
 

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΝΩΣΕΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ 
(Π.Ο.Ε.Σ.) 

 

 

Νόμιμα αναγνωρισμένη συνδικαλιστική Ομοσπονδία με την υπ΄ αριθμ. 4/2019 διαταγή του Ειρηνοδικείου Λαυρίου, 
 καταχωρημένη στα βιβλία Ομοσπονδιών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αύξοντα αριθμό 860  

 

Φειδίου 10, ΤΚ 10678, Αθήνα, Τηλ: 2168004777, FAX: 2168004778 
 

ηλεκτρονική διεύθυνση: www.poes.gr              e-mail: info@poes.gr 

 
ΠΡΟΣ :         Αρ. πρωτ. 486  
  Πίνακας Αποδεκτών    Αθήνα, 29 Μαρτίου 2020 
 
ΚΟΙΝ :  

 
ΘΕΜΑ : Διοικητική Μέριμνα (Ελεύθερη Μετακίνηση Στρατιωτικών) 

 
ΣΧΕΤ : Υπ΄ αριθμ. πρωτ. 14/2020 Ε.Σ.ΠΕ.Ε.Ν.Π.Α. 
 
  Αγαπητοί κύριοι/ες. 
 
  Με αφορμή την προσπάθεια που καταβάλλουμε όλοι οι πολίτες της Χώρας 
μας, προκειμένου να αποφύγουμε τη διασπορά του κορωνοϊού, εφαρμόζουμε, 
ατομικά και συλλογικά, κατάλληλα μέτρα, ένα εκ των οποίων είναι και η μείωση 
μετακίνησης των προσώπων με τα μέσα μαζικής μεταφοράς. 
 
  Στην προσπάθεια αυτή δεν ελλείπουν και οι Ένοπλες Δυνάμεις, οι οποίες 
δίνουν τις μέγιστες δυνάμεις τους, σε προσωπικό και μέσα, ώστε να νοιώθουν όλοι οι 
Έλληνες πολίτες ασφαλείς. Στο πλαίσιο μέριμνας για το προσωπικό του, όπως μας 
γνώρισε η Ένωση Στρατιωτικών Περιφερειακής Ενότητας Νήσων Περιφέρειας 
Αττικής (Ε.Σ.ΠΕ.Ε.Ν.Π.Α.) το Πολεμικό Ναυτικό εφάρμοσε κατάλληλα και αντίστοιχα 
μέτρα με τα πλωτά μέσα μεταφοράς του προσωπικού του από το Ναυτικό Πέραμα 
και το Ν.Ο.Σκαραμαγκά προς τη Σαλαμίνα, μειώνοντας το αριθμό των ατόμων που 
πρέπει να επιβιβάζονται σε αυτά, διατηρώντας την ενδεδειγμένη απόσταση μεταξύ 
των επιβαινόντων.  
 
  Κατόπιν τούτων παρακαλούμε όπως μας γνωρίσετε εάν υπάρχει δυνατότητα 
εκ μέρους σας για δωρεάν μετακίνηση των συναδέλφων μας στρατιωτικών (των ιδίων 
και των οχημάτων τους) που υπηρετούν στο Ναύσταθμο Σαλαμίνας και για όσο 
χρονικό διάστημα διαρκέσουν τα μέτρα που λαμβάνονται από την Πολιτεία, 
προκειμένου αποσυμφορηθούν τα πλωτά μέσα του Ναυστάθμου, με την επίδειξη της 
στρατιωτικής τους ταυτότητας.  
 
  Θεωρώντας βέβαιη την ικανοποίηση του αιτήματός μας, στο πλαίσιο της 
μεταξύ μας αλληλεγγύης και της υποστήριξης του προσωπικού των Ενόπλων 
Δυνάμεων, παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνηση ή 
πληροφορία. 
   

Για την Εκτελεστική Γραμματεία 
 

http://www.poes.gr/
mailto:info@poes.gr


Ο Πρόεδρος 
 

Τσουκαράκης Ανέστης 
Συνταγματάρχης (ΣΔΓ) 

6974365800 

Ο Γεν. Γραμματέας 
 

Κατσανεβάκης Ιωάννης 
Επισμηναγός (ΥΑΔ) 

6983503514 
 
Πίνακας Αποδεκτών 
Πίνακας για ενέργεια 
ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ – ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΠΡΟΡΘΜΕΙΩΝ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ 
ΕΓΟΓ – ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΕΠΙΒΑΤΗΓΩΝ ΟΧΗΜΑΤΑΓΩΓΩΝ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ 
Πίνακας για πληροφορία 
ΠΟΕΣ 
Ε.Σ.ΠΕ.Ε.Ν.Π.Α. 
Στρατιωτικοί συντάκτες 


