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ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ: Εθνικής Άμυνας, κ. Ν. Παναγιωτόπουλο 

ΘΕΜΑ: Ευεργέτημα Διαζευγμένων Γονέων ανήλικου/-ων τέκνου/-ων, μη εχόντων την 
επιμέλεια αυτών παρά μόνο το δικαίωμα της επικοινωνίας 

 
Δεδομένου του γεγονότος ότι ο θεσμός της οικογένειας συνιστά θεμελιώδες κύτταρο της 
Ελληνικής κοινωνίας, το οποίο θα πρέπει να διαφυλάσσεται κατά το μέγιστο δυνατό από 
την πολιτεία προς ενίσχυσή του και δη εν προκειμένω στην περίπτωση των διαζευγμένων 
γονέων υπηρετούντων στις ΕΔ, στους οποίους δεν ανατέθηκε εκ του αρμοδίου 
Μονομελούς Πρωτοδικείου η επιμέλεια του/-ων ανηλίκου/-ων τέκνου/-ων τους, παρά 
μόνον τους επιδικάστηκε καθορισμένη επικοινωνία με το/-α ανήλικο/-α τέκνο/-α τους, 
κρίνεται εξαιρετικά σημαντική η πρόνοια του κράτους και δη ως σύγχρονου κράτους – 
δικαίου προς διευκόλυνσή τους στην άσκηση του δικαιώματος της επικοινωνίας. 
Η ανωτέρω διευκόλυνση καθίσταται, περαιτέρω, επιτακτική και επείγουσα προς 
υλοποίηση, καθώς οι συχνές μεταθέσεις των Στελεχών των ΕΔ και μάλιστα πολλές φορές 
σε μακρινές χιλιομετρικά Μονάδες/Υπηρεσίες είτε δυσχεραίνουν εξαιρετικά την άσκηση 
του ανωτέρω δικαιώματος είτε δεν επιτρέπουν αντικειμενικά καθόλου την άσκησή του. 
Δεδομένου ότι: Το γεγονός αυτό προξενεί σοβαρότατη βλάβη στις ιδιαίτερα ευαίσθητες 
σχέσεις γονέα – παιδιού, λαβώνοντας δε ειδικότερα, δια βίου, την ψυχική και 
πνευματική ακεραιότητα των ανηλίκων παιδιών. 
 
Ερωτάσθε κε Υπουργέ: 
 
-Προτίθεται το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας ιεραρχώντας στην κορωνίδα της 
σπουδαιότητας τις υπηρεσιακές ανάγκες της εκάστοτε Μονάδας/Υπηρεσίας, που 
υπηρετεί ο εκάστοτε διαζευγμένος γονέας ανηλίκου/-ων παιδιού/-ιών, ως άνω, να 
προωθήσει άμεσα τη θεσμοθέτηση απαγόρευσης μεταθέσεως του ανωτέρω γονέα σε 
Μονάδες/Υπηρεσίες που εδράζονται, στην ηπειρωτική, σε απόσταση άνω των 100 χλμ., 
και στη νησιωτική, για το ίδιο νησί ή πλησιέστερο τόπο με ύπαρξη άμεσης και συνεχούς 
ακτοπλοϊκής σύνδεσης από την εστία που διαβιεί/-ούν το/-α ανήλικο/-α τέκνο/-α του 
έως την ενηλικίωση αυτού/-ών και όπου δεν είναι τούτο εφικτό τη διενέργεια της 
μετάθεσης στην κοντινότερη δυνατή Υπηρεσία μετά παροχής περαιτέρω διευκολύνσεων, 
όπως επί παραδείγματι είτε απαλλαγής των από την εκτέλεση ολοήμερων υπηρεσιών 
κατά τις δικαστικά καθορισθείσες ημέρες άσκησης του εν λόγω δικαιώματος είτε 
χορήγησης εις αυτούς ειδικής άδειας προς άσκηση του εν λόγω δικαιώματος; 
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