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ΘΕΜΑ: Κοινοβουλευτικός Έλεγχος   

ΣΧΕΤ.: Ερώτηση 8038/15-07-2021 της Βουλής των Ελλήνων  
 

Σε απάντηση της σχετικής Ερώτησης, που κατέθεσαν οι Βουλευτές 

κ.κ.Μεϊκόπουλος Αλέξανδρος και Δρίτσας Θεόδωρος με θέμα «Προβλήματα στην 

χορήγηση του Βοηθήματος Οικογενειακής και Επαγγελματικής Αυτοτέλειας (ΒΟΕΑ) 

τέκνων στρατιωτικών», σας γνωρίζω  τα ακόλουθα: 

Αναφορικά με το Μετοχικό Ταμείο Στρατού, με Κοινή Υπουργική Απόφαση 

των Υπουργών Προστασίας του Πολίτη και Εθνικής Άμυνας, συγκροτήθηκε 

Διυπουργική Επιτροπή, με συμμετοχή εκπροσώπων των Υπουργείων Εθνικής Άμυνας 

και Προστασίας του Πολίτη, η οποία είχε ως έργο τον προσδιορισμό του αριθμού των 

μεριδίων, των μερισματούχων του ΜΤΣ, προκειμένου να εναρμονισθούν με τις νέες 

μισθολογικές διατάξεις του ν.4472/2017 (Α΄174), με βάση τα οποία, παρεπόμενα, 

υπολογίζεται το ύψος του ΒΟΕΑ/ΜΤΣ. 

Η συγκροτηθείσα επιτροπή περαίωσε το έργο της και μετά την ολοκλήρωση 

της νομοτεχνικής επεξεργασίας, από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου Εθνικής 

Άμυνας, ήδη σχετικό σχέδιο νομοθετικής ρύθμισης έχει διαβιβαστεί στο Υπουργείο 

Προστασίας του Πολίτη προκειμένου να συμπεριληφθεί σε νομοσχέδιο που θα 

καταθέσει το εν λόγω Υπουργείο στη Β.τ.Ε. 

Περαιτέρω το Μετοχικό Ταμείο Ναυτικού συνεχίζει την καταβολή του ΒΟΕΑ 

στα τέκνα των μετόχων του στο ακέραιο, χωρίς καθυστερήσεις και κατά τα οριζόμενα 

από τα ισχύον θεσμικό πλαίσιο. 

Ως προς την Πολεμική Αεροπορία επανακαθορίστηκε πρόσφατα ο τρόπος 

υπολογισμού του ΒΟΕΑ, προς όφελος του μεγαλύτερου μέρους των δικαιούμενων, 

σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, χωρίς να έχουν αναφερθεί σημαντικά 

προβλήματα. 
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Το Μετοχικό Ταμείο Αεροπορίας, προβαίνει στην εκδήλωση των 

απαιτούμενων ενεργειών, όποτε κριθεί απαραίτητο, για την κάλυψη των αναγκών των 

μετόχων και μερισματούχων του. 

Τέλος σας γνωρίζουμε ότι το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, σε συνεργασία με 

τα Γενικά Επιτελεία αλλά και τις Διοικήσεις των Μετοχικών Ταμείων, λαμβάνει όλα τα 

προσήκοντα μέτρα και προβαίνει σε τυχόν διορθωτικές κινήσεις, όποτε αυτό απαιτείται, 

προκειμένου να εξασφαλίζεται η βιωσιμότητά τους.  
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