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ΠΡΟΣ: 
 
ΚΟΙΝ : 

Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών - Π.ΟΜ.Ε.Ν.Σ. 
 
Μέλη της Ε.Σ.ΠΕ.Α.Μ/Θ 

  
ΘΕΜΑ: Μίσθωση Ξενοδοχειακών Μονάδων για Προστασία από τον COVID-19  
 (Κορονοιό) των Στελεχών των ΕΔ σε Έβρο και Νησιά του Αιγαίου. 

ΣΧΕΤ :  
 

1. Η Ένωση Στρατιωτικών Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 
(ΕΣΠΕΑΜ/Θ), λαμβάνοντας υπόψη την αύξηση των κρουσμάτων του ιού COVID-19 
(κορωνοϊού) στη χώρας μας καθώς και την επιβεβαίωση κρουσμάτων σε 
στρατιωτικούς της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, προτείνει την 
λήψη νέων μέτρων για την προστασία των στελεχών μας που μετακινήθηκαν από 
Μονάδες του εσωτερικού της Χώρας στο Νομό Έβρου και τα νησιά του Αιγαίου, για 
ενίσχυση στη φύλαξη των συνόρων μας, τα οποία φιλοξενούνται σήμερα σε χώρους 
εντός Μονάδων του Δ΄ΣΣ, σε θαλάμους των 20 - 30 ή και περισσοτέρων ατόμων.   

 
2. Συγκεκριμένα και κατόπιν των σχετικών αποφάσεων της Κυβέρνησης για 

την απαγόρευση των δημοσίων συναθροίσεων με συμμετοχή δέκα (10) ή 
περισσότερων ατόμων κ αθώς κ αι  της αναστολής λ ειτουργίας  των Ξενοδοχείων 
12μηνης λειτουργίας που δεν έχουν πελάτες ενώ όσα έχουν πελάτες παρατείνεται 
κατά μια εβδομάδα η αναστολή της λειτουργίας τους, ώστε οι πελάτες τους να 
μπορέσουν να βρουν εναλλακτικές λύσεις, με εξαίρεση μεταξύ άλλων όσα 
Ξενοδοχεία θα εξυπηρετούν τις Ένοπλες Δυνάμεις και τα Σώματα Ασφαλείας 
προτείνει:  

την ΑΜΕΣΗ μίσθωση όσων  ξενοδοχειακών Μονάδων κριθούν 
απαραίτητες στην περιοχή του Νομού Έβρου και τα Νησιά του Αιγαίου (οι 
οποίες και θα επιδοτηθούν από το Κράτος) προκειμένου να διατεθούν για τις 
ανάγκες στρατωνισμού των συναδέλφων μας στρατιωτικών, προς 
αποσυμφόρηση τους από τις Μονάδες αυξημένης επιχειρησιακής 
ετοιμότητας, για αποφυγή κρούσματος και μετάδοσης του ιού.  
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Νόμιμα αναγνωρισμένη ένωση με την υπ’ αριθμ. 48/2017 διαταγή του 
ΕιρηνοδικείουΔράμας. 
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