Ε.Α.Α.., 20 Αςγ 2014
ΜΕΣΟΥΙΚΟ ΣΑΜΕΙΟ ΣΡΑΣΟΤ
Υπέορ Μεηοσικού Σαμείος ηπαηού
Με ην άξζξν 20 παξ. 7 ηνπ Ν. 4058/2012, ξπζκίζηεθε ε νθεηιή ηνπ
ΜΤΣ πξνο ην Διιεληθό Γεκόζην, ζε βάζνο δεθαπεληαεηίαο.
ΠΡΟΣΕΙΝΟΝΣΑΙ:
α. Η διαγπαθή ηος σπέοςρ, όπσο άιισλ εηαηξεηώλ θαη θνξέσλ κε
θνηλσληθνύ ραξαθηήξα κάιηζηα, αθνύ ην ρξένο απηό δεκηνπξγήζεθε από ηηο
επηινγέο ησλ πνιηηηθώλ πξντζηακέλσλ ηνπ Τακείνπ δηαρξνληθά, ζε
ζπλδπαζκό κε ηελ θαθνδηνίθεζή ηνπ, βάζεη ηεο έθζεζεο ησλ νηθνλνκηθώλ
επηζεσξεηώλ, ε έθβαζε ηεο νπνίαο εθθξεκεί γηα ηελ απόδνζε επζπλώλ.
β. Νομοθεηική πύθμιζη και ηποποποίηζη ηος Ν. 4058/2012, ώζηε λα
δνζεί πεπίοδορ σάπιηορ εξόθληζηρ ηος δανείος 3 εηών, νπόηε ζα ππάξμεη
θαη ε αύμεζε ηνπ ελνηθίνπ ηνπ «ΑΤΤΙΚΑ».
Παξάιιεια, ηποποποίηζη ηος σπόνος και ηων δόζεων
αποπληπωμήρ ηος δανείος, δηλαδή επιμήκςνζη από 15 ζε 25 έηη με
ιζόποζη δόζη ηηρ ηάξηρ ηων 6,5 εκ εςπώ.
γ. Εναλλακηικά δε πποηείνονηαι:
(1) Ννκνζεηηθή ξύζκηζε ώζηε ηο απαιηούμενο καη’ έηορ ποζό να
πποέπσεηαι απ’ ηην καηαβαλλόμενη απ’ ηοςρ μεπιζμαηούσοςρ ηος ΜΣ
Ειζθοπάρ Αλληλεγγύηρ ςνηαξιούσων (ΕΑ), όπσο αλάινγε ζέζε είρε
πεξηιεθζεί θαη καο εμαγγέιζεθε, ζην πξνεθινγηθό πξόγξακκα ηεο Ν.Γ.
(2) Απομείωζη ηος σπέοςρ με ιζόποζο ηηρ ανηικειμενικήρ αξίαρ
παπασωποςμένων μέσπι ζήμεπα, βάζει ηος άπθπος 84 ηος Ν. 3883/2010,
εκηάζεων ΣΕΘΑ ππορ ηην ηοπική αςηοδιοίκηζη.
δ. Παπάηαζη ιζσύορ επιπλέον 4 έηη κε λνκνζεηηθή ξύζκηζε, ηνπ
άξζξνπ 77 ηνπ Ν. 4146/2013 «πεξί εζόδσλ ηξέρνπζαο ρξήζεο γηα 4 έηε για
ηη δημιοςπγία αποθεμαηικού».
ε. Δπηζηξνθή ή απαιιαγή ηζόπνζνπ (ζπλ ηόθνπο) ηνπ ρξένπο ηνπ ΜΤΣ,
ηνπ πνζνύ ηνπ θνπξέκαηνο θαηαζέζεσλ ιόγσ PSI ζην ΜΤΣ.
.
Μέηπα Εξςγίανζηρ ΜΣ
α. Νομοθεηική πύθμιζη ζην πιαίζην ηνπ θαηαξγεζέληνο ΑΝ
2141/1939, πνπ πξνέβιεπε αλαινγηθή θαηαλνκή ησλ πόξσλ ηνπ ΥΠΔΘΑ,
ώζηε οι κπαηήζειρ ηων «κοινωνικών πόπων» ηων ΕΔ να
ζςγκενηπώνονηαι ζε κενηπική οικονομική ςπηπεζία ηος ΤΠΕΘΑ και ζηη
ζςνέσεια να διανέμονηαι ζηα ΜΣ, ανάλογα ηος απιθμού ηων
μεπιζμαηούσων ηοςρ.
β. Εθαπμογή ηηρ νομοθεζίαρ πνπ πξνβιέπεη ηο διασωπιζμό ηος
ΜΣ ζε Ξ και ΕΛ.Α (Ν. 1911/1990 άπθπο 27), με ηην έκδοζη ηηρ
πποβλεπόμενηρ ΚΤΑ, ππόζεζε πνπ δηθάζζεθε ηελ 5 Ινπλ 2014 ζην ΣηΔ θαη
εθθξεκεί ε απόθαζε.
Άιισο, ηε κεηαθνξά ζην ΜΤΣ ή εξεύπεζη με μέπιμνα ηος Τπ.
Δημόζιαρ Σάξηρ-Πποζηαζίαρ ηος Πολίηη, νέων πόπων, αναλόγων ηος
απιθμού ηων μεπιζμαηούσων ηος, γηα ηελ απνθαηάζηαζε ηνπ θαη’ έηνο
./.

-2δεκηνπξγνπκέλνπ ειιείκκαηνο (ππάξρνληα ζηνηρεία κειεηώλ) πνπ πξνθαιείηαη απ’ ηα ειιηπή ηνπ έζνδα, ζε βάξνο ησλ κεξηζκαηνύρσλ ηνπ ΣΞ.
Δλαιιαθηηθά δε θαη άμεζα ηη δημιοςπγία ζηο ΜΣ ξεσωπιζηών
λογαπιαζμών, πξνθεηκέλνπ ην κέξηζκα λα θαηαλέκεηαη ζηνπο
κεξηζκαηνύρνπο αληαπνδνηηθά καηά καηηγοπία-θοπέα (.Ξ - ΕΛ.Α) βάζεη
εζόδσλ θαη εηζθνξώλ θάζε θνξέα (αξρή ηεο αληαπνδνηηθόηεηαο). Η ηηκή
κεξηδίνπ λα δηακνξθώλεηαη αλαινγηθά, βάζεη ησλ επηκέξνπο εζόδσλ ηνπ θαη
ησλ γεληθώλ εζόδσλ ηνπ Τακείνπ.
γ. Καηαβνιή ησλ εηζθνξώλ γηα ηνπο αληηζηαζηαθνύο ή κεηαθνξά ησλ
λπλ ζπληαμηνύρσλ από ην ΜΤΣ ζην Γεκόζην.
δ. Πιεξσκή απ’ ην Γεκόζην ησλ ζπληάμεσλ ησλ πνιηηηθώλ ππαιιήισλ
ηνπ ΜΤΣ πνπ ζπληαμηνδνηήζεθαλ κέρξη ην 1992.
ε. Δπαλεμέηαζε ηεο ζρέζεο ΜΤΣ-ΝΙΜΤΣ ζε ζρέζε κε ην πξνζσπηθό ηνπ
λνζνθνκείνπ (απεκπινθή από ζπληάμεηο θ.ι.π.).
ζη. Μεραλνξγάλσζε θαη δηαζύλδεζε ηνπ ΜΤΣ κε ΓΔΣ/ΓΟΙ θαη κε ηηο
επηκέξνπο ππεξεζίεο πνπ απνδίδνπλ ζην ΜΤΣ θξαηήζεηο γηα ηελ έγθαηξε
απόδνζή ηνπο θαη ηνλ έιεγρν ηπρόλ θαζπζηεξήζεσλ.
δ. Δπαλαπξνζδηνξηζκό ηεο ζρέζεο από 5% ππέξ ΜΤΣ θαη 1% ππέξ
ΔΚΟΔΜΣ, ζε 4% ππέξ ΜΤΣ θαη 2% ππέξ ΔΚΟΔΜΣ.
ε. Αλαθεθαιαηνπνίεζε-αλαπιήξσζε ησλ απνζεκαηηθώλ (ΜΤΣΔΚΟΔΜΣ) πνπ ράζεθαλ ιόγσ PSI, από αμηνπνίεζε εθηάζεσλ ΤΔΘΑ θ.ι.π.
ζ. Δπηζηξνθή ηνπ παξαθξαηεζέληνο ιόγσ PSI πνζνύ ησλ 5 εθ. επξώ
πνπ ήηαλ ε εγγύεζε ηνπ δαλείνπ ηεο ALPHA BANK
η. Μείσζε ηνπ πνιηηηθνύ πξνζσπηθνύ θαη θάιπςε ησλ αλαγθώλ κε ε.ε.
πξνζσπηθό.
ηα. Γηαηήξεζε ηεο ππαγσγήο ηνπ ΜΤΣ ή ηνπ Δλνπνηεκέλνπ Μ.Τ.Δ.Γ.
(Μεηνρηθνύ Τακείνπ Δλόπισλ Γπλάκεσλ) ζην ΥΠΔΘΑ.
ηβ. Λεπηνκεξή έιεγρν εζόδσλ ΔΛ.ΑΣ θαη απ’ επζείαο επαθή κε Υπ.
Γηθαηνζύλεο.
ηγ. Γηάζεζε αμηνπνίεζεο αθηλήησλ ΜΤΣ ζην ΔΤΔΘΑ γηα κέγηζηε απόδνζε
θαη εμεηδηθεπκέλν ρεηξηζκό, αιιά θαη κείσζεο ηεο θνξνινγηθήο εθκεηάιιεπζεο.
ηδ. Δλνπνίεζε ΜΤΣ, ΜΤΝ, ΜΤΑ ζε Μ.Τ.Δ.Γ., ρσξίο ηελ ΔΛ.ΑΣ θαη ην Λ.Σ.
ηε. Υπνζηήξημε ηεο ππάξρνπζαο ζύκβαζεο κε «PIKAR» (ζε δηθαζηηθή
εμέιημε).
ηζη. Καζηέξσζε κεξηζκαηνδνηηθώλ βαζκώλ Ταμρνπ θαη Αιρία.
ηδ. Απνθπγή ελνπνίεζεο ΜΤΣ κε ΔΚΟΔΜΣ.
ηε. Πιήξεο Γηαρσξηζκόο ηνπ ΜΤΣ από ην ΔΚΟΔΜΣ.
ηζ.
Ννκνζεηηθή
ξύζκηζε
αλεμαξηήηνπ
ινγαξηαζκνύ
ΒΟΔΑ,
απεμαξηεκέλνπ απ’ ηελ ηηκή κεξηδίνπ, κε εξγνδνηηθή πξνηκνδόηεζε ζηα 18
έηε.
θ. Δπαλεμέηαζε ησλ κεηώζεσλ ηνπ Μεξίζκαηνο ΜΤΣ θαη δηεπθξίληζε ηεο
ηειεπηαίαο κείσζεο ηνπ ηεηξακήλνπ Σεπ-Γεθ 2014.

