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Θέμα: Αδπλακία Καηαβνιήο Μεξίζκαηνο Μεηνρηθνύ Τακείνπ Σηξαηνύ (ΜΤΣ) ζηνπο 

δηθαηνύρνπο. 
 
Σύκθσλα κε ηηο Αλαθνηλώζεηο ησλ Δλώζεσλ Απνζηξάησλ Αμησκαηηθώλ Δ.Γ., δελ 
έρεη αθόκε θαηαβιεζεί ζηνπο δηθαηνύρνπο ηνπ ΜΤΣ ην κέξηζκα ηνπ ηξηκήλνπ Ινπιίνπ 
– Σεπηεκβξίνπ 2010, παξόηη έρνπλ παξέιζεη δύν θαη πιένλ εβδνκάδεο από ηελ 
εκεξνκελία πνπ θαλνληθά ζα έπξεπε λα  έρεη θαηαβιεζεί.  
Δπίζεο από πιεζώξα δεκνζηεπκάησλ ζηνλ ηύπν, αλαθέξεηαη όηη ζπδεηείηαη από ην 
ΥΠΔΘΑ ε πεξηθνπή ησλ κεξηζκάησλ θαηά 15 – 20% σο ιύζε γηα ηελ βησζηκόηεηά 
ηνπο. 
 
Δπεηδή ζε αλάινγε Δξώηεζε κνπ πξν δηκήλνπ (Δξώηεζε 13019/13-7-10)  ν θ. 
ΑΝΥΔΘΑ  απάληεζε (Φ.900α/7984/11110/29 Ινπι. 2010)  όηη: «Η ιύζε ποσ 
αλαδεηούκε ζα είλαη προχόλ ζοβαρής αλαιογηζηηθής κειέηες θαη δηαιόγοσ.». 

Δπεηδή θαηά ηελ κόιηο πξν 15λζεκέξνπ θνηλή ζπλέληεπμε ηύπνπ ΥΔΘΑ – ΑΝΥΔΘΑ, 
γηα ηνλ έλα ρξόλν ηεο δηαθπβέξλεζεο ΠΑΣΟΚ, ν ΑΝΥΔΘΑ θ. Π. Μπεγιίηεο αλέθεξε 
επη ιέμεη:  

«Θα ήηαλ, επίζες, παράιεηυε λα κελ πούκε ηε ζοβαρή δοσιεηά ποσ θάλακε κε 
ηολ Υποσργό ζε έλα θρίζηκο ζέκα, αποθάζεης γηα ηο οποίο ζα ζας 
αλαθοηλώζοσκε ηελ επόκελε περίοδο. Αλαθέροκαη ζηα Μεηοτηθά Τακεία 
Σηραηού, Αεροπορίας θαη Νασηηθού θαη θσρίφς ζηο Μεηοτηθό Τακείο Σηραηού. 
Επητεηρήζακε θαη ζα ηο δείηε ποιύ ζύληοκα, λα ηο λοηθοθσρέυοσκε, λα 
ιύζοσκε δοκηθά, δηαρζρφηηθά θαη θσρίφς δηατεηρηζηηθά προβιήκαηα ποσ 
επηβάρσλαλ ηε ιεηηοσργία ηοσς γηα πάρα ποιιά τρόληα. Γηα κας είλαη κηα από 
ηης βαζηθές κας προηεραηόηεηες λα ιύζοσκε ασηά ηα προβιήκαηα έηζη ώζηε λα 
κπορεί ηο Μεηοτηθό Τακείο Σηραηού λα ζσλετίζεη λα θαηαβάιιεη ηο κέρηζκα 
ζηοσς κερηζκαηούτοσς.».  
 
Δπεηδή ε ιήςε ηνπ κεξίζκαηνο είλαη πνιύ βαζηθή γηα ηελ δσή ησλ 60.000 πεξίπνπ 
δηθαηνύρσλ, νη νπνίνη θαη ηδηαηηέξσο νη πξνεξρόκελνη από ηνλ Σηξαηό Ξεξάο, θαζ' όιε 
ηελ δηάξθεηα ηεο ζηαδηνδξνκίαο ηνπο θαηέβαιαλ θαλνληθά ηηο πξνβιεπόκελεο 
εηζθνξέο πξνο ην ΜΤΣ, εηδηθά δε ηελ ηξέρνπζα πεξίνδν πνπ ηα εηζνδήκαηα ησλ 
ζπληαμηνύρσλ ζηξαηησηηθώλ θαη ζσκάησλ αζθαιείαο έρνπλ πεξηθνπεί κεηά ηελ 
θαηάξγεζε ηεο 13εο θαη 14εο ζύληαμεο, ηελ αύμεζε ηνπ ΛΑΦΚΑ κέρξη 10%, ηελ 
πεξηθνπή επηδνκάησλ θιπ, ε όπνηα πεξηθνπή ζην κέξηζκα ζα απνηειέζεη ζεκαληηθό 
πιήγκα γηα ηνπο ζπληαμηνύρνπο.  

Δρωτάται ο κ. Τποσργός : 
1. Πόηε ζα πηζησζνύλ νη ινγαξηαζκνί ησλ δηθαηνύρσλ κεξίζκαηνο ηνπ ΜΤΣ κε ην 

κέξηζκα ηνπ ηξίηνπ ηξηκήλνπ 2010, ην νπνίν ζα έπξεπε λα είρε θαηαβιεζεί 
πξν δύν θαη πιένλ εβδνκάδσλ? 

2. Αλ θαη έρεη παξέιζεη έλα θαη πιένλ έηνο δηαθπβέξλεζεο ΠΑΣΟΚ, πόηε εθηηκά ν 
θ. ππνπξγόο όηη ζα αλαθνηλσζεί ε ιύζε γηα ηελ βησζηκόηεηα ηνπ ΜΤΣ, ε νπνία 
θαηά ηνλ θ. ΑΝΥΔΘΑ «ζα είλαη προχόλ ζοβαρής αλαιογηζηηθής κειέηες 
θαη δηαιόγοσ.»; 



3. Γηα πνηα «ζνβαξή δνπιεηά», «λνηθνθύξεκα», «δνκηθέο ιύζεηο» θιπ, κηιάεη 
ζηελ «επεηεηαθή» ζπλέληεπμή ηεο ε πνιηηηθή εγεζία ηνπ ΥΠΔΘΑ γηα ην ζέκα 
ησλ Μεηνρηθώλ Τακείσλ, όηαλ παξαηεξείηαη πιήξεο ζηαζηκόηεηα, αύμεζε 
ησλ ειιεηκκάησλ θαη ελ ηέιεη αδπλακία αληηκεηώπηζεο ηνπ πξνβιήκαηνο πνπ 
νδεγεί ζε ζεκαληηθέο θαζπζηεξήζεηο θαηαβνιήο ησλ κεξηζκάησλ; 

4. Αλ αιεζεύνπλ νη δηαξξνέο θαη ηα ζρεηηθά δεκνζηεύκαηα πνπ αλαθέξνληαη ζε 
ζρεδηαδόκελεο κεηώζεηο ησλ κεξηζκάησλ ησλ Μεηνρηθώλ Τακείσλ, ηεο ηάμεσο 
ηνπ 15 – 20%; 

Αζήλα, 20 – 10 – 2010 

      Ο Δξσηώλ Βνπιεπηήο 

 


