Απάντηση ΥΕΘΑ επί σχετικής Ερώτησης για καταβολή ΒΕΑ

Τρίτη, 10 Μάιος 2011 11:48 - Τελευταία Ενημέρωση Δευτέρα, 16 Μάιος 2011 10:04

Σε απάντηση της σχετικής Ερώτησης που κατέθεσε ο Βουλευτής κ. Λευτέρης Αυγενάκης, με
θέμα «Καταβολή Βοηθήματος Επαγγελματικής-Οικογενειακής Αυτοτέλειας στα παιδιά των
Αστυνομικών και Στρατιωτικών», γίνονται γνωστά τα εξής:

Με βάση σχετικές υπουργικές αποφάσεις προβλέπεται ότι στα παιδιά των μετόχων και
μερισματούχων του ΜΤΣ, τα γεννηθέντα από τη δημοσίευση του Ν. 1329/83 και μετά,
καταβάλλεται Βοήθημα Οικογενειακής-Επαγγελματικής Αυτοτέλειας (ΒΟΕΑ), κατά τις
ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις της περί ΜΤΣ νομοθεσίας, υπό ορισμένες προϋποθέσεις.

Η καθυστέρηση καταβολής του ΒΟΕΑ στα τέκνα των μετοχομερισματούχων που
θεμελιώνουν δικαίωμα λήψης του, οφείλεται αποκλειστικά στο υφιστάμενο πρόβλημα μη
επαρκούς ρευστότητας του ΜΤΣ, για την επίλυση του οποίου καταβάλλεται κάθε δυνατή
προσπάθεια.

Έχουν καταβληθεί τα Βοηθήματα Οικογενειακής-Επαγγελματικής Αυτοτέλειας στα
δικαιούχα τέκνα των μετοχομερισματούχων του ΜΤΣ μέχρι και τον Σεπτέμβριο του 2008.
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Είναι γνωστή σε όλους η δεινή οικονομική κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει το ΜΤΣ τα
τελευταία χρόνια με χρέη και ελλείμματα που φθάνουν σήμερα τα 376.000.000,00€
περίπου. Ωστόσο από το 2010 το ΜΤΣ με πρόγραμμα προχωρεί σε σταθεροποίηση,
εξυγίανση και ανάπτυξη. Στόχος είναι μεταξύ άλλων εντός του 2011 να αρχίσει η πληρωμή
ΒΟΕΑ για τους υπολοίπους μήνες του 2008.

Ερώτηση 14849/12-4-2011 της Βουλής των Ελλήνων

Από τον Οκτώβριο του 2008 εκκρεμούν αιτήσεις παιδιών Αστυνομικών και Στρατιωτικών,
για την απονομή του Βοηθήματος Επαγγελματικής - Οικογενειακής Αυτοτέλειας. Πολλά από
τα παιδιά αυτά κοντεύουν να γίνουν 30 ετών, είναι παντρεμένα, ενώ ορισμένα από αυτά
είναι Αστυνομικοί και Στρατιωτικοί και έχουν παιδιά για τα οποία τους κάνουν κρατήσεις
για να πάρουν Β.Ε.Α.! Ωστόσο, το Διοικητικό Συμβούλιο του Μετοχικού Ταμείου Στρατού
αδυνατεί να τους ενημερώσει πότε θα πάρουν τα χρήματά τους. Μάλιστα, υπάρχουν
αποφάσεις του ΔΣ του Μετοχικού Ταμείου Στρατού για την χορήγηση κατά προτεραιότητα
Βοηθήματος Επαγγελματικής - Οικογενειακής Αυτοτέλειας λόγω οικονομικών προβλημάτων
ή για λόγους υγείας, αιτήματα όμως που εκκρεμούν από το 2009.

Είναι γεγονός ότι παρατηρείται η διόγκωση των ελλειμμάτων του Ταμείου, η έλλειψη
ρευστότητας, η αβεβαιότητα των μετόχων για την λήψη επικουρικής σύνταξης (μερίσματοςΒΕΑ) και η απειλή ρευστοποίησης της περιουσίας του για την εξόφληση των χρεών από το
Υπ. Οικονομικών. Σημειώνεται ότι τα ποσά που οφείλουν να αποδώσουν σε όσους έχουν
κάνει, αιτήσεις κυμαίνονται από 12.000 έως 20.000 ευρώ (ανάλογα με τα έτη ασφάλισης
του παιδιού), αποτελούν δε χρήματα που έχουν κρατηθεί από τους γονείς των δικαιούχων
παιδιών. Ωστόσο, η αδυναμία του ΜΤΣ να ικανοποιήσει τα αιτήματα αυτά έχει προκαλέσει
μεγάλη αναστάτωση στους δικαιούχους μετοχομερισματούχους του Ταμείου, ενώ
φημολογείται και η πλήρης αδυναμία του ΜΤΣ να καταβάλλει τα μερίσματα.
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Κατόπιν των ανωτέρω,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ Ο ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

1. Πότε θα υπάρξει απονομή του Βοηθήματος Επαγγελματικής - Οικογενειακής Αυτοτέλειας
στους δικαιούχους που έχουν υποβάλλει αίτηση κατά προτεραιότητα από το 2009; Μέχρι
ποια ακριβώς ημερομηνία κατάθεσης αιτήματα έχουν ικανοποιηθεί έως σήμερα;

2. Δεσμεύεται η κυβέρνηση ότι δεν θα υπάρξει κανένα πρόβλημα στην καταβολή επικουρικής
σύνταξης (μερίσματος-ΒΕΑ) από το ΜΤΣ και ότι τα παιδιά των αστυνομικών και των
στρατιωτικών δεν θα χάσουν το συγκεκριμένο επίδομα;
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ΠΗΓΗ: KRANOS GR
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