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ΑΠ Ο Φ Α Σ Η
«Διανομή των Εσόδων Έτους 2017 του Ειδικού Κλάδου Οικονομικής
Ενίσχυσης Μερισματούχων Στρατού (ΕΚΟΕΜΣ)»
Έχοντας υπόψη:
α.
Τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 9 του Ν. 2448/96
«Μισθολογικές ρυθμίσεις μονίμων στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων» (ΦΕΚ Α’
279).
β.
Την Φ.951.1/53/452801/Σ.1252/10 Μαρ 1997 Απόφαση κ. ΥΦΕΘΑ
(ΦΕΚ Β’ 223) «Διοίκηση, οργάνωση, λειτουργία και διαχείριση του Ειδικού Κλάδου
Οικονομικής Ενίσχυσης Μερισματούχων ΜΤΣ προερχομένων από το Στρατό
Ξηράς», όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει.
γ.
Την Φ.951.1/139/581534/Σ.5294/6 Νοε 2003 Απόφαση κ. ΥΦΕΘΑ
(ΦΕΚ Β’ 1691).
δ.
Το υπ’ αριθμ. 01/09/25-01-18 Πρακτικό
Συμβουλίου του ΜΤΣ.

του

Διοικητικού

ε.
Το από 28 Φεβ 2018 Πρακτικό της Τριμελούς Επιτροπής της
παραγράφου 1 του άρθρου 9 του Ν. 2448/96.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
1.
Τη διανομή, κατά το έτος 2018, του 81,618% των συνολικών
καθαρών εσόδων, όπως αυτά διαμορφώθηκαν το έτος 2017, ήτοι ποσού
42.666.742,61 €, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
2.
Την τήρηση του ποσού των 9.609.400,66 €, που αντιστοιχεί στο
18,382% των καθαρών εσόδων, ως Αποθεματικού, σύμφωνα με την ισχύουσα
νομοθεσία.
3.
Την τήρηση του ποσού των 1.231.777,93 € που αντιστοιχεί στο
πλεόνασμα χρήσης 2017, ως πρόσθετο Αποθεματικό.
4.
4,9383 €.

Τη διατήρηση της τιμής μεριδίου για το έτος 2018, στο ύψος των

./.
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-25.
Την αντιμετώπιση της πρόσθετης δαπάνης που θα προκύψει από
την καταβολή της οικονομικής ενίσχυσης σε όσους καθίστανται δικαιούχοι μετά
την 31-12-2017, στην περίπτωση που ο συνολικός ετήσιος αριθμός μεριδίων, για
το έτος 2018 υπερβεί την εκτίμηση των 8.640.000, από τα χρηματικά ποσά αυτών
που θα απωλέσουν το σχετικό δικαίωμα κατά το έτος 2018 και σε περίπτωση μη
επάρκειας αυτών, από το Αποθεματικό του Κλάδου. Τυχόν επιπλέον έσοδα, από
τα ήδη αναγραφόμενα, τα οποία αφορούν στη χρήση 2017 αλλά δεν
εισπράχθηκαν εντός αυτής, να λογιστικοποιηθούν, σύμφωνα με τα ισχύοντα,
προκειμένου να εξασφαλισθεί η αρχή της αυτοτέλειας των χρήσεων και να αχθούν
στο σύνολό τους υπέρ του Αποθεματικού του Κλάδου.
6.
Την παρακολούθηση, με μέριμνα του ΕΚΟΕΜΣ, της πορείας
εκτέλεσης του Προϋπολογισμού του και την υποβολή ενημέρωσης επί των ως
άνω στοιχείων κατά το πρώτο 10ήμερο μηνών Απρ, Ιουλ και Οκτ 18, με
παράλληλη εξέταση, εφόσον απαιτείται, ενδεχόμενης τροποποίησης της ως άνω
καθορισθείσας τιμής μεριδίου.
7.

Υλοποίηση της παρούσας απόφασης με μέριμνα του ΕΚΟΕΜΣ.
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