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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.
ΚΟΙΝ: Μέιε Δ..ΠΔ.Δ.Ρ
Μ.Μ.Δ
Βνπιεπηέο Γσδεθαλήζνπ
Διιεληθή Λύζε

Αξ. Πξση.:57/46Φ.Γ/2021
Ρόδνο, 30 Μαΐνπ 2021

ΘΕΜΑ : Οηθνλνκηθή Απνδεκίσζε Δθηέιεζεο Τπεξεζηώλ Αξγηώλ
ΥΕΣ : α. Φ.845/54/221191/.5446/17 Γεθ. 2015/ΓΔΔΘΑ/Γ' ΚΛΑΓΟ/Γ3
β. Έγγξαθν Δ..ΠΔ.Δ.Ρ κε Αξ. Πξση.:149/55/19 Μαξ 2019
γ. Έγγξαθν Δ..ΠΔ.Δ.Ρ κε Αξ. Πξση.:283/102/02 επ 2019
δ. Έγγξαθν Δ..ΠΔ.Δ.Ρ κε Αξ. Πξση.:169/59/22 Απξ 2020
ε. Έγγξαθν Δ..ΠΔ.Δ.Ρ κε Αξ. Πξση.:248/78/03 Ηνπι 2020

1. αο γλσξίδνπκε θαη ζύκθσλα κε ην (α) ζρεηηθό, όηη πξνβιέπεηαη ε θαηαβνιή ηεο
νηθνλνκηθήο απνδεκίσζεο ηνπ πξνζσπηθνύ πνπ εθηέιεζαλ ππεξεζία θαηά ηα
άββαηα, ηηο Κπξηαθέο, θαζώο θαη ηηο επίζεκεο θαηά ηόπνπο αξγίεο.
2. Ζ Έλσζε ηξαηησηηθώλ Πεξηθεξεηαθήο Δλόηεηαο Ρόδνπ έρεη αλαδείμεη ην
παξαπάλσ ζέκα πνιιάθηο θνξέο ζύκθσλα κε ηα (β),(γ),(δ) θαη (ε) ζρεηηθά θαη
είδακε κε ηδηαίηεξν πξνβιεκαηηζκό θαη δπζαξέζθεηα όηη ε πιεξσκή ησλ 24ώξσλ
ππεξεζηώλ αξγηώλ ηνπ πξνζσπηθνύ δελ έρεη πινπνηεζεί θαζόινπ γηα όιν ην έηνο
ηνπ 2018,ηνπ 2020 θαη έσο ηνλ Μάην ηνπ 2021 ζύκθσλα κε ηα όζα νξίδεη ην (α)
όκνην.
3. Τπελζπκίδεηαη όηη ην ίδην είρε ζπκβεί θαη θαηά ην έηνο ηνπ 2019 θαη ην
πξόβιεκα επηιύζεθε κεηά από έγγξαθν ηεο Έλσζεο ηξαηησηηθώλ Πεξηθεξεηαθήο
Δλόηεηαο Ρόδνπ (ΔΠΔΔΡ) θαη ηελ θαηάζεζε ζρεηηθήο Δξώηεζεο ζηε Βνπιή κε
Αξ.Πξση.: 6645/22-03-19 από ηνλ Βνπιεπηή Γσδεθαλήζνπ, θ. Μάλνπ Κόλζνια.
4. Ωζηόζν όκσο ε παξαπάλσ θαηαβνιή ηεο απνδεκίσζεο ηνπ πξνζσπηθνύ ηνπ
Ξ, ζα έπξεπε λα είρε δηαηεζεί θαη γηα όια ηα ζπλερόκελα έηε, θάηη πνπ κέρξη ηώξα
δελ έρνπκε ελεκεξσζεί εάλ έρνπλ γίλεη ελέξγεηεο, παξόιν πνπ πνιιέο θνξέο έρεη
αλαθέξεη ν θ. ΤΔΘΑ όηη, θαηόπηλ ζρεηηθήο πξσηνβνπιίαο ηεο πνιηηηθήο εγεζίαο ηνπ
ΤΠΔΘΑ, εμεηάδεηαη ε ελίζρπζε ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ ΓΔ κε ζθνπό ηελ
θαηαβνιή απνδεκίσζεο ζε ζηειέρε ηνπ ηξαηνύ Ξεξάο γηα ηελ εθηέιεζε 24ώξσλ
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ππεξεζηώλ ζε εκέξεο αξγίαο, πνπ εθθξεκνύλ. Οπόηε θαη αλακέλνπκε ηελ
πινπνίεζε απηήο ηεο πξσηνβνπιίαο από ηελ πνιηηηθή εγεζία ηνπ ΤΠΔΘΑ. Να
ηνλίζνπκε όηη ηα ζηειέρε γηα ηελ εθηέιεζε ηεο 24σξεο ππεξεζίαο μνδεύνπλ
ρξήκαηα από ηνλ νηθνγελεηαθό νηθνλνκηθό πξνγξακκαηηζκό ηνπο ζε όηη αθνξά ηελ
κεηαθίλεζε ηνπο.
5. Γηα αθόκε κία θνξά ην πξνζσπηθό ηνπ .Ξ πθίζηαηαη άιιε κία θαηάθνξε
αδηθία έλαληη ηεο Π.Α θαη Π.Ν πνπ αθνξά ηελ θαηαβνιή νηθνλνκηθήο απνδεκίσζεο
24ώξσλ ππεξεζηώλ αξγηώλ. Γηα λα αληαπεμέιζνπλ ηα ζηειέρε ζε όιν απηό ην
πιέγκα ππνρξεώζεσλ εθηεινύλ αξθεηέο ππεξεζίεο αλά κήλα καθξηά από ηηο
νηθνγέλεηεο ηνπο θαη εξγάδνληαη πέξαλ ηνπ πξνγξάκκαηνο σξώλ ππεξεζίαο θαη
εθπαίδεπζεο, επίζεο ζε εκέξεο Υξηζηνπγέλλσλ, Πξσηνρξνληάο θαη Πάζρα. Αληί ε
θπβέξλεζε λα αληακείςεη ηα ζηειέρε γηα ηηο αηειείσηεο ππεξεζίεο πνπ πξνζθέξνπλ
ζηελ παηξίδα, αδπλαηεί γηα αθόκε κηα θνξά λα θαηαβάιεη ηηο απνδεκηώζεηο ησλ
24ώξσλ ππεξεζηώλ πνπ εθηεινύληαη από ην πξνζσπηθό ηνπ Ξ.
6. Δπειπηζηνύκε λα εηζαθνπζηνύκε ζην ελ ιόγσ ζνβαξό ζέκα θαη λα δνζεί
άκεζα ιύζε ώζηε, λα μεθηλήζεη πάιη ε πιεξσκή ησλ 24ώξσλ ππεξεζηώλ αξγηώλ
ηνπ έηνπο 2021 θαη λα ιάβνπλ αλαδξνκηθά ησλ εηώλ 2018-2020.
7. 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 θαη επίιπζε ππέξ ηνπ ζπλόινπ ηνπ πξνζσπηθνύ ησλ
Δλόπισλ Γπλάκεσλ.
8. Παξαθαινύκε ηελ Παλειιήληα Οκνζπνλδία Δλώζεσλ ηξαηησηηθώλ
(Π.ΟΜ.ΔΝ..)όπνπ θνηλνπνηείηαη ην παξόλ έγγξαθν λα πξνβεί ζηηο όπνηεο
ελέξγεηεο γηα ηελ δηόξζσζε αδηθίαο θαη δηαρσξηζκνύ πνπ πθίζηαηαη ην ηξαηησηηθό
πξνζσπηθνύ ηνπ Ξ έλαληη ηνπ ΠΝ θαη ΠΑ.

Με εθηίκεζε.
Για το Διοικητικό υμβούλιο
Ο
Πξόεδξνο
Αλησλόπνπινο Νηθόιανο
Δπρηαο (ΠΕ)
Σει: 6971601974

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