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Έ ν ω σ η  Σ τ ρ α τ ι ω τ ι κ ώ ν  Π ε ρ ι φ ε ρ ε ι α κ ή ς  Ε ν ό τ η τ α ς  Ρ ό δ ο υ  ( Ε . Σ . Π Ε . Ε . Ρ . )  

 
ΠΡΟΣ:   Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ.                                                           Αρ. Πρωτ.:82/38Φ.ΔΣ/2020 
                                                                                             Ρόδος, 12 Μαρτίου 2020 
 
ΚΟΙΝ.:   Μέλη ΕΣΠΕΕΡ 
 
ΘΕΜΑ:  Πρόβλεψη για ευάλωτες και ευπαθείς ομάδες στις άδειες για κορωνοϊό Covid-19 
 
ΣΧΕΤ.:   α. 79/36Φ.ΔΣ/11 Μαρ 2020/Ε.Σ.ΠΕ.Ε.Ρ. 
              β. ΠΝΠ ΦΕΚ Α 55/11 Μαρ 2020. 
              γ. Δελτίο Τύπου ΥΕΘΑ για τον κορωνοϊό COVID-19 
              δ. Φ.400/90/192311/Σ.1849/11 Μαρ 2020/ΓΕΕΘΑ/Β1 
 
               Η Ένωση Στρατιωτικών Περιφερειακής Ενότητας Ρόδου, σε συνέχεια του (α) 
σχετικού, διαπιστώνει και σύμφωνα με τα (β) και (γ) όμοια, πως το Γενικό Επιτελείο 
Εθνικής Άμυνας με το εκδοθέν έγγραφο του σύμφωνα με το (δ) όμοιο και στην συνέχεια 
με έγγραφα τους σε αυτούσια έκδοση τα Γενικά Επιτελεία ότι, δεν έχουν συμπεριληφθεί 
εσφαλμένως και για ακατανόητους λόγους στις άδειες ειδικού σκοπού οι εξής 
κατηγορίες:  

 

                α. Ευπαθείς Ομάδες (Ελαφράς Υπηρεσίας – Υπηρεσίας Γραφείου). 

                β. Σε όσους έχουν σύζυγο ή τέκνο ή επιμελούνται με δικαστική απόφαση  

                    άτομο Α.ΜΕ.Α. 

                γ. Σε όσους βρίσκονται σε αναρρωτική άδεια που αποδεδειγμένα δεν  

                    μπορούν να εξυπηρετήσουν τα ανήλικα τέκνα τους. 

 

                Ήδη έχει δημιουργηθεί πληθώρα δικαιολογημένων ανησυχιών σε 
συναδέλφους που ευρίσκονται στις παραπάνω κατηγορίες, με αποτέλεσμα να υπάρχει 
έντονος προβληματισμός και να μην μπορούν να κάνουν χρήση την άδεια ειδικού 
σκοπού. Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών «Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ.» στην οποία 
αποστέλλεται το παρόν έγγραφο, παρακαλείται όπως άμεσα ενεργήσει και προωθήσει 
με έγγραφο της προς τους αρμόδιους φορείς για την διόρθωση και αποκατάσταση των 
συγκεκριμένων κατηγοριών. 

 

Με εκτίμηση 
                                                  Για το Διοικητικό Συμβούλιο 

                                        Ο                                              Ο 
                                 Πρόεδρος                            Γεν. Γραμματέας  
         
                       Αντώνιος Καρτσωνάκης           Νικόλαος Αντωνόπουλος 
                           Τηλ: 6951369806                      Τηλ: 6971601974 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

ΕΝΩΣΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΡΟΔΟΥ 
(Ε.Σ.ΠΕ.Ε.Ρ.) 

 
 Νόμιμα αναγνωρισμένο Σωματείο με την υπ΄αριθμ. 189/2016 διάταξη        

 του Ειρηνοδικείου Ρόδου, καταχωρημένο στα βιβλία σωματείων που   

 τηρείται στην Εκουσία Δικαιοδοσία του Μονομελούς Πρωτοδικείου   

 Ρόδου, με αύξοντα αριθμό 2/12-01-2017. 

 ΑΦΜ                             :  997087740  

 ΔΟΥ                              :  ΡΟΔΟΥ  

 ΕΔΡΑ                            :  ΚΛΑΥΔΙΟΥ ΠΕΠΕΡ  5Β, 85100 ΡΟΔΟΣ 

                                          Όπισθεν του Κτιρίου που στεγάζεται το   

                                          Στρατιωτικό Πρατήριο.                  

 E-MAIL                          :  ESPEERK@GMAIL.COM  

 ΤΗΛ ΕΠ/ΝΙΑΣ                : 6951369806, Πρόεδρος 
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