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ΠΡΟΣ: 
 
ΚΟΙΝ : 

Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών (ΠΟΜΕΝΣ) 
 
Μέλη της Ε.Σ.ΠΕ.Α.Μ/Θ 
ΜΜΕ 

  
ΘΕΜΑ: 
 
 
ΣΧΕΤ: 

  Πρόγραμμα Ωρών Υπηρεσίας Συνοδών Στρατιωτικά Εκπαιδευομένων   
Σκύλων (ΣΣΕΣ) 

 
  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. Η Ένωσης Στρατιωτικών Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης 

(ΕΣΠΕΑΜ/Θ), αναδεικνύει το θέμα της μη τήρησης του εβδομαδιαίου 40ώρου 
εργασίας για τους συναδέλφους μας  Συνοδούς των Στρατιωτικά Εκπαιδευομένων 
Σκύλων όπως αυτό κατοχυρώνεται με τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ.5 του 
Ν.1157/1981 (ΦΕΚ Α΄126), όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρου 41 του 
Ν.3979/2011 (ΦΕΚ Α΄138). 
 
          2. Συγκεκριμένα και 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 σε Τετρα-στοιχεία, Τρι-στοιχεία, Δι-στοιχία 
και ενός Στοιχείου ΣΕΣ-Σ, ανάλογα την επάνδρωση της Μονάδας. 
 

3. Παρατηρείται ότι στην περίπτωση εκτέλεσης εργασίας - υπηρεσίας με 
Τριστοιχεία, υφίσταται σημαντική παρέκκλιση στην τήρηση του εβδομαδιαίου 
40ώρου. 
1. 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. 

ΕΝΩΣΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ 

 (Ε.Σ.ΠΕ.Α.Μ/Θ) 

Νόμιμα αναγνωρισμένη ένωση με την υπ’ αριθμ. 48/2017 διαταγή του 
Ειρηνοδικείου Δράμας. 
Καταχωρημένη στα βιβλία Σωματείων του Πρωτοδικείου Δράμας με αύξοντα 
αριθμό 9/2017. 
  
Email: espeamth@gmail.com, espeamth@pomens.gr 
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 γ.  Σταθερό ωράριο εργασίας, ώστε να μην ξεπερνάει συνολικά τις 
σαράντα (40) ώρες εργασίας εβδομαδιαίως. 
 

4. Κατόπιν των παραπάνω, η Ένωση Στρατιωτικών Περιφέρειας 
Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης (ΕΣΠΕΑΜ/Θ), αφουγκραζόμενη τις 
δικαιολογημένες ενστάσεις των Συναδέλφων μας που υπηρετούν στην Περιφέρεια 
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, ως Συνοδοί Στρατιωτικά Εκπαιδευομένων 
Σκύλων, προτείνει την τροποποίηση του προγράμματος ωρών εργασίας τους, στην 
περίπτωση εφαρμογής της Τρι-στοιχείας, 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, 
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