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ΜΥΛΩΝΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 

ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ Α΄ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

Αθήνα,  23/06/2021 

ΕΡΩΤΗΣΗ 

Προς:   1) Υπουργό Εθνικής Άμυνας 

             2) Υπουργό Δικαιοσύνης 

              

ΘΕΜΑ:  « Ο Ν.4800/2021 δεν επιλύει τα προβλήματα των διαζευγμένων 

στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων» 
 

Αξιότιμε Υπουργέ, 

 

Στην υπ’ αριθμ. πρωτ. 69/16-10-2021 επιστολή της Ένωσης Στρατιωτικών 

Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης αναφέρεται το μείζον πρόβλημα 

των διαζευγμένων στρατιωτικών που σχετίζεται με την επικοινωνία με τα 

ανήλικα τέκνα τους.   

 

Συγκεκριμένα, το νομικό πλαίσιο που εισήγαγε ο Ν.4800/2021 (ΦΕΚ 

82/2/32-09-2021) δε διαθέτει καμία διάταξη για τους  ένστολους και τα 

στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων που έχουν διαζευχθεί. Αναλυτικότερα, 

όπως Σας είχα παραθέσει και αντίστοιχο παράδειγμα στη Συνεδρίαση της 

Ολομέλειας αλλά και των προγενέστερων επιτροπών επί του νομοσχεδίου, 

το προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων, λόγω της φύσης της υπηρεσίας, 

τους εργάζονται, όποτε τους καλεί και τους έχει ανάγκη το Σώμα (πρωινές 

και βραδινές υπηρεσίες, εορτές, αργίες, σαββατοκύριακα). 

 

Αυτό έχει ως αποτέλεσμα τα διαζευγμένα στελέχη των Ενόπλων 

Δυνάμεων, όπως και των λοιπών Σωμάτων Ασφαλείας, τα οποία δεν έχουν 

λάβει την επιμέλεια, να δυσκολεύονται τα μάλα να επιτύχουν την 

επικοινωνία τους με τα ανήλικα τέκνα, όπως αυτή έχει ρυθμιστεί από την 

Ελληνική Δικαιοσύνη ή όπως έχει συμφωνηθεί με τον/την πρώην σύζυγο. 
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Πολλές φορές μάλιστα το πρόβλημα διογκώνεται λόγω μετάθεσης του 

στελέχους σε άλλη πόλη, από εκείνη που διαβιούν τα ανήλικα τέκνα τους. 

Τότε η επικοινωνία γονέα (πατέρας-μητέρα) και ανήλικων τέκνων 

διαρρηγνύεται και οι δεσμοί της οικογένειας πλήττονται καθώς το ιερό 

καθήκον  του στρατιωτικού τον αναγκάζει να απομακρυνθεί από τα τέκνα 

του, προκειμένου να  τηρήσει τον όρκο του απέναντι στα ιερά σύμβολα 

της πατρίδας μας. 

 

Πρόκειται για ένα πρόβλημα, το οποίο στην συζήτηση επί του 

νομοσχεδίου είχα επισημάνει αλλά φεύ δεν έτυχε της κυβερνητικής 

μέριμνας, όπως του αρμόζει. 

 

Βάσει των ανωτέρω: 

 

Ερωτώνται οι Υπουργοί: 

1) Σε τι ενέργειες θα προβείτε, προκειμένου να καταστήσετε πιο 

ελαστικές τις διατάξεις περί επικοινωνίας διαζευγμένου γονέα με τα 

ανήλικα τέκνα του, εξαιτίας των υψηλών απαιτήσεων που εμφανίζει 

η υπηρεσία του στις Ένοπλες Δυνάμεις; 

2) Προτίθεται το αρμόδιο Υπουργείο, προς διευκόλυνση αυτών των 

στελεχών να εκδώσει υπουργική απόφαση ή κάποιο άλλου είδους 

νομοθέτημα, προκειμένου να μην επιτρέπει την μετάθεση των 

διαζευγμένων στελεχών σε άλλη πόλη που απέχει περισσότερο από 

100χλμ από τον τόπο κατοικίας των ανήλικων τέκνων του; 

 

                                  Ο ερωτών Βουλευτής 

                                            Αντώνιος Μυλωνάκης 




