
 

 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 
                             Απ. Ππωηοκόλλος: 146/2019 
 

 
 

ΠΡΟ: Τπνπξγό Δζληθήο Άκπλαο θ. Νηθόιαν Παλαγησηόπνπιν 
Τθππνπξγό Δζληθήο Άκπλαο θ. Αιθηβηάδε ηεθαλή 
Γεληθό Γξακκαηέα Τπνπξγείνπ Δζληθήο Άκπλαο θ. Αληώλην Οηθνλόκνπ 
Βνπιεπηέο ηεο Γηαξθνύο Δπηηξνπήο Δζληθήο Άκπλαο θαη Δμσηεξηθώλ  
Τπνζέζεσλ 

ΔΓΑ/ΓΔΔΘΑ - ΔΓΑ/ΓΔ - ΔΓΑ/ΓΔΝ - ΔΓΑ/ΓΔΑ 
 

ΚΟΙΝ : Γηεπζπληή ηξαηησηηθνύ Γξαθείνπ θ. ΤΔΘΑ - ΤΦΔΘΑ 

              Ννκηθό ύκβνπιν θ. ΤΔΘΑ - ΤΦΔΘΑ 
              ηξαηησηηθνί ζπληάθηεο 
 

ΘΔΜΑ: Μεηαζέζεηο ηειερώλ κε Σέθλα πνπ θνηηνύλ ζηε Β΄ θαη Γ’ Λπθείνπ 
 

ΥΔΣ : α. α.  Ν.3883/2010 
 β.  Φ. 411/1/294483/.797/6 Φεβ.18/ΓΔΔΘΑ/ΚΛΑΓΟ Β/Β1/ΣΓΗΘ 
         γ.  Έγγξαθν κε Αξηζκ. Πξση.   49/03-04-19/ ΠΟΜΔΝ 

δ.  Έγγξαθν κε Αξηζκ. Πξση. 132/30-07-19/ ΠΟΜΔΝ   
https://www.pomens.gr/enimerosi/epistoles/779-pomens-metatheseis-
stelexon-me-tekna-pou-foitoyn-stin-v-kai-g-lykeiou 

Ν. 

                 
 

Αξιόηιμοι κ.κ. Τποςπγοί, Αξιόηιμοι κ.κ. Βοςλεςηέρ ηηρ Γιαπκούρ Δπιηποπήρ 
Δθνικήρ Άμςναρ και Δξωηεπικών Τποθέζεων, Αξιόηιμε κ. Γενικέ Γπαμμαηέα, 
Αξιόηιμοι κ.κ. Απσηγοί, 

 
1. Ζ Παλειιήληα Οκνζπνλδία Δλώζεσλ ηξαηησηηθώλ - Π.ΟΜ.Δ.Ν.., κε ηα (γ) θαη 

(δ) ζρεηηθά έγγξαθα ηεο, θαηέζεζε ηηο απόςεηο θαη πξνηάζεηο ηεο ζε όηη αθνξά ην 
πξόβιεκα ησλ κεηαζέζεσλ, ζπλαδέιθσλ καο ζηξαηησηηθώλ νη νπνίνη είλαη γνλείο καζεηώλ 
πνπ θνηηνύλ ζηε Β’ θαη Γ’ Λπθείνπ.  

  
2. Γπζηπρώο όκσο ζηηο πεξηζζόηεξεο ησλ πεξηπηώζεσλ, ην Γεληθό Δπηηειείν 

ηξαηνύ (ΓΔ), έθξηλε ηηο ελδηθνθαλείο πξνζθπγέο ησλ ζπλαδέιθσλ καο, πνπ αθνξνύλ 
απηή ηελ θαηεγνξία ησλ ζηξαηησηηθώλ, αβάζηκεο αγλνώληαο επηδεηθηηθά ηελ θξηζηκόηεηα 
ηνπ καζεζηαθνύ απηνύ ζηαδίνπ, πνπ επεξεάδεη ζε κεγάιν βαζκό ηελ έθβαζε ηεο 
πξνζπάζεηαο ζπκκεηνρήο ησλ ηέθλσλ ηνπο ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε, νδεγώληαο ηνπο  
ζε απόγλσζε. 

 

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 Δνώζεων ηπαηιωηικών               Member of 

                                 Π.ΟΜ.ΔΝ..  

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

Αζήλα, 26 Απγνύζηνπ 2019 
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Αξιόηιμοι κ.κ. Τποςπγοί, Αξιόηιμοι κ.κ. Βοςλεςηέρ ηηρ Γιαπκούρ Δπιηποπήρ 
Δθνικήρ Άμςναρ και Δξωηεπικών Τποθέζεων, Αξιόηιμε κ. Γενικέ Γπαμμαηέα, 
Αξιόηιμοι κ.κ. Απσηγοί, 

  
 3.  Αδπλαηώληαο λα θαηαλνήζνπκε ηελ ζηάζε ηνπ ΓΔ, ην νπνίν επηιέγεη λα 

ηεξήζεη θαηά ηηο κεηαζέζεηο ηνπ έηνπο 2019, δηαθνξεηηθή ζηάζε ζηελ κεηαζεηηθή 
αληηκεηώπηζε ησλ αλσηέξσ ζπλαδέιθσλ από ηα άιια επηηειεία πξνηείλνπκε: 

  
α.  Σελ άκεζε αθύξσζε ησλ κεηαζέζεσλ όισλ όζσλ έρνπλ ηέθλα πνπ θνηηνύλ 

ζηελ Β' θαη Γ' Λπθείνπ, γηα ην έηνο 2019, επηδεηθλύνληαο ην ζεβαζκό ηεο πνιηηείαο ζηνπο 
ζπλαδέιθνπο θαη ηηο νηθνγέλεηεο ηνπο νη νπνίνη θαζεκεξηλά κε ην θηιόηηκν θαη ηελ 
επαγγεικαηηθή ηνπο επάξθεηα ππεξεηνύλ κε αμηνπξέπεηα ηελ παηξίδα. 

  
β.  Σελ πηνζέηεζε ηεο λνκνζεηηθήο ξύζκηζεο πνπ πξνηάζεθε από ηελ 

ΠΟΜΔΝ, κε ην (γ) ζρεηηθό έγγξαθν. πγθεθξηκέλα  πξνηείλνπκε  νξηζηηθή ιύζε ηνπ 
ζέκαηνο, κε ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο πεξίπησζεο (ε) ηεο παξαγξάθνπ 1α(2) ηνπ άξζξνπ 5 
ηνπ λ.3883/2010, σο εμήο:    

 
 « (ε) Σελ ειηθία θαη ηηο ζπνπδέο ησλ ηέθλσλ. Σα ζηειέρε πνπ έρνπλ ηέθλα ηα νπνία 
θνηηνύλ ζηηο ηάμεηο ηεο Β' θαη Γ' Λπθείνπ, θαηόπηλ δήισζεο επηζπκίαο ηνπο, παξακέλνπλ 
ππνρξεσηηθά θαη θαη΄ απόιπηε πξνηεξαηόηεηα ζην ηόπν ηεο ππεξέηεζεο ηνπο, σο 
ππεξάξηζκνη αλεμαξηήησο ηνπ αξηζκνύ θαη πέξαλ ησλ πξνβιεπνκέλσλ γηα ηνλ βαζκό ηνπο 
ζέζεσλ βάζεη ησλ Π.Ο.Τ. ε πεξίπησζε αλππέξβιεηνπ θσιύκαηνο (δηάιπζε ή 
κεηαζηάζκεπζε Μνλάδαο) ηνπνζεηείηαη ζε νηαδήπνηε ζηξαηησηηθή ππεξεζία πιεζίνλ ηνπ 
ηόπνπ δηακνλήο θαη ζε απόζηαζε όρη κεγαιύηεξε ησλ 60 ρηιηνκέηξσλ».  

 
4. Δίκαζηε ζηε δηάζεζή ζαο γηα νπνηαδήπνηε πεξαηηέξσ δηεπθξίλεζε θαη 

πιεξνθνξία θαζώο θαη γηα δηα δώζεο ζπλάληεζε πξνο αλάπηπμε ησλ πξνηάζεσλ ηεο 
Οκνζπνλδίαο. 

  5.   Υεηξηζηέο ζέκαηνο : 

                     Αληηπξόεδξνο Γηνηθεηηθώλ Θεκάησλ & Πξνζσπηθνύ: Σρεο (ΠΕ) Γεώξγηνο 
Παπαζαλαζίνπ, ηει. 6937023598, (e-mail: pomensdioikitika@gmail.com) 
                     Αληηπξόεδξνο Μέξηκλαο Πξνζσπηθνύ: Δπηζκελαγόο (ΣΔ) Νηθόιανο 
Παλαγησηίδεο, ηει. 6983503377, (e-mail:pomens.merimna.prosopikou@gmail.com) 

 
 

Μεηά ηηκήο 
Γηα ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην 
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        ΠΡΟΔΓΡΟ                                                                         ΓΔΝΗΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ 
 
 
 ΓΖΜΖΣΡΗΟ ΡΩΣΑ                                                                   ΓΔΩΡΓΗΟ ΘΔΟΓΩΡΟΤ 
       Δπγόο (ΤΓΚ)                                                                                      Λγνο (ΠΕ) 
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