ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ
«ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 453090/25-11-1983 ΚΟΙΝΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ
ΤΩΝ ΥΦΥΠΟΥΡΓΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, (Β΄ 706),
«ΒΟΗΘΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΄Η ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΥΧΩΝ
Μ.Τ.Α.».
Το Μετοχικό Ταμείο Αεροπορίας, ύστερα από εξέταση του θεσμού του
Β.Ο.Ε.Α., κατέληξε στη διαπίστωση ότι η υπ΄αριθμ. 453090/25-11-1983 Κ.Υ.Α., και
για τους λόγους που εκτίθενται στην παρούσα ανακοίνωση, έχρηζε τροποποίησης,
εις τρόπον ώστε να διασφαλίζεται η επάρκεια του συστήματος, η βιωσιμότητά του
και η ανταποδοτικότητα των εισφορών του εν λόγω βοηθήματος.
Με την υπ’ αριθμ. Φ.951.1/ΑΔ.1305/Σ.260/2-2-2021 Κ.Υ.Α., η οποία ισχύει από
24-02-2021 (ΦΕΚ Β΄ 706, ΑΔΑ: ΩΚΠΖ6-ΑΟ0), τροποποιήθηκε η υπ’ αριθμ.
453090/25-11-1983 κοινή απόφαση Υφυπουργών Εθνικής Άμυνας και
Οικονομικών «Βοήθημα για τη δημιουργία οικογενειακής ή επαγγελματικής
αυτοτέλειας των παιδιών των μετόχων και μερισματούχων Μ.Τ.Α. (Β.Ο.Ε.Α.)», ως
προς τα ακόλουθα θέματα:
Α. Νέος Τρόπος Υπολογισμού του Ποσού του Βοηθήματος:
1. Αντικαθίστανται διατάξεις του άρθρου 4 της υπ’ αριθμ. 453090/83 Κ.Υ.Α.
αναφορικά με τον υπολογισμό του ποσού Β.Ο.Ε.Α., καθορίζοντας το ποσό του
βοηθήματος ίσο προς το σύνολο: α) των εισφορών που έχουν καταβληθεί από την
έναρξη της ασφάλισης έως και τον μήνα κατά τον οποίο συμπληρώνεται κάποια
από τις προϋποθέσεις για τη χορήγησή του και β) των αποδόσεων αυτών, με
βάση το ετήσιο μεσοσταθμικό επιτόκιο του λογαριασμού κοινού κεφαλαίου έως 3112-2014 και του λογαριασμού ταμειακής διαχείρισης από 01-01-2015, όπως ισχύει
για τον εντοκισμό των καταθέσεων του Ταμείου στην Τράπεζα της Ελλάδος,
κεφαλαιοποιούμενο κατ’ έτος.
2. Ειδικά για τα ασφαλισμένα παιδιά μετόχων και μερισματούχων του Μ.Τ.Α.,
για τα οποία έχουν καταβληθεί εισφορές που αφορούν σε χρόνο ασφάλισής τους
πριν από την 1η Ιανουαρίου 2004, ισχύει μεταβατική ρύθμιση (άρθρο 2 της υπ’
αριθμ. Φ.951.1/ΑΔ.1305/Σ.260/2-2-2021 Κ.Υ.Α.), σύμφωνα με την οποία ο
υπολογισμός του συνολικού ποσού του βοηθήματος προκύπτει ως εξής:
α. Για τον χρόνο από την έναρξη της ασφάλισης μέχρι και την 31η
Δεκεμβρίου 2003, αναλογεί βοήθημα ίσο με το γινόμενο του αριθμού μεριδίων
μερίσματος που έχει δικαιωθεί ο κυρίως ασφαλισμένος μερισματούχος γονέας ή,
προκειμένου περί μετόχων και Αξιωματικών ή Υπαξιωματικών των πολεμικών
καταστάσεων, του αριθμού μεριδίων μερίσματος που αντιστοιχούν στον βαθμό και
στα έτη υπηρεσίας τους επί τιμή μεριδίου μερίσματος επτά ευρώ και ογδόντα
λεπτών (7,80 €) επί τον αριθμό εξήντα και επί τον αριθμό των μηνών εισφορών
που έχουν συμπληρωθεί από την έναρξη της ασφάλισης μέχρι και την 31η
Δεκεμβρίου 2003, δια του αριθμού των τριακοσίων μηνών, οι οποίοι αντιστοιχούν
στα είκοσι πέντε έτη ασφάλισης, σύμφωνα με τον τύπο:

2

Β.Ο.Ε.Α. = Δικαιούμενα μερίδια * 7,80 * 60 * αριθμό μηνών ασφάλισης
300
β. Για τον χρόνο ασφάλισης από την 1η Ιανουαρίου 2004 και εφεξής
εφαρμόζεται ο νέος, ως ανωτέρω, τρόπος υπολογισμού του βοηθήματος.
3. Σημειώνεται ότι με τον προϊσχύσαντα τρόπο υπολογισμού του Β.Ο.Ε.Α. και
λόγω των μειώσεων που εφαρμόσθηκαν από 30-06-2011 έως την 1-4-2013,
συνολικά κατά 24%, η ανταποδοτικότητα του βοηθήματος μειώθηκε, ιδίως για τα
παιδιά των οποίων η ασφάλιση διανύθηκε κατά το πλείστον υπό καθεστώς
μετόχου γονέα και καταβολής εισφορών εν ενεργεία, καθώς η μηνιαία κράτηση
από τις αποδοχές των μετόχων δεν μειώθηκε αντίστοιχα. Επίσης κατά το έτος
2011, όπως και κατά τα προηγούμενα έτη, τα ετήσια έσοδα από τις εισφορές
υπέρ Β.Ο.Ε.Α. δεν κάλυπταν την αντίστοιχη δαπάνη χορήγησης του βοηθήματος.
Από το έτος 2012 και μετά η ετήσια δαπάνη για τη χορήγηση των Βοηθημάτων
καλύπτεται αποκλειστικά από τις εισφορές υπέρ Β.Ο.Ε.Α. χωρίς να συνεισφέρει
άλλος πόρος του Ταμείου και απομένει κάποιο ετήσιο πλεόνασμα, ως έσοδο του
Ταμείου. Από το έτος 2017 διαπιστώθηκε ότι το χορηγούμενο ποσό Β.Ο.Ε.Α.
αντιστοιχούσε στο σύνολο των εισφορών και σε ένα μόνο μέρος των
αναλογούντων τόκων, το οποίο έβαινε περαιτέρω μειούμενο με την πάροδο του
χρόνου. Επιπλέον, η ανταποδοτικότητα του βοηθήματος διαφοροποιούνταν
ανάλογα:
- με το έτος γέννησης του παιδιού (στο παρελθόν ίσχυσαν χαμηλότερα
ποσοστά εισφοράς. Τα παιδιά που ασφαλίστηκαν από το έτος 2005 και μετά
καταβάλλουν σημαντικά μεγαλύτερο ποσοστό μηνιαίας εισφοράς),
- με τον αριθμό των συγχρόνως ασφαλισμένων τέκνων του μετόχου ή
μερισματούχου γονέα (από το τρίτο ασφαλισμένο παιδί και μετά καταβάλλεται
μικρότερο ποσοστό εισφοράς ενώ το ποσό Β.Ο.Ε.Α. ήταν το ίδιο όπως και για το
πρώτο παιδί),
- με την προέλευση, την ηλικία κατά τον χρόνο γέννησης του παιδιού και
την υπηρεσιακή εξέλιξη του ασφαλίζοντος γονέα, με αποτέλεσμα άδικη και άνιση
μεταχείριση των ασφαλισμένων και μάλιστα όταν η καταβολή του Β.Ο.Ε.Α.
υποστηρίζεται μόνο από τις αντίστοιχες εισφορές.
4. Με τις ανωτέρω ρυθμίσεις ο θεσμός του Β.Ο.Ε.Α. ακολουθεί τα σύγχρονα
συστήματα ασφάλισης, τα οποία βασίζονται στην κεφαλαιοποίηση των
καταβαλλόμενων εισφορών εκάστου ασφαλισμένου. Το ποσό Β.Ο.Ε.Α. χορηγείται,
σταδιακά, κατά τρόπο δικαιότερο και αναλογικότερο σε σχέση με τις
καταβληθείσες εισφορές και με στόχο να μην υπολείπεται του συνολικού ποσού
εισφορών συν αποδόσεων αυτών.
5. Ο υπολογισμός του ποσού του Βοηθήματος προκύπτει μέσω
μηχανογραφικής εφαρμογής, η οποία περιλαμβάνει ατομική μερίδα για κάθε
ασφαλισμένο παιδί, με τις καταβληθείσες εισφορές ανά μήνα και τις αντίστοιχες
αποδόσεις αυτών, αρχής γενομένης από 01-01-2004 και εντεύθεν (ημερομηνία
από την οποία τηρούνται μηχανογραφημένα στοιχεία μισθοδοσίας και πληρωμής
μερίσματος).
6. Είναι ευνόητο ότι με βάση τον νέο τρόπο υπολογισμού του Β.Ο.Ε.Α. το
αναλογούν ποσό είναι απόλυτα εξατομικευμένο, ως εκ τούτου δεν είναι
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δυνατό να δίδονται ακριβή παραδείγματα του ύψους του βοηθήματος,
εξαγόμενα γενικά με βάση την κατηγορία, τα έτη υπηρεσίας και το
μισθολογικό κλιμάκιο του κυρίως ασφαλισμένου – γονέα,
καθώς
προκύπτουν κάποιες, έστω και ελάχιστες, διαφορές μεταξύ φαινομενικά
όμοιων περιπτώσεων.
7. Στην περίπτωση που ο κυρίως ασφαλισμένος γονέας ασφαλίζει στο Ταμείο
συγχρόνως τρία ή περισσότερα παιδιά, οι συνολικά καταβαλλόμενες εισφορές του
επιμερίζονται ισομερώς ανά ασφαλιζόμενο παιδί (άρθρο 4 της υπ’ αριθμ.
453090/83 Κ.Υ.Α. όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει). Η εν λόγω ρύθμιση
αποσκοπεί να μην αδικούνται παιδιά για τα οποία έχουν καταβληθεί μειωμένα
ποσοστά εισφορών (τρίτο, τέταρτο κ.λπ.), σε σχέση με το πρώτο και δεύτερο παιδί
και επίσης είναι τεχνικά πιο εύκολα υλοποιήσιμος ο επιμερισμός της συνολικής
μηνιαίας κράτησης υπέρ Β.Ο.Ε.Α. στη μερίδα κάθε παιδιού τρίτεκνης ή πολύτεκνης
οικογένειας.
8. Η τιμή μεριδίου για τον υπολογισμό του επιμέρους ποσού Β.Ο.Ε.Α. που
αναλογεί σε διάστημα ασφάλισης πριν την 01-01-2004 καθορίζεται στα 7,80 € και
όχι μεγαλύτερη, προκειμένου το συνολικό ποσό του χορηγούμενου βοηθήματος να
προσεγγίζει το σύνολο των εισφορών που έχουν καταβληθεί συν τις αποδόσεις
αυτών και να μην τις υπερβαίνει ιδιαίτερα.
9. Το νέο σύστημα προσδιορισμού του ποσού του Β.Ο.Ε.Α., ως
κεφαλαιοποιητικό, δεν περιλαμβάνει δυνατότητα προσαύξησης του ποσού αυτού
για ειδικές κατηγορίες ασφαλισμένων τέκνων.
Β. Τήρηση τραπεζικού λογαριασμού αποταμίευσης των εισφορών υπέρ
Β.Ο.Ε.Α.:
Προστίθενται παράγραφοι, στις οποίες ορίζεται ότι το Ταμείο τηρεί στην
Τράπεζα της Ελλάδος, διακριτό τραπεζικό λογαριασμό, στον οποίο κατατίθενται οι
εισφορές υπέρ Β.Ο.Ε.Α. και αποταμιεύεται το ετήσιο πλεόνασμα των εισφορών
αυτών μετά την κάλυψη της αντίστοιχης δαπάνης για τη χορήγηση του
βοηθήματος στα δικαιούχα παιδιά. Τα κεφάλαια μαζί με τους ανάλογους τόκους
αποτελούν το αποθεματικό του βοηθήματος των ασφαλισμένων παιδιών, το οποίο
χρησιμεύει αποκλειστικά για να χρηματοδοτείται η χορήγηση του βοηθήματος. Ο
εν λόγω λογαριασμός είναι ακατάσχετος (παρ. 6 άρθρου 3 της υπ’ αριθμ.
453090/83 Κ.Υ.Α.). Τα πλεονάσματα εισφορών υπέρ του βοηθήματος, όπως έχουν
διαμορφωθεί από το έτος 2012, κατατίθενται υποχρεωτικά στον παραπάνω
λογαριασμό (παρ. 2 άρθρου 2 «Μεταβατικές διατάξεις» της υπ’ αριθμ.
Φ.951.1/ΑΔ.1305/Σ.260/2-2-2021 Κ.Υ.Α.).
Γ. Ασφάλιση για το Β.Ο.Ε.Α. των υιοθετημένων παιδιών
Τροποποιείται η ρύθμιση αναφορικά με την ασφάλιση των υιοθετημένων
παιδιών με την κατάργηση των ηλικιακών ορίων που προβλέπονταν, ώστε πλέον
τα θετά παιδιά των κυρίως ασφαλισμένων του Ταμείου ασφαλίζονται με τις ίδιες
ακριβώς προϋποθέσεις που ισχύουν για τα γνήσια (παρ. 3 άρθρου 1 της υπ’
αριθμ. 453090/83 Κ.Υ.Α. όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει).
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Δ. Συνέχιση της καταβολής εισφορών κατά το διάστημα αναστολής
καταβολής του μερίσματος λόγω διορισμού
Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 3 της υπ’ αριθμ. 453090/83 Κ.Υ.Α.
προστίθενται εδάφια, στα οποία προβλέπεται ότι στις περιπτώσεις διορισμού του
κυρίως ασφαλισμένου μερισματούχου γονέα σε θέση φορέα της γενικής
κυβέρνησης, με επακόλουθο την προσωρινή αναστολή καταβολής της κύριας
σύνταξης και αντίστοιχα του μερίσματος, ο μερισματούχος – γονέας επιλέγει αν θα
συνεχίσει να καταβάλλει εξ ιδίων την προβλεπόμενη μηνιαία εισφορά υπέρ
Β.Ο.Ε.Α. για όσο διάστημα αναστέλλεται η καταβολή του μερίσματός του, άλλως η
ασφάλιση του παιδιού του θα διακοπεί για το αντίστοιχο διάστημα και θα
συνεχιστεί με την επανεγγραφή του ως μερισματούχου του Ταμείου. Σε
περίπτωση που επιλέξει να καταβάλλει ο ίδιος την κράτηση υπέρ Β.Ο.Ε.Α.,
προβλέπονται όροι ώστε η εν λόγω κράτηση να καταβάλλεται επίκαιρα, κάθε
μήνα.
Καταλήγοντας, με το νέο σύστημα, το Β.Ο.Ε.Α. χορηγείται στα ασφαλισμένα
τέκνα κατά τρόπο δικαιότερο και αναλογικότερο σε σχέση με τις καταβληθείσες
εισφορές και με στόχο να μην υπολείπεται του συνολικού ποσού των
καταβληθεισών εισφορών συν τις αποδόσεις αυτών.
Σμχος (Ο) Ελευθέριος Γεωργίου
Γενικός Διευθυντής Μ.Τ.Α.

