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ΠΡΟΣ : Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ. 
             
ΚΟΙΝ:   Ε.ΣΠ.Ε.ΗΛ.
             
ΘΕΜΑ: Μέτρα Προστασίας Στελεχών από τον Ιο   COVID-19

ΣΧΕΤ:   

1. Σας γνωρίζουμε ότι, μετά τη συνεχή αύξηση των κρουσμάτων του ιου COVID-19
στη χώρα μας, οι ευπαθείς ομάδες στον ιο αντιμετωπίζονται με ιδιαίτερη ευαισθησία από
την Ελληνική Πολιτεία.  Ενδεικτικά αναφέρεται  ότι  ο  Υπουργός Υγείας ζήτησε από τις
ευπαθείς ομάδες να “κάτσουν σπίτι τους” (όπως είπε χαρακτηριστικά) ενώ ο Υπουργός
Εργασίας παρέχει τη δυνατοτητα εργασίας εξ' αποστάσεως (τηλεργασία), χωρίς ωστόσο
να  έχουμε  ενημερωθεί  για  τη  λήψη  αντίστοιχων  μέτρων  από  το  Υπουργείο  Εθνικής
Άμυνας και τα Γενικά Επιτελεία. 

2. Η προστασία της υγείας και της ασφάλειας των εν ενεργεία συναδέλφων που
ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες του ιου  COVID-19,  όπως έχουν προσδιοριστεί επίσημα
από το  ΕΟΔΥ και  την  Ιατρική  κοινότητα,  πρέπει  να  αποτελεί  προτεραιότητα  και  του
Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, λαμβάνοντας υπόψη ότι ο αριθμός τους εκτιμάται ότι είναι
τέτοιος που δεν επηρεάζει την επιχειρησιακή ετοιμότητα και το αξιόμαχο των Μονάδων
των ΕΔ.

3. Κατόπιν των ανωτέρω και λαμβάνοντας υπόψη ότι στην περιφερειακή ενότητα
της Ηλείας έχουν ανιχνευθεί μέχρι σήμερα τα περισσότερα κρούσματα πανελλαδικά  και
υπάρχουν φόβοι εμφάνισης πολλαπλασίων στις μικρές τοπικες κοινωνίας του Νομού,
λόγω της καθυστέρημενης διάγνωσης του ιου, που είχε ως συνέπεια την επαφή των
νοσούντων  με  πολλούς  συμπολίτες  μας  και  πιθανόν  και  με  συναδέλφους  μας,
παρακαλούμε  για τις δικές σας ενέργειες προς το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας για την
άμεση ανακοίνωση μέτρων για το στρατιωτικό προσωπικό των ΕΔ που ανήκουν στις
ευπαθείς ομάδες του ιου COVID-19.

4. Στην κατεύθυνση αυτή και με μόνο γνώμονα την προστασία της υγείας και της
ασφάλειας των συναδέλφων μας, των οποίων δυνητικά απειλείται ακόμα και η ζωή τους
εφόσον νοσήσουν από τον ιο  COVID-19, εισηγούμαστε τη χορήγηση ειδικής άδειας 14
ημερών, ανεξαρτήτως αν έχουν έρθει  σε επαφή με ύποπτο στον ιο κρούσμα και  την
παροχή στη συνέχεια δυνατότητας εργασίας εξ'  αποστάσεως μέχρι  τον περιορισμό –
εξαλειψη των κρουσμάτων στους πληγέντες Νομούς, ένα χρονικό διάστημα που όπως
ανέφερε σημερα και ο Πρωθυπουργός της χώρας εκτιμάται σε 6-8 εβδομάδες.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Σ.Π.Ε.ΗΛ.
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