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ΒΡΩΤΗΣΗ

ΑθÞνα, 02ΙO3Ι2O2Ι

Προò : Υπουργü ΕθνυòÞò ¶μυναò

ΘΕλιΙΑ: « ΧορÞγηση οικογενειακÞò ΕπαγγελματικÞò ΑυτοτÝλειαò σε
στελÝχη των Ενüπλων ΔυνÜμεων»

Αξιüτιμε ΥπουργÝ,
Στην υπ' αριθμ. πρωτ. 40Ι22-02-202L ΕπιστολÞ τηò Πανελλ:τlνιαò

Ομοσπονδßαò Ενþσεων Στρατιωτικþν (Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ) αναφÝρεται μια
σειρÜ προβÞμÜτων που ταλανφυν τα στελÝχη των Ενüπλων ΔýνÜμεων.

ΑρχικÜ, τονßζεται üτι τα στελÝχη των Ενüπλων ΔυνÜμεων δÝχονται

επιβαρýνσειò απü τα ΜετοχικÜ Ταμεßα του κλÜδου, πρÜγμα το οποßο δεν

συναντÜται σε καμßα Üλλrι κατηγορßα εργαζομÝνων σε üτι αφορÜ την

καταβολÞ του βοηθÞματοò επαγγελματικÞò-οικογενειακÞò αυτοτÝλειαò
και την αναγνþριση γÜμου.

Στην ΚοινÞ ΥπουργικÞ Απüφαση Οικονομικþν και ΕθνικÞò¶μυναò
(ΦΕΚ Β'2 Ι 0) τα τÝκνα μετüχων και μερισματοýχων των Μετοχικιþν
Ταμεßων των Ενüπλων ΔυνÜμεων, δικαιοýνται βοÞθημα επαγγελματικÞò-
οικογενειαròÞò αυτοτÝλειαò, λüγοò για τον οποßο παρακρατεßται μτηνιαßα
το 2Υο για κÜθε τÝκνο υπÝρ του Ταμεßου. Με ττlν ΚοινÞ ΥπουργικÞ
Απüφαση Οικονομικþν καιΕθνυòÞò¶μυναò (ΦΕΚ Β' 1357) η εν λüγω

κρÜτηση παρατεßνεται Ýωò το 25Ο Ýτοò ηλικßαò του τÝκνου, επιβαρýνονταò

την οικονομικη κατÜσταση τþν στελεχþν-δικαιοýχων.
Ωστüσο, τα τÝκνα των στελεχþν που υrτººρετοýν στο Στρατü ΞηρÜò

δεν λαμβÜνουν απü το Μετοχικü Ταμεßο Στρατοý ολüκληρο το βοÞθημα
επαγγελματικÞò αυτοτÝλειαò, το οποßο οι γονεßò τουò Þδη Ýχουν καταβÜλει

για 25 Ýτη. ΑντιθÝτωò, το ΜΤΣ αρκεßται στην καταβολÞ μüνο
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προκαταβολþν Ýναντι ολüκληρου του ποσοý, πρÜγμα το οποßο δεν
ακολουθεßται απü το Μετοχικü Ταμεßο Ναυτικοý και το Μετοχικü Ταμεßο
Αεροπορßαò που καταβÜλλουν στα τÝκνα εξ ολοκλτlρου το Üνω βοÞθημα.

ΕπιπροσθÝτωò, σýμφωνα με τον Ν. 3036/2002 (Üρθρο 2) τα στελÝχη
των Ενüπλων ΔυνÜμεων του εκÜστοτε Ταμεßου που Ýρχονται σε γÜμο,
οφεßλουν να καταβÜλουν στο Ταμεßο του χρηματικü ποσü ßσο με τον
αντßστοιχο στο βαθμü τουò, βασικü μισθü, þστε να ενεργοποιηθεß η
ατομικÞ οικογενειακÞ μερßδα τουò.

ΒÝβαια, για τον Στρατü ΞηρÜò σýμφωνα με το υπ' αριθμ. πρωτ. ΠΑ
4-ΙΙΙ995ΓΕΕΘΑ (Üρθρο 17) η υποχρÝωση καταβο7rÞò ενüò βασικοý
μισθοý Ýχει καταργηθεß σπü 22ΙOºΙ2002, το οποßο üμωò εßναι εν ισχÞ για
τα στελÝχη τηò ΠΑ και του ΠΝ. ¼λα τα ανωτÝρω, δυστυχþò προκαλοýν
Üνιση μεταχεßριση μεταξý των στελεχþν των Ενüπλων ΔυνÜμεων, των
οποßων οι υποχρεþσειò ποικßλλουν και διαφοροποιοýνται ανÜλογα του
κλÜδου τουò.

ΤÝλοò, δεδομÝνηò ττιò οικονομικÞò δυσπραγßαò τηò χþραò, που
ευλüγωò Ýχει επιlρεÜσει και τα στελÝχη των Ενüπλων ΔυνÜμεων, το θÝμα
των Μετοχικþν Ταμεßων χρÞζουν Üμεσηò επßλυσηò.

ΒÜσει των ανωτÝρω:

Λ
ΕρωτÜται ο Υπουργüò:

1) Προτßθεσθε να αναλÜβετε νομοθετικÞ πρωτοβουλßα που θα δßδει τι1

δυνατüπlτα στον ΜÝτοχο-Μερισματοýχο του Ταμεßου να
αποφασßζει ο ßδιοò πüτε θα χρησιμοποιÞσει το ποσü που Ýχει
παρακρατηθεß για τα τÝκνα του απü το Μετομκü Ταμεßο;

2) Προτßθεσθε να ενεργÞσετε προκειμÝνου το βοÞθημα να δßδεται στα

τÝκνα (με τηυ ενηλικßωση) , εÜν υφßσταται πραγματικÞ ανÜγκ,1 με
αυξημÝνεò οικονομικÝò απαιτÞσειò, üπωò οι σπουδÝò σε ΑΕΙ-ΤΕΙ Þ
θητεßαò μακρßα απü τον τüπο μüνιμηò κατοικßαò;'

3) Σε τι ενÝργειεò θα προβεßτε προκειμÝνου να επιλýσετε την Üνιση

μεταχεßριση μεταξý των στελεχþν των Ενüπλων ΔυνÜμεων που

αφορÜ την υποχρÝωση καταβολÞò ενüò βασικοý μισθοý στο

Μετοχικü Ταμεßο μετÜ ην τÝλεση γÜμου;

Ο ερωτþν ΒουλευτÞò
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