.655.000 

Εξγνδνηηθή Εηζθνξά ηνπ 
3% (εάν ςθίζηαηο) 

41.206.350 13.389.300 19.044.000 73.639.650 

 
 

Δειαδή αλ ην ΤΠΕΘΑ πιήξσλε εξγνδνηηθέο εηζθνξέο απηέο ζα ήηαλ ζην ύςνο 
πεξίπνπ ησλ 73.500.000 ΕΤΡΧ γηα ην έηνο 2022. Γηα ηελ επόκελε 10εηία ην πνζό ζα 
αλεξρόηαλ πεξίπνπ ζε 730.000.000. 

 
Σν εμνπιηζηηθό πξόγξακκα εληόο ηεο επνκέλεο 10εηίαο, πνπ έρεη αλαθνηλσζεί, ζα 

είλαη θαη’ εθηίκεζε κεηαμύ 12 θαη 14 δηο., πνπ ζπλεπάγεηαη έζνδα ππέξ ΜΣ από 480- 
560.000.000 θαη αλά έηνο από 48-56.000.000 ΕΤΡΧ. Σα πνζά απηά είλαη θαηά πνιύ 
κηθξόηεξα κε απηά πνπ ζα σθεινύλην ηα ΜΣ από εξγνδνηηθέο εηζθνξέο, θαη εθ’ όζνλ ην 
εμνπιηζηηθό πξόγξακκα εθηειεζζεί όπσο έρεη πξνγξακκαηηζζεί. Καη ην ηζνδύγην απηό 
αθνξά ζε κηα πεξίνδν θαηά ηελ νπνία ππάξρνπλ «αγνξέο ηνπ αηώλα», όπσο 
απνθαινύληαη, νη αλαθνηλσκέλεο θαη νη εμειηζζόκελεο. 

 

Ση έγηλε όκσο ηηο πξνεγνύκελεο 10εηίεο πνπ δελ ππήξρε απηό ην πξόγξακκα; Ση ζα 
γίλεη ηελ κεζεπόκελε 10εηία θαη ηηο αθνινπζνύζεο πνπ παξνκνίσο δελ ζα ππάξρεη 
αλάινγν πξόγξακκα; Ειάρηζηνη πόξνη, επνκέλσο θαη κηθξή αληαπνδνηηθή σθέιεηα γηα 
ηνπο ζηξαηησηηθνύο. 



Άξα ε πξνζέγγηζε ηνπ θ. ΑΝΤΠΟΙΚ νπδόισο επζηαζεί θαη ε εθαξκνγή ηεο 
δεκηνπξγεί αθόκε κεγαιύηεξεο αδηθίεο πξνο ηνπο ζηξαηησηηθνύο, έλαληη όισλ ησλ άιισλ 
εξγαδνκέλσλ. 

 

Φξνλνύκε όηη η λογιζηική πποζέγγιζη ζηελ επίιπζε ηέηνησλ ζεκάησλ συπίρ 
πολιηική ανηίλητη ηηρ ζσέζηρ μεηαξύ ηος επιδιυκόμενος και ηος διακςβεύμαηορ, 
δεκηνπξγεί έληνλν ζπλαίζζεκα έιιεηςεο θνηλσληθήο επαηζζεζίαο από ηε κηα θαη 
δξνκνινγεί παξεπόκελεο παξάπιεπξεο ζπλέπεηεο από ηελ άιιε, κε άδεια εθ πξώηεο 
όςεσο απνηειέζκαηα, δπζκελή πάλησο γηα ηελ Πνιηηεία θαη ηηο Ε.Δ. 

 
Οι ζηπαηιυηικοί δεν επαιηούν. Απαιηούν ιζονομία. 

 
Καηανομή ηυν Πόπυν 

 

Η νπνηαδήπνηε θαηαλνκή δελ κπνξεί λα βαζίδεηαη ζε απζαίξεηα ζελάξηα 
(ζπκβηβαζκνύ ησλ αζπκβίβαζησλ), νύηε ζε δηεπζεηήζεηο Κιαδηθώλ ζπκθεξόλησλ, αιιά ζε 
αξρέο πνπ ζα πξέπεη λα είλαη από όινπο απνδεθηέο, όπσο: 

 
α. Σα πνζά πνπ ε Πνιηηεία θαζνξίδεη λα κνηξαζηνύλ ζηνπο απνζηξάηνπο ηεο αληί 

εξγνδνηηθήο εηζθνξάο αληηζηαζκίδνληαο ηε κε ζεζκνζεηεκέλε επηθνπξηθή ζύληαμε ησλ 
ζηξαηησηηθώλ, πξέπεη λα κνηξάδνληαη νκνηόκνξθα κε βάζε ηελ αξρή ηεο ηζνλνκίαο. 

 
β. Σα πνζά δίδνληαη αληί εξγνδνηηθήο εηζθνξάο πξνο όινπο ηνπο εξγαδνκέλνπο 

(ζηξαηησηηθνύο) θαη όρη ζε θνξείο όπσο ηα Γεληθά Επηηειεία ή ηα ΜΣ, άξα πξέπεη λα 
δηαλέκνληαη αλαιόγσο ησλ αξηζκνύ ησλ αηόκσλ πνπ εμππεξεηεί ν θάζε Φνξέαο θαη όρη 
δηα ηνπ 3 (όζνη θαη νη Φνξείο). 

 
γ. Σα εμνπιηζηηθά πξνγξάκκαηα θαιύπηνπλ επηρεηξεζηαθέο αλάγθεο ησλ ΕΔ θαη όρη 

αλάγθεο ησλ Κιάδσλ, νπόηε ηα έζνδα από απηά πξέπεη λα κνηξάδνληαη ζε όια ηα ζηειέρε 
ησλ Ε.Δ. θαη όρη μερσξηζηά αλά Κιάδν. Η δηαθνξεηηθή πξνζέγγηζε ζηα νηθνλνκηθά 
δεκηνπξγεί θαρππνςία γηα ηελ επηρεηξνύκελε εθαξκνγή ηεο δηαθιαδηθόηεηαο ζηηο ΕΔ, κε 
αξλεηηθή επίδξαζε ζηελ επηδησθόκελε επηηπρία ηεο. 

 
Δελ είλαη δπλαηό λα ρξεζηκνπνηείηαη ην επηρείξεκα ηεο απηνλνκίαο ησλ ΜΣ γηα λα 

δηθαηνινγεζεί ε θαηαλνκή εζόδσλ πνπ πξνέξρνληαη από γεληθέο ξπζκίζεηο ηεο Πνιηηείαο 
ππέξ όισλ ησλ απνζηξάησλ. Δεν ςθίζηαηαι αςηονομία ηυν Σαμείυν ζηοςρ πόποςρ 
πος δέσονηαι από ηην Πολιηεία. Η αςηονομία ηυν Σαμείυν ςθίζηαηαι και 
δικαιολογείηαι υρ αςηοδιασείπιζη ηυν μεπιζμάηυν ζηο εζυηεπικό ηοςρ. 

 
Επεηδή νη πξναλαθεξζέληεο πόξνη πξνέξρνληαη από ξπζκίζεηο ηνπ ΤΠΕΘΑ ππέξ 

ησλ ζηειερώλ ησλ Ελόπισλ Δπλάκεσλ θαη ππνθαζηζηνύλ, θαηά θάπνηνλ ηξόπν, ηελ 
αλύπαξθηε εξγνδνηηθή εηζθνξά ππέξ επηθνπξηθνύ ηακείνπ, ε Ε.Α.Α.. θξνλεί όηη 
δηθαηόηεξν ζα ήηαλ η καηεύθςνζη ηυν πόπυν να γίνει ππορ ηοςρ Ειδικούρ Κλάδοςρ 
Οικονομικήρ Ενίζσςζηρ Μεπιζμαηούσυν (ΕΚΟΕΜ),   ανηί ηυν Μεηοσικών Σαμείυν 
θαη κε δεδνκέλν όηη νη ζπληαμηνύρνη ηεο ΕΛ.Α. ήδε ιακβάλνπλ εξγνδνηηθή εηζθνξά κέζσ 
ηνπ επηθνπξηθνύ ηνπο ηακείνπ. 

 
Κύξηνη, 
Θεσξνύκε όηη έθηαζε επηηέινπο ε ώξα λα δηεπζεηεζεί κηα θαηάθσξε αδηθία 

δεθαεηηώλ θαη νη ξπζκίζεηο πνπ ζα ζεζκνζεηεζνύλ λα ηελ άξνπλ νξηζηηθά θαη λα κελ ηελ 
επηηείλνπλ. Έρνπκε ππόςε καο ηε ζπληαγκαηηθή πξόβιεςε όηη «όλοι οι επγαδόμενοι, 
ανεξάπηεηα από θύλο ή άλλε διάκπιζε, έσοςν δικαίωμα ίζερ αμοιβήρ για παπεσόμενε 



Αληγνο ε.α ηαύξνο Κνπηξήο 
Πξόεδξνο Ε.Α.Α.. 

 

επγαζία ίζερ αξίαρ» θαη όηη ζύκθσλα κε ην ύληαγκα ηεο Ειιάδνο «ε απσή ηος κοινωνικού 
κπάηοςρ δικαίος ηελεί ςπό ηεν εγγύεζε ηος Κπάηοςρ». Θεσξνύκε παξάινγν όληεο «ελ 
ελεξγεία» λα αληηκεησπηδόκαζηε ηζνηίκσο από ηνλ εξγνδόηε καο, πνπ είλαη ην Κξάηνο, 
αζρέησο Κιάδνπ πξνέιεπζεο θαη όηαλ ηεινύκε “ελ απνζηξαηεία” ην ίδην Κξάηνο λα καο 
αληηκεησπίδεη δηαθνξεηηθά. Όινη γλσξίδνπκε όηη είλαη επζύλε θαη ππνρξέσζε θάζε 
δεκόζηνπ ιεηηνπξγνύ λα ελεξγεί κε βάζε ην θνηλό αίζζεκα δηθαίνπ θαη θαη ηηο αξρέο 
ιεηηνπξγίαο θάζε επλνκνπκέλνπ θξάηνπο. 

 
Επειπηζηώληαο ζηηο εθ κέξνπο ζαο ελέξγεηεο, παξακέλνπκε ζηε δηάζεζή ζαο γηα ηα 
πεξαηηέξσ. 

 


