
 

 

 

 
 

 
 
 

 
 
                                           

 
                   Αριθμ. Πρωτ.:51/2021 
 
 
ΠΡΟΣ: Υπουργό Εθνικής Άμυνας κ. Νίκο Παναγιωτόπουλο 

Αναπληρωτή Υπουργό  Εθνικής Άμυνας κ. Αλκιβιάδη Στεφανή 
 ΕΓΑ/ΓΕΕΘΑ - ΕΓΑ/ΓΕΣ   
 

ΚΟΙΝ :      Βουλευτές της Διαρκούς Επιτροπής Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών  
Υποθέσεων 

 Διευθυντή Στρατιωτικού Γραφείου κ. ΥΕΘΑ – ΥΦΕΘΑ 
 Νομικό Σύμβουλο κ. ΥΕΘΑ - ΥΦΕΘΑ 
 Στρατιωτικοί συντάκτες 
 
ΘΕΜΑ:     Πρόγραμμα Ωρών Υπηρεσίας Συνοδών Στρατιωτικά Εκπαιδευομένων   

Σκύλων (ΣΣΕΣ) 
 
ΣΧΕΤ. : α.  Ν.1157/1981 (ΦΕΚ Α΄126) 
 β.  Ν.3979/2011 (ΦΕΚ Α΄138) 
 γ.  ΠαΔ 2-30/2010 
 δ.  Φ.130/3/447107/Σ.624/24 Μαρ 20/ΓΕΣ/Α2/2α 
 ε.  Έγγραφο με Αριθμ. Πρωτ. 20/23-02-21  της ΕΣΠΕΕΘ 
 στ. Έγγραφο με Αριθμ. Πρωτ. 115/25-02-21   της ΕΣΠΕΛ 
 ζ.  Έγγραφο με Αριθμ. Πρωτ. 56/ 27-02-21της ΕΣΠΕΑΜ/Θ 
 
 

Αξιότιμοι κ.κ. Υπουργοί, Αξιότιμοι κ.κ. Βουλευτές της Διαρκούς 
Επιτροπής Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων, Αξιότιμοι κ.κ. 
Αρχηγοί, 

 
1. Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών - ΠΟΜΕΝΣ, 

αναδεικνύει κατόπιν των (ε), (στ) και (ζ), σχετικών επιστολών των Ενώσεων 
Στρατιωτικών Περιφερειακών Ενοτήτων Θεσσαλονίκης (ΕΣΠΕΕΘ), Λάρισας 
(ΕΣΠΕΛ) και Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (ΕΣΠΕΑΜ/Θ), το 
θέμα του εβδομαδιαίου ωραρίου εργασίας για τους συναδέλφους μας  Συνοδούς 
των Στρατιωτικά Εκπαιδευομένων Σκύλων που υπηρετούν στο Στρατό Ξηράς. 
 

2. Σύμφωνα με την προσθήκη “1” του Παραρτήματος «Θ» του (γ) σχετικού, 
όπως αυτή τροποποιήθηκε με το (δ) όμοιο, καθορίζεται το πρόγραμμα εργασίας και 
εκτέλεσης υπηρεσίας των στοιχείων Συνοδών των Στρατιωτικά Εκπαιδευομένων 
Σκύλων. Συγκεκριμένα με το εν λόγω πρόγραμμα, ρυθμίζεται η εργασία – υπηρεσία 
σε Τετραστοιχεία, Τριστοιχεία, Διστοιχία και ενός Στοιχείου ΣΕΣ-Σ, ανάλογα την 
επάνδρωση της Μονάδας. 

 
3. Από την μέχρι σήμερα αξιολόγηση εφαρμογής του προαναφερθέντος 

ωραρίου, διαπιστώνεται ότι στην περίπτωση εκτέλεσης εργασίας - υπηρεσίας με 

Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών 
                               (Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ.)  

          member of 

Νόμιμα αναγνωρισμένη επαγγελματική Ομοσπονδία με την υπ’ 
αριθμ.16/2017 διαταγή του Ειρηνοδικείου Χαλανδρίου, καταχωρημένη 
στα βιβλία Ομοσπονδιών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αριθμό 
μητρώου 844 και αριθμό βιβλίου συνδικαλιστικών οργανώσεων 6390.  

Ηλεκτρονική διεύθυνση: www.pomens.gr – facebook ΠΟΜΕΝΣ  

Email: info@pomens.gr 

              Αθήνα, 3 Μαρτίου 2021 

http://www.pomens.gr/


 

 

Τριστοιχεία, υφίσταται σημαντική παρέκκλιση στην τήρηση του εβδομαδιαίου 
40ώρου (περίπου 60 ώρες σε μηνιαία βάση), όπως αυτό κατοχυρώνεται με τις 
διατάξεις του άρθρου 1 παρ.5 του (α) σχετικού, μετά την αντικατάσταση από τις 
αντίστοιχες του άρθρου 41 του (β) ομοίου.  

 
Αξιότιμοι κ.κ. Υπουργοί, Αξιότιμοι κ.κ. Βουλευτές της Διαρκούς 

Επιτροπής Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων, Αξιότιμοι κ.κ. 
Αρχηγοί, 
 

4. Οι Συνοδοί των Στρατιωτικά Εκπαιδευομένων Σκύλων αποτελούν 
αναπόσπαστο κομμάτι του τομέα Φρούρησης των Μονάδων και η συμβολή τους 
είναι καθοριστικής και βαρύνουσας σημασίας.  Για την διατήρηση του αξιόμαχου και 
της υψηλής ετοιμότητας τους, απαιτείται μεταξύ άλλων η ικανοποίηση των 
παρακάτω βασικών προϋποθέσεων: 
 
 α. Η εξασφάλιση Διοικητικής Μέριμνας, για κατάλληλες συνθήκες 
διαβίωσης, υγιεινής και εργασίας. 
 
 β.   Η αποκλειστική απασχόληση του προσωπικού στα καθήκοντα 
φρούρησης και εκπαίδευσης. 
 
 γ.  Σταθερό ωράριο εργασίας, ώστε να μην ξεπερνάει συνολικά τις 
σαράντα (40) ώρες εργασίας εβδομαδιαίως. 

 
5. Κατόπιν των παραπάνω, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων 

Στρατιωτικών - ΠΟΜΕΝΣ,  προτείνει την εξέταση τροποποίησης του προγράμματος 
ωρών εργασίας τους, στην περίπτωση εφαρμογής της Τριστοιχείας, καθορίζοντας 
την εκτέλεση υπηρεσίας στις προγραμματισμένες ημέρες για το χρονικό διάστημα 
14:00-07:00 (17ώρες), αντί του 24ώρου. 
Εναλλακτικά προτείνεται στην περίπτωση που το ποσοστό της Τετραστοιχείας 
κατέλθει στο 75% (Τριστοιχεία), για οποιοδήποτε λόγο (προγραμματισμένη άδεια 
Φρουρού, αναρρωτική άδεια Φρουρού ή σκύλου κλπ), τότε το ποσοστό 25% να 
αναπληρώνεται από άλλα μέσα Φρούρησης (σκοπούς, πεζά - εποχούμενα 
περίπολο, ΗΣΑ κλπ), με μέριμνα της Μονάδας. 

 
6. Συνημμένα υποβάλλεται ενδεικτικά, προτεινόμενο πρόγραμμα εργασίας -  

υπηρεσίας Τριστοιχείας ΣΕΣ-Σ. 
 
7. Εισηγητές :  Αλχίας (ΤΘ) Δημήτριος Στάικος τηλέφ : 6972070456,   

       Εσμίας (ΟΤΕΤΗ) Απόστολος Θέος τηλέφ : 6977617429  

       Επχίας (ΜΧ) Στέλιος Πουρναράκης τηλέφ : 6947765423 

 
8.  Χειριστής θέματος, Αντιπρόεδρος Μέριμνας Προσωπικού: Επισμηναγός 

(ΤΣΕ) Νικόλαος Παναγιωτίδης, τηλέφ. 6983 503377.   
  

Μετά τιμής 
Για την Εκτελεστική Γραμματεία 

 
Ο Πρόεδρος Ο Γενικός Γραμματέας 

 
 

 

Δημήτριος Ρώτας 
Ασμχος (ΥΔΚ) 

Γεώργιος Θεοδώρου 
Τχης (ΠΖ) 

 


