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ΕΝΩΣΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΡΟΔΟΥ
(Ε.Σ.ΠΕ.Ε.Ρ.)
Νόμιμα αναγνωρισμένο Σωματείο με την υπ΄αριθμ. 189/2016 διάταξη
του Ειρηνοδικείου Ρόδου, καταχωρημένο στα βιβλία σωματείων που
τηρείται στην Εκουσία Δικαιοδοσία του Μονομελούς Πρωτοδικείου
Ρόδου, με αύξοντα αριθμό 2/12-01-2017.
ΑΦΜ
: 997087740
ΔΟΥ
: ΡΟΔΟΥ
ΕΔΡΑ
: ΚΛΑΥΔΙΟΥ ΠΕΠΕΡ 5Β, 85100 ΡΟΔΟΣ
Όπισθεν του Κτιρίου που στεγάζεται το
Στρατιωτικό Πρατήριο.
SITE
: www.espeer.pomens.gr
E-MAIL
: ESPEERK@GMAIL.COM
ΤΗΛ ΕΠ/ΝΙΑΣ
: 6951369806, Πρόεδρος

ΠΡΟΣ: Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ.

ΚΟΙΝ.:

Αρ. Πρωτ.:168/58Φ.ΔΣ/2020
Ρόδος, 22 Απριλίου 2020

Μέλη ΕΣΠΕΕΡ
ΔΣ ΕΣΠΕΕΡ
Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι

ΘΕΜΑ: Καταστρατήγηση Εβδομαδιαίου Ωραρίου Εργασίας των Σαράντα (40) ωρών.
ΣΧΕΤ.:

α. Φ.400/165047/Σ.4722/17 Οκτ 11/Απόφαση ΥΕΘΑ (ΦΕΚ Β' 2340)
β. Φ.400/96/264124/Σ.3901/19 Οκτ 2014/ΓΕΕΘΑ/Β΄ΚΛΑΔΟΣ/Β1
γ. Φ.900α/557/14550/3 Δεκεμβρίου 2015/Απάντηση ΥΕΘΑ
δ. ΠαΔ 4-49/2019/ΓΕΣ/Β1 (ΔΙΠΡΟ)/4γ
ε. Ερώτηση 3367/17-01-2020 της Βουλής των Ελλήνων

1. Η Ένωση Στρατιωτικών Περιφερειακής Ενότητας Ρόδου, έγινε δέκτης
παραπόνων από Μέλη της για τον λόγο ότι, οι Διοικήσεις Μονάδων προβαίνουν σε
στέρηση απαλλαγής ή άδειας, σε στελέχη που μεταφέρουν τα παιδιά τους στο σχολείο
λόγω, αναπλήρωσης ωρών απουσίας από την εργασία, ώστε να τηρείται απαρέγκλιτα το
προβλεπόμενο από την σχετική νομοθεσία εβδομαδιαίο ωράριο εργασίας των σαράντα
(40) ωρών.
2. Σύμφωνα με το (α) σχετικό, μεταβιβάστηκε στους Α/ΓΕΕΘΑ, Α/ΓΕΣ, Α/ΓΕΑ,
Α/ΓΕΝ η αρμοδιότητα καθορισμού του ωραρίου εργασίας του προσωπικού των Μονάδων
και Υπηρεσιών αρμοδιότητας τους, που εφαρμόζουν πενθήμερη εβδομαδιαία εργασία
σαράντα (40) ωρών, αλλά για ειδικούς λόγους που άπτονται της εύρυθμης λειτουργίας των
Ενόπλων Δυνάμεων απαιτείται η διαφοροποίηση των ωρών έναρξης και λήξης της
εργασίας του προσωπικού τους.
3. Από τα προαναφερόμενα, καθίσταται σαφές ότι ο συνολικό χρόνος
απασχόλησης του προσωπικού των Μονάδων-Υπηρεσιών του Υπουργείου Εθνικής
Άμυνας ανέρχεται ρητά και αποκλειστικά από το ισχύον νομικό πλαίσιο, σε σαράντα (40)
ώρες εβδομαδιαίως. Ως εκ τούτου, οποιαδήποτε παρέκκλιση από τις προαναφερόμενες
διατάξεις δεν ανήκει στη διακριτική ευχέρεια της Διοίκησης.
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4. Κατόπιν των παραπάνω, εφίσταται η προσοχή για τήρηση των υποχρεωτικών
σαράντα (40) ωρών εβδομαδιαίας εργασίας από το σύνολο του προσωπικού των
Μονάδων – Υπηρεσιών του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας.
5. Σύμφωνα με την προσθήκη «1», του παραρτήματος «ΙΑ» του (δ) σχετικού, για
τα συζευγμένα στελέχη του Στρατού Ξηράς που έχουν ανήλικο τέκνο, για την αντιμετώπιση
του προβλήματος της μεταφοράς των τέκνων τους σε βρεφονηπιακούς σταθμούς και
δημοτικά σχολεία, καθορίζονται τα εξής:
α. Οι Διοικήσεις όλων των Κλιμακίων να διευκολύνουν τα παραπάνω στελέχη
της δύναμης τους για την μεταφορά των τέκνων τους από και προς τον χώρο του Σχολείου
– Παιδικού Σταθμού, με διαφοροποίηση της ώρας προσέλευσης και αναχώρησης, στις
περιπτώσεις που δεν επηρεάζεται η επιχειρησιακή λειτουργία της Μονάδας ή της
Υπηρεσίας.
β. Η κάθε Διοίκηση δύναται να λαμβάνει κατά την κρίση της μέτρα για την
αναπλήρωση των ωρών απουσίας του προσωπικού από την εργασία του, ώστε να
τηρείται απαρέγκλιτα το προβλεπόμενο από την σχετική νομοθεσία για σαράντα (40) ώρες
εργασίας εβδομαδιαίως.
6. Σύμφωνα με τα (β), (γ) και (ε) σχετικά διαπιστώνεται η μη τήρηση των σαράντα
(40) ωρών εβδομαδιαίας εργασίας στις Ένοπλες Δυνάμεις, λόγω, συνήθων και εκτάκτων
καθηκόντων που απορρέουν από την φύση της εργασίας τους, ανάθεση επιπλέον
καθήκοντα, όπως η εκτέλεση 24ωρων ή μικρότερης διάρκειας υπηρεσιών, η συμμετοχή σε
ασκήσεις, εκπαιδευτικές δραστηριότητες, εκδηλώσεις και άλλες πάρα πολλές περιπτώσεις.
7. Κατόπιν όλων των παραπάνω, η Ένωση Στρατιωτικών Περιφερειακής Ενότητας
Ρόδου, επισημαίνει την αδικία που υφίστανται όλα τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων για
την μη τήρηση των σαράντα (40 ωρών εβδομαδιαίας εργασίας σύμφωνα με το (α) σχετικό
και την μη συμμόρφωση του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας σύμφωνα με τα (γ) και (ε)
σχετικά.
8. Επιπλέον, ένα παραπάνω, για τα συζευγμένα στελέχη του Στρατού Ξηράς που
μεταφέρουν τα τέκνα τους σε Βρεφονηπιακούς Σταθμούς και Δημοτικά Σχολεία και
σύμφωνα με το (δ) σχετικό, τους ζητούν να τηρούνται οι σαράντα (40) ώρες εβδομαδιαίας
εργασίας δίδοντας το δικαίωμα στις Διοικήσεις των Μονάδων κατά την κρίση τους, να
λαμβάνουν μέτρα για την αναπλήρωση των ωρών της απουσίας τους, ώστε να τηρηθεί
απαρέγκλιτα οι σαράντα (40) ώρες εργασίας εβδομαδιαίως.
9. Φαίνεται λοιπόν ότι, έχουμε «δύο (02) μέτρα και δύο (2) σταθμά» και ένας
ολοκάθαρος εμπαιγμός, που γίνεται κατά του προσωπικού και ενώ όλοι λένε ότι, το
καλύτερο οπλικό σύστημα είναι το έμψυχο προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων, αντ’
αυτού το ΥΠΕΘΑ και το ΓΕΣ μέχρι τώρα δεν το δείχνουν καθόλου.
10. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Στρατιωτικών Περιφερειακής Ενότητας
Ρόδου, πιστό στο καθήκον του, αναδεικνύει τα προβλήματα και τις αδικίες που υφίστανται
τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και διεκδικεί υπέρ τους, με πάθος και επιμονή,
έχοντας ως γνώμονα την κάθε δυνατή, καλή και ουσιαστική λύση, υπέρ του συνόλου.
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11. Χειριστής Θέματος ΕΠ.ΟΠ Λχιας (ΠΖ) Αντωνόπουλος Νικόλαος, Γενικός
Γραμματέας ΕΣΠΕΕΡ.

Με εκτίμηση
Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Ο
Ο
Πρόεδρος
Γεν. Γραμματέας
Αντώνιος Καρτσωνάκης
ΕΠ.ΟΠ Λχιας (Τ.ΠΖ)
Τηλ: 6951369806

Νικόλαος Αντωνόπουλος
ΕΠ.ΟΠ Λχιας (ΠΖ)
Τηλ: 6971601974
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