
 

 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 
                                   Απ. Ππωηοκόλλος: 133/2019 
 
 
 

ΠΡΟ: Τπνπξγό Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθώλ Τπνζέζεσλ, θ. Ησάλλε Βξνύηζε 
 Τθππνπξγόο Κνηλσληθώλ Τπνζέζεσλ, θα Γόκλα – Μαξία Μηραειίδνπ 
 Γηνηθεηή  ΟΠΔΚΑ, θ. ηπιηαλό Πιηάθε 
  

ΚΟΙΝ : Τπνπξγό Δζληθήο Άκπλαο θ. Νηθόιαν Παλαγησηόπνπιν 
 Τθππνπξγό  Δζληθήο Άκπλαο θ. Αιθηβηάδε ηεθαλή 
 Γηεπζπληή ηξαηησηηθνύ Γξαθείνπ θ. ΤΔΘΑ - ΤΦΔΘΑ 

              Ννκηθό ύκβνπιν θ. ΤΔΘΑ - ΤΦΔΘΑ 
              ηξαηησηηθνί ζπληάθηεο 
 

ΘΕΜΑ: Καηαβνιή ηνπ Δπηδόκαηνο Παηδηνύ Α21 
 

ΥΕΣ : α. Απόθαζε Οινκέιεηαο ηΔ ππ’ αξηζκόλ 2193/2014 
β. Απόθαζε Οινκέιεηαο ηΔ ππ’ αξηζκόλ 258/2018 
γ. Απόθαζε Οινκέιεηαο ηΔ ππ’ αξηζκόλ 259/2018 
δ. Νόκνο 4575/2018 
ε. Νόκνο 4609/2019 

Ν. 

                 
Αξιόηιμοι κ.κ. Τποςπγοί, Αξιόηιμοι κ.κ. Τθςποςπγοί, Κύπιε Διοικηηά ηος  

Οπγανιζμού Ππονοιακών Επιδομάηων & Κοινωνικήρ Αλληλεγγύηρ (ΟΠΕΚΑ), 
 
1. ύκθσλα κε ην άξζξν 10 ηνπ (δ) ζρεηηθνύ, ζηα ζηειέρε ησλ Δλόπισλ 

Γπλάκεσλ θαηαβιήζεθε εθάπαμ ρξεκαηηθό πνζό πξνο ζπκκόξθσζε ησλ (α), (β) & (γ) 
ζρεηηθώλ απνθάζεσλ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπηθξαηείαο,  κε ηηο νπνίεο θξίζεθαλ 
αληηζπληαγκαηηθέο νη κεηώζεηο ζηηο απνδνρέο ησλ ελ ελεξγεία ζηξαηησηηθώλ, όπσο θαη ε 
αλαπξνζαξκνγή ησλ ηξερνπζώλ απνδνρώλ ηνπο γηα ηνλ εθεμήο ρξόλν. 

 
2. Από ηελ εθάπαμ θαηαβνιή ηνπ ρξεκαηηθνύ πνζνύ, θαη παξά ηελ θνξνιόγεζε, 

πξνθιήζεθαλ δπζρέξεηεο ζε κεγάιε κεξίδα ζηξαηησηηθώλ νη νπνίνη απνθιείνληαλ από 
ζρεηηθέο θνηλσληθέο πξόλνηεο ηνπ λόκνπ (απέλαληη ζε εππαζείο θνηλσληθέο νκάδεο), 
εμαηηίαο  ηεο αύμεζεο ηνπ εηζνδήκαηόο ηνπο γηα ην 2018.  

 
3. Με ην (ε) ζρεηηθό ηξνπνπνηήζεθε ην (δ) όκνην, ώζηε νη αλσηέξσ θνηλσληθέο 

νκάδεο λα δηαηεξήζνπλ ηηο πξνλνκίεο ηνπο γηα ην 2019. πγθεθξηκέλα ζηελ παξ. 1 ηνπ  
Άξζξνπ 47 ηνπ (ε) ζρεηηθνύ αλαθέξεηαη: 

 
  «1. Δηδηθά γηα ηελ θαηαβνιή πάζεο θύζεσο θνηλσληθώλ επηδνκάησλ, παξνρώλ ή 

νηθνλνκηθώλ εληζρύζεσλ θαη ηελ εθαξκνγή ινηπώλ πξνγξακκάησλ θαη δξάζεσλ 
θνηλσληθήο ή πξνλνηαθήο πνιηηηθήο από ηνπο θνξείο ηνπ δεκόζηνπ ηνκέα, ηα εθάπαμ 
ρξεκαηηθά πνζά πνπ θαηαβιήζεθαλ ζηνπο δηθαηνύρνπο ησλ άξζξσλ 10 έσο 15 ηνπ λ. 

Νόκηκα αλαγλσξηζκέλε επαγγεικαηηθή Οκνζπνλδία κε ηελ ππ’ 
αξηζκ.16/2017 δηαηαγή ηνπ Δηξελνδηθείνπ Υαιαλδξίνπ, 
θαηαρσξεκέλε ζηα βηβιία Οκνζπνλδηώλ ηνπ Πξσηνδηθείνπ Αζελώλ 
κε αξηζκό κεηξώνπ 844 θαη αξηζκό βηβιίνπ ζπλδηθαιηζηηθώλ 
νξγαλώζεσλ 6390. 

Πανελλήνια Ομοζπονδία Ενώζεων ηπαηιωηικών               Member of 

                                 Π.ΟΜ.ΕΝ..  

Ζιεθηξνληθή δηεύζπλζε: www.pomens.gr-Facebook ΠΟΜΔΝ 
E-mail: info@pomens.gr 

Αζήλα, 02 Απγνύζηνπ 2019 

http://www.pomens.gr/
mailto:info@pomens.gr


 

 

4575/2018 (Α΄ 192) δελ ζπλππνινγίδνληαη ζην εηζόδεκα ηνπ θνξνινγηθνύ έηνπο 2018, 
εθόζνλ ην ύςνο ηνπ απνηειεί θξηηήξην γηα ηε ρνξήγεζε ή ηελ εθαξκνγή ηνπο».  

 
4. Παξά ηελ από 03.05.2019 δεκνζίεπζε ζην ΦΔΚ (η.Α’ 67) ηνπ (ε) ζρεηηθνύ, 

όπσο καο ελεκεξώλνπλ Πξσηνβάζκηεο Δλώζεηο ηξαηησηηθώλ, ν Οξγαληζκόο 
Πξνλνηαθώλ Δπηδνκάησλ & Κνηλσληθήο Αιιειεγγύεο (ΟΠΔΚΑ), δελ πξνέβε ζηηο θαηά 
αξκνδηόηεηα ηνπ απαξαίηεηεο ελέξγεηεο/πξνζαξκνγέο κε απνηέιεζκα πνιινί «δηθαηνύρνη» 
ζηξαηησηηθνί γνλείο/θεδεκόλεο, λα κελ εηζπξάμνπλ ην επίδνκα παηδηνύ Α21 ή λα 
εηζπξάηηνπλ κηθξόηεξα πνζά  δηόηη εμαθνινπζεί λα ηνπο θαηαινγίδεηαη ην πνζό ησλ 
αλαδξνκηθώλ σο εηζόδεκα γηα ην έηνο 2018. 

 
Αξιόηιμοι κ.κ. Τποςπγοί, Αξιόηιμοι κ.κ. Τθςποςπγοί, Κύπιε Διοικηηά ηος  

Οπγανιζμού Ππονοιακών Επιδομάηων & Κοινωνικήρ Αλληλεγγύηρ (ΟΠΕΚΑ), 
 
5. Παξαθαινύκε γηα ηηο άκεζεο ελέξγεηέο ζαο, έηζη ώζηε ν Οξγαληζκόο 

Πξνλνηαθώλ Δπηδνκάησλ & Κνηλσληθήο Αιιειεγγύεο (ΟΠΔΚΑ), λα ελαξκνληζηεί ζηηο 
επηηαγέο ηνπ λόκνπ θαη λα πξνβεί ζηελ εμαίξεζε ηνπ αλαδξνκηθνύ πνζνύ ησλ έλζηνισλ, 
θαηά ηνλ έιεγρν ησλ εηζνδεκαηηθώλ θξηηεξίσλ πξνθεηκέλνπ λα κπνξνύλ λα εηζπξάμνπλ ην 
Δπίδνκα Παηδηνύ Α21. 

 
            6. Υεηξηζηήο ζέκαηνο, Αληηπξόεδξνο Μέξηκλαο Πξνζσπηθνύ: Δπηζκελαγόο (ΣΔ) 
Νηθόιανο Παλαγησηίδεο, ηει. 6983503377. 

 
 

Μεηά ηηκήο 
Γηα ηελ Δθηειεζηηθή Γξακκαηεία 
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