
 

 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 
                                Απ. Ππωηοκόλλος: 154/2019 
 
 

ΠΡΟ: Τπνπξγό Δζληθήο Άκπλαο θ. Νηθόιαν Παλαγησηόπνπιν 
Τθππνπξγό Δζληθήο Άκπλαο θ. Αιθηβηάδε ηεθαλή 
Γεληθό Γξακκαηέα 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: Γηεπθνιύλζεηο ηξαηησηηθώλ γηα ηε Μεηαθνξά ησλ Παηδηώλ ζην ρνιείν 
 

ΥΔΣ : α.   Φ.400/5/332017/.8668/29 επ 15/ΓΔ/ΓΗΜΠΡΟ/5β 
β.   Έγγξαθν ηεο ΠΟΜΔΝ κε αξηζκ. Πξση.: 05/09-01-2019 

https://www.pomens.gr/enimerosi/epistoles/571-40 

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. Με αθνξκή ηελ επηθείκελε έλαξμε ηνπ λένπ ζρνιηθνύ έηνπο 2019 – 2020, ε 

Παλειιήληα Οκνζπνλδία Δλώζεσλ ηξαηησηηθώλ - ΠΟΜΔΝ, επαλαθέξεη ην ζέκα ηεο 
δηεπθόιπλζεο ησλ ηξαηησηηθώλ ζρεηηθά κε ηελ  κεηαθνξά ησλ παηδηώλ ηνπο ζηνπο 
βξεθνλεπηαθνύο ζηαζκνύο θαη ηα δεκνηηθά ζρνιεία κε δηαθνξνπνίεζε ηεο ώξαο 
πξνζέιεπζεο θαη αλαρώξεζεο ζηελ πεξίπησζε πνπ δελ επεξεάδνληαη νη επηρεηξεζηαθέο 
ιεηηνπξγίεο ηεο Μνλάδαο- Τπεξεζίαο ηνπο. 

 
2. ύκθσλα κε ην (α) ζρεηηθό, ην ΓΔ δήηεζε από ηηο Γηνηθήζεηο - Γηεπζύλζεηο ηνπ, 

λα δηεπθνιύλνπλ ηηο νηθνγέλεηεο ησλ νπνίσλ θαη νη δύν γνλείο είλαη ζηξαηησηηθνί ή πνιηηηθό 
πξνζσπηθό ηνπ ηξαηνύ Ξεξάο (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ κνλνγνλεηθώλ 
νηθνγελεηώλ). Οη Γηνηθήζεηο ησλ Μνλάδσλ δύλαηαη λα ιακβάλνπλ θαηά ηελ θξίζε ηνπο 
κέηξα γηα ηελ αλαπιήξσζε ησλ σξώλ απνπζίαο ηνπ πξνζσπηθνύ από ηελ εξγαζία ώζηε  
λα ηεξείηαη κεηαμύ άιισλ, απαξέγθιηηα ην πξνβιεπόκελν από ηελ λνκνζεζία 40σξν 
εξγαζίαο εβδνκαδηαίσο. 

 
3.  Ζ Οκνζπνλδία, αθνπγθξαδόκελε ηνλ έληνλν πξνβιεκαηηζκό ησλ ζηειερώλ ησλ 

Δλόπισλ Γπλάκεσλ θαη ησλ νηθνγελεηώλ ηνπο, πξνηείλεη πέξαλ ηεο θαηαγξαθήο ησλ 
σξώλ απνπζίαο από ηελ ππεξεζία, ησλ ζηειερώλ πνπ ζα ππνβάινπλ αίηεκα επηζπκίαο 
ρξήζεο ηεο ελ ιόγσ δηεπθόιπλζεο, ηα θάησζη: 
 

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, 02 επηεκβξίνπ 2019 

https://www.pomens.gr/enimerosi/epistoles/571-40
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  α. Δπέθηαζε αξρηθά ηεο δπλαηόηεηαο πνπλ έρνπλ ζήκεξα ηα ζηειέρε πνπ 
ππεξεηνύλ ζην ηξαηό Ξεξάο, ζηε κεηαθνξά ησλ παηδηώλ ηνπο ζην ζρνιείν, ζην ζύλνιν 
ησλ ζηειερώλ πνπ ππεξεηνύλ ζηηο Έλνπιεο Γπλάκεηο (.Ξ. – Π.Ν. – Π.Α.), αλεμάξηεηα αλ 
είλαη ζπδεπγκέλα κε ζπλαδέιθνπο ζηξαηησηηθνύο θαη αλεμάξηεηα ηνπ εξγαζηαθνύ θνξέα 
ηνπ/ηεο ζπδύγνπ ηνπο. 
 
  β. πκςεθηζκό ησλ απνιεζζέλησλ σξώλ απνπζίαο από ηελ ππεξεζία, κε ηηο 
πάζεο θύζεσο επηπιένλ ώξεο εξγαζίαο από ην πξνβιεπόκελν 40σξν εβδνκαδηαίσο 
όπσο πξνηάζεθε κε ην (β) ζρεηηθό έγγξαθν ηεο Οκνζπνλδίαο καο.   
 

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

 4. Καινύκε ηελ πνιηηηθή θαη ζηξαηησηηθή καο εγεζία λα απνδείμνπλ έκπξαθηα όπσο 
δηαηείλνληαη ηνλ αλζξσπνθεληξηθό ραξαθηήξα ησλ Δλόπισλ Γπλάκεσλ δηεπθνιύλνληαο ηηο 
νηθνγέλεηέο ησλ ηξαηησηηθώλ σο έλα εζηθό ρξένο απέλαληη ζην πξνζσπηθό, ην νπνίν 
παξά ηηο θαζεκεξηλέο δπζθνιίεο πνπ αληηκεησπίδεη, αληαπεμέξρεηαη κε ηεξάζηηα επηηπρία 
ζην απαηηεηηθό ηνπ έξγν, ππεξεηώληαο ηελ παηξίδα ζε θάζε Μνλάδα ηνπ ηξαηνύ Ξεξάο, 
ηεο Πνιεκηθήο Αεξνπνξίαο θαη ηνπ Πνιεκηθνύ Ναπηηθνύ. 
 
           5. Υεηξηζηήο ζέκαηνο, Αληηπξόεδξνο Μέξηκλαο Πξνζσπηθνύ: Δπηζκελαγόο 
Νηθόιανο Παλαγησηίδεο, ηει. 6983 503377. 

 
 
 

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

 


