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ΘEMA :  Κάηω ηα τέρια από ηα Μεηοτικά Ταμεία ηων Δνόπλων Γσνάμεων.  

 

 

Με αθοπμή ηην καηάθεζη ηος πολςνομοζσεδίος ηος Υποςπγείος Οικονομικών με ηίηλο “Μέηπα 

ζηήπιξηρ και ανάπηςξηρ ηηρ ελληνικήρ οικονομίαρ, οπγανωηικά θέμαηα Υποςπγείος 

Οικονομικών και άλλερ διαηάξειρ” ο Κοινοβοςλεςηικόρ Εκππόζωπορ και Βοςλεςηήρ Πειπαιά και 

Νηζιών ηος ΎΡΙΖΑ Θοδωρής Γρίηζας, ο ςνηονιζηήρ ηηρ Επιηποπήρ ηος ΥΡΙΖΑ για ηον  

Έλεγσο ηος Κςβεπνηηικού Έπγος ζε θέμαηα άμςναρ και Βοςλεςηήρ Αιηωλοακαπνανίαρ Γιώργος 

Βαρεμένος και ηα μέλη ηηρ Επιηποπήρ αςηήρ και Βοςλεςηέρ Β' Αθηνών Δλένη Ασλωνίηοσ, 

άμος Αγνή Καλογερή, Ασαϊαρ Βαζίλης Φαηζηλάμπροσ έκαναν ηην ακόλοςθη κοινή δήλωζη :  
 

“Τν άξζξν 221 ηνπ πνιπλνκνζρεδίνπ ηνπ Υπνπξγείνπ Οηθνλνκηθώλ κε ηίηιν “Μέηξα ζηήξημεο θαη 

αλάπηπμεο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο, νξγαλσηηθά ζέκαηα Υπνπξγείνπ Οηθνλνκηθώλ θαη άιιεο 

δηαηάμεηο” απνηειεί ην πην πξόζθαην επεηζόδην ζηελ εγθιεκαηηθή πνιηηηθή ησλ Κπβεξλήζεσλ 

ΝΔ θαη ΠΑΣΟΚ ζε ζρέζε κε ηα Μεηνρηθά Τακεία ησλ Ελόπισλ Δπλάκεσλ.  
 

Οη πξαγκαηηθέο αηηίεο γηα ηελ θαηάζηαζε ζηελ νπνία έρνπλ πεξηέιζεη ηα Μεηνρηθά Τακεία Σηξαηνύ, 

Ναπηηθνύ θαη Αεξνπνξίαο είλαη γλσζηέο θαη ζπλνςίδνληαη ζηα εμήο : 

 

α. εθαξκνγή ηνπ PSI 

 

β. κεγάιν θύκα απνζηξαηεηώλ ηεο ηειεπηαίαο ηεηξαεηίαο πνπ αύμεζε ζεκαληηθά ηνλ αξηζκό 

ησλ κεξηζκαηνύρσλ θαη επηδείλσζε αθόκε πεξηζζόηεξν ηελ ήδε δπζκελή αλαινγία ελεξγώλ 

κεηόρσλ θαη κεξηζκαηνύρσλ  
 

γ. απμαλόκελε κείσζε εζόδσλ από θξαηήζεηο πιεξσκώλ εμνπιηζηηθώλ πξνγξακκάησλ  
 

δ. κείσζε εζόδσλ από ηηο θξαηήζεηο επί ησλ απνδνρώλ ησλ ελ ελεξγεία ζηειερώλ ιόγσ ησλ 

πεξηθνπώλ ζηε κηζζνδνζία ηνπο  
 

ε. κείσζε ησλ ξεπζηώλ δηαζεζίκσλ  
 

ζη. κείσζε ησλ εζόδσλ από ηελ αμηνπνίεζε ηεο αθίλεηεο πεξηνπζίαο ιόγσ ηεο ύθεζεο ζηελ 

αγνξά αθηλήησλ.  
 

Είλαη εκθαλείο νη ζνβαξέο επζύλεο ησλ κλεκνληαθώλ επηινγώλ γηα ηελ ζεκεξηλή θαηάζηαζε ησλ 

Μεηνρηθώλ Τακείσλ ησλ Ελόπισλ Δπλάκεσλ.  
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Σα Σακεία ησλ ζηειερώλ Ελόπισλ Δπλάκεσλ, όπσο θαη εθείλα ησλ σκάησλ Αζθαιείαο θαη 

ηνπ Ληκεληθνύ ώκαηνο - Ειιεληθήο Αθηνθπιαθήο, πξέπεη λα ζηεξηρζνύλ θαη όρη λα 

δηαιπζνύλ. 
 

Τν άξζξν 221 όρη κόλν δελ επηιύεη θαλέλα από ηα παξαπάλσ πξνβιήκαηά ηνπο, αιιά αληίζεηα 

απνηειεί ζπλεηδεηή επηινγή ζθαγηαζκνύ ησλ εθάπαμ θαη ησλ ζπληάμεσλ αθόκα θαη γηα ηα 

ζηειέρε ησλ Ελόπισλ Δπλάκεσλ, ησλ σκάησλ Αζθαιείαο θαη ηνπ Ληκεληθνύ ώκαηνο - 

Ειιεληθήο Αθηνθπιαθήο. Η Κπβέξλεζε, όρη κόλν δελ έρεη ζπκκνξθσζεί κε ηελ απόθαζε ηεο 

Οινκέιεηαο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Επηθξαηείαο γηα ηελ αληηζπληαγκαηηθόηεηα ησλ 

κηζζνινγηθώλ ηνπο πεξηθνπώλ, αιιά επηκέλεη λα κεηαθπιίεη ηηο ζπλέπεηεο ησλ επηδήκησλ 

κλεκνληαθώλ επηινγώλ ζηα ελ ελεξγεία θαη ελ απνζηξαηεία ζηειέρε ηνπο. 
 

Ο ΤΡΘΖΑ θαιεί ηνλ Τπνπξγό Εζληθήο Άκπλαο θ. Δεκήηξε Αβξακόπνπιν θαη ηελ Αλαπιεξσηή 

Τπνπξγό Εζληθήο Άκπλαο θ. Φσηεηλή Γελλεκαηά λα απνζύξνπλ άκεζα ηελ ππνγξαθή ηνπο 

από ην πνιπλνκνζρέδην ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθώλ. ηεξίδνπκε ην αίηεκα  γηα ηελ άκεζε 

απόζπξζε ηνπ πνιπλνκνζρεδίνπ θαη επαλαιακβάλνπκε ηε δέζκεπζή καο γηα  αλάιεςε 

πνιηηηθώλ πξσηνβνπιηώλ γηα ηε ζηήξημε ησλ Μεηνρηθώλ Σακείσλ».  
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