
 

 

Αθήνα, 19-3-2020 

Αρ. Πρωτ.: 3416 

Προς:  Α/ΓΕΕΘΑ-Α/ΓΕΣ- Α/ΓΕΝ-Α/ΓΕΑ 

ΚΟΙΝ: ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΥΠ.ΕΘ.Α- 

Σύλλογοι-μέλη ΠΟΕ/ΥΕΘΑ 

 

ΘΕΜΑ : Μέτρα Προστασίας Έναντι της Διασποράς του Κορωνοϊού COVID-19 

 
 

Κύριοι Αρχηγοί 

1. Με το παρόν έγγραφό μας, μεταφέρουμε την ανησυχία των μελών Συλλόγων μας, 
ειδικά του ΓΕΣ, για το γεγονός ότι, παρότι εδώ και ημέρες εκδόθηκαν εγκύκλιοι -οδηγίες – 
δγές από τους αρμόδιους φορείς που αφορούν στα μέτρα προστασίας κατά της μετάδοσης 
του COVID-19, εντούτοις δεν έχουν σωστά ενημερωθεί και φυσικά δεν έχουν εφαρμοστεί 
από τους υπευθύνους. 

2. Περαιτέρω, με το πρόσχημα ότι οι Διοικήσεις δεν έχουν ενημερωθεί επισήμως και 

υπηρεσιακώς, έχει παρατηρηθεί το φαινόμενο να ενεργούν κατά βούληση και πέραν των 

αυστηρώς καθοριζομένων από το Υπουργείο Υγείας και τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας 

Υγείας, με αποτέλεσμα το προσωπικό να βρίσκεται σε σύγχυση ,αγωνία και σε κίνδυνο της 

υγείας του. 

3. Εφόσον η ενημέρωση πλέον γίνεται πρωτίστως με δημοσιοποίηση όσον το 

δυνατόν περισσοτέρων εγκυκλίων-οδηγιών/κατευθύνσεων, καθώς και με ηλεκτρονική 

αλληλογραφία, παρακαλούμε για την παρέμβασή σας και επίλυση του θέματος, θεωρώντας 

ότι στη δύσκολη περίοδο που διανύουμε πολλές ενέργειες από τους Δκτες των Μονάδων – 

Δντες Υπηρεσιών οφείλονται να θεωρούνται δεδομένες και άμεσες, παρακάμπτοντας τις 

τυπικές διαδικασίες. 

4. Συγκεκριμένα ως προς την εφαρμογή των μέτρων, υπάρχει ελλιπής απολύμανση 

των μέσων μεταφοράς προσωπικού, μη χορήγηση μέσων ατομικής προστασίας (γάντια – 

μάσκες), μη τοποθέτηση αντισηπτικών στα wc και κοινόχρηστους χώρους, συσσώρευση 

προσωπικού στο ΚΨΜ και εστιατόρια . 

5.  Να χορηγηθεί άδεια ειδικού σκοπού ως προληπτικό μέτρο προστασίας σε όλο το 
πολιτικό προσωπικό που ανήκει στις ομάδες υψηλού κινδύνου, όπως αναλυτικά αναφέρεται 
στην πράξη νομοθετικού περιεχομένου. 



 
6. Να χορηγηθούν κανονικές άδειες σε όσους συναδέλφους το επιθυμούν και να μην 

αρνούνται οι διευθύνσεις να τις χορηγήσουν. Επίσης έχει παρατηρηθεί σε κάποιες μονάδες 
το ακριβώς αντίθετο, δηλαδή να αναγκάζουν τους συναδέλφους να παίρνουν κανονική άδεια 
παρά τη θέληση τους. 

 
7.  Στα εργοστάσια όπου εργάζονται πάρα πολλοί υπάλληλοι και ένστολοι, να 

υπάρχουν αυστηροί κανόνες υγιεινής με την σύμφωνη γνώμη του γιατρού ασφαλείας, για να 
αποφευχθεί η διάδοση του ιού. 
 

8. Στις Στρατολογικές Υπηρεσίες, να σταματήσει άμεσα η επαφή με το κοινό και να 
εξυπηρετούνται μόνο με ραντεβού, όσοι δεν μπορούν να εξυπηρετηθούν διαδικτυακά. 

 
9. Στις Στρατιωτικές σχολές – Νοσοκομεία, δημιουργούνται σοβαρά προβλήματα με 

τους συναδέλφους που είναι επιφορτισμένοι με την σίτιση και την καθαριότητα των σχολών -
Νοσοκομείων, καθώς δεν εφαρμόζονται πιστά όσα προβλέπει ο ΕΟΔΥ. 

 
10. Να εφαρμοσθεί το μέτρο της εκ περιτροπής εργασίας ή με προσωπικό ασφαλείας 

όπως αυτό αναφέρεται ρητά στην παράγραφο 7 της ΔΙΔΑΔ/Φ.69/108/οικ.7874  του 
Υπουργείου Εσωτερικών, σε όλες τις Μονάδες - Υπηρεσίες. 

11. Ζητούμε την άμεση πρόσληψη με γρήγορες διαδικασίες  νοσηλευτικού 
προσωπικού στα Στρατιωτικά Νοσοκομεία της χώρας, προκειμένου να αντιμετωπισθούν οι 
επερχόμενες ανάγκες νοσηλείας, του προσωπικού του ΥΠΕΘΑ. 

 

12. Παρακαλούνται τα Σωματεία της Π.Ο.Ε.-ΥΕΘΑ που βρίσκονται εντός των 
εργασιακών χώρων και όχι μόνο , να παρεμβαίνουν με κάθε τρόπο, ώστε σε κάθε Υπηρεσία 
- Μονάδα να εφαρμόζονται πιστά τα παραπάνω. Σε αντίθετη περίπτωση να ενημερώνουν 
άμεσα στην ΠΟΕ ΥΕΘΑ , η οποία με τη σειρά της θα κινηθεί αρμοδίως, όπως ήδη έχει γίνει 
σε αρκετές περιπτώσεις μέχρι σήμερα, προστατεύοντας την υγεία των εργαζομένων στο 
ΥΠΕΘΑ.  
 

 

 

Από την Διοίκηση της ΠΟΕ-ΥΕΘΑ 


