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ΜΥΛΩΝΑΚΙΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
Β ΟΥΛΕΥΤΤD Α,ΑΝΑΤΟΛΙΚ}Σ ΑΤΤΙΚFΣ
ΕΡΩΤΗΣΗ
ΑθÞνα, 25ΙO3Ι2O2Ι
Προò :

Υπουργü ΕθνικÞò ¶μυναò
2) Υπουργü Προστασßαò του Πολßα1
1)

ΘΕΜΑ: « ΚρατÞσειò ΜερισμÜτων ΜΤΣ-ΕΚΟΕß\D
Ν.4093/2012»

σýμφωνα με τον

Αξιüτιμοι Υπουργοß,
Σýμφωνα με ,πιν υπ' αριθμ. πρωτ. Φ"800/6/646 Επτστο}rÞ τηò ¸νωσηò
ΑποστρÜτων Αξιωματικþν Στρατοý ακüμα διενεργοýνται κρατÞσειò στα
μερßσματα του ΜΤΣ και ΕΚΟΕΜΣ σýμφωνα με τον Ν.4093/2012 σε
ορισμÝνεò καττιγορßεò μερισματοýχων. Αυτü Ýχει ωò Üμεοη συνÝπεια να
υπÜρχουν μερισματοýχοι που απαλλÜσσονται απü αυτÝò, ενþ Üλλοι
συνÜδελφοι τουò υφßστανται τιò εν λüγω κρατÞσειò.

Η προκαλοýμενη Üνιση μεταχεßριση εßναι ευνüητοι να Ýχει ωθÞσει τουò
δικαιοýχουò σε Üσκι,lση των απαραßτητων Ýνδικων μÝσων και βοηθημÜτων
με σκοπü να ανακüψουν Üμεσα τιò παρÜνομεò κρατÞσειò και να
επιστραφοýν τα παρανüμωò παρακρατηθÝντα ποσÜ.

Τα ανωτÝρω εδρÜζονται στο γεγονüò üτι στα μερßσματα που διανÝμονται
απü το ΜΤΣ και τον ΕΚΟΕΜΣ σε üσουò συνταξιοδοτÞθηκαν μÝχρι την
Ι3Ι05Ι2016 υφßστανται κρατÞσειò σýμφωνα με τον N.4093l20L2.
ΑντιθÝτωò, üσοι αποστρατεýττ,lκαν μετÜ την Ýυ,rρξη ισχβοò του Ν.
438ºΙ2016 (δηλαδÞ μετÜ την |3Ι05Ι20Ι6) δενυποβÜλλονται σε κρατÞσειò.

1

Υπενθυμßζεται üτι με το υπ' αριθμ. πρωτ. Φ.814.3/60ΙΙ08ººΣ.2L9OΙΙ40º-2020 Ýγγραφο τηò Διεýθυνσηò Οικονομικþν Υπηρεσιþν προò το
Υπουργεßο ΕθνικÞò ¶μυναò, το ΜΤΣ προτεßνει την κατÜργησ¾ι τηò
υπαγωγÞò των μερισμÜτων σýμφωνα με την υποπαρÜγραφο Β3 του Ν.
4093Ι2012 και ττlν παýση τηò Üνω κρÜτηστιò.

Σýμφωνα με ,αιν επιστολÞ προωθÞθηκε ανÜλογο σχÝδιο νüμου απü το
Υπουργεßο ΕθνικÞò ¶μυναò με ημερομηνßα εφαρμογÞò την 0ΙΙOΙΙ2O2Ι.
¸κτοτε üμωò, το προτεινüμενο νομοσχÝδιο δεν ετÝθη προò ψÞφιση και
κýρωση απü η ΒουλÞ"

ΒÜσει των ανωτÝρω:

Ερωτþγται οι Υπουργοß:

1) Προτßθεσθε να επισπεýσετε τιò διαδικασßεò προκειμÝνου να
ολοκλτlρωθεß η προβλεπüμενη διαδικασßα ψÞφισηò για το Üνω
σχÝδιο νüμου που θα επιφÝρει την ισüτητα μεταξý των
μερισματοýχων του ΜΤΣ και του ΕΚΟΕ1\4Σ;

2) Σε τι ενÝργειεò θα προβεßτε προκειμÝνου να ισοσκελßσετε την
πιθανÞ απþλεια εσüδων εξαιτßαξτηò κατÜργησηò τηò κρÜτησηò και
να αυξÞσετε τα Ýσοδα του ΜΤΣ και του ΕΚΟΕrνΙΣ;
3) ΣκÝπτεσθε να υιοθετÞσετε τιò προτÜσειò του ΜΤΣ üπωò αυτÝò,
εμπεριÝχονται στο υπ' αριθμ. πρωτ. Φ.ò14.3/60Ι1108º7 ΙΣ.2Ι9OΙΙ40º-202α Ýγγραφο τηò Διεýθυνσηò Οικονομικþν Υιτηρεσιþν;
4) Προτßθεσθε να αναλÜβετε νομοθετικÞ πρωτοβουλßα που θα

σχετßζεται με την αναλογικÞ κατανομÞ πüρων που προÝρχονται απü
τα εξοπλιστικÜ προγρÜμματα των Ε.Δ., üπωò Üλλωστε προτεßνεται
και στο υπ, αριθμ. πρωτ. Φ900ι9ι3496ιΣ.5Ι4ι22-02-20Ι2 του ΜΤΣ;
Ο ερωτþν Βουλευτιlò

νΙΥΛΩΝΑΚΤΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
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