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Σξίθαια, 08 Φεβ 20 
πλεκκέλα:  -  

ΠΡΟ  : Τπνπξγό Δζληθήο Άκπλαο θ. Νηθόιαν Παλαγησηόπνπιν 
 

ΚΟΙΝ  : Τθππνπξγό Δζληθήο Άκπλαο θ. Αιθηβηάδε ηεθαλή 
  Βνπιεπηέο ηεο Γηαξθνύο Δπηηξνπήο Δζληθήο Άκπλαο & Δμσηεξηθώλ Τπνζέζεσλ 
 ΔΓΑ/ΓΔΔΘΑ - ΔΓΑ/ΓΔ - ΔΓΑ/ΓΔΝ - ΔΓΑ/ΓΔΑ 
 ΠΟΜΔΝ - ΠΟΔ - ΑΑ - ΑΜΤΝ - ΑΤΓΑ - Α - ΑΙΡ 
 ΜΜΔ - ηξαηησηηθνί ζπληάθηεο 
 

ΘΕΜΑ : Σνπνζεηήζεηο - Μεηαζέζεηο ηξαηησηηθνύ Πξνζσπηθνύ 
 

ΥΕΣ  :  α.  Ν.3883/2010 (ΦΔΚ 167 Α’)  

  β.  Φ.411/1/294483/.797/6 Φεβ 18/Απόθαζε ΤΔΘΑ   
 

Κύξηε Τπνπξγέ, 
 

Ο ύλδεζκνο Απνθνίησλ ρνιήο Μνλίκσλ Τπαμησκαηηθώλ (ΑΜΤ) δηα 
ηεο παξνύζαο επηζπκεί λα αλαδείμεη ηελ αγσλία θαη ηνλ δηνγθνύκελν πξνβιεκαηηζκό 
κεγάινπ αξηζκνύ κειώλ ηνπ ζπλδέζκνπ, ζρεηηθά κε ηελ αλαγθαηόηεηα βειηίσζεο ηνπ 
λνκνζεηηθνύ πιαηζίνπ πνπ θαιύπηεη ηηο κεηαζέζεηο ηνπ πξνζσπηθνύ θαη εηδηθόηεξα ηελ 
έληαμε ζε πξνζσξηλό θαζεζηώο εηδηθήο κεηαζεηηθόηεηαο  ησλ ζηειερώλ πνπ έρνπλ 
παηδηά καζεηέο ηνπ Λπθείνπ. Έλα αίηεκα απνιύησο δηθαηνινγεκέλν θαη πέξα από 
ζηείξεο ζπληερληαθέο επηδηώμεηο!   
 
  Η Πνιηηεία ηα ηειεπηαία έηε εθαξκόδνληαο κηα θαη’ επίθαζε θνηλσληθή 
πνιηηηθή, κε ςεθνζεξηθή ζηόρεπζε, κεηέηξεςε ζηαδηαθά ηε ζηξαηησηηθή νηθνγέλεηα ζε 
έλα ζώκα όπνπ ελδεκνύλ κεηνςεθηθέο δηαθξίζεηο (επηιεθηηθή ζέζπηζε επεξγεηεκάησλ 
κε πιήξε απνπζία εηζνδεκαηηθώλ θξηηεξίσλ, δηαρσξηζκόο πξνζσπηθνύ ζε εηδηθέο θαη 
κε θαηεγνξίεο, αληζνκεξήο θαηαλνκή βαξώλ θαη ππνρξεώζεσλ θιπ), δνθηκάδνληαο 
ηνπο δεζκνύο ζπλαδειθηθόηεηαο θαη αιιειεγγύεο, ηηο ζπιινγηθέο αληνρέο, ηε 
ζπλεθηηθόηεηα θαη ηελ νκνηνγέλεηα.     
 

Απαηηείηαη ε ζπγθξόηεζε ελόο ζεζκηθνύ πιαηζίνπ αλαθνξάο, ζην νπνίν 
δελ ζα ππεηζέξρνληαη ππνθεηκεληθνί παξάγνληεο θαη δελ ζα επηδέρεηαη επηιεθηηθήο 
εθαξκνγήο (αιόγηζηε επίθιεζε ππεξεζηαθώλ αλαγθώλ θαηά ην δνθνύλ), κε ζθνπό ηελ 
θνηλσληθή πξνζηαζία ησλ γνλέσλ ζηξαηησηηθώλ πνπ έρνπλ ηέθλα καζεηέο Λπθείνπ. 
Όινη νη έθεβνη πξέπεη λα έρνπλ ίζεο επθαηξίεο ζηελ εθπαίδεπζε θαη ζηηο ζπνπδέο. Οη 
κεηαβνιέο ζην ζρνιηθό ή νηθνγελεηαθό πεξηβάιινλ (απνκάθξπλζε ηνπ ελόο γνλέα), 
πξνθαινύλ κεγάιε ζπλαηζζεκαηηθή αλαζηάησζε, θόβν, αγσλία, ζπκό, απνγνήηεπζε, 
έιιεηςε ζπγθέληξσζεο, κεησκέλε απηνπεπνίζεζε θ.α. Η νηθνγελεηαθή ζπλνρή 
δηαζπάηαη θαη ηα πξνβιήκαηα απμάλνληαη εθζεηηθά.   
 

 

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΣΧΟΛΗΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ 
(Σ.Α.Σ.Μ.Υ) 

Νόμιμα αναγνωριςμζνο ςωματείο με την υπ’ αριθ. 07/27-3-2018 διάταξη 
Εκοφςιασ δικαιοδοςίασ του Ειρηνοδικείου Τρικάλων, καταχωρημζνο ςτα βιβλία 
ςωματείων του αυτοφ δικαςτηρίου με αριθμό μητρώου 1602/2018. 
Ηλεκτρονική διεφθυνση :  http://www.sasmy.gr 
Ε-mail                                  :  info@sasmy.gr 
Ομάδα Facebook              :  https://web.facebook.com/groups 

http://www.sasmy.gr/
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Εξεπλεηέο ηνπ Ιαηξηθνύ Κέληξνπ ηνπ Πνιεκηθνύ Ναπηηθνύ ησλ ΗΠΑ, 

έθαλαλ  εκπεξηζηαησκέλε δεκνζίεπζε ζην έγθξηην επηζηεκνληθό πεξηνδηθό «JOURNAL 
OF ADOLESCENT HEALTH», θαηόπηλ αλάιπζεο ηαηξηθώλ αξρείσλ άλσ ησλ 500.000 
παηδηώλ ειηθίαο  6 έσο 17 εηώλ, κε ηδηαίηεξα ελδηαθέξνληα επηζηεκνληθά επξήκαηα - 
ζπκπεξάζκαηα. Όπσο δηαπηζηώζεθε, νη πηζαλόηεηεο έλα παηδί λα εκθαλίζεη 
ςπρνινγηθά πξνβιήκαηα απμάλνληαη θαηαθόξπθα κεηά από κία κεηαθόκηζε. Η 
αλάιπζε έδεημε όηη ην ζνβαξόηεξν πξόβιεκα εζηηάδεηαη ζηελ εθεβηθή ειηθία (πεξίνδνο 
Λπθείνπ), θαηά ηελ νπνία είλαη πεξαηηέξσ απμεκέλε ε πηζαλόηεηα επίζθεςεο ζε 
ςπρνιόγν κεηά από κεηάζεζε. ύκθσλα κε ηνπο εηδηθνύο, ε αιιαγή ηόπνπ δηακνλήο 
θαη ζρνιηθνύ πεξηβάιινληνο επεξεάδεη αξλεηηθά ηνπο εθήβνπο, επεηδή βξίζθνληαη 
ζε κηα θξίζηκε ειηθία πνπ αλαδεηνύλ ηελ έληαμή ηνπο ζε κία νκάδα, ώζηε λα 
δηακνξθώζνπλ κηα δηθή ηνπο ηαπηόηεηα, έμσ από ηελ νηθνγέλεηά ηνπο. Παξάιιεια, θάζε 
αιιαγή θνηλσληθνύ θαη ζρνιηθνύ πεξηβάιινληνο θαζηζηά ηνπο εθήβνπο πην επάισηνπο 
θαη εθηεζεηκέλνπο ζηελ ςπρνινγηθή θαη ζσκαηηθή βία (bulling) ηνπ λέν 
πεξηβάιινληνο. 

 
Με δεδνκέλν όηη ε επηπιένλ κνξηνδόηεζε ησλ ζηειερώλ πνπ 

επηκεινύληαη ηέθλα θνηηνύλ ζηηο δύν ηειεπηαίεο ηάμεηο ηνπ Λπθείνπ (κόιηο 5 κόξηα!!!!!) 
απνηειεί εκπαηγκό θαη ε επίθιεζή ηεο σο επηρείξεκα ππνηηκά ηε λνεκνζύλε ησλ 
ζπλαδέιθσλ (βι. ηελ από 03 Απξ 19 απάληεζε θ. ΤΔΘΑ ζε εξώηεζε ζηε ΒηΔ), 
θξίλεηαη επηβεβιεκέλε ε ιήςε πξόλνηαο γηα πξνζηαζία ησλ ζηειερώλ, γνλέσλ καζεηώλ 
ηνπ Λπθείνπ θαη γηα ην ζθνπό απηό πξνηείλεηαη ε άκεζε ηξνπνπνίεζε ηεο πεξίπησζεο 
ε΄ ηεο παξαγξάθνπ 1α(2) ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ Ν.3883/2010, όπσο παξαθάησ: 

«(ε)   Την ηλικία και ηις ζποσδές ηων ηέκνων. Τα ζηελέτη γονείς ηέκνων ηα οποία θα 

θοιηήζοσν ζηη Β’ Λσκείοσ καηά ηο επόμενο από ηην σλοποίηζη ηων μεηαθέζεων ζτολικό 

έηος, παραμένοσν σποτρεωηικά ζηον ηόπο ηης σπηρέηηζής ηοσς, καηόπιν πρόηερης ζτεηικής 

αναθορά ηοσς, για τρονικό διάζηημα δύο (2) εηών. Σε περίπηωζη ανσπέρβληηοσ 

κωλύμαηος (καηάργηζη ή μεηαζηάθμεσζη Μονάδας) ηα ως άνω ζηελέτη ηοποθεηούνηαι 

ζηην πληζιέζηερη Φροσρά ηοσ οικείοσ Κλάδοσ ή ηων Κοινών Σωμάηων ηοσ ΓΔΔΘΑ και ζε 

απόζηαζη ότι μεγαλύηερη ηων 60 τιλιομέηρων από ηην έδρα ηοσ Γήμοσ ποσ δηλώζαν 

επιθσμία σπηρέηηζης». 
 
 Κύξηε Τπνπξγέ,  

 
Δηιηθξηλά δελ κπνξνύκε λα αληηιεθζνύκε ηη έρεη λα θνβεζεί ε Πνιηηεία από ηε 

ζπγθεθξηκέλε ξύζκηζε θαη δελ πξνρσξά ζηε δηεπζέηεζε ηνπ ζέκαηνο κε ηξόπν δηαπγή 
θαη ζεζκηθό, κέζσ λνκνηερληθήο πξνζζήθεο. ε θάζε πεξίπησζε είκαζηε ζηε δηάζεζή 
ζαο γηα θάζε πιεξνθνξία ή δηεπθξίληζε. 

 

Γηα ην Δηνηθεηηθό πκβνύιην 
 

-Ο-  
Πξόεδξνο 

 
 

Επάγγεινο ηέθνο 
6936504322 

-Ο-  
Γελ. Γξακκαηέαο 

 
 

       ηέθαλνο Κνπθνπξάβαο 
   6948644184 

 


