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ΘΕΜΑ: Κοινοβουλευτικός Έλεγχος
ΣΧΕΤ.: Ερώτηση 8469/11-08-2021 της Βουλής των Ελλήνων
Σε απάντηση της σχετικής Ερώτησης, που κατέθεσαν οι Βουλευτές της
κοινοποίησης με θέμα «Χορήγηση αδειών και βοηθήματος σε στρατευμένους που οι
οικογένειές τους έχουν πληγεί από τις πυρκαγιές», σας γνωρίζω τα ακόλουθα:
Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας (ΥΠΕΘΑ), σε συνεργασία με τα Γενικά
Επιτελεία, και με γνώμονα τον ανθρωποκεντρικό χαρακτήρα των Ενόπλων Δυνάμεων,
έχει ήδη μεριμνήσει υπέρ του στρατιωτικού και πολιτικού προσωπικού, καθώς από την
8η Αυγούστου 2021 προέβη στη χορήγηση ειδικής άδειας απουσίας (10) δέκα ημερών,
πέραν των προβλεπόμενων, στο προσωπικό εκείνο που υπηρετεί ή κατάγεται από
περιοχή, στην οποία εκδηλώθηκαν δασικές πυρκαγιές, ή έχει άμεσο έννομο συμφέρον
και έχει πληγεί ή πλήττεται η περιουσία του από αυτές.
Σε ό,τι αφορά στο ενδεχόμενο χορήγησης έκτακτου οικονομικού βοηθήματος
σε οπλίτες που έχουν πληγεί από τις πυρκαγιές σας γνωρίζουμε ότι οι αρμοδιότητες
για την εν γένει πολιτική σε θέματα αποζημιώσεων, ανήκουν αποκλειστικά στο
Υπουργείο Οικονομικών, καθώς δίδει τις γενικές κατευθύνσεις και εξειδικεύει με
ειδικούς νόμους, την εφαρμοζόμενη εκάστοτε δημοσιονομική πολιτική.
Στη βούληση και τους δημοσιονομικούς περιορισμούς, εμπίπτουν και οι
προτεινόμενες αποζημιώσεις, οπότε οι τυχόν υποβαλλόμενες προτάσεις θα πρέπει να
συμβαδίζουν με το πλαίσιο των αρχών αυτών, αλλά και των ορίων του εκτελούμενου
δημοσιονομικού προγραμματισμού, δεδομένου ότι το εν λόγω Υπουργείο έχει
επιπρόσθετα την ευθύνη εκτέλεσης του κρατικού προϋπολογισμού, σε συνδυασμό με
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τις πρόσθετες δημοσιονομικές επιβαρύνεις από το κόστος διαχείρισης της πανδημίας
και τις τρέχουσες οικονομικές συνθήκες.
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