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ΣΧΕΤ:  Φ.900α/2575/17134 Αθήνα, 25 Ιουνίου 2020 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 
 
              H Ένωσή μας συνεχίζει να γίνεται  δέκτης νέων  αναφορών συναδέλφων για το 
σοβαρό θέμα της χορήγησης Βοηθήματος Επαγγελματικής Αυτοτέλειας τέκνων ε.ε. και ε.α 
Στελεχών από το Μετοχικό Ταμείο Στρατού το οποίο αν και αναδείξαμε   με 2 επιστολές μας 
το 2019 και 2020 δεν έχει λυθεί εώς και σήμερα  με αποτέλεσμα χιλιάδες τέκνα 
συναδέλφων και κατ επέκταση οικογένειες στρατιωτικών  να μην μπορούν να λάβουν 
ολόκληρο το βοήθημα που οι ίδιοι έχουν καταβάλει με κρατήσεις από την μισθοδοσία τους 
εδώ και 25 έτη .             
              Συγκεκριμένα  εδώ και 4 χρόνια  έχουν λάβει μόνο  προκαταβολές από τα 
βοηθήματα τέκνων που δικαιούνται  και παρά τις συνεχείς αναφορές τους για την καταβολή 
ολόκληρων των βοηθημάτων  σε έγγραφες απαντήσεις της υπηρεσίας με έκπληξή μας 
βλέπουμε ότι λόγος μη καταβολής τους είναι η εφαρμογή του νέου μισθολογίου από τον 
Ιανουάριο του 2017 και συγκεκριμένα << οι έννομες διοικητικές και οικονομικές διαδικασίες-
τροποποιήσεις  σε εφαρμογή του Ν4472/17  δεν έχουν περατωθεί συνεπώς ούτε το ύψος 
του υπολειπόμενου ποσού μπορούμε να υπολογίσουμε αλά ούτε και την χρονική περίοδο 
που θα καταβληθεί μπορούμε να προσδιορίσουμε >>. 
               Να τονίσουμε εδώ ότι το ΥΠΕΘΑ σε απάντηση της με αρ πρωτ. 264/2020 
επιστολή μας για το θέμα ανέφερε  με το σχετικό έγγραφό του τον Ιούνιο του 
2020 <<για το συγκεκριμένο ζήτημα, έχει συγκροτηθεί επιτροπή στην οποία συμμετέχουν ανώτατοι και 

ανώτεροι Αξιωματικοί Υπηρεσιών του ΥΠΕΘΑ και του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη προκειμένου να 
προσδιοριστεί ο αριθμός των δικαιούμενων μεριδίων ανά μισθολογικό κλιμάκιο των κατηγοριών μισθολογικής 
κατάταξης του άρθρου 124 του ν.4472/2017. -2- Μετά την προσεχή ολοκλήρωση των εργασιών της ως άνω 
επιτροπής και την εναρμόνιση του θεσμικού πλαισίου του ΜΤΣ με τις διατάξεις του ν.4472/2017 (αντιστοίχιση 
μεριδίων με μισθολογικά κλιμάκια) θα δύναται πλέον να υπολογισθεί και να καταβληθεί το υπολειπόμενο 
ποσό του ΒΟΕΑ.>> 
              Η Ένωση ζητά την παρέμβασή σας  διότι 8 μήνες μετά  την απάντηση του 
ΥΠΕΘΑ και την αναφερόμενη από αυτό συγκρότηση επιτροπής το πρόβλημα 
δυστυχώς συνεχίζεται  και  μετά την μείωση που υπεστήκαμε με την εφαρμογή του 
νέου μισθολογίου από την 1/1/2017 βλέπουμε  ουσιαστικά να τιμωρούνται και τα 
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παιδιά μας μην λαμβάνοντας τα ποσά που δικαιούνται ,για τα οποία οι γονείς τους 
καταβάλλουν κρατήσεις για 25 έτη!            
                           

Για το Διοικητικό Συμβούλιο  

Ο Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας 
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