
                          Αρ. Πρωτ. 3/2020
Ανδραβίδα, 24 Μαρτίου 2020

ΠΡΟΣ : Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ. 
             
ΚΟΙΝ:   Ε.ΣΠ.Ε.ΗΛ.
             
ΘΕΜΑ: Επικαιροποίηση μέτρων προστασίας στελεχών ΕΔ από τον ιό   COVID   -19

ΣΧΕΤ:   α. Έγγραφο Ε.Σ.Π.Ε.ΗΛ με αριθμ. πρωτ. 2/10-3-2020
             β. Φ.400/90/192311/Σ.1849/11 Μαρ 20/ΓΕΕΘΑ/Β1

           γ. ΦΕΚ 64/Α/14-3-2020 ΠΝΠ
           δ. ΦΕΚ 928/Β/18-03-2020 ΚΥΑ 

             ε. ΦΕΚ 956/B/21-03-2020 ΚΥΑ

1.  Σε  συνέχεια  του  (α)  σχετικού  μας  εγγράφου,  σχετικά  με  τη  λήψη  μέτρων
προστασίας των συναδέλφων που ανηκουν στις ευπαθείς ομάδες του ιού  COVID-19,
και  λαμβάνοντας υπόψη ότι  την εξάπλωση του ιού στη χώρα μας και  τα μέτρα που
ελήφθησαν  από  τους  αρμόδιους  φορείς  της  Πολιτείας  για  την  πρόληψη  και  την
προστασία  των  πολιτών,  η  Ε.Σ.Π.Ε.ΗΛ.  θεωρεί  ότι  απαιτείται  η  επανεξέταση  των
μέτρων  που  έχουν  ανακοινωθεί  μέχρι  σήμερα  και  η  λήψη  επιπλέον  που  να
ανταποκρίνονται στην καθημερινή πραγματικότητα των στελεχών των Ε.Δ, όπως έχει
διαμορφωθεί μέχρι σήμερα.

2. Ενδεικτικά αναφέρονται:

    α. Η επέκταση της άδειας ειδικού σκοπού σε άτομα που ανήκουν στις ευπαθείς
ομάδες του ιού COVID-19, σύμφωνα με τα (γ) και (δ) σχετικά, χωρίς ωστόσο να έχουμε
ενημερωθεί  για  τη  λήψη  αντίστοιχου  μέτρου  από  το  Υπουργείο  Εθνικής  Άμυνας
(ΥΠΕΘΑ) και τα Γενικά Επιτελεία (Γ.Ε.).

    β. Η αναστολή λειτουργίας των βρεφονηπιακών σταθµών και η απαγόρευση της
εκπαιδευτικής λειτουργίας όλων των εκπαιδευτικών δοµών μέχρι τις 10/4 σύμφωνα με
την (ε) σχετικη ΚΥΑ. 

3.  Κατόπιν των ανωτέρω  εισηγούμαστε  την  εκδήλωση ενεργειών σας  προς το
ΥΠΕΘΑ και τα Γ.Ε. ωστε να ανακοινωθεί άμεσα η λήψη των κατωτέρω μέτρων:

   α.  Xορήγηση άδειας ειδικού σκοπού, σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στα (δ)
και (ε) σχετικά για το στρατιωτικό προσωπικό που ανήκει στις ευπαθείς ομάδες του ιού
COVID-19. 

   β.  Xορήγηση επιπλέον άδειας ειδικού σκοπού, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις
του (β) σχετικού, για την εξυπηρέτηση των γονέων λόγω της αναστολής λειτουργίας των
βρεφονηπιακών σταθµών και  της  απαγόρευσης της  εκπαιδευτικής  λειτουργίας  όλων
των εκπαιδευτικών δοµών μέχρι τις 10/4. λαμβάνοντας ωστόσο υπόψη την αναστολή
λειτουργίας επιπλέον επιχειρήσεων μέχρι σήμερα. Επισημαίνεται ότι με το (β) σχετικό
χορηγήθηκε  άδεια  ειδικού  σκοπού  δεκατεσσάρων  (14)  ημερών,  λόγω  της  αρχικής
αναστολής λειτουργίας των βρεφονηπιακών σταθµών και των εκπαιδευτικών δομών για
δεκατέσσερις (14) ημέρες, η οποία όμως δεν καλύπτει το χρονικό διάστημα μέχρι 10/4.
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4. Πέραν των ανωτέρω και κατόπιν της οδηγίας του (β) σχετικού για λειτουργία των
Γ.Ε. με το ελάχιστο δυνατό προσωπικό και σε ποσοστό που δεν θα είναι χαμηλότερο
από  το  50%  της  υπηρετούσας  δύναμης  και  ενόψει  της  επερχόμενης  εορταστικής
περιόδου του Πάσχα και της φημολογίας περί μη χορήγησης εορταστικών αδειών, η
Ε.Σ.Π.Ε.ΗΛ. θεωρεί ότι θα πρέπει να διασφαλιστεί για το προσεχές χρονικό διάστημα η
υγεία του προσωπικού (τόσο από τον ιό COVID-19, όσο και η ψυχολογική κόπωση από
τα μέτρα  περιορισμού  του  για  μεγάλο  χρονικό  διάστημα)  αλλά και  η  επιχειρησιακή
λειτουργία των Μονάδων από πιθανά κρούσματα του ιού.

5.  Στην  κατεύθυνση  αυτή  εκτιμούμε  οτι  η  συνεργασία  με  την  Πολιτική  και
Στρατιωτική Ηγεσία θα επιφέρει τη βέλτιστη λύση και ως εκ τούτου προτείνουμε την
υποβολή πρότασης από την Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ. προς το ΥΠΕΘΑ και τα Γ.Ε. για αναστολή των
αδειών του προσωπικού των Ε.Δ. (πλην των αδειών ειδικού σκοπού) και την κατανομή
του  συνόλου  του  προσωπικού  (συμπεριλαμβανομένου  και  όσων  δικαιούνται  άδειες
ειδικού σκοπού) σε δυο (2) ομάδες για το χρονικό διάστημα από 31/3 έως και 26/4, οι
οποίες  θα  απουσιάζουν  εκ  περιτροπής  για  χρονικό  διάστημα  δεκατεσσάρων  (14)
ημερών (με άδεια τύπου “εορταστικής” όσοι δεν δικαιούνται ήδη θεσμοθετημένη άδεια
ειδικού σκοπού).  Η υπόψη κατανομή του προσωπικού εκτιμάται  ότι  θα εξασφαλίσει
τόσο την ελάχιστη αποδεκτή στελέχωση των Μονάδων (σε ποσοστό 50%) όσο και την
διατήρηση της επιχειρησιακής τους ετοιμότητας για το προσεχές κρίσιμο διάστημα για
την εξάπλωση του ιού. Κι αυτό γιατί το 50% της δύναμης του προσωπικού θα είναι σε
μια  άτυπη “καραντίνα”  δεκατεσσάρων (14)  ημερών εκτός  εργασίας,  προστατευμένο
από την επαφή με τον ιό (λόγω των μέτρων περιορισμού) ενώ το διάστημα αυτό είναι
επαρκές, σύμφωνα με τους ειδικούς, για την εμφάνιση τυχόν κρουσμάτων του ιού στο
προσωπικό που προσέρχεται στην εργασία του, αφενός καθιστώντας πιο εύκολη την
ιχνηλάτηση των επαφών και  αφετέρου διατηρώντας “εφεδρεία”  προσωπικού για την
αντικατάσταση  τυχόν  νοσούντων  και  συναδέλφων  που  θα  τεθούν  υποχρεωτικά  σε
καραντίνα από τον ΕΟΔΥ.

6. Ο περιορισμός της διάδοσης του ιού εντός των Ε.Δ. και η προστασία της υγείας
και της ασφάλειας του συνόλου του προσωπικού από τον ιό COVID-19 αποτελεί υψηλή
προτεραιότητα και για το ΥΠΕΘΑ, όπως αποδείχθηκε με την άμεση έκδοση των (β)
σχετικού εγγράφου από το ΓΕΕΘΑ και τις συνακόλουθες οδηγίες των Γ.Ε.,  ωστόσο,
καθώς  τα  δεδομένα  που  αφορούν  στην  εξάπλωση  του  ιού  αλλάζουν  καθημερινά,
απαιτείται  η  επαγρύπνηση  των  εμπλεκόμενων  Υπηρεσιών  και  η  συνεχής
επικαιροποίηση  των  ισχυόντων  μέτρων  ή  έκδοση  νέων  ώστε  να  υλοποιούνται  οι
οδηγίες των ειδικών και εντός του χώρου των ΕΔ. 

7. Τέλος επισημαίνεται ξεκάθαρα ότι στη σημερινή δύσκολη χρονική συγκυρία τόσο
για τη χώρα μας και το ανθρώπινο δυναμικό όσο και για τις Ένοπλες Δυνάμεις που
οφείλουν να εξακολουθούν να επιτελούν αδιάκοπα, με ακούραστα και με αυταπάρνηση
την  αποστολή  τους,  η  Ε.Σ.Π.Ε.ΗΛ.  πορεύεται  με  σοβαρότητα  και  υπευθυνότητα
καταθέτοντας προτάσεις με γνώμονα τη διατήρηση της επιχειρησιακής ετοιμότητας των
Μονάδων των Ε.Δ. και του αξιόμαχου του προσωπικού.

8. Παρακαλούμε όπως μας ενημέρωσετε για τις τυχόν ενέργειές σας.

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

Ο Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας

Μπέκας Γεώργιος
κιν. 6983514190

Μητρούλιας Παναγιώτης
κιν. 6983501401
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