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Φ.440/31/506825 
Σ. 2354 
Αθήνα, 20 Μαρ 20 
 

ΘΕΜΑ: Μέριμνα για το Προσωπικό (Μέτρα Προστασίας Κατά της Μετάδοσης 
  του COVID-19) 
 
ΣΧΕΤ. : α. ΦΕΚ Β΄ 783/10-3-2020 ΚΥΑ 
  β. ΦΕΚ Α΄ 55/11-3-2020 ΠΝΠ 
  γ. ΦΕΚ Α΄ 64/14-3-2020 ΠΝΠ 
  δ. ΦΕΚ Β΄ 928/18-3-2020 ΚΥΑ 
  ε. Φ.400/90/192311/Σ.1849/11 Μαρ 20/ΓΕΕΘΑ/Β1 
  στ. Φ.440/25/505504/Σ.2162/12 Μαρ 20/ΓΕΣ/Β1/4γ 
  ζ. Φ.400/93/192623/Σ.1895/13 Μαρ 20/ΓΕΕΘΑ/Β1 
  η. Φ.440/30/505998/Σ.2191/16 Μαρ 20/ΓΕΣ/Β1/4γ 
  θ. ΥΣ 1134/18 Μαρ 20/ΓΕΣ/ΕΓΑ 
  ι. Φ.400/95/193123/Σ.1978/19 Μαρ 20/ΓΕΕΘΑ/Β1 
  ια. ΥΣ 1163/20 Μαρ 20/ΓΕΣ/ΕΓΑ 
 
 1. Σας γνωρίζουμε, σε συνέχεια των (στ) και (η) σχετικών και κατόπιν των 
(δ), (ζ) και (ι) ομοίων, που αφορούν στη λήψη μέτρων για την προστασία από τη 
μετάδοση του κορονοϊού (COVID-19) και προκειμένου να αποφευχθεί η μετάδοση 
της νόσου όσο το δυνατόν περισσότερο, τα παρακάτω: 
 
  α. Σε ό,τι αφορά στις ευπαθείς ομάδες προσωπικού: 
 
    (1) Τα μέτρα μέριμνας και η ειδική άδεια απουσίας αναγράφονται 
στο άρθρο 25 του (γ) σχετικού. 
 
    (2) Βάσει του (δ) ομοίου που εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση του 
άρθρου 25 του (γ) σχετικού, ως δικαιούχοι της ως άνω ειδικής άδειας ορίζονται: 
 
     (α) Καρκινοπαθείς οι οποίοι υποβάλλονται σε χημειοθεραπείες 
ή έχουν υποβληθεί σε μεταμόσχευση ή τελούν υπό ενεργό ακτινοθεραπεία ή 
ανοσοθεραπεία. 
 
     (β) Άτομα με βαριά καρδιοπάθεια. 
 
     (γ) Άτομα με βαριά πνευμονοπάθεια. 
 
     (δ) Άτομα με αρρύθμιστο σακχαρώδη διαβήτη. 
 
    (3) Στις ανωτέρω ευπαθείς ομάδες και εφόσον δεν απουσιάζουν 
ήδη από την υπηρεσία λόγω των έκτακτων μέτρων αποφυγής της διασποράς του 
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κορονοϊού, χορηγείται υποχρεωτικά ειδική άδεια, σύμφωνα με τους όρους και τις 
προϋποθέσεις του άρθρου 25 του (γ) ομοίου. 
 
    (4) Επισημαίνεται ότι η ανωτέρω ειδική άδεια διακρίνεται από την 
άδεια ειδικού σκοπού του (β) σχετικού, η οποία χορηγείται σε γονείς για την 
φροντίδα των τέκνων λόγω της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας του 
συνόλου των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, δυνάμει των διατάξεων του (α) ομοίου. 
 
  β. Σε ό,τι αφορά στη στελέχωση / λειτουργία των Μονάδων – 
Υπηρεσιών, κατά την κρίση των Δκτών / Δντων να είναι η ελάχιστη δυνατή και όχι 
κάτω από το 50% της υπηρετούσας δύναμης, συμπεριλαμβανομένου και του 
προσωπικού που θα απουσιάζει με άδεια ειδικού σκοπού ως (β) σχετικό και του 
προσωπικού που ανήκει σε ευπαθείς ομάδες, όπως αναλύεται παραπάνω. 
 
 2. Επιπλέον, για την αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών της 
εμφάνισης του κορονοϊού και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του, 
καθορίζονται τα ακόλουθα: 
 
  α. Να ανασταλεί κάθε εκπαιδευτική δραστηριότητα – άσκηση, για το 
επόμενο χρονικό διάστημα και μέχρι νεοτέρας, των ΜΔ – ΜΣ – Συγκροτημάτων – 
Σχηματισμών – Μονάδων. 
 
  β. Να γίνεται αερισμός των χώρων διαβίωσης του στρατιωτικού 
προσωπικού με ταυτόχρονη αποφυγή συγχρωτισμού εντός των θαλάμων με 
αραίωση των κρεβατιών, ώστε να εξασφαλίζεται η αυστηρή τήρηση των κανόνων 
που έχουν δοθεί από τις υγειονομικές υπηρεσίες σχετικά με τις αποστάσεις μεταξύ 
των διαβιούντων. Να εξετασθεί η αξιοποίηση ανενεργών υποδομών διαβίωσης 
προσωπικού. 
 
  γ. Να γίνεται περιοδική απολύμανση του συνόλου των εγκαταστάσεων 
διαμονής – εστίασης, καθώς και των υπηρεσιακών μεταφορικών μέσων. 
 
  δ. Να λειτουργούν οι γραμμές παραγωγής των Στρατιωτικών 
Εργοστασίων, καθώς και των λοιπών συναφών Μονάδων ΔΜ, με το λιγότερο 
δυνατόν προσωπικό. 
 
  ε. Να γίνει αναστολή, στο μέτρο του δυνατού, των πάσης φύσης 
συγκεντρώσεων – ενημερώσεων. Σε κάθε περίπτωση, οι παρευρισκόμενοι να μην 
υπερβαίνουν τον αριθμό των 10 ατόμων. 
 
  στ. Να καθορισθεί συγκεκριμένο ιατρικό προσωπικό ανά Σχηματισμό, 
το οποίο να επιλαμβάνεται – παρακολουθεί – συντονίζει το σύνολο των θεμάτων 
υγειονομικής φύσης για την αντιμετώπιση του κορονοϊού. 
 
  ζ. Να γίνεται συχνή θερμομέτρηση του απασχολούμενου προσωπικού 
και να λαμβάνονται, σε περίπτωση εμφάνισης ύποπτου περιστατικού, όλες οι 
προβλεπόμενες ενέργειες, σύμφωνα με τις οδηγίες του Υπουργείου Υγείας, του 
ΕΟΔΥ και των εκδοθέντων σχετικών Δγών της Στρατιωτικής Υπηρεσίας. 
 
  η. Να υλοποιούνται αποκλειστικά και μόνο οι απαραίτητες και 
ανελαστικές υπηρεσιακές κινήσεις και σε τέτοιο αριθμό δρομολογίων, ώστε να 
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αποφεύγεται δραστικά ο συγχρωτισμός του προσωπικού εντός των στρατιωτικών 
οχημάτων. 
 
  θ. Να εξασφαλιστούν τα απαραίτητα είδη ατομικής υγιεινής και 
πρόληψης (αντισηπτικό υγρό, μάσκες, γάντια κ.λπ.) και να χορηγηθούν στο 
σύνολο του προσωπικού. Απαιτούμενες πιστώσεις θα διατεθούν κατόπιν 
υποβολής σχετικού αιτήματος. 
 
  ι. Να ληφθεί, με μέριμνα των Δκσεων κάθε κλιμακίου οποιοδήποτε 
επιπρόσθετο διοικητικό μέτρο (επιπλέον άδειες, εφαρμογή κυλιόμενου 
προγράμματος κ.λπ.), στο πλαίσιο της πρόληψης της διασποράς του κορονοϊού 
και αντιμετώπισης της νόσου. 
 
  ια. Να απομακρυνθεί το σύνολο των τραπεζοκαθισμάτων από τα ΚΨΜ 
των Μονάδων, τα οποία να συνεχίσουν τη λειτουργία του με τη διαδικασία του 
«take away». 
 
  ιβ. Να εξετασθεί, κατά τις επικείμενες τελετές ορκωμοσίας Ν/Σ, η 
πραγματοποίησή τους τμηματικά προς αποφυγή συνάθροισης των οπλιτών σε 
εξωτερικούς χώρους. 
 
 3. Εφιστάται η προσοχή του συνόλου του υπηρετούντος προσωπικού, για 
την πιστή τήρηση των καθοριζομένων στο παρόν. Αποτελεί πρώτιστο μέλημα και 
στοίχημα της Υπηρεσίας η λήψη όλων των ενδεδειγμένων και επιβεβλημένων 
μέτρων για την αντιμετώπιση της επιδημίας του νέου κορονοϊού COVID-19 και η 
προστασία του συνόλου του υπηρετούντος στρατιωτικού και πολιτικού 
προσωπικού της. 
 
 4. Παρακαλούμε για τις ενέργειές σας. 
 
 
 
  
  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


