
 

 

 

 
 

 
 
 

 
 
                                           

 
 

                  Αρ. Πρωτοκόλλου: 104/2019 
 
 
 
ΠΡΟΣ:  Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, κ. Κώστα Γαβρόγλου 

Υφυπουργό Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων, κ. Μερόπη Τζούφη  
ΤΟΜΕΑ  ΑΜΥΝΑΣ ΣΥ.ΡΙΖ.A - ΤΟΜΕΑ  ΑΜΥΝΑΣ Ν.Δ. - ΤΟΜΕΑ ΑΜΥΝΑΣ 
ΚΙΝ.ΑΛ. - ΤΟΜΕΑ  ΑΜΥΝΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΕΝΤΡΩΩΝ - ΤΟΜΕΑ  ΑΜΥΝΑΣ 
ΚΚΕ 

 

ΚΟΙΝ :  Υπουργό Εθνικής Άμυνας κ. Ευάγγελο Αποστολάκη 
Αναπληρωτή Υπουργό  Εθνικής Άμυνας κ. Πάνο Ρήγα 
Διευθυντή Στρατιωτικού Γραφείου κ. ΥΕΘΑ - ΑΝΥΕΘΑ 
ΕΓΑ/ΓΕΕΘΑ - ΕΓΑ/ΓΕΣ - ΕΓΑ/ΓΕΝ - ΕΓΑ/ΓΕΑ 
Νομικό Σύμβουλο κ. ΥΕΘΑ - ΑΝΥΕΘΑ 
Στρατιωτικοί συντάκτες 

 

ΘΕΜΑ: Χορήγηση φοιτητικού στεγαστικού επιδόματος σε τέκνα στρατιωτικών 
 

ΣΧΕΤ : α.  Απόφαση Ολομέλειας ΣτΕ υπ’ αριθμόν 2193/2014 
β.  Απόφαση Ολομέλειας ΣτΕ υπ’ αριθμόν 258/2018  
γ.  Απόφαση Ολομέλειας ΣτΕ υπ’ αριθμόν 259/2018 
δ.  Ν. 4093/2012 άρθρο 1 
ε.  Ν. 4307/2014 άρθρο 86 

   στ. Ν. 3205/2003 
ζ.  Ν. 4575/2018 άρθρο 10 
η.  Ν. 4609/2019 άρθρο 47 
θ.  Ν. 4172/2013 άρθρο 60 

Ν. 

                 
 Αξιότιμοι κ.κ. Υπουργοί, Αξιότιμοι κ.κ. Αρχηγοί, 

 
 1.  Με τα σχετικά (α), (β) & (γ) κρίθηκαν αντισυνταγματικές οι μειώσεις στις 
αποδοχές των εν ενεργεία στρατιωτικών, όπως και η αναπροσαρμογή των 
τρεχουσών αποδοχών τους για τον εφεξής χρόνο, καθώς αντίκεινται προς την 
αρχή της ιδιαίτερης μισθολογικής μεταχειρίσεως των στρατιωτικών, όπως αυτές 
ρυθμίστηκαν με τα σχετικά (δ) & (ε). Μετά την κήρυξη της αντισυνταγματικότητας 
των ανωτέρω, αναβίωσαν οι διατάξεις του σχετικού (στ), με τις οποίες είχαν 
εισαχθεί ενιαίως, για όλες τις κατηγορίες στρατιωτικών, ειδικές μισθολογικές 
ρυθμίσεις. 
 
 2. Η Κυβέρνηση, συμμορφούμενη στις Αποφάσεις της Δικαιοσύνης, 
θέσπισε το σχετικό (ζ) με το οποίο καταβλήθηκε εφάπαξ χρηματικό ποσό στα 
στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων.  
 

Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών 
                               (Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ.)  

           member of 

Νόμιμα αναγνωρισμένη επαγγελματική Ομοσπονδία με την υπ’ 
αριθμ.16/2017 διαταγή του Ειρηνοδικείου Χαλανδρίου, καταχωρημένη 
στα βιβλία Ομοσπονδιών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αριθμό 
μητρώου 844 και αριθμό βιβλίου συνδικαλιστικών οργανώσεων 6390.  

Ηλεκτρονική διεύθυνση: www.pomens.gr – facebook ΠΟΜΕΝΣ  

 Email: info@pomens.gr 

    Αθήνα, 10 Ιουνίου 2019 

http://www.pomens.gr/


 

 

 3. Από την εφάπαξ καταβολή του χρηματικού ποσού, και παρά την 
φορολόγηση, προκλήθηκαν δυσχέρειες σε μεγάλη μερίδα στρατιωτικών οι οποίοι 
αποκλείονταν από σχετικές κοινωνικές πρόνοιες του νόμου (απέναντι σε ευπαθείς 
κοινωνικές ομάδες), εξαιτίας αυτής της αύξησης του εισοδήματός τους για το 2018. 
Με το σχετικό (η) τροποποιήθηκε το σχετικό (θ), ώστε οι ανωτέρω κοινωνικές 
ομάδες να διατηρήσουν τις προνομίες τους για το 2019. Με την υποβολή (ή 
τροποποιητικής) φορολογικής δήλωσης, η ανωτέρω δυσχέρεια φάνηκε να 
ξεπεράστηκε. 
 
 4.  Παρά την από 03.05.2019 δημοσίευση στο ΦΕΚ (τ.Α’ 67)  του σχετικού 
(η), το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, δεν προέβει στις κατά 
αρμοδιότητα του απαραίτητες ενέργειες / προσαρμογές, ώστε οι εξαιτίας του (η) 
σχετικού «δικαιούχοι» στρατιωτικοί γονείς / κηδεμόνες, να μπορέσουν να 
υποβάλλουν επιτυχώς ηλεκτρονική αίτηση στον ιστοχώρο: 
https://stegastiko.minedu.gov.gr/ για τη χορήγηση στεγαστικού επιδόματος, ως 
πρόσωπα / δικαιούχοι τα οποία βαρύνει ο φοιτητής. 
 
 5.  Δεδομένης της σύντομης ημερομηνίας (έως και 04.07.2019) δικαιώματος 
υποβολής εμπρόθεσμης σχετικής ηλεκτρονικής αίτησης, -από τους «δικαιούχους» 
στρατιωτικούς-, αιτούμαστε άμεση συνάντηση με τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας 
και Θρησκευμάτων, κ. Κώστα Γαβρόγλου, προκειμένου να ευρεθεί λύση στο εν 
λόγω πρόβλημα. 

 
 6. Εισηγητής θέματος, Τομεάρχης Νομικών Θεμάτων: Ανθυποπλοίαρχος 
(Ε) Γεώργιος Λέντζιος, τηλ. 6958471300. 

 
 7. Χειριστής θέματος, Αντιπρόεδρος Οικονομικών και Νομικών Θεμάτων: 

Αντισμήναρχος (Ο) Κωνσταντίνος Χατζηδημητρίου, τηλ. 6983502512. 
  
                                               Μετά τιμής 
                                   Για το Διοικητικό Συμβούλιο 
 
       

Ο Πρόεδρος Ο Γενικός Γραμματέας 
  

Δημήτριος Ρώτας 
Επγός (ΥΔΚ) 

Γεώργιος Θεοδώρου 
Λγος (ΠΖ) 

             6983508423                                                6937453787 
 

 


