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ΕΝΩΗ ΣΡΑΣΙΩΣΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΡΟΔΟΤ
(Ε..ΠΕ.Ε.Ρ.)
Νόκηκα αλαγλσξηζκέλν σκαηείν κε ηελ ππ΄αξηζκ. 189/2016 δηάηαμε
ηνπ Δηξελνδηθείνπ Ρόδνπ, θαηαρσξεκέλν ζηα βηβιία ζσκαηείσλ πνπ
ηεξείηαη ζηελ Δθνύζηα Γηθαηνδνζία ηνπ Μνλνκεινύο Πξσηνδηθείνπ
Ρόδνπ, κε αύμνληα αξηζκό 2/12-01-2017.
ΑΦΜ
: 997087740
ΔΟΤ
: ΡΟΓΟΤ
ΕΔΡΑ
: ΚΛΑΤΓΗΟΤ ΠΔΠΔΡ 5Β, 85100 ΡΟΓΟ
Όπηζζελ ηνπ ηξαηησηηθνύ Πξαηεξίνπ.
E-MAIL
: ESPEERK@GMAIL.COM

ΠΡΟ : Π.ΟΜ.ΔΝ..

Αξ. Πξση.: 121/110Φ.Γ/ 2022
Ρόδος, 02 Ιαλοσαρίοσ 2022

ΚΟΙΝ. : Γθηε 95 ΑΓΣΔ
Βνπιεπηέο Γσδεθαλήζνπ
Μέιε Δ..ΠΔ.Δ.Ρ.
Μ.Μ.Δ.

ΘΕΜΑ : Παξακεηξνπνίεζε Κξηηεξίσλ Μεηαζέζεσλ ηειερώλ Δλόπισλ Γπλάκεσλ
ΥΕΣ. : α. Φ.411/1/294483/.797/06 Φεβ 18/ΓΔΔΘΑ/Β’Κ/Β1 (ΦΔΚ η. Β ́ 468/14 Φεβ 18)
Τπνπξγηθή Απόθαζε
β. Φ.411/12/362832/.8977/26 Ννε 21/ΓΔΔΘΑ/Β’Κ/Β1 Τπνπξγηθή Απόθαζε
1. Ζ Έλσζε ηξαηησηηθώλ Πεξηθεξεηαθήο Δλόηεηαο Ρόδνπ, θαηόπηλ εθδόζεσο ηεο λέαο
Τπνπξγηθήο απόθαζεο γηα ηελ Παξακεηξνπνίεζε Κξηηεξίσλ Μεηαζέζεσλ ηειερώλ, ζαο
κεηαθέξεη ηηο εύινγεο αλεζπρίεο θαη έληνλνπο πξνβιεκαηηζκνύο ησλ ζπλαδέιθσλ-κειώλ
καο πνπ ππεξεηνύλ ζηα αθρηηηθά λεζηά ηες Περηθερεηαθής Ελόηεηας Ρόδοσ
(Καζηειιόρηδο, ύκε θαη Σήιο) πνπ πξνθύπηνπλ, από ηελ άκεζε εθαξκνγή ηεο
Τπνπξγηθήο Απόθαζεο ηνπ (β) όκνηνπ από ην 2022.
2. ύκθσλα κε ηελ λέα Τπνπξγηθή Απόθαζε ζηα ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΗΚΑ ΚΡΗΣΖΡΗΑ
‘’ηηκφρούληαη’’ κε κεγάιε κείσζε κνξίσλ (από 8-6 ην κήλα ζε 0,25) ηα ζηειέρε πνπ
επηζπκνύλ λα παξακείλνπλ ζηα ελ ιόγφ λεζηά γηα έλα επηπιέολ έηος, όηαλ κε βάζε
ηα αληηθεηκεληθά θξηηήξηα πνπ ήηαλ ζε ηζρύ κε ηελ πξνεγνύκελε Τπνπξγηθή Απόθαζε,
ζηειέρε πνπ ππεξεηνύζαλ ζηα πξναλαθεξζέλ λεζηά, είραλ ηελ δπλαηόηεηα εθόζολ ηο
επηζσκούζαλ νη ίδηνη λα παξακείλνπλ θαη γηα ηρίηο έηος ιακβάλοληας 8-6 κόρηα γηα
θάζε κήλα.
3. Σα παξαπάλσ έρνπλ αρλεηηθό αληίτησπο ζηελ υστοιογία θαη ηο εζηθό ησλ
ζηειερώλ θαη ησλ νηθνγελεηώλ ηνπο πνπ αθόκε κηα θνξά αηθληδηάδνληαη αξλεηηθά θαζώο:
α. Με ηελ εθαξκνγή ηεο λέας Τποσργηθής Απόθαζες από ηηο πξνζερήο
κεηαζέζεηο ηνπ 2022, ζηειέρε πνπ δηαλύνπλ ηνλ 3ο τρόλο ζηα λεζηά (Καζηειιόρηδο,
ύκε, Σήιο) θαηόπηλ δηθή ηοσς επηζσκίας αδηθούληαη, θαζώο ε αίηεζε ηνπο γηα
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παξακνλή πιένλ ησλ 2 εηώλ ζηα ππόςε λεζηά, έιαβε ρώξα ηνλ επηέκβρηο ηοσ 2020
θαηά ηελ δηαδηθαζία ππνβνιήο Φξνπξώλ πξνηίκεζεο, ιακβάλοληας σπόυε ηελ
προεγούκελε Τπνπξγηθή Απόθαζε Παξακεηξνπνίεζεο Κξηηεξίσλ Μεηαζέζεσλ
ηειερώλ Δλόπισλ Γπλάκεσλ πνπ ήηαλ ζε ηζρύ, όπνπ ηα ζηειέρε ειάκβαλαλ 8-6
κόρηα θάζε κήλα θαη γηα ηο ηρίηο έηος ζηα προαλαθερζέλ λεζηά.
β. Σνλίδεηαη επίζεο όηη ε πιεηνςεθία ησλ ζηειερώλ πνπ σπερεηούλ ζε ασηά ηα
αθρηηηθά λεζηά, δελ είλαη ηόπνο θαηαγσγήο ηνπο θαη επνκέλσο ε όπνηα επηινγή ηνπο λα
ππεξεηήζνπλ εθεί γηα έλα επηπιένλ έηνο (πιένλ ησλ 2 εηώλ), έγηλε απζηεξά κε γλώκνλα
ηε ζπιινγή ησλ πεξηζζόηεξν δπλαηώλ κνξίσλ.
4.
Καηόπηλ όισλ ησλ παξαπάλσ θαη πξνθεηκέλνπ λα απνθαηαζηαζνύλ νη αδηθίεο ζηελ
κνξηνδόηεζε ησλ ζπλαδέιθσλ κειώλ καο πνπ πξναλαθέξζεθαλ, ε Έλσζε
ηξαηησηηθώλ Πεξηθεξεηαθήο Δλόηεηαο Ρόδνπ, πξνηείλεη λα ηζρύζεη κία κεηαβαηηθή
περίοδο ελός έηοσς ζηελ εθαξκνγή ηεο λέαο Τπνπξγηθήο Απόθαζεο γηα ηελ
Παξακεηξνπνίεζε ησλ Κξηηήξησλ Μεηαζέζεσλ, γηα όια ηα ζηειέτε ποσ ήδε
σπερεηούλ θαηόπηλ επηζσκίας ηοσς γηα 3ο τρόλο ζηο Καζηειιόρηδο, ηελ ύκε θαη
Σήιο, ιακβάλνληαο ηα 8-6 κόξηα/κήλα πνπ πξνέβιεπε ε πξνεγνύκελε Τπνπξγηθή
Απόθαζε κε βάζε ηελ νπνία δήηεζαλ ηελ παξακνλή ηνπο.
5.
Ζ Έλσζε ηξαηησηηθώλ Πεξηθεξεηαθήο Δλόηεηαο Ρόδνπ παξακέλεη πηζηή ζηελ
δηάζεζε ησλ ζπλαδέιθσλ, ώζηε λα αλαδείμεη θάζε πξόβιεκα θαη αδηθία γηα λα πξνβεί ζε
θάζε δηεθδίθεζε ππέξ ηνπ ζπλόινπ ηνπ πξνζσπηθνύ ησλ Δλόπισλ Γπλάκεσλ πνπ
ππεξεηνύλ ζηελ Πεξηθεξεηαθή Δλόηεηα Ρόδνπ.
6. Παξαθαινύκε ηελ Παλειιήληα Οκνζπνλδία Δλώζεσλ ηξαηησηηθώλ
(Π.ΟΜ.ΔΝ..), όπνπ θνηλνπνηείηαη ην παξόλ έγγξαθν, λα πξνβεί ζηηο όπνηεο
ελέξγεηεο γηα ηελ αλάδεημε απηνύ ηνπ ζεκαληηθνύ ζέκαηνο πξνο ηελ ηξαηησηηθή
θαη Πνιηηηθή Ζγεζία, ώζηε λα ηζτύζεη κία κεηαβαηηθή περίοδο ελός έηοσς ζηελ
εθαρκογή ηες λέας Τποσργηθής Απόθαζες γηα ηελ Παρακεηροποίεζε ηφλ
Κρηηήρηφλ Μεηαζέζεφλ.
7. Δπίζεο, ην παξόλ έγγξαθν θνηλνπνηείηαη γηα ελεκέξσζε πξνο ηνλ Γθηε ηεο 95
ΑΓΣΔ, Βνπιεπηέο Γσδεθαλήζνπ, Μέιε ηεο Δ..ΠΔ.Δ.Ρ. θαη Μ.Μ.Δ..

Με εθηίκεζε.
Γηα ηο Δηοηθεηηθό σκβούιηο
Ο
Πξόεδξνο
Αλησλόπνπινο Νηθόιανο
Δπρηαο (ΠΕ)
Σει: 6971601974

Ο
Γελ. Γξακκαηέαο
Κεθαιάο Αλέζηεο
Αλζζηεο (Ο)
Σει: 6977422225
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