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Νόκηκα αλαγλσξηζκέλν ζσκαηείν κε ηελ ππ’ αξηζκ. 2/2017 δηαηαγή
ηνπ Δηξελνδηθείνπ Καιιηζέαο.
Καηαρσξεκέλν ζηα κεηξώα ζσκαηείσλ ηνπ Πξσηνδηθείνπ Αζελώλ κε
αύμνληα αξηζκό 31542.
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Αξ. Πξσηνθόιινπ: 1/2022

Αζήλα, 05 Ιαλνπαξίνπ 2022
ΠΡΟ : Παλειιήληα Οκνζπνλδία Δλώζεσλ Σηξαηησηηθώλ
ΘΕΜΑ: Παξαηεξήζεηο Δπί ηεο Νέαο Υπνπξγηθήο Απόθαζεο Παξακεηξνπνίεζεο
Κξηηεξίσλ Μεηαζέζεσλ Σηειερώλ.
ΧΕΣ.: Υπ΄ Αξηζκόλ Πξση. 38/18 Φεβ 21/ΠΟΜΔΝΣ
1. Η Έλσζε Σηξαηησηηθώλ Πεξηθεξεηαθήο Δλόηεηαο Ννηίνπ Τνκέα Αζελώλ
(Δ.Σ.ΠΔ.Δ.Ν.Τ.Α.), θαηόπηλ έθδνζεο ηεο λέαο Υπνπξγηθήο Απόθαζεο, πνπ αθνξά ζηελ
παξακεηξνπνίεζε ησλ θξηηεξίσλ κεηαζέζεσλ ησλ ζηειερώλ, επηζπκεί λα αλαδείμεη ηελ
αδηθία πνπ πθίζηαληαη, σο πξνο ηελ κε κνξηνδόηεζε ηνπο, ηα ζηειέρε πνπ είλαη
δηαδεπγκέλνη γνλείο.
2. Σηε λέα Υπνπξγηθή Απόθαζε, ζην ηκήκα ησλ θνηλσληθώλ θξηηεξίσλ
νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο, δηαπηζηώλεηαη όηη νη δηαδεπγκέλνη γνλείο, αλεμαξηήησο θιάδνπ,
πνπ δελ έρνπλ ηελ «επηκέιεηα» ησλ ηέθλσλ ηνπο, δελ ιακβάλνπλ κόξηα γηα απηά.
3. Η Π.ΟΜ.ΔΝ.Σ κε ην ζρεηηθό, είρε επηζεκάλεη ηελ ελ ιόγσ αδηθία ζηελ παιαηά
αληίζηνηρε Υπνπξγηθή Απόθαζε, κε ηελ αξκόδνπζα ππνζηεξηρηηθή επηρεηξεκαηνινγία,
αιιά όπσο παξαηεξήζεθε ε λέα Υπνπξγηθή Απόθαζε δελ άξεη ηελ ελ ιόγσ αδηθία.
4. Δπηπξνζζέησο ηεο επηρεηξεκαηνινγίαο πνπ ε ΠΟΜΔΝΣ αλαθέξεη ζην ζρεηηθό ηεο,
επηζεκαίλνπκε όηη ε κε κνξηνδόηεζε ησλ δηαδεπγκέλσλ ζηειερώλ γηα ηα ηέθλα ηνπο, επί
ησλ νπνίσλ δελ έρνπλ ηελ «επηκέιεηα», θαζίζηαηαη άδηθε θαη γηα ηνπο εμήο επηπιένλ
ιόγνπο:
α. Η πιεηνςεθία ησλ δηαδεπγκέλσλ ζηειερώλ, πνπ δελ έρνπλ ηελ «επηκέιεηα»
ησλ ηέθλσλ ηνπο, ηα έρνπλ αζθαιηζκέλα γηα ηελ ηαηξνθαξκαθεπηηθή ηνπο πεξίζαιςε, ζηελ
κεξίδα ηνπο, κε ηηο αληίζηνηρεο πξνβιεπόκελεο θξαηήζεηο.
β.
Σε όια ηα ζηειέρε, αλεμάξηεηα αλ έρνπλ ηελ «επηκέιεηα» ή όρη ησλ ηέθλσλ
ηνπο, παξαθξαηείηαη ην ΒΟΔΑ (Βνήζεκα Οηθνγελεηαθήο Δπαγγεικαηηθήο Απηνηέιεηαο).

γ.
Όια ηα ζηειέρε πνπ δελ έρνπλ ηελ «επηκέιεηα» ησλ ηέθλσλ ηνπο
πιεξώλνπλ δηαηξνθή.
5.
Καηόπηλ ησλ αλσηέξσ, γίλεηαη ζαθέο όηη ε κνξηνδόηεζε ελόο δηαδεπγκέλνπ
ζηειέρνπο γηα ηα ηέθλα ηνπ, δελ πξέπεη λα γίλεηαη ππό ηελ πξνϋπόζεζε ηεο «επηκέιεηαο»
απηώλ, θαζόζνλ δελ παύνπλ λα είλαη ηέθλα ηνπ θαη δελ παύνπλ νη ππνρξεώζεηο ηνπ
απέλαληη ζε απηά θαζώο θαη νη νηθνλνκηθέο ηνπ ππνρξεώζεηο έλαληη ηεο Υπεξεζίαο
(θαηαβνιήο θξαηήζεσλ).
6.
Ωο Έλσζε Σηξαηησηηθώλ Πεξηθεξεηαθήο Δλόηεηαο Ννηίνπ Τνκέα Αζελώλ
(Δ.Σ.ΠΔ.Δ.Ν.Τ.Α.) παξαθαινύκε γηα ηηο απαξαίηεηεο ελέξγεηέο ζαο πξνο αλάδεημε ηνπ
ζέκαηνο θαη ηελ εκπέδσζε ηνπ απαηηνύκελνπ αηζζήκαηνο δηθαίνπ ζηα ζηειέρε ησλ
Δλόπισλ Γπλάκεσλ.
Με εθηίκεζε εθ κέξνπο ηνπ Γ.Σ.
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