
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
                                           

 
 

 
 
 
ΠΡΟΣ: Υπουργό Εθνικής Άμυνας κ. Νικόλαο Παναγιωτόπουλο. 
 Υφυπουργό  Εθνικής Άμυνας κ. Αλκιβιάδη Στεφανή. 
               Βουλευτές της Διαρκούς Επιτροπής Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών 
               Υποθέσεων 
 ΕΓΑ/ ΓΕΕΘΑ - ΕΓΑ/ΓΕΝ  
 
ΚΟΙΝ :  Διευθυντή Στρατιωτικού Γραφείου κ. ΥΕΘΑ - ΥΦΕΘΑ 
               Νομικό Σύμβουλο κ. ΥΕΘΑ - ΥΦΕΘΑ 
               Στρατιωτικοί συντάκτες 
 
ΘΕΜΑ: 
 
  

Μέριμνα προσωπικού - Προστασία πληρώματος ΠΓΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΣ 
από τον τον ιό COVID-19 (Κορωνοϊό) 
 
Αξιότιμοι κ.κ. Υπουργοί, Αξιότιμοι  κ.κ.  Βουλευτές  της  Διαρκούς 
Επιτροπής Εθνικής  Άμυνας  και  Εξωτερικών  Υποθέσεων, Αξιότιμοι 
κ.κ. Αρχηγοί, 
 
 

1. Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών - ΠΟΜΕΝΣ,  εκφράζει 
τον έντονο προβληματισμό της καθώς όπως διαπιστώνεται, τα μέλη του πληρώματος 
του ΠΓΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΣ, στο πλαίσιο ελέγχων εκπαίδευσης και προστασίας έναντι 
της πανδημίας του ιού COVID-19 και κατόπιν σχετικής διαταγής απαγόρευσης 
επιβίβασης/αποβίβασης προσωπικού από το Αρχηγείο Στόλου του ΓΕΝ, παραμένει 
εντός του πλοίου για παρατεταμένο χρονικό διάστημα, δίχως καμία ένδειξη 
κρούσματος.  

 
2. Συγκεκριμένα, το πλήρωμα του πλοίου το οποίο έχει επιβιβαστεί εδώ και 

τουλάχιστον δέκα ημέρες και έως σήμερα ουδέποτε αποβιβάστηκε με αποτέλεσμα:   
      
                 α.  Να βρίσκεται σε καραντίνα εδώ και πολλές ημέρες δίχως κανένα 
επιβεβαιωμένο κρούσμα του  ιού COVID-19 (κορωνοϊού).  
 
                 β. Να εκτελεί 24 υπηρεσίες (βάρδιες) χωρίς να λαμβάνει τις 
προβλεπόμενες απαλλαγές. 
 
                 γ.    Να εκτελεί εργασίες σε πρωινή και απογευματινή βάση με αποτέλεσμα 
την αυξημένη καταπόνηση του προσωπικού. 
 
                 δ.  Να μην λαμβάνει καμία υπερωριακή αποζημίωση για την συνεχή 
απασχόληση τους  πολύ πέραν των 40 ωρών εργασίας.  
     

Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών 

                               (Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ.)  

          member of 

Νόμιμα αναγνωρισμένη επαγγελματική Ομοσπονδία με την υπ’ 
αριθμ.16/2017 διαταγή του Ειρηνοδικείου Χαλανδρίου, καταχωρημένη 
στα βιβλία Ομοσπονδιών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αριθμό 
μητρώου 844 και αριθμό βιβλίου συνδικαλιστικών οργανώσεων 6390.  
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                 ε.  Να μη χορηγούνται στο προσωπικό οι προβλεπόμενες από τον νόμο 
άδειες ειδικού σκοπού … !!!,  
 

3. Ως  Ομοσπονδία κατανοούμε πλήρως, την ευθύνη του Γενικού Επιτελείου 
Ναυτικού (ΓΕΝ) να προβεί στην λήψη μέτρων για την προστασία του προσωπικού 
του, έναντι της  πανδημίας του ιού COVID-19 (κορωνοϊού), ώστε να είναι πάντοτε σε 
εγρήγορση για οποιαδήποτε εκπαίδευση ή αποστολή του ανατεθεί. Παράλληλα όμως 
κύριο μέλημα αποτελεί και η ψυχική κατάσταση των συναδέλφων μας, οι οποίοι όλο 
το προηγούμενο χρονικό διάστημα βρίσκονται δικαιολογημένα σε συνεχή επιφυλακή  
εξαιτίας των γεγονότων στην Ανατολική Μεσόγειο. Η προστασία της υγείας και της 
ασφάλειας του κάθε πολίτη αυτής της χώρας αποτελεί άλλωστε αυτονόητη επιδίωξη 
του κρατικού μηχανισμού της. Αυτό επιζητούμε να εφαρμοστεί και για τους 
συναδέλφους μας που εκτελούν στο ακέραιο το καθήκον τους για την χώρα μας. 
 
 Αξιότιμοι κ.κ. Υπουργοί, Αξιότιμοι  κ.κ.  Βουλευτές  της  Διαρκούς 
Επιτροπής Εθνικής  Άμυνας  και  Εξωτερικών  Υποθέσεων, Αξιότιμοι κ.κ. 
Αρχηγοί 
 

4. Κατόπιν των ανωτέρω η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων στρατιωτικών 
- ΠΟΜΕΝΣ, προτείνει στο πλαίσιο πάντα των επιχειρησιακών απαιτήσεων της 
χώρας, την επανεξέταση της ανωτέρω κατάστασης, ώστε να δοθεί η δυνατότητα στο 
προσωπικό του ΠΓΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΣ να λαμβάνει απαλλαγές από 24ωρες υπηρεσίες 
και τις προβλεπόμενες από τον νόμο άδειες ειδικού σκοπού προκειμένου να 
συμπαρασταθούν στις ανάγκες των οικογενειών τους, τηρώντας πάντοτε τα μέτρα 
υγιεινής και προστασίας που προβλέπονται από τα υγειονομικά πρωτόκολλα του 
Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ), έναντι της πανδημίας.  

 
5. Σας βεβαιώνουμε ότι στη σημερινή δύσκολη χρονική συγκυρία, για τη 

χώρα μας και το ανθρώπινο δυναμικό, τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, πιστά 
στις υποχρεώσεις μας, θα συνεχίζουμε και σε αυτή την κρίση να λειτουργούμε με 
αίσθημα ατομικής και συλλογικής ευθύνης εκτελώντας στο ακέραιο τα καθήκοντά μας 
η δε Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών (ΠΟΜΕΝΣ), θα συνεχίσει να 
πορεύεται με σοβαρότητα και υπευθυνότητα καταθέτοντας προτάσεις με γνώμονα τη 
διατήρηση της επιχειρησιακής ετοιμότητας των Μονάδων των Ε.Δ. και του αξιόμαχου 
του προσωπικού. 

 
6. Εισηγητής θέματος: Aναπληρωτής Αντιπρόεδρος Μέριμνας Προσωπικού: 

Eπχίας (ΠΖ) Πολυδεύκης Ιωάννου, τηλ. 6980 286692. 
 
7. Χειριστής θέματος, Αντιπρόεδρος Μέριμνας Προσωπικού: Επισμηναγός           

(ΤΣΕ) Νικόλαος Παναγιωτίδης, τηλέφ. 6983 503377. 
                                               

Μετά τιμής 
Για το Διοικητικό Συμβούλιο 
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Δημήτριος Ρώτας 
Επγός (ΥΔΚ) 

Γεώργιος Θεοδώρου 
Τχης (ΠΖ) 

 
 


