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ΕΡΩΤΗΣΗ
ΠΡΟΣ: Τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας
Θέμα: «Αναστολή Λειτουργίας του Συγκροτήματος Εξυπηρέτησης Προσωπικού
Αεροπορίας στο Ελληνικό»
Το Συγκρότημα Εξυπηρέτησης Προσωπικού Αεροπορίας (ΣΕΠΑ) εξυπηρετεί τις
λειτουργικές απαιτήσεις των μονάδων και τις βιοτικές ανάγκες τόσο του
στρατιωτικού όσο και του πολιτικού προσωπικού της Πολεμικής Αεροπορίας (ΠΑ)
μέσω εμπορικών δραστηριοτήτων και με κεφάλαια που δεν επιβαρύνουν τον
κρατικό προϋπολογισμό. Σημειωτέον δε ότι εξυπηρετεί, πέραν της ΠΑ, το προσωπικό
των υπολοίπων Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων, της Ελληνικής Αστυνομίας, της
Βουλής, της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, και του Διοικητικού Πρωτοδικείου
Αθηνών-Εφετών.
Το πρατήριο του Μετοχικού Ταμείου Αεροπορίας (ΜΤΑ) έχει ενσωματωθεί στην
μορφή του ΣΕΠΑ. Ειδικότερα, τμήμα των κερδών του ΣΕΠΑ ενσωματώνονται στο
μέρισμα του ΜΤΑ το οποίο δικαιούνται οι εξερχόμενοι της ενεργού υπηρεσίας
μέτοχοι εφόσον δικαιωθούν συντάξεως από τον κύριο συνταξιοδοτικό τους φορέα
και τους καταβάλλεται η σύνταξη.
Η επένδυση στο Ελληνικό προβλέπει την μεταφορά διαφόρων χρηστών από την
έκταση του Ελληνικού στους οποίους περιλαμβάνεται και το ΣΕΠΑ που υπάγεται στις
Ένοπλες Δυνάμεις. Κατόπιν μάλιστα σχετικής Διαταγής έχει αποφασιστεί η εκκένωση
και παράδοση έως την 15η Ιουλίου 2018 ελεύθερων προς χρήση όλων των χώρων του
Συγκροτήματος στην «Ελληνικό Α.Ε.» με αναστολή της λειτουργίας του συνόλου των
λιανικών πωλήσεων.
Επειδή η αναστολή λειτουργίας του ΣΕΠΑ αναμένεται να οδηγήσει σε μείωση του
μερίσματος που λαμβάνουν οι εξερχόμενοι της ενεργού υπηρεσίας μέτοχοι,

Επειδή δεν έχει γνωστοποιηθεί η πιθανή μεταφορά του ΣΕΠΑ σε νέες εγκαταστάσεις,
Ερωτάται ο αρμόδιος υπουργός:
-

Ποια η ακριβής ημερομηνία αναστολής λειτουργίας του ΣΕΠΑ;

-

Υπάρχει πρόβλεψη για μετεγκατάσταση του ΣΕΠΑ σε άλλο χώρο της ΠΑ και ως εκ
τούτου συνέχιση της λειτουργίας των λιανικών πωλήσεων προς όφελος των
δικαιούχων; Εάν ναι, ποιες οι νέες εγκαταστάσεις;

-

Με ποιο τρόπο προτίθεστε να αποτρέψετε την μείωση του μερίσματος ΜΤΑ με
δεδομένη τη μέχρι σήμερα ενσωμάτωση τμήματος των κερδών του ΣΕΠΑ σε αυτό;

-

Ποιες οι οφειλές των μονάδων της ΠΑ προς το ΣΕΠΑ;

-

Ποιο το ύψος των μέχρι σήμερα χρηματικών διαθέσιμων σε λογαριασμούς όψεως
και λογαριασμούς προθεσμιακής κατάθεσης ασφαλούς επένδυσης που
αντιστοιχούν στο ΣΕΠΑ και το ΣΕΠΑ/ΣΥΡΥ; Ποια η διαχείριση του συνόλου των
διαθεσίμων μετά την αναστολή της λειτουργίας του ΣΕΠΑ;
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