
  

ΕΡΩΤΗΣΗ

Σέρρες, 30/08/2021

Του: Κωνσταντίνου Μπούμπα, Βουλευτή Σερρών

Προς:   Τον κ. Υπουργό Εθνικής Αμύνης
Την κ. Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων

ΘΕΜΑ: «Συνυπηρέτηση των νεοδιοριζόμενων εκπαιδευτικών συζύγων στρατιωτικών 
στελεχών»

Κυρία και κύριε Υπουργοί,

Όπως  έχουμε  πληροφορηθεί  από  την  «ΕΝΩΣΗ  ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ
ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΕΡΡΩΝ» («Ε.Σ.ΠΕ.Ε.Σ.») υπάρχουν εντονότατα παράπονα αναφορικά με
το θέμα της συνυπηρέτησης των νεοδιοριζόμενων εκπαιδευτικών της δημόσιας σχολικής
εκπαίδευσης με στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων. Στα ανωτέρω πλαίσια ζητείται η άμεση
διευθέτηση της αποφυγής της διάσπασης της οικογενειακής συνοχής, που θα προκληθεί
από τον οπουδήποτε εκτός της ευρύτερης περιοχής μόνιμης κατοικίας διορισμό του/της
εκπαιδευτικού,  που συμβαίνει  να είναι  σύζυγος στρατιωτικού στελέχους. Συγκεκριμένα,
ζητείται η εφαρμογή του ν.2649/2001, όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο
32,  του  ν.4676/2020,  ώστε  οι  εκπαιδευτικοί  της  πρωτοβάθμιας  και  δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης που είναι σύζυγοι στρατιωτικών των Ενόπλων Δυνάμεων να αποσπώνται με
αίτησή τους, σε εκπαιδευτική μονάδα της πλησιέστερης αστικής περιοχής, όπου βρίσκεται
η έδρα της στρατιωτικής μονάδας του/της συζύγου. Η εφαρμογή από το αρμόδιο όργανο
του Υπουργείου σας του άρθρου 62, του Ν.4589/2019, όπως αυτό τροποποιήθηκε και
ισχύει με το άρθρο 42, του ν.4722/2020, δίχως την απορρέουσα πρόβλεψη του άρθρου
21Α, του Ν.2649/2001, θέτει σε εξαιρετική διακινδύνευση την οικογενειακή συνοχή και ως
εκ  τούτου,  εμποδίζει  την  απρόσκοπτη  εκτέλεση  της  υψηλής αποστολής  κάθε  έγγαμου
στελέχους των Ενόπλων Δυνάμεων. Αξίζει να σημειωθεί ότι, οι στρατιωτικοί υποφέρουν
πλήθος  δυσχερειών,  με  αυξημένες  και  συχνά  εξοντωτικές  για  την  σωματική  και
ψυχολογική  τους  αντοχή  υπηρεσιακές  και  εξωϋπηρεσιακές  υποχρεώσεις,  καθώς  και
περιορισμούς,  οι  οποίοι,  προκύπτουν   από  την  φύση  και  τις  ιδιαιτερότητες  του
στρατιωτικού επαγγέλματος,  κατά τρόπο μοναδικό, συχνά,  δε,  μη κατανοητό από τους
απλούς  πολίτες.  Συνεπώς,  κάποιες  ευνοϊκές  προς  τα  στρατιωτικά  στελέχη
διαφοροποιήσεις της αντιμετώπισής τους από το υπόλοιπο κοινωνικό σύνολο, στο θέμα
της  συνυπηρέτησής  τους  με  συζύγους  εκπαιδευτικούς,  τηρούμενης  της  Αρχής  της
Αναλογικότητας, που προβλέπει το Σύνταγμα στο άρθρο 25, είναι όχι μόνο ανεκτές, αλλά
και επιβεβλημένες.

Με δεδομένα όλα τα παραπάνω,

                          ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ   ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
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Ημερομ. Κατάθεσης:
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Ερωτώνται οι κ. κ. Υπουργοί:

 Προτίθεσθε  να  λάβετε,  άμεσα,  την  κατάλληλη  νομοθετική  πρωτοβουλία,  ώστε  να
αποκτήσουν  την  δυνατότητα  να  συνυπηρετούν  στην  ίδια  γεωγραφική  περιφέρεια  οι
εκπαιδευτικοί  μαζί  με  τους/τις  στρατιωτικούς  συζύγους  τους,  προκειμένου,  αφενός,  να
αποκτούν  οι  τελευταίοι  την  ευχέρεια  της  ακώλυτης  υπηρεσίας  στις  ελληνικές  ένοπλες
δυνάμεις, έχοντας εξασφαλισμένη την συμβίωση με την οικογένειά τους, και αφετέρου, να
προεξοφλείται η Συνταγματική επιταγή για την προστασία και προαγωγή της οικογένειας
και της παιδικής ηλικίας στην συγκεκριμένη κοινωνική μερίδα των δημοσίων λειτουργών;

Ο ερωτών Βουλευτής

Κωνσταντίνος Μπούμπας




