
 
 
 

  

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ 

Αθήνα, 23 Ιουνίου 2021 

 

ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ:     ΑΝΝΑ ΕΥΘΥΜΙΟΥ 

ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ:   ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ:   Α’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

 

ΑΝΑΦΟΡΑ 

 

Προς:  Υπουργό Εθνικής Άμυνας 

 

Θέμα:   Μέριμνα Υπέρ Στρατιωτικού Προσωπικού 

 

Αξιότιμε κ. Υπουργέ, 

Σας υποβάλω την από 16 Ιουνίου 2021 Έγγραφη Ανοιχτή Επιστολή της Ένωσης Στρατιωτικών 

Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης . 

Ειδικότερα αναγράφεται στην έγγραφη επιστολή τους ότι σε ό,τι αφορά τις κατηγορίες των  

στελεχών των Ε.Δ. που  τελούν σε διάζευξη και είναι γονείς ανήλικων τέκνων και δεν έχουν την 

επιμέλεια αυτών , δεν υπάρχει καμία πρόβλεψη ή διευκόλυνση προκειμένου να συνεχίσουν να 

διατηρούν σε περίπτωση μετάθεσης τους , την απαραίτητη επαφή με τα ανήλικα τέκνα τους μετά 

την ψήφιση του Ν.4800/2021 ΦΕΚ 81/Α/21-05-2021«Μεταρρυθμίσεις αναφορικά με τις σχέσεις 

γονέων και τέκνων, άλλα ζητήματα οικογενειακού δικαίου και λοιπές επείγουσες διατάξεις.» 

 

                                                                         Με εκτίμηση 

        

   Άννα Ευθυμίου 

        Βουλευτής Ν.Δ. Α’ Θεσσαλονίκης 



 

 

 

 

Ένωση Στρατιωτικών Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης  –  έτος ίδρυσης 2016  

 

 

ΕΝΩΣΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

 

Νόμιμα αναγνωρισμένο σωματείο με την υπ΄ αριθμ. 188Σ/9-11-2016 διάταξη του  
Ειρηνοδικείου Θεσσαλονίκης  

ΑΦΜ: 996994840 ΔΟΥ : Δ’ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 
Διεύθυνση Αλληλογραφίας : ΣΤΡΔΟ “ΜΑΚΕΔΟΝΟΜΑΧΟΥ ΚΩΤΤΑ” Παλιό 424 

Γ. Λαμπράκη 4 ΤΚ.54621 Θεσσαλονίκη 

             
 Πρόεδρος :6975067533 , Γ.Γραμματέας: 6985075297 
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: espeeth2016@gmail.com 

 

 

 
Προς: Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ.                                                  Θεσσαλονίκη 16 Ιουν 2021 
                                                                                 Α.Π.: 69/2021 
 
Κοιν : Βουλευτές Θεσσαλονίκης 
 
                                                      
Θέμα: Μέριμνα Υπέρ Στρατιωτικού Προσωπικού   
Σχετ : Ν.4800/2021 ΦΕΚ 81/Α/21-05-2021 
                                          

           Μετά και την ψήφιση του Ν.4800/2021 ΦΕΚ 81/Α/21-05-2021 «  Μεταρρυθμί-

σεις αναφορικά με τις σχέσεις γονέων και τέκνων, άλλα ζητήματα οικογενειακού δικαί-

ου και λοιπές επείγουσες διατάξεις.»  .Η Ένωση μας επανέρχεται κι ζητάει λύση στο 
φλέγον ζήτημα  των στελεχών των Ε.Δ. που  τελούν σε διάζευξη και είναι γονείς ανή-
λικων τέκνων και δεν έχουν την επιμέλεια αυτών , για την συγκεκριμένη κατηγορία 
συναδέλφων δεν υπάρχει καμία πρόβλεψη η διευκόλυνση προκειμένου να συνεχί-
σουν να διατηρούν σε περίπτωση μετάθεσης τους , την απαραίτητη επαφή με τα 
ανήλικα τέκνα τους. 
 
           Τα εν λόγο στελέχη επιβαρύνονται με δικαστικές αποφάσεις στην καταβολή 
διατροφής υπέρ των ανηλίκων τέκνων τους αλλά με τις ίδιες δικαστικές αποφάσεις η 
επικοινωνία με τα τέκνα τους γίνεται σε συγκεκριμένες μέρες και ώρες . 
 
           Περαιτέρω, σύμφωνα με τη διάταξη του αρ. 21 του ισχύοντος Συντάγματος 
κατοχυρώνεται η ανάγκη προστασίας της οικογένειας. Το κανονιστικό περιεχόμενο 
του ως άνω κοινωνικού δικαιώματος που προβλέπεται από τη διάταξη του αρ. 21 
παρ. 1 του Συντάγματος εκδηλώνεται με την υποχρέωση της Διοίκησης, όταν εξα-
σφαλίζεται εκ του νόμου η διακριτική ευχέρεια, να χρησιμοποιεί την ευχέρεια αυτή 
κατά τρόπο προστατευτικό της οικογένειας. 
 
           Προκειμένου να υπάρξει μέριμνα υπέρ του παραπάνω προσωπικού και στο 
πνεύμα παραπάνω Νόμου  , η Ένωση μας προτείνει τα εν λόγο στελέχη να μην μετα-
τίθενται σε απόσταση πέραν των 120 χλμ. από την μόνιμη διαμονή των ανηλίκων 
τέκνων τους και εφόσον είναι νησί η να μετατίθενται στο ίδιο νησί η σε πλησιέστερο 
τόπο με τον οποίο υπάρχει άμεση και συνεχής ακτοπλοϊκή σύνδεση. 

 
         Παρακαλούμε την Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών 
(Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ.) , αλλά και τους Βουλευτές Θεσσαλονίκης όπου κοινοποιείται το πα-
ρόν έγγραφο όπως προβούν στην κατά την κρίση τους  ενέργειες. 



 
  
 
            Χειριστές Θέματος : Προέδρος Ε.Σ.ΠΕ.Ε.Θ. Επχίας(ΠΒ) Σαρρής Αθανάσιος 
6985075297 , Γ. Γραμματέας Ε.Σ.ΠΕ.Ε.Θ Αλχίας (ΤΘ) Στάικος Δημήτριος, 
6972070456 

 

Για το 
Διοικητικό Συμβούλιο 

 
                  -Ο-                                                                                            -Ο- 
             Πρόεδρος                                                                        Γενικός Γραμματέας 
 

 
 
     Αθανάσιος Σαρρής                                                                Στάικος Δημήτριος 
     ΕΠΟΠ Επχίας(ΠΒ)                   ΕΜΘ Αλχίας(ΤΘ) 


