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Απόφοιτος Οικονομικού ΣΣΑΣ, με μεταπτυχιακές σπουδές στη Δημόσια Διοίκηση 

 

Την Παρασκευή 29 Νοε 2019, κατόπιν πρόσκλησης της ΠΟΜΕΝΣ και της ΕΣΠΕΑΜΘ, 
συμμετείχα ως ομιλητής επί οικονομικών θεμάτων σε ημερίδα στην Ορεστιάδα. Από τη 
συζήτηση και τις ερωτήσεις 2 παρευρισκομένων στελεχών των ΕΔ (ένα στέλεχος τρίτεκνος 
και το άλλο πολύτεκνος) διαπίστωσα ότι το Κράτος έμμεσα "τους τιμωρεί” που 
υπηρετούν στα σύνορα και φυλάνε Θερμοπύλες. 

Γιατί το λέω αυτό; 

Τα 2 αυτά στελέχη και σίγουρα υπάρχουν και αρκετές άλλες παρόμοιες περιπτώσεις, λόγω 
του επιδόματος παραμεθορίου και του τρόπου καταβολής του οικογενειακού επιδόματος 
Α21 λαμβάνουν λιγότερα χρήματα από αντίστοιχα στελέχη που υπηρετούν στην 
ηπειρωτική χώρα Επιπλέον τους ζητήθηκε 1 χρόνο μετά να επιστρέψουν εφάπαξ 2.016 
ευρώ (Οικογενειακό επίδομα Α21 ετους 2018), λόγω αναδρομικής καταβολής του 
επιδόματος παραμεθορίου και τροποποιητικής δήλωσης Ε1 έτους 2018 (εισοδήματα 2017) 
που υπέβαλαν. 

ΙΣΤΟΡΙΚΟ 

Με την μισθοδοσία Ιαν 2018 τα στελέχη των ΕΔ  έλαβαν για πρώτη φορά στη μισθοδοσία 
τους, το επίδομα παραμεθορίου ποσού 100 ευρώ το μήνα. Το επίδομα αυτό το νομοθέτησε 
η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ. Όμως καθώς αυτό το επίδομα είχε αναδρομική εφαρμογή 
από 1 Ιαν 2017 τους καταβλήθηκαν καθυστερημένα και τα αναδρομικά 1 έτους ύψους 1.200 
ευρώ μεικτά. Το καθαρό ποσό μετά την αφαίρεση των κρατήσεων και του φόρου ανέρχονταν 
σε περίπου 800 ευρώ. 

Επιπλέον το ίδιο έτος Δεκ 2018 τους καταβλήθηκαν και τα γνωστά αναδρομικά (υπόλοιπο 
50% λόγω ΣτΕ ετών 2012-2016). 

Στη βεβαίωση αποδοχών που έλαβαν τον Απρίλιο 2019, τα στελέχη των ΕΔ , τα 
αναδρομικά του 50% εντάχθηκαν στα εισοδήματα έτους 2018 και με νομοθετική 
πρωτοβουλία της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ εξαιρέθηκαν αυτά τα εισοδήματα από την 
προσμέτρηση τους στα εισοδήματα του 2018 για να μην απολέσουν οικογενειακά επιδόματα 
και διάφορες άλλες παροχές, καθώς αυτά αφορούσαν εισοδήματα προηγούμενων 
ετών(ειδικός κωδικός 2018 εισοδήματα και επιδόματα αυτοτελώς φορολογούμενα ή 
απαλλασσόμενα). 

Τα αναδρομικά όμως του παραμεθορίου που δεν εξαιρούνται περάστηκαν στη βεβαίωση 
αποδοχών στο έτος που αφορούσαν, δηλαδή στο έτος 2017. Καθώς όμως φαίνονται στη 
βεβαίωση αποδοχών εισοδημάτων του 2018 θα πρέπει τα στελέχη να προβούν έως την 
31 Δεκ 2019 σε τροποποιητική δήλωση Ε1 έτους 2018, αυτών των εισοδημάτων. 

Και εδώ ξεκινά ο γολγοθάς για αυτά τα στελέχη που σέβονται τους νόμους και υπέβαλλαν 
την τροποποιητική δήλωση. Όσα στελέχη των ΕΔ είχαν οικογενειακό εισόδημα κοντά στο 
άνω όριο που δικαιούνται το οικογενειακό επίδομα Α21 με την τροποποιητική 
δήλωση ξεπέρασαν το όριο (έστω και για 1 ευρώ) και ειδοποιήθηκαν από τον ΟΠΕΚΑ 
να επιστρέψουν το οικογενειακό επίδομα που έλαβαν πέρυσι κατά τη διάρκεια όλου του 
έτους!!!. 

Στη μια περίπτωση συναδέλφου ζητήθηκε 1 χρόνο μετά να επιστρέψει το ποσό των 2.016 
ευρώ και στην άλλη περίπτωση του συναδέλφου πέραν του ότι απώλεσε για λίγα ευρώ 
το τρέχον οικογενειακό επίδομα του ζητήθηκε άμεσα και εφάπαξ να επιστρέψει ποσό 
1.900 ευρώ. 



Υπηρετούν στην παραμεθόριο έλαβαν για 1 έτος ένα επίδομα παραμεθορίου καθαρού 
ποσού 800 ευρώ αλλά έχασαν οικογενειακό επίδομα πολύ μεγαλύτερο 2.016€ κλπ. Αν 
αυτά τα 2 στελέχη δεν υπηρετούσαν στην παραμεθόριο και υπηρετούσαν πχ στη Λάρισα 
ή στην  Αθήνα κλπ δεν θα λάμβαναν το επίδομα παραμεθορίου αλλά θα λάμβαναν 
κανονικά, ολόκληρο και περισσότερα χρήματα από το οικογενειακό επίδομα Α21 . 
Ανάλογες περιπτώσεις υπάρχουν και σε άλλα στελέχη των ΕΔ, άλλα και σε προσωπικού του 
Δημοσίου που υπηρετεί στην παραμεθόριο περιοχή. 

Τελικά τιμωρείται ή όχι το προσωπικό που υπηρετεί στην παραμεθόριο περιοχή με τον τρόπο 
που δίνεται το επίδομα παραμεθορίου; 

Καλώ τον πρωθυπουργό της Χώρας κ. Κυριάκο Μητσοτάκη καθώς και τον αρμόδιο 
Υπουργό Εργασίας να δείξουν το κοινωνικό πρόσωπο της πολιτείας στα στελέχη που 
υπηρετούν σε παραμεθόριες περιοχές και λόγω του επιδόματος παραμεθορίου χάνουν τόσο 
το οικογενειακό επίδομα, πολύ δε χειρότερα αναγκάζονται 1 χρόνο μετά να επιστρέψουν 
πίσω εφάπαξ το οικογενειακό επίδομα του προηγούμενου έτους (2018) να εξετάσουν τη 
δυνατότητα: 

α) Απαλλαγής/εξαίρεσης του επιδόματος παραμεθορίου από την προσμέτρηση του 
στο εισόδημα και ίσως και της αφορολόγητης καταβολής αυτού. 

β) Άμεσης κατάθεσης νομοθετικής ρύθμισης εξαίρεσης των αναδρομικών 
παραμεθορίου 2017 που καταβλήθηκαν στην μισθοδοσία του 2018 στα στελέχη των 
ΕΔ και της προσμέτρησης αυτού στα εισοδήματα του 2017 κ.ο.κ, ώστε να μην 
επιστρέψουν τα χρήματα πίσω. Νομοθέτηση με ανάλογο σκεπτικό και περιεχόμενο, 
όπως αυτό της εξαίρεσης των αναδρομικών (50%) της προηγούμενης Κυβέρνησης 
ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ. 

Ως οικονομικός σύμβουλος της ΠΟΜΕΝΣ ευρισκόμενος στην Ορεστιάδα και αντικρύζοντας 
τα πρόσωπα των συναδέλφων, αντιλαμβανόμενος τις καθημερινές δυσκολίες που 
αντιμετωπίζουν, εκτελούν στο ακέραιο το καθήκον τους, με αυτή τη δημοσίευση μου τηρώ 
την υπόσχεση που τους έδωσα να αναδείξω αυτό το πρόβλημα που αφορά ειδικά 
πολυμελείς οικογένειες και εναπομένει στους φορείς του Κράτους μας και στην 
Κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας να δείξει το κοινωνικό πρόσωπο σε αυτά τα στελέχη 
ώστε να εξευρεθεί η καλύτερη δυνατή λύση, σ ένα πρόβλημα που κληρονόμησε από 
την προηγούμενη Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ. 

 


