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Αθήνα 
Αριθ.  Eσωτ. Πρωτ.: 309Ε

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ 
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 

Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 29
Ταχ. Κώδικας: 101 10 - Αθήνα
Πληροφορίες: Μ. Κουλαφέτη 
Τηλέφωνο: 2131516209
e-mail: ypertns@ypakp.gr

ΠΡΟΣ: Τη Βουλή των Ελλήνων
              Δ/νση Κοιν/κού Ελέγχου
              Τμήμα Ερωτήσεων   
              Αθήνα 

KOIN.: Πολιτική Γραμματεία Υφυπουργού  
Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης 
της Φτώχειας 
             

ΘΕΜΑ: «Οι νέες αντικειμενικές αξίες δημιουργούν κινδύνους απώλειας κρίσιμων 
επιδομάτων σε ευάλωτες ομάδες πληθυσμού αλλά και για άδικη φορολόγηση νοικοκυριών 
και επιχειρήσεων».

ΣXET.:  H με αρ. πρωτ. 3388/21-2-2022 Ερώτηση.
    

Σε απάντηση της σχετικής Ερώτησης που κατατέθηκε στη Βουλή από τους 
Βουλευτές κ.κ. Ελευθέριο Αβραμάκη, Τρύφωνα Αλεξιάδη, Σία Αναγνωστοπούλου, 
Αλέξανδρο Αυλωνίτη, Άννα Βαγενά, Σωκράτη Βαρδάκη, Καλλιόπη Βέττα, Χρήστο 
Γιαννούλη, Γιάννη Γκιόλα, Γιάννη Δραγασάκη, Θεόδωρο Δρίτσα, Μανόλη Θραψανιώτη, 
Διονύση Καλαματιανό,  Νίνα Κασιμάτη, Χαρά Καφαντάρη, Βασίλη Κόκκαλη, Κυριακή 
Μάλαμα, Κώστα Μάρκου, Γιάννη Μουζάλα, Θάνο Μωραΐτη, Σάκη Παπαδόπουλο, Γιώτα 
Πούλου, Γιάννη Ραγκούση, Πάνο Σκουρλέτη, Μπέττυ Σκούφα, Χρήστο Σπίρτζη, Νίκο 
Συρμαλένιο, Άγγελο Τόλκα, Αλέξανδρο Τριανταφυλλίδη, Σωκράτη Φάμελλο, Νίκο Φίλη, 
Θεανώ Φωτίου, Ραλλία Χρηστίδου και Γιώργο Ψυχογιό, αναφορικά με το παραπάνω θέμα, 
και στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, 
σας γνωρίζουμε τα εξής:

Α. Το επίδομα γέννησης, το οποίο προβλέπεται από τις διατάξεις του ν. 4659/2020 
(Α΄ 21), το επίδομα παιδιού, το οποίο προβλέπεται από τις διατάξεις του ν. 4512/2018 
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(Α΄ 5), όπως ισχύει και η ετήσια εισοδηματική ενίσχυση οικογενειών  ορεινών και 
μειονεκτικών περιοχών, η οποία προβλέπεται από τις διατάξεις του ν. 3016/2002 (Α΄110) 
όπως  ισχύει, χορηγούνται βάσει εισοδηματικών και όχι περιουσιακών (κινητής ή ακίνητης 
περιουσίας) κριτηρίων.

Β. Όσον αφορά το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα, πρόκειται για ένα προνοιακό 
πρόγραμμα, το οποίο απευθύνεται σε νοικοκυριά που διαβιούν σε συνθήκες ακραίας 
φτώχειας, οι όροι και οι προϋποθέσεις υλοποίησης του οποίου καθορίζονται με την  αριθμ. 
Δ13/οικ./53923/23-7-2021 (Β’ 3359 Β΄ με διόρθωση σφάλματος στο Β΄3354) κοινή 
υπουργική απόφαση «Τροποποίηση των όρων και των προϋποθέσεων εφαρμογής του 
προγράμματος Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης», όπως ισχύει.

Ομοίως, το Επίδομα Στέγασης είναι ένα προνοιακό πρόγραμμα επιδότησης ενοικίου 
που απευθύνεται σε νοικοκυριά που επιβαρύνονται με το κόστος μίσθωσης της πρώτης 
κατοικίας τους. Οι όροι και προϋποθέσεις του προγράμματος αυτού καθορίζονται με την 
με αριθμ. Δ13/οικ. 10747/256/6-3-2019 κοινή υπουργική απόφαση (Β’ 792) «Καθορισμός 
όρων και προϋποθέσεων για την εφαρμογή του προγράμματος Επιδόματος Στέγασης», 
όπως αντικαταστάθηκε με την αριθμ. 71670/27-9-2021 Κ.Υ.Α. (Β’ 4500). 

Αναφορικά με τις αλλαγές που θα επιφέρουν οι νέες αντικειμενικές αξίες στην 
παροχή των κοινωνικών επιδομάτων που διαμορφώνονται με βάση και περιουσιακά 
(κινητής ή ακίνητης περιουσίας) κριτήρια,  σας ενημερώνουμε ότι η Γενική Γραμματεία 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας του Υπουργείου Εργασίας και 
Κοινωνικών Υποθέσεων, ως αρμόδια για την καταπολέμηση της φτώχειας, αξιολογεί τις 
αλλαγές και με βάση τις κοινωνικές ανάγκες εξετάζει σε συνεργασία με συναρμόδιες 
υπηρεσίες και Υπουργεία την αναπροσαρμογή των διατάξεων που διέπουν τις παροχές 
κοινωνικής πρόνοιας, λαμβάνοντας υπόψη και τους υφιστάμενους δημοσιονομικούς 
περιορισμούς.

                       
                                                                       Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

                                                                 ΔΟΜΝΑ- ΜΑΡΙΑ ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ
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