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ΘΕΜΑ : Μεταθέσεις Στελεχών Ειδικής Κατάστασης
Κύριε Πρόεδρε
Κατά τις φετινές μεταθέσεις παρατηρήθηκε το φαινόμενο του μεγάλου αριθμού
στελεχών ειδικών καταστάσεων να τοποθετούνται-μετατίθενται σε φρουρές μη
επιθυμίας τους κατά παρέκκλιση των διατάξεων του άρθρου 15 του νόμου
3257/2004, ο οποίος ρητά αναφέρει ότι «Οι Αξιωματικοί-Ανθυπασπιστές και
Υπαξιωματικοί ειδικών καταστάσεων (ΕΥ-ΥΓ) των Ενόπλων Δυνάμεων, όπως αυτές
προσδιορίζονται στα άρθρα 14 και 14α του ΝΔ 1400/73 (ΦΕΚ 114Α), αμέσως μετά
την ένταξή τους σε ειδική κατάσταση προβλέπεται να τοποθετούνται στην αρχική
φρουρά επιθυμίας τους. Μετάθεση στελέχους ειδικής κατάστασης εκτός της αρχικής
φρουράς επιθυμίας μπορεί να πραγματοποιηθεί μετά από αίτησή του μόνο για
λόγους που σχετίζονται άμεσα με την κατάσταση της υγείας του και μετά από
γνωμάτευση της οικείας υγειονομικής επιτροπής».
Αποτέλεσμα αυτού, είναι τα στελέχη να απευθύνονται σε δικηγόρους
προκειμένου να τους συντάξουν ενδικοφανείς προσφυγές για την ακύρωση της
μετάθεσής τους με δυσβάσταχτο οικογενειακό και οικονομικό κόστος. Η ειδική
ρύθμιση αποσκοπεί στην προστασία της υγείας του στελέχους που αντιμετωπίζει
οξέα προβλήματα. Από ενδεχόμενη επιδείνωση της υγείας του ζημιώνεται
πασιφανώς το δημόσιο συμφέρον, με περαιτέρω οικονομική επιβάρυνση, από την
πρόκληση μερικής ή ολικής ανικανότητας και την εξειδικευμένη υγειονομική
περίθαλψη που πιθανώς να απαιτηθεί.
Παρακαλούμε όπως μεριμνήσετε να ληφθούν κανονιστικά μέτρα αποτροπής
ανάλογων προβλημάτων στο μέλλον και την ελαχιστοποίηση των περιπτώσεων
μετάθεσης στελεχών ειδικών καταστάσεων, ειδικά του Στρατού Ξηράς. Σε περίπτωση
αδυναμίας τοποθέτησης-μετάθεσης στην φρουρά επιθυμίας τους, όπως προβλέπεται
από το άρθρο 15 του ν.3257/2004 λόγω μη ύπαρξης υπηρεσίας ή μονάδας του Σ.Ξ
στην περιοχή ή θέσης ανάλογης του βαθμού τους, να τοποθετούνται σε γειτονική
φρουρά.
Για το προσωρινό Διοικητικό Συμβούλιο
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