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ΘΕΜΑ:  Κοινοβουλευτικός Έλεγχος 
ΣΧΕΤ.:  Ερώτηση 572/10-09-2019 της Βουλής των Ελλήνων.  

 

        Σε απάντηση της σχετικής Ερώτησης, που κατέθεσαν οι βουλευτές της 

κοινοποίησης με θέμα «Καθιέρωση επιδόματος στέγασης για τα στελέχη των 

Ενόπλων Δυνάμεων» σας γνωρίζω, σύμφωνα με τα στοιχεία τα οποία τέθηκαν υπόψη 

μου, τα ακόλουθα: 

Κατ’ αρχάς, η ακολουθούμενη δημοσιονομική και κοινωνική πολιτική, ασκείται και 

εφαρμόζεται αποκλειστικά από τα Υπουργεία Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων και 

Οικονομικών και ως εκ τούτου θέματα οικονομικής μέριμνας και κοινωνικής πρόνοιας 

για την ενίσχυση του κοινωνικού κράτους, εκφεύγουν των αρμοδιοτήτων του 

Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. 

Παρά ταύτα, από πλευράς του ΥΠΕΘΑ αναλαμβάνονται διαρκώς προσπάθειες, 

για την δίκαιη επίλυση των αιτημάτων των στελεχών και την αποκατάσταση των 

όποιων αδικιών, σε ένδειξη αναγνώρισης της αδιάκοπης προσφοράς των κατά τη 

διάρκεια του εργασιακού τους βίου. 

Περαιτέρω, σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση του άρθρου 3 του ν. 4472/2017, 

το επίδομα στέγασης θεσπίστηκε για την ενίσχυση των νοικοκυριών με χαμηλά ή 

μεσαία εισοδήματα εφόσον επιβαρύνονται με στεγαστικό δάνειο ή με μίσθωση 

κατοικίας. Για το λόγο αυτό η καταβολή του συναρτήθηκε με εισοδηματικά και 

περιουσιακά κριτήρια.  

Το ΥΠΕΘΑ στο πλαίσιο προβαλλόμενων από το προσωπικό, αιτημάτων, ζήτησε 

την τροποποίηση των διατάξεων της ανωτέρω ΚΥΑ, ως προς τον υπολογισμό του 
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περιουσιακού τεκμηρίου. Κρίθηκε σκόπιμο προκειμένου τα προνομιακά επιτόκια που 

παρέχουν στο προσωπικό οι συμβάσεις συνεργασίας του ΥΠΕΘΑ με Πιστωτικά 

Ιδρύματα να μη επιφέρουν απώλεια του προσδοκώμενου κοινωνικού επιδόματος, 

λόγω της υπέρβασης του ορίου των ετήσιων τόκων, εφόσον κατά τα λοιπά 

πληρούνται τα οριζόμενα κριτήρια, μεταξύ των οποίων και το όριο των καταθέσεων.  

Κατά τα λοιπά αρμόδιο να σας απαντήσει είναι το συνερωτώμενο Υπουργείο 

Οικονομικών. 
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