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Σε απάντηση της σχετικής Ερώτησης, που κατέθεσε ο βουλευτής κ. Βασίλης 

Κεγκέρογλου με θέμα «Ευεργέτημα Διαζευγμένων Γονέων ανήλικου/-ων τέκνου/-ων, 

μη εχόντων την επιμέλεια αυτών παρά μόνο το δικαίωμα της επικοινωνίας», σας 

γνωρίζονται τα ακόλουθα: 

Σύμφωνα με το άρθρο 5 του ν.3883/2010 (Α΄ 167), ο σχεδιασμός των 

μεταθέσεων και αντιστοίχων υπηρεσιακών μεταβολών των στελεχών των Ενόπλων 

Δυνάμεων (ΕΔ), διέπεται κατά προτεραιότητα από υπηρεσιακά και κοινωνικά 

κριτήρια, με πρώτιστο στόχο την κάλυψη των υπηρεσιακών αναγκών και την 

προάσπιση του αξιόμαχου, με ταυτόχρονο σεβασμό των προσωπικών αναγκών των 

στελεχών. 

Έχοντας υπόψη το δυναμικό χαρακτήρα της ανωτέρω διαδικασίας, που 

υπόκειται σε πληθώρα υπηρεσιακών αλλά και κοινωνικών παραμέτρων και με 

δεδομένη την ισχύουσα θέσπιση ικανών κοινωνικών κριτηρίων, που επηρεάζουν τον 

σχεδιασμό των υπηρεσιακών μετακινήσεων (τρίτεκνοι, πολύτεκνοι, στελέχη με 

σύζυγο ή τέκνα με αναπηρία κ.λ.π.) και την επιχειρησιακή ετοιμότητα, η εκ προοιμίου 

θεσμοθέτηση διευκολύνσεων για τους διαζευγμένους γονείς που ασκούν το δικαίωμα 

επικοινωνίας με το τέκνο τους, εισάγει περαιτέρω ασφυκτικούς περιορισμούς στην 

Υπηρεσία, όσον αφορά στην αξιοποίηση του στρατιωτικού προσωπικού και τελικά 

στη διατήρηση του αξιόμαχου των ΕΔ. 

Σε κάθε περίπτωση, σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, προβλέπεται 

να συνυπηρετούν τα διαζευγμένα στελέχη (τα οποία και τα δύο υπηρετούν στις ΕΔ), 

εφόσον έχουν ανήλικα τέκνα και επιθυμούν και οι δύο την συνυπηρέτηση, ανεξάρτητα 

από το ποιός έχει την επιμέλεια, σε συνάρτηση  με τις εκάστοτε υπηρεσιακές ανάγκες.  

              Συνεπώς, έχει ήδη ληφθεί μέριμνα για τα διαζευγμένα στελέχη προκειμένου 
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αυτά, εφόσον έχουν ανήλικα τέκνα, να διατηρούν το δικαίωμα της επικοινωνίας. 

Πέραν των ανωτέρω, εφόσον υφίστανται σοβαροί κοινωνικοί λόγοι και οι 

υπηρεσιακές ανάγκες το επιτρέπουν, η ισχύουσα νομοθεσία προβλέπει σε εξαιρετικές 

περιπτώσεις την έκτακτη μετάθεση στελεχών, προκειμένου να καλυφθούν 

οικογενειακά, κοινωνικά ή προβλήματα υγείας. 

Ανεξαρτήτως αυτών, στην παρούσα φάση, και στο πλαίσιο της συνεχούς 

προσπάθειας για τον εξορθολογισμό, αλλά και τη βελτίωση του ισχύοντος πλαισίου 

μεταθέσεων και εν γένει της μέριμνας για το στρατιωτικό προσωπικό, το ΓΕΕΘΑ 

συλλέγει, επεξεργάζεται και συντονίζει τις απόψεις-προτάσεις των Γενικών 

Επιτελείων, προκειμένου να εισηγηθεί στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, όποτε αυτό 

κριθεί σκόπιμο, τις αναγκαίες τροποποιήσεις-βελτιώσεις με γνώμονα ότι η μέριμνα για 

τα στελέχη και τις οικογένειές τους, αποτελεί μια εν δυνάμει «επιχειρησιακή 

δραστηριότητα» και όχι απλώς ένα σύνολο ευεργετικών μέτρων. 
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