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Έ ν ω ζ η   η ρ α η ι ω η ι κ ώ ν  Π ε ρ ι θ ε ρ ε ι α κ ή ς  Ε ν ό η η η α ς  Ρ ό δ ο σ  ( Ε .  . Π Ε . Ε . Ρ . )  

ΑΜΕΟ 
 
ΠΡΟ:  Π.ΟΜ.ΔΝ..                                                              Αξ. Πξση.:90/42Φ.Γ/2020 
                                                                                               Ρόδος, 23 Μαρτίοσ 2020 
ΚΟΙΝ.:  Μέιε ΔΠΔΔΡ 
               
ΘΕΜΑ:  Μέηξα πξνζηαζίαο ηεο Τγείαο ηνπ πξνζσπηθνύ από γηα θνξσλντό Covid-19 
 
               αο ελεκεξώλνπκε όηη, ζε ζεκεξηλή ζπλέληεπμε ηνπ ν θνο ΤΔΘΑ, δήισζε 
ζηνλ ηειενπηηθό ζηαζκό Αλη1 θαη ζηελ εθπνκπή «Καιεκέξα Διιάδα», κεηαμύ άιισλ 
όηη, εμεηάδεηαη ην ελδερόκελν αθύξσζεο ησλ ενξηαζηηθώλ γθξνππ Πάζρα, ρσξίο όκσο 
λα δηεπθξηλίδεη αλ αθνξά ην ζύλνιν ηνπ ζηξαηησηηθνύ πξνζσπηθνύ ή κνλάρα ην έθεδξν 
πξνζσπηθό. 

  

              Σν ζσκαηείν καο ζην ελδερόκελν ηεο θαζνιηθήο αθύξσζεο ηεο ζπγθξηκέλεο 
άδεηαο γηα ην ζύλνιν ηνπ ζηξαηησηηθνύ πξνζσπηθνύ, προτείνει θαη κε ζθνπό ηελ 
απνζπκθόξεζε ησλ ζηξαηνπέδσλ, λα ρνξεγεζεί 15λζήκεξε ειδική άδεια πέραν των 
προβλεπόμενων γηα ην ζύλνιν ηνπ Μόληκνπ Πξνζσπηθνύ ζε δύν (02) πεξηόδνπο 
κέζα ζην κήλα Απξίιην, ρσξίο κεηαθίλεζε θαη κε απνθιεηζηηθή δηακνλή ζηελ νηθεία ηνπο 
εληόο ηεο θξνπξάο πνπ ππεξεηνύλ. 

  

              Δπίζεο, ζαο ελεκεξώλνπκε πσο ζηηο εππαζείο νκάδεο όπσο απηέο έρνπλ 
αλαθνηλσζεί ζύκθσλα κε ην ΦΔΚ Β΄928/18-03-2020 ΚΤΑ, δελ ζπκπεξηιακβάλνληαη θαη 
νη ζύδπγνη - πξνζηάηεο απηώλ, παξάδεηγκα, θάπνηνο πνπ ππεξεηεί ζηηο έλνπιεο 
δπλάκεηο θαη έρεη ζύδπγν πνπ αλήθεη ζηηο θαηεγνξίεο ησλ εππαζώλ νκάδσλ θαη ε νπνία 
έρεη ιάβεη ηελ εηδηθή άδεηα γηα ηελ πξνζηαζία ηεο, ν ζύδπγνο ηεο δελ κπνξεί λα ιάβεη 
ηελ εηδηθή άδεηα ζύκθσλα κε ηα ηζρύνληα κε απνηέιεζκα λα ππάξρεη άκεζνο θίλδπλνο 
θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο εξγαζίαο ηνπ λα γίλεη δπλεηηθόο θνξέαο ηνπ ηνύ θαη λα ηνλ 
κεηαθέξεη ζηελ ζύδπγν ηνπ.  

 

              Γηα ηνλ ιόγν απηό, ζαο επηζεκαίλνπκε ηελ θξηζηκόηεηα ηεο θαηάζηαζεο θαη ζα 
πξέπεη λα ελεκεξώζνπκε ην Τπνπξγείν Δζσηεξηθώλ θαη θαη’ επέθηαζε ην δηθό καο 
Τπνπξγείν, ώζηε λα ιεθζνύλ άκεζα κέηξα θαη λα ζπκπεξηιεθζνύλ θαη νη ζύδπγνη ησλ 
παξαπάλσ εππαζώλ νκάδσλ ζηελ ιήςε ηεο εηδηθήο άδεηαο.   

  

                                                           Με εθηίκεζε 

                                                  Για το Διοικητικό σμβούλιο 
                                        Ο                                              Ο 
                                 Πξόεδξνο                            Γελ. Γξακκαηέαο  
         
                       Αληώληνο Καξηζσλάθεο           Νηθόιανο Αλησλόπνπινο 
                           Σει: 6951369806                      Σει: 6971601974 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

ΕΝΩΗ ΣΡΑΣΙΩΣΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΡΟΔΟΤ 
(Ε..ΠΕ.Ε.Ρ.) 

 
 Νόκηκα αλαγλσξηζκέλν σκαηείν κε ηελ ππ΄αξηζκ. 189/2016 δηάηαμε        

 ηνπ Δηξελνδηθείνπ Ρόδνπ, θαηαρσξεκέλν ζηα βηβιία ζσκαηείσλ πνπ   

 ηεξείηαη ζηελ Δθνπζία Γηθαηνδνζία ηνπ Μνλνκεινύο Πξσηνδηθείνπ   

 Ρόδνπ, κε αύμνληα αξηζκό 2/12-01-2017. 

 ΑΦΜ                             :  997087740  

 ΔΟΤ                              :  ΡΟΓΟΤ  

 ΕΔΡΑ                            :  ΚΛΑΤΓΙΟΤ ΠΔΠΔΡ  5Β, 85100 ΡΟΓΟ 

                                          Όπηζζελ ηνπ Κηηξίνπ πνπ ζηεγάδεηαη ην   

                                          ηξαηησηηθό Πξαηήξην.                  

 E-MAIL                          :  ESPEERK@GMAIL.COM  

 ΣΗΛ ΕΠ/ΝΙΑ                : 6951369806, Πξόεδξνο 
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