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 ΕΝΩΣΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 

(Ε.Σ.Π.Ε.Λ.) 
 
 

Νόμιμα αναγνωρισμένο σωματείο με την υπ΄ αριθμ. 58/2016 διάταξη του  
Ειρηνοδικείου Λάρισας, καταχωρημένο στα βιβλία σωματείων του  

Πρωτοδικείου Λάρισας με αύξοντα αριθμό 25 
 

 

Τηλ. 6936158679 &  6977617429 e-mail: espelarisas@gmail.com  

 

 
ΠΡΟΣ :     Α.Δ.Φ Λάρισας 
                 Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ  

 
Αρ. Πρωτ. 231/2020  
Λάρισα, 11 Νοε 2020  

ΚΟΙΝ. :     Δκτή 1ης ΣΤΡΑΤΙΑΣ 
                 Μέλη Ε.Σ.Π.Ε.Λ. 
                 Μ.Μ.Ε 
                                                                   

 

ΘΕΜΑ :    Μέριμνα για το Στρατιωτικό Προσωπικό [Μέτρα Αποφυγής Διασποράς   
του Κορωνοϊού (COVID-19)] 

 
 κ. Αρχηγέ 
 
  1.    Σας αναφέρουμε ότι, στο πλαίσιο λήψης επιπρόσθετων μέτρων για την 
αντιμετώπιση του κινδύνου διασποράς του Κορωνοϊού (COVID-19), το ΓΕΕΘΑ 
εξέδωσε οδηγίες σχετικά με την οργάνωση της ασφαλούς διεξαγωγής κατάταξης 
των οπλιτών θητείας.  
 
  2.  Σύμφωνα με τις οδηγίες αυτές, όσοι στρατεύσιμοι προσέρχονται για 
κατάταξη σε Σημείο Υποδοχής Οπλιτών, θα υποβάλλονται σε γρήγορο έλεγχο 
RAPID TEST COVID-19 και εφόσον υφίσταται θετική διάγνωση, θα κατατάσσονται 
κανονικά και θα παραμένουν σε προκαθορισμένο χώρο, μέχρι και την ίαση τους. 
 
  3.  Προς σ’ αυτή την κατεύθυνση, ως προκαθορισμένος χώρος φιλοξενίας 
– ίασης των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων οπλιτών θητείας του Σ.Ξ με COVID-19 
για την Φρουρά Λάρισας, ορίσθηκε εγκατάσταση που εδρεύει στο 730 ΤΜΧ 
(Αμπελώνα Λάρισας). 
 
  4.  Δεδομένου της κρισιμότητας της κατάστασης, εν μέσω πανδημίας, η 
προαναφερθείσα εγκατάσταση απαιτείται να εξασφαλίζει την απαιτούμενη 
υγειονομική περίθαλψη των κρουσμάτων και η λειτουργία της, να αποτρέπει την 
εξάπλωση του Κορωνοϊού (COVID-19). 
 
  5.  Κατόπιν των παραπάνω και προς αποφυγή παραλείψεων που θα 
θέσουν σε κίνδυνο την υγεία του προσωπικού μας, προτείνεται η εξέταση 
εφαρμογής των παρακάτω μέτρων: 
 
   α. Την διαχείριση των κρουσμάτων, βάση του Πρωτοκόλλου του 
ΕΟΔΥ. 
 
   β. Την οργάνωση διαμονής (κατάκλιση, σίτιση, ελεύθερος χρόνος)  
των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων, θέτοντας κανόνες αποφυγής εξάπλωσης του 
Κορωνοϊού, στο υπόλοιπο προσωπικό του Στρατοπέδου. 
 
   γ. Την οργάνωση της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης – νοσηλείας 
(με την συνδρομή ιατρικού – νοσηλευτικού προσωπικού). 
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   δ. Τον ορισμό του προσωπικού, στο οποίο θα ανατεθεί η εποπτεία 
λειτουργίας στέγασης των ύποπτων κρουσμάτων. 
 
   ε. Διάθεση του απαιτούμενου εξοπλισμού (στολές, μάσκες, γάντια) 
στο προσωπικό που θα επισκέπτεται τα επιβεβαιωμένα κρούσματα. 
 
  6.  Παρακαλούμε για τις ενέργειές σας. 
 
 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο 
 
 

-Ο- 
Πρόεδρος 

 
Πέτρος Μούστος 

Ανχης (ΔΒ) 
6936158679 

-Ο- 
Γεν. Γραμματέας 

 
Απόστολος Θέος 
Εσμίας (ΟΤΕΤΗ) 

6977617429 
     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


