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ΕΝΩΣΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

 

Νόμιμα αναγνωρισμένο σωματείο με την υπ΄ αριθμ. 188Σ/9-11-2016 διάταξη του  
Ειρηνοδικείου Θεσσαλονίκης Α.Μ.:10118 

ΑΦΜ: 996994840 ΔΟΥ : Δ’ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 
Διεύθυνση Αλληλογραφίας : ΣΤΡΔΟ “ΜΑΚΕΔΟΝΟΜΑΧΟΥ ΚΩΤΤΑ” Παλιό 424 

Γ. Λαμπράκη 3 ΤΚ.54621 Θεσσαλονίκη 
             

 Πρόεδρος : 6985075297 , Γ.Γραμματέας: 6972070456 
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: espeeth2016@gmail.com 

Ιστοσελίδα : https://www.espeeth.pomens.gr 
 

 

 
 
Προς: Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ.                                                  Θεσσαλονίκη 01 Δεκ 2021 
                                                                                 Α.Π.:  76/2021 
 
Κοιν : Βουλευτές Θεσσαλονίκης 
                                                      
ΘΕΜΑ: Άρση αναστολής καθηκόντων Υγειονομικού προσωπικού.   

 
ΣΧΕΤ: α. Φ.400/15.348839/Σ.6258/30  Αυγ.21/ΓΕΕΘΑ/Β1 

         β. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/182/οικ.17896/ 20/09/2  
        γ. Φ.400/396/851532/Σ.7654/02 Οκτ 21/ΓΕΣ/Β ΚΛ/Β1 
 
 

1. Η Ε.Σ.ΠΕ.Ε Θεσσαλονίκης, αφουγκραζόμενη πλειοψηφία μελών που έχει 
επέλθει σε αναστολή καθηκόντων σύμφωνα με το (α) σχετικό, αναφέρει ότι 
υπάρχουν συνάδελφοι μας που έχουν εμβολιαστεί η νοσήσει και έχουν κάνει 
όλες τις απαραίτητες ενέργειες σύμφωνα με το (γ) σχετικό για να τους γίνει 
άρση της αναστολής, αλλά αυτό δεν έχει καταστεί δυνατό ενώ έχει περάσει 
εύλογο χρονικό διάστημα. 

 
     2. Οι οδηγίες που έχουν δοθεί με το (β) σχετικό ότι σύμφωνα με τα σημεία 4 

και  5 της παρ. 1 του άρθρου 1 της αριθ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 55400/12-9-2021 (ΦΕΚ 
Β΄ 4206) ΚΥΑ αναφέρει για το προσωπικό που έχει τεθεί ή τίθεται σε αναστολή 
άσκησης των καθηκόντων του και κατά τη διάρκεια του χρονικού διαστήματος 
αυτού νοσεί από κορονοϊό Covid-19, ισχύουν τα εξής: 

 
¨ Ο εργαστηριακός μοριακός έλεγχος (PCR) του συμπτωματικού 
εργαζόμενου να γίνεται σε δημόσια δομή. 
Σε περίπτωση που ο πρώτος εργαστηριακός έλεγχος έχει γίνει σε ιδιωτική 
δομή θα επιβεβαιώνεται εντός εικοσιτετράωρου (24) σε δημόσια δομή υγείας. 
Δεν επιτρέπεται η προσκόμιση εκ των προτέρων ληφθέντος δείγματος και η 
δειγματοληψία διενεργείται εντός της δημόσιας δομής με παρουσία 
περισσότερων του ενός (1) ατόμων με αρμοδιότητα δειγματοληψίας.  
Στην περίπτωση αυτή και, εφόσον έχουν τηρηθεί τα ανωτέρω, η αναστολή 
άσκησης καθηκόντων αίρεται με απόφαση του φορέα από την ημερομηνία 
καταχώρισης του κρούσματος στο μητρώο ασθενών. Ως εκ τούτου η 
αναστολή άσκησης καθηκόντων δύναται να αρθεί μόνο μετά την ημερομηνία 
αυτή και εφόσον έχουν τηρηθεί τα ανωτέρω ως προς τη διαδικασία 
διάγνωσης της νόσησης.¨ 



 
  3. Παρακαλούμε να εξετάσετε κατά πόσο είναι ορθό το αίτημα μας και να 
προβείτε άμεσα στην επίλυση του. Διότι δεν είναι σωστό ηθικό και δίκαιο 
συνάδελφοι μας που ενώ έχουν ανταπεξέλθει στις διαταγές και στις οδηγίες, 
έπειτα από εμβολιασμό η νόσηση από COVID-19 να υπάρχει καθυστέρηση που 
υπερβαίνει τον 1 μηνά  .Είμαστε σίγουροι ότι στο δίκαιο αίτημα μας θα 
καταβάλετε κάθε δυνατή προσπάθεια να επιλυθεί άμεσα 

 
  4. Εισηγητής Θέματος  Αντιπρόσωπος ΕΣΠΕΕ Θεσσαλονίκης ΕΠ.ΟΠ Λχίας 
(ΥΓ) Ζουρλαδάνη Αθανασία τηλ 6937111192. 

 
   5. Χείριστες Θέματος : Προέδρος Ε.Σ.ΠΕ.Ε.Θ. Επχίας(ΠΒ) Σαρρής Αθανάσιος 
6985075297 , Γ. Γραμματέας Ε.Σ.ΠΕ.Ε.Θ. Αλχίας (ΤΘ) Στάικος Δημήτριος 
6972070456. 

                                       
      6. Παρακαλούμε την Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών 

(Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ.) και τους Βουλευτές Θεσσαλονίκης όπου κοινοποιείται το παρόν 
έγγραφο όπως προβούν στην κατά την κρίση τους  ενέργειες. 

 
  
 

 
Για το 

Διοικητικό Συμβούλιο 
 

                  -Ο-                                                                                            -Ο- 
             Πρόεδρος                                                                        Γενικός Γραμματέας 
 

 
 
     Αθανάσιος Σαρρής                                                                Στάικος Δημήτριος 
     ΕΠΟΠ Επχίας(ΠΒ)                   ΕΜΘ Αλχίας(ΤΘ) 


