
 

 

 

 
 

 
 
 

 
 
                                           

 
 

            Αρ. Πρωτοκόλλου: 02/2020 

 
 
ΠΡΟΣ: Υπουργό Εθνικής Άμυνας κ. Νικόλαο Παναγιωτόπουλο 

Υφπουργό  Εθνικής Άμυνας κ. Αλκιβιάδη Στεφανή 
Βουλευτές της Διαρκούς Επιτροπής Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών  
Υποθέσεων 
Γενικό Γραμματέα κ. Αντώνιο Οικονόμου 
ΕΓΑ/ΓΕΕΘΑ - ΕΓΑ/ΓΕΣ - ΕΓΑ/ΓΕΝ - ΕΓΑ/ΓΕΑ 

 

ΚΟΙΝ : Διευθυντή Στρατιωτικού Γραφείου κ. ΥΕΘΑ - ΥΦΕΘΑ 

              Νομικό Σύμβουλο κ. ΥΕΘΑ - ΥΦΕΘΑ 
              Στρατιωτικοί συντάκτες 
 

 
ΘΕΜΑ:    Εγκλωβισμένοι λόγω χιονιού στρατιωτικοί στην περιοχή της Πάρνηθας. 
 
 ΣΧΕΤ :    Έγγραφο της ΠΟΜΕΝΣ με αριθμό πρωτ. 07/10-01-2019 
 

      Αξιότιμοι κ.κ. Υπουργοί, Αξιότιμοι κ.κ. Βουλευτές της Διαρκούς 
Επιτροπής Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων, Αξιότιμε κ. Γενικέ 
Γραμματέα, Αξιότιμοι κ.κ. Αρχηγοί, 

 
1. Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών - ΠΟΜΕΝΣ, εκφράζει 

την έντονη ανησυχία της για τον πολυήμερο αποκλεισμό από το χιόνι, δεκάδων 
συναδέλφων μας που υπηρετούν σε Στρατιωτικές Μονάδες στην περιοχή της 
Πάρνηθας.  

 
2. Συγκεκριμένα παραμένουν αποκλεισμένοι από τις 30 Δεκεμβρίου 2019 

συνάδελφοι μας που υπηρετούν: 
 

- Στο 2ο ΑΚΕ της Πολεμικής Αεροπορίας 
- Σε φυλάκιο Διαβιβάσεων του Στρατού Ξηράς και  
- Σε φυλάκιο της ΑΣΔΕΝ του Πολεμικού Ναυτικού. 

 
και όπως ενημερωνόμαστε τα εκχιονιστικά μηχανήματα της Περιφέρειας Αττικής 
έκαναν διάνοιξη της οδού μέχρι την πύλη του 2ου ΑΚΕ, αλλά στην συνέχεια 
αποχώρησαν χωρίς να φτάσουν στην κορυφή όπου και βρίσκεται εγκλωβισμένο, το 
μεγαλύτερο μέρος του προσωπικού. 
 

3.  Οι συνάδελφοι μας παραμένουν ευτυχώς καλά στην υγεία τους και δεν 
αντιμετώπισαν προβλήματα  από καύσιμα και τρόφιμα κατά την διάρκεια του μέχρι 
σήμερα αποκλεισμού τους. Ωστόσο όλες αυτές τις ημέρες δεν υπάρχει ιατρός 

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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υπηρεσίας καθώς και δυνατότητα παροχής ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης ή 
μεταφοράς  προσωπικού με μέσα των Μονάδων αυτών εφόσον απαιτηθεί.  

 
4. Υπενθυμίζουμε ότι η Ομοσπονδία μας με το σχετικό έγγραφο της  

(https://www.pomens.gr/enimerosi/epistoles/572-pomens-akrovatoyn-oi-stratiotikoi-
stis-monades-koryfis), είχε κρούσει έγκαιρα τον κώδωνα του κινδύνου που μπορεί 
να προκύψει, τόσο στην περίπτωση του αποκλεισμού λόγω των έντονων 
χιονοπτώσεων σε συνδυασμό με την καθημερινή ή μη πρόβλεψη, παρουσίας 
 Ιατρού υπηρεσίας, όσο και για τα μέσα μεταφοράς που μεταφέρουν καθημερινά και 
κάτω από αντίξοες πολλές φορές καιρικές συνθήκες, τους συναδέλφους μας στις 
Μονάδες κορυφής.    

 
Αξιότιμοι κ.κ. Υπουργοί, Αξιότιμοι κ.κ. Βουλευτές της Διαρκούς 

Επιτροπής Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων, Αξιότιμε κ. Γενικέ 
Γραμματέα, Αξιότιμοι κ.κ. Αρχηγοί, 

 
5.   Δεν νοείται εν έτει 2020, να παραμένουν εγκλωβισμένοι στρατιωτικοί  σε 

Μονάδες στο κέντρο της Χώρας λίγα μόλις χιλιόμετρα από την Πρωτεύουσα χωρίς 
την παρουσία ιατρού υπηρεσίας. Δεν είναι πρέπον να υπάρχει Μονάδα κορυφής, 
που το μόνο μέσο που διατίθεται για την μετακίνηση των Στρατιωτικών, είναι ένα 
μόνο (!!!) λεωφορείο τύπου HINO του 1990!!!  

 
6.   Καλούμε λοιπόν την Πολιτική και στρατιωτική μας ηγεσία να καταβάλλουν 

κάθε δυνατή προσπάθεια ούτως ώστε να καταστεί δυνατός ο άμεσος 
απεγκλωβισμός των συναδέλφων μας πριν από την έλευση του νέου κύματος 
κακοκαιρίας που αναμένεται τις επόμενες ημέρες. Τους καλούμε παράλληλα να 
λάβουν, όλα εκείνα τα απαραίτητα μέτρα, σε όλες τις Μονάδες και όλως ιδιαιτέρως 
στις Μονάδες κορυφής, ώστε οι συνάδελφοι στρατιωτικοί, που εκτελούν την 
προγραμματισμένη τους 24ωρη υπηρεσία σε δύσκολες καιρικές συνθήκες, να μην 
είναι στην τύχη τους, χωρίς ιατροφαρμακευτική περίθαλψη αν απαιτηθεί. 

 
7.   Χειριστής θέματος, Αντιπρόεδρος Μέριμνας Προσωπικού: Επγός (ΤΣΕ)  

Νικόλαος Παναγιωτίδης, τηλ. 6983 503377. 
 
 

                                                Μετά τιμής 
                                   Για το Διοικητικό Συμβούλιο 
  

Ο Πρόεδρος Ο Γενικός Γραμματέας 
 
 

 

Δημήτριος Ρώτας 
Επγός (ΥΔΚ) 

Γεώργιος Θεοδώρου 
Τχης (ΠΖ) 
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