
 

Ένωση Στρατιωτικών Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας –  έτος ίδρυσης 2016  
 Σελίδα 1 από σελίδες 1 

 

 

 

 

 

ΕΝΩΣΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 

(Ε.Σ.Π.Ε.Λ.) 
 
 

Νόμιμα αναγνωρισμένο σωματείο με την υπ΄ αριθμ. 58/2016 διάταξη του  
Ειρηνοδικείου Λάρισας, καταχωρημένο στα βιβλία σωματείων του  

Πρωτοδικείου Λάρισας με αύξοντα αριθμό 25 
 

 

Τηλ. 6936158679 &  6977617429 e-mail: espelarisas@gmail.com 
 

 

ΠΡΟΣ:       ΑΔΦ Λάρισας  
                 ΠΟΜΕΝΣ  
                 κ. Βουλευτές Ν. Λάρισας 
                    

Αρ. Πρωτ. 115/2021  
Λάρισα, 25 Φεβ 2021  
Συνημμένα: 1 Φύλλο 

ΚΟΙΝ.:       Δκτή 1ης ΣΤΡΑΤΙΑΣ 
                 Μέλη ΕΣΠΕΛ, ΜΜΕ 
                                                                

 

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 
 

          1.  Σας αναφέρουμε ότι, 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.  
 

          2. 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 προαναφερθέν ωραρίου, 
διαπιστώνεται ότι στην περίπτωση εκτέλεσης εργασίας - υπηρεσίας με 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.  
 

          4. Κατόπιν των παραπάνω, η Ένωση Στρατιωτικών Περιφερειακής Ενότητας 
Λάρισας – ΕΣΠΕΛ, μετά από συνεργασία με Συναδέλφους – μέλη της που υπηρετούν στην 
Φρουρά Λάρισας, ως Συνοδοί Στρατιωτικά Εκπαιδευομένων Σκύλων, 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. 
 

 5. Συνημμένα υποβάλλεται ενδεικτικά, προτεινόμενο πρόγραμμα εργασίας -  
υπηρεσίας Τριστοιχείας ΣΕΣ-Σ. 
 

          6.  Παρακαλούμε για τις ενέργειές σας. 
 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο 
-Ο- 

Πρόεδρος 
 

Πέτρος Μούστος 
Ανχης (ΔΒ) 
6936158679 

-Ο- 
Γεν. Γραμματέας 

 
Απόστολος Θέος 
Εσμίας (ΟΤΕΤΗ) 

6977617429 
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