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                          Αρ. Πρωτ. 5/2020 
Ανδραβίδα, 05 Μαΐου 2020 

ΠΡΟΣ : Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ.  
              
ΚΟΙΝ:   Ε.ΣΠ.Ε.ΗΛ. 
              
ΘΕΜΑ: Σταδιακή άρση μέτρων προστασίας κατά της μετάδοσης του ιού COVID -19 
 
ΣΧΕΤ:    
 

1. Σε συνέχεια δελτίου τύπου του ΓΕΕΘΑ σχετικά με την αποφάσεις θέματος της 
Πολιτικής και Στρατιωτικής Ηγεσίας του ΥΠΕΘΑ και την παροχή οδηγιών προς τα Γενικά 
Επιτελεία, και λαμβάνοντας υπόψη αντίστοιχα μέτρα που έχουν ανακοινωθεί από τους 
αρμόδιους φορείς της Πολιτείας σχετικά με την σταδιακή «επαναλειτουργία» της 
κοινωνίας, η Ε.Σ.Π.Ε.ΗΛ. θεωρεί ότι θα πρέπει να εκδοθούν από τα Γενικά Επιτελεία 
συγκεκριμένες οδηγίες προς τις στρατιωτικές διοικήσεις και το προσωπικό των 
Ενόπλων Δυνάμεων, προσαρμοσμένες στην μικρή «κοινωνία» των Μονάδων και των 
Υπηρεσιών του ΥΠΕΘΑ, ώστε όλο το προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων να 
παραμείνει «ΑΣΦΑΛΕΣ». 

 

2. Στο πλαίσιο αυτό και ακολουθώντας το τρίπτυχο «Τήρηση Αποστάσεων – 
Εφαρμογή Κανόνων Υγιεινής – Χρήση Μάσκας (όπου απαιτείται)» που, σύμφωνα με 
τους επιστήμονες, από χθες, Δευτέρα 04 Μαΐου, θα πρέπει να εφαρμόζεται από όλους 
μας ώστε να αποφευχθεί νέα εξάπλωση του ιού COVID-19, η Ένωση μας προτείνει: 

      α. Έκδοση οδηγίας προς τις στρατιωτικές διοικήσεις, λόγω της αύξησης του 
ποσοστού στελέχωσης των Μονάδων – Υπηρεσιών του ΥΠΕΘΑ από τη Δευτέρα 11 
Μαΐου, για τήρηση απόστασης 1,5 μέτρου μεταξύ δυο (2) ατόμων και παραμονή ενός (1) 
ατόμου ανά 10 τ.μ. στα γραφεία και τους λοιπούς κλειστούς εργασιακούς χώρους, 
σύμφωνα με αντίστοιχη οδηγία της ειδικής επιτροπής επιστημόνων του Υπουργείου 
Υγείας. Σε περιπτώσεις, όπου αυτό δεν είναι εφικτό, να λαμβάνεται μέριμνα από τις 
διοικήσεις για εκ περιτροπής εργασία του προσωπικού (εντός του ποσοστού 
στελέχωσης 70%) ή εργασία σε βάρδιες (όπου είναι εφικτό) 

 β. Παραγωγή επιπλέον ποσότητας αντισηπτικού υγρού από τα στρατιωτικά 
εργοστάσια ώστε να υπάρχει επάρκεια στις Ένοπλες Δυνάμεις, τόσο στην παρούσα 
φάση, όσο και σε ενδεχόμενη επόμενη φάση εξάπλωσης του ιού. 

 γ. Άμεση διάθεση πιστώσεων στις Μονάδες για αρχική προμήθεια 
υφασμάτινων μασκών για χρήση από το προσωπικό, δεδομένης της υποχρεωτικής 
χρήσης τους σε λεωφορεία, στρατιωτικά πρατήρια, κυλικεία, κουρεία κλπ και της 
σύστασης για χρήση σε γραφεία και λοιπούς κλειστούς χώρους.  

 δ. Παραγωγή υφασμάτινων μασκών από τα στρατιωτικά εργοστάσια για χρήση 
από το προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων στο μέλλον, δεδομένης της πιθανότητας 
επανεμφάνισης του ιού κατά τους φθινοπωρινούς-χειμερινούς μήνες. 

 
3. Η Ε.Σ.Π.Ε.ΗΛ. θεωρεί αυτονόητη ότι οποιαδήποτε οδηγία έχει εκδοθεί από τα 

 

ΕΝΩΣΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΗΛΕΙΑΣ 

(Ε.Σ.Π.Ε.ΗΛ.) 

 
 

Νόμιμα αναγνωρισμένο σωματείο με την υπ΄ αριθμ. 2/2018 διάταξη του  
Ειρηνοδικείου Μυρτιούντων  

 

e-mail επικοινωνίας: espeileias@gmail.com  
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Γενικά Επιτελεία από την αρχή της εμφάνισης της πανδημίας στη χώρα μας και δεν έχει 
αναθεωρηθεί μέχρι σήμερα, ή δεν αναθεωρηθεί στο μέλλον, εξακολουθεί να ισχύει και 
να εφαρμόζεται στο ακέραιο. 

 
4. Η άμεση ανταπόκριση της Ηγεσίας του ΥΠΕΘΑ και η άμεση έκδοση οδηγιών 

προς τα Γενικά Επιτελεία σχετικά με τη σταδιακή άρση των μέτρων προστασίας του 
προσωπικού από τον ιό και την προσπάθεια επαναφοράς της «κανονικότητας» των 
Ενόπλων Δυνάμεων, πάντα σύμφωνα με τους περιορισμούς που θέτουν οι αρμόδιοι 
φορείς της πολιτείας, αποδεικνύουν το ενδιαφέρον της Ηγεσίας για την υγεία και την 
ασφάλεια του προσωπικού αλλά και την επαγρύπνηση των εμπλεκόμενων Υπηρεσιών 
του Υπουργείου. Πολύ περισσότερο, δε, όταν στην αρχική φάση της προσπάθειας 
αποφυγής της εξάπλωσης του ιού, οι οδηγίες που συνεχώς εκδίδονταν από τα Γενικά 
Επιτελεία, η ανταπόκριση των στρατιωτικών διοικήσεων στη νέα πραγματικότητα και η 
συνεργασία με τους εκπροσώπους των εν ενεργεία στρατιωτικών συνέβαλλαν τα 
μέγιστα στην αποφυγή εξάπλωσης του COVID-19 εντός του χώρου των Ενόπλων 
Δυνάμεων και στην προστασία της υγείας του προσωπικού και των οικογενειών τους. 

 
5. Κατόπιν των ανωτέρω και επειδή, ως Ένωση, πιστεύουμε ότι η υποβολή 

προτάσεων προς την Πολιτική και Στρατιωτική Ηγεσία και η συνεργασία επιφέρει το 
βέλτιστο αποτέλεσμα, παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες προς τους αρμόδιους 
φορείς του ΥΠΕΘΑ με σκοπό την διασφάλιση της υγείας του προσωπικού και σε αυτή 
τη φάση της σταδιακή επιστροφής στην προ-COVID-19 εποχή καθώς και τη μέριμνα για 
εξασφάλιση αποθέματος σε απαραίτητα υλικά και εξοπλισμό (π.χ. αντισηπτικά υγρά, 
είδη καθαριότητας, μάσκες) για το σύνολο του προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων, 
επαρκούς για ενδεχόμενη επόμενη φάση εξάπλωσης του ιού COVID-19 στη χώρα μας 
από τον ερχόμενο φθινόπωρο - χειμώνα. 

 
6. Τέλος επισημαίνεται ξεκάθαρα ότι στη σημερινή ιδιαίτερη συγκυρία τόσο για τη 

χώρα μας και το ανθρώπινο δυναμικό όσο και για τις Ένοπλες Δυνάμεις που οφείλουν 
να εξακολουθούν να επιτελούν αδιάκοπα, ακούραστα και με αυταπάρνηση την 
αποστολή τους, η Ε.Σ.Π.Ε.ΗΛ. πορεύεται με σοβαρότητα και υπευθυνότητα 
καταθέτοντας προτάσεις με γνώμονα τη διατήρηση της επιχειρησιακής ετοιμότητας των 
Μονάδων των Ε.Δ. και του αξιόμαχου του προσωπικού. 

 
 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Σ.Π.Ε.ΗΛ. 
 

Ο Πρόεδρος  Ο Γεν. Γραμματέας 

Μπέκας Γεώργιος 
κιν. 6983514190 

 Μητρούλιας Παναγιώτης 
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