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Γράφει ο

Δημήτρης Κατσούλης

Αξκός ΣΞ εα

Το τελευταίο διάστημα διαβάζω σε διάφορες ιστοσελίδες που ασχολούνται με τα θέματα
των Ενόπλων Δυνάμεων και γενικότερα με το στρατιωτικό ρεπορτάζ, αποκλειστικές
καταχωρήσεις και σχόλια για τις υπερωρίες του πολιτικού προσωπικού του Μετοχικού
Ταμείου Στρατού.

Όμως ανάλογες υπερωρίες, σε αριθμό και χρηματικό ποσό, δίνονται και στα άλλα δύο
Μετοχικά Ταμεία, δηλαδή του Ναυτικού και της Αεροπορίας, σύμφωνα με τα παράκατω
αναφερόμενα στοιχεία που έχω στα χέρια μου και κυκλοφορούν στό διαδίκτυο.

1. Δημοσίευμα με ημερομηνία 22 - 4 - 2011, από τον "ένστολο" που αναφέρεται πρώτο αυτό
στη σχετική απόφαση για τις υπερωρίες του ΜΤΣ.
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2. Απόφαση του ΔΣ/ΜΤΑ (υπ’ αριθμ.4/26-1-2011 πρακτικού) για έγκριση συνολικά 2.300
ωρών υπερωριακής απασχόλησης για 23 υπαλλήλους του ΜΤΑ με αποζημίωση 17.120 ευρώ
για όλο το έτος .

3. Υπουργική απόφαση (Αρ. ΦΕΚ 1053/12 Ιουλίου 2010) για χορήγηση σε ΕΝΑ ΕΞΑΜΗΝΟ
3.600 ωρών για 15 υπαλλήλους του ΜΤΝ με αποζημίωση 20.825 ευρώ ή κατ' αντιστοιχία για
ένα έτος (για σύγκριση) 7.200 ώρες υπερωριακής απασχόλησης με αποζημίωση 41.650
ευρώ.

Ανεξάρτητα από την άποψη που έχει ο καθένας για τις εν λόγω υπερωρίες και παρότι οι
στρατιωτικοί ποτέ δεν αμειφθήκαμε ανάλογα, αν υπάρχουν εργασιακές ανάγκες που δεν
καλύπτονται εντός του προβλέπομενου ωραρίου είναι υποχρέωση κάθε φορέα να σέβεται
και να πληρώνει ανάλογα τον εργαζόμενο σε αυτόν.

Θέλω να πιστεύω ότι οι Διοικήσεις των Μετοχικών Ταμείων των Ενόπλων Δυνάμεων(παρότι
διορισμένες), ιδίως στη τρέχουσα δύσκολη οικονομική περίοδο, δεν κάνουν σπατάλες,
ελέγχουν τους εργαζόμενους και οι υπερωρίες είναι πραγματικές και ΟΧΙ πλασματικές.

Θεωρώ ότι οι όποιες σχετικές αναφορές επί του θέματος ΜΟΝΟ στο Μετοχικό Ταμείο
Στρατού, χωρίς καμία αναφορά στα άλλα δύο Ταμεία που ακολουθούν ίδια πολιτική και

2/3

Υπερωρίες ΜΤΣ

Πέμπτη, 12 Μάιος 2011 16:58 - Τελευταία Ενημέρωση Παρασκευή, 13 Μάιος 2011 21:32

έχουν παρόμοια προβλήματα με τα μερίσματα, είναι υστερόβουλες για δημιουργία
αρνητικού κλίματος μεταξύ των μετόχων και μερισματούχων του ΜΤΣ και τελικά σκοπεύουν
στη πλήρη απαξίωση του.

Τέλος καλώ το Διοικητικό Συμβούλιο του ΜΤΣ στο οποίο μετέχουν η νέα ηγεσία της ΕΑΑΣ
και η φυσική ηγεσία του ΓΕΣ, να δώσουν ιδιαίτερη βαρύτητα επί του θέματος και με πνεύμα
οικονομίας να εγκρίνουν, του λοιπού, τα τελείως απαραίτητα έξοδα για τις λειτουργικές
δαπάνες του ταμείου, ώστε να μη δίνονται λαβές σε αρνητικά σχόλια και αποκαρδιώνουν
όλους εμάς τους απόστρατους που μιά ζωή, αδιαμαρτύρητα, δώσαμε τον ιδρώτας μας, το
αίμα μας και ανελλιπώς την οικονομική μας συνεισφορά.
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