
 

 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 

                                Αρ. Πρωτοκόλλου: 126/2019 
 

ΠΡΟ: -   Τπνπξγό Δζληθήο Άκπλαο θ. Νηθόιαν Παλαγησηόπνπιν 
- Τπνπξγό Παηδείαο, Έξεπλαο & Θξεζθεπκάησλ θα Νίθε Κεξακέσο 
- Τθππνπξγό  Δζληθήο Άκπλαο θ. Αιθηβηάδε ηεθαλή 
- Τθππνπξγό Παηδείαο, Έξεπλαο & Θξεζθεπκάησλ θα νθία Εαραξάθε 
- Τθππνπξγό Παηδείαο, Έξεπλαο & Θξεζθεπκάησλ θ. Βαζίιεην Γηγαιάθε 
- Γεληθή Γηεύζπλζε Δθπαηδεπηηθνύ Πξνζσπηθνύ ΤΠ.Π.Δ.Θ 
- Βνπιεπηέο ηεο Γηαξθνύο Δπηηξνπήο Δζληθήο Άκπλαο θαη Δμσηεξηθώλ  

Τπνζέζεσλ 
- Βνπιεπηέο ηεο Γηαξθνύο Δπηηξνπήο Μνξθσηηθώλ Τπνζέζεσλ 

 

ΚΟΙΝ : ηξαηησηηθνί ζπληάθηεο 
 

ΘΔΜΑ:    πλππεξέηεζε ηειερώλ ησλ Δ.Γ. κε ζπδύγνπο Δθπαηδεπηηθνύο 
 

ΥΔΣ : α. Ν. 2946 / 2001 
β. Ν. 4553 / 2018 
γ. Έγγξαθν κε Αξηζκ. Πξση. 146929 / Δ2 / 07-09-18 Γλζεο Γηνίθεζεο 
    Δθπαηδεπηηθνύ Πξνζσπηθνύ ΤΠ.Π.Δ.Θ. 

 
 

               Αξιόηιμοι κ.κ. Τποςπγοί, Αξιόηιμοι κ.κ. Τθςποςπγοί, κ.κ. Βοςλεςηέρ ηηρ 
Γιαπκούρ Δπιηποπήρ Δθνικήρ Άμςναρ και Δξωηεπικών Τποθέζεων, κ.κ. Βοςλεςηέρ 
ηηρ Γιαπκούρ Δπιηποπήρ Μοπθωηικών Τποθέζεων, 
 

1. Ζ Παλειιήληα Οκνζπνλδία Δλώζεσλ ηξαηησηηθώλ - Π.ΟΜ.ΔΝ.., θαζ΄ όιε ηε 
δηάξθεηα ηεο πξνεγνύκελεο ζρνιηθήο πεξηόδνπ, έγηλε απνδέθηξηα πηζαλήο δπζαξκνλίαο 
ηεο επεξγεηηθήο δηάηαμεο ηνπ άξζξνπ 21Α ηνπ λ.2946/2001, όπσο απηό πξνζηέζεθε κε ην 
άξζξν 3 ηνπ λ.4553/2018. 

 
2. πγθεθξηκέλα ζύκθσλα κε ην αλσηέξσ άξζξν: «1. Δθπαηδεπηηθνί ηεο 

πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο πνπ είλαη ζύδπγνη ζηξαηησηηθώλ ησλ 
Δλόπισλ Γπλάκεσλ δύλαηαη λα απνζπώληαη κε αίηεζή ηνπο, θαηά παξέθθιηζε ησλ 
δηαηάμεσλ ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο, ζε εθπαηδεπηηθή κνλάδα ηεο πόιεο όπνπ βξίζθεηαη ε 
έδξα ηεο ζηξαηησηηθήο κνλάδαο ή ζε εθπαηδεπηηθή κνλάδα πνπ απέρεη έσο είθνζη (20) 
ρηιηόκεηξα από ηε ζηξαηησηηθή κνλάδα πνπ ππεξεηεί ν/ε ζύδπγόο ηνπο θαη γηα όζν ρξόλν 
ππεξεηεί ν/ε ζύδπγνο ζηε κνλάδα απηή. ε πεξίπησζε πνπ ν/ε ζύδπγνο ππεξεηεί ζε λεζί, 
ε θαηά ην πξνεγνύκελν εδάθην απόζπαζε δελ κπνξεί λα δηελεξγείηαη εθηόο λεζηνύ.  2. Γηα 
ηελ εθαξκνγή ηεο παξαγξάθνπ 1 σο ζηξαηησηηθή κνλάδα λνείηαη ε ζηξαηησηηθή 
εγθαηάζηαζε όπνπ ππεξεηεί πξαγκαηηθά ν/ε ζηξαηησηηθόο». 

3. Καηόπηλ θαηαγγειηώλ από εθπαηδεπηηθνύο ζπδύγνπο ζηξαηησηηθώλ, καο 
γλσζηνπνηήζεθε όηη ζην ζύζηεκα θαηαρώξεζεο αηηήζεσλ απόζπαζεο ηνπ Τπνπξγείνπ 
Παηδείαο (ΟΠΤΓ), πεξηνξίδεηαη ε δπλαηόηεηα απόζπαζεο ησλ εθπαηδεπηηθώλ ζπδύγσλ 
ζηξαηησηηθώλ, κέρξη ηελ ιήμε ηνπ εθάζηνηε ζρνιηθνύ έηνπο θαη όρη δηδαθηηθνύ θαηά ζαθή 

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. 
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παξέθθιηζε ηεο λνκνζεζίαο. 
 
4. Σν αλσηέξσ επηθέξεη σο ζπλέπεηα νη παξαπάλσ εθπαηδεπηηθνί λα πξέπεη λα 

επηζηξέςνπλ ζηελ έδξα ηεο νξγαληθήο ηνπο ζέζεο θαηά ηελ πεξίνδν ηνπ θαινθαηξηνύ 
πξνθεηκέλνπ λα εθηειέζνπλ ηε ζεξηλή ηνπο ππεξεζία, ε νπνία ζε πνιιέο πεξηπηώζεηο 
απέρεη εθαηνληάδεο ρηιηόκεηξα (αθόκα θαη ζε λεζησηηθή πεξηνρή) από ηελ έδξα ζηελ νπνία 
εμαθνινπζεί λα ππεξεηεί ν ζύδπγνο ηνπο ζηξαηησηηθόο.  

 
5. Δπηπξόζζεηα ζαο γλσξίδνπκε όηη δελ έρεη απνζπξζεί ην δηεπθξηληζηηθό έγγξαθν 

ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο  κε αξηζκ. Πξση. 146929/ Δ2/ 07-09-18  επί ηνπ λ. 4553/2018,  
ππνγεγξακκέλν από ηελ πξντζηακέλε ηεο Γ/λζεο Δθπαηδεπηηθνύ Πξνζσπηθνύ,  ζύκθσλα 
κε ην νπνίν,  ζε πεξίπησζε κε ύπαξμεο ιεηηνπξγηθνύ θελνύ θαηά ηε δηαδηθαζία 
ηνπνζέηεζεο ησλ απνζπαζκέλσλ εθπαηδεπηηθώλ ζπδύγσλ ζηξαηησηηθώλ, ζε ιεηηνπξγηθά 
θελά ηεο πεξηνρήο πνπ απνζπάζηεθαλ, θαιεί ηηο Γλζεηο ζε κηα ζεηξά ελεξγεηώλ πνπ 
αληίθεηληαη επζέσο θαη αλαηξνύλ ηνλ ελ ιόγσ λόκν, όπσο έγθαηξα είρακε επηζεκάλεη θαη κε 
πξνεγνύκελν έγγξαθν καο (https://www.pomens.gr/enimerosi/epistoles/413-synypiretisi-
stratiotikon-me-syzygous-ekpaideftikoys ). 

 
6.   πγθεθξηκέλα θαη ελώ ν λόκνο νξίδεη ξεηά ηελ ηνπνζέηεζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ 

ζπδύγσλ ζηξαηησηηθώλ ζηελ έδξα ηεο πόιεο ηνπ ζηξαηησηηθνύ ζπδύγνπ ή ζε αθηίλα 20 ρικ 
από ηελ κνλάδα ζηελ νπνία ππεξεηεί πξαγκαηηθά, ε πξντζηακέλε ηεο δηεύζπλζεο, κε ην 
έγγξαθν ηεο απαηηεί, ζε πεξίπησζε κε ύπαξμεο ιεηηνπξγηθνύ θελνύ, ηε ζπλαίλεζε ησλ 
εθπαηδεπηηθώλ ζηελ ηνπνζέηεζή ηνπο πέξαλ ησλ 20 ρικ παξά ηε κλεκνλεπζείζα 
λνκνζεηηθή δηάηαμε. Καιεί δε ηηο αξκόδηεο Γλζεηο Δθπαίδεπζεο, λα ελεκεξώζνπλ ηελ 
ππεξεζία ηεο, ώζηε ζε πεξίπησζε πνπ ν εθπαηδεπηηθόο δελ ζπλαηλέζεη ζηελ ηνπνζέηεζή 
ηνπ πέξαλ ησλ   20 ρικ, λα εμεηαζηεί ε δηαδηθαζία αλάθιεζεο ηεο απόζπαζεο ηνπ 
εθπαηδεπηηθνύ ρσξίο δηθή ηνπ αίηεζε. 
 
 Αξιόηιμοι κ.κ. Τποςπγοί, Αξιόηιμοι κ.κ. Τθςποςπγοί, κ.κ. Βοςλεςηέρ ηηρ 
Γιαπκούρ Δπιηποπήρ Δθνικήρ Άμςναρ και Δξωηεπικών Τποθέζεων, κ.κ. Βοςλεςηέρ 
ηηρ Γιαπκούρ Δπιηποπήρ Μοπθωηικών Τποθέζεων, 
 

7. Ζ Παλειιήληα Οκνζπνλδία Δλώζεσλ ηξαηησηηθώλ - Π.ΟΜ.ΔΝ.., δεηά ηελ 
άκεζε παξέκβαζή ζαο γηα εθαξκνγή ηεο πξνπαξαηεζείζαο δηάηαμεο ηνπ άξζξνπ 21Α ηνπ 
λ. λ.2946/2001 όπσο απηό πξνζηέζεθε κε ην άξζξν 3 ηνπ λ.4553/2018, ππό κνξθή 
δηνηθεηηθώλ δηεπθξηλήζεσλ ζηηο αξκόδηεο δηεπζύλζεηο εθπαίδεπζεο, ώζηε νη εθπαηδεπηηθνί 
ηεο πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, πνπ είλαη ζύδπγνη ζηξαηησηηθώλ ησλ 
Δλόπισλ Γπλάκεσλ, λα ππεξεηνύλ ζε εθπαηδεπηηθή κνλάδα ηεο πόιεο όπνπ βξίζθεηαη ε 
έδξα ηεο ζηξαηησηηθήο κνλάδαο ή ζε εθπαηδεπηηθή κνλάδα πνπ απέρεη έσο είθνζη (20) 
ρηιηόκεηξα, από ηε ζηξαηησηηθή Μνλάδα πνπ ππεξεηεί ν/ε ζύδπγόο ηνπο θαη γηα όζν ρξόλν 
ππεξεηεί ν/ε ζύδπγνο ζηε Μνλάδα απηή. 
 

8. Υεηξηζηήο ζέκαηνο: Αληηπξόεδξνο Μέξηκλαο Πξνζσπηθνύ: Δπηζκελαγόο (ΣΔ) 
Νηθόιανο Παλαγησηίδεο, ηει. 6983 503377. 
 

 

Μεηά ηηκήο 
Γηα ηελ Δθηειεζηηθή Γξακκαηεία 
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        ΠΡΟΔΓΡΟ                                                                         ΓΔΝΗΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ 
 

 ΓΖΜΖΣΡΗΟ ΡΩΣΑ                                                                   ΓΔΩΡΓΗΟ ΘΔΟΓΩΡΟΤ 
       Δπγόο (ΤΓΚ)                                                                                      Λγνο (ΠΕ) 
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