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Συνημμένα: Το (ε) σχετικό

:

ΘΕΜΑ : Επαγγελματική Υγεία και Ασφάλεια / Μέτρα Διαχείρισης και Προστασίας κατά
της Εμφάνισης και Διασποράς Κρουσμάτων του COVID-19
ΣΧΕΤ

: α. Το υπ’αριθμ.440/16.3.2020 έγγραφό μας
β. Το υπ’αριθμ.586/6.4.2020 έγγραφό μας
γ. Το υπ’αριθμ.1058/3.7.2020 έγγραφό μας
δ. Υπ΄ αριθμ. πρωτ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 56870/15.9.2020 ΚΥΑ κ.κ. Υπουργών
Προστασίας του Πολίτη, Υγείας και Μετανάστευσης & Ασύλου (ΦΕΚ Β΄ 3953,
«Λήψη μέτρων κατά της εμφάνισης και διασποράς κρουσμάτων του κορωνοϊού COVID-19 στο Κέντρο Υποδοχής και Ταυτοποίησης Λέρου για το χρονικό διάστημα από 15.9.2020 έως και 29.9.2020»)
ε. Το υπ΄ αριθμ. 039/18.9.2020 έγγραφο Ε.Σ.ΠΕ.Ε.ΚΑ.

1. Ένα από τα πάγια αιτήματα της Ομοσπονδίας μας, στο οποία διαρκώς επανερχόμαστε, αποτελεί και η απεμπλοκή των στελεχών των ΕΔ από τα Κέντρα Υποδοχής – Ταυτοποίησης (ΚΥΤ) [ιδέτε ενδεικτικά (α), (β) και (γ) σχετικά].
2. Όπως μας γνωστοποίησε με το (ε) σχετικό η Ένωση Στρατιωτικών Περιφερειακής Ενότητας Καλύμνου (Ε.Σ.ΠΕ.Ε.ΚΑ.), το οποίο σας αποστέλλουμε, συνημμένως,
για ενημέρωσή σας, πλέον, παρουσιάστηκαν τρία (3) επιβεβαιωμένα κρούσματα σε
δομή νησιού του ανατολικού Αιγαίου (Λέρο), όπου και απασχολείται ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, τα οποία, βεβαίως, προστίθενται στα πρόσφατα κρούσματα που,
όπως ανακοινώθηκε, βεβαιώθηκαν στη νέα δομή φιλοξενίας που στήθηκε ταχύτατα από
τις Ένοπλες Δυνάμεις στο Καρά Τεπέ της Λέσβου.
3. Σύμφωνα με όσα μας αναφέρει η υπόψη Ένωση, δεν έχουν διαπιστωθεί επαρκείς ενδείξεις ότι η (δ) σχετική ΚΥΑ κοινοποιήθηκε σε όλους τους αρμόδιους φορείς
κατά τα προβλεπόμενα, για την περαιτέρω ανάληψη ενεργειών, με αποτέλεσμα να είναι
ορατό το ενδεχόμενο, κατόπιν κρούσματος να τηρούνται απλώς τα προληπτικά μέτρα,
τα οποία, μετά βεβαιότητας, δεν μπορούν να είναι ίδια με τα μέτρα κατόπιν κρούσματος.
4. Δυστυχώς, αν και με το (β) σχετικό είχαμε εκφράσει έντονες ανησυχίες μας
ειδικώς για τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου, πλέον διαφαίνεται ότι οι ανησυχίες έχουν
μετατραπεί σε πραγματικότητα και για το λόγο αυτό κρούουμε τον κώδωνα του κινδύνου για μία ακόμα φορά αλλά πολύ πιο έντονα, με την ελπίδα ότι θα αναληφθούν
μέτρα τέτοια, που να αποτρέψουν τη διασπορά του ιού στα στελέχη των ΕΔ που
υπηρετούν στην περιοχή.

5. Κατόπιν των ανωτέρω επανερχόμαστε για πολλοστή φορά στο πάγιο αίτημά μας για άμεση διακοπή διαθέσεων και αποσπάσεων συνολικά του στρατιωτικού
προσωπικού των ΕΔ στα hot spot και μέχρι υλοποίησης τούτου για καθιέρωση διαδικασιών προληπτικής καραντίνας, στα στελέχη που απασχολούνται σε αυτά, προκειμένου να υπάρξει η μέγιστη προστασία όλων αυτών των περιοχών με τις αυξημένες
δυσκολίες και ιδιαιτερότητες, όπως τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και της Λέσβου.
6. Πέραν των ανωτέρω παρακαλούμε όπως μας γνωστοποιήσετε εάν:
α. Η (δ) σχετική κοινοποιήθηκε στις αρμόδιες Υπηρεσίες των ΕΔ και ποια τα
πρόσθετα μέτρα που ελήφθησαν με βάση αυτή.
β. Έχουν χορηγηθεί πρόσθετα μέτρα ατομικής προστασίας (ΜΑΠ) στα στελέχη των ΕΔ που έχουν διατεθεί σε ΚΥΤ όπου παρουσιάστηκαν επιβεβαιωμένα
κρούσματα.
7. Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή πληροφορία.
8. Οι κ.κ. βουλευτές της Βουλής των Ελλήνων, προς τις/τους οποίες/ους κοινοποιείται το παρόν, παρακαλούνται για την ανάδειξη και ενίσχυση του θέματος, δια
του κοινοβουλευτικού ελέγχου.
Για την Εκτελεστική Γραμματεία
Ο Πρόεδρος

Ο Γεν. Γραμματέας

Τσουκαράκης Ανέστης
Συνταγματάρχης (ΣΔΓ)
6974365800

Κατσανεβάκης Ιωάννης
Επισμηναγός (ΥΑΔ)
6983503514

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
Αποδέκτες για Ενέργεια
ΥΕΘΑ, ΥΦΕΘΑ
Αποδέκτες για Πληροφορία
Υπουργείο Υγείας (υπόψη κ. Υπουργού)
Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη (υπόψη Υφυπουργού κ. Νίκου Χαρδαλιά)
Βουλευτές της ΒτΕ
Α/ΓΕΕΘΑ, Α/ΓΕΣ, Α/ΓΕΝ, Α/ΓΕΑ
ΓΕΕΘΑ/ΔΥΓ, ΓΕΣ/ΔΥΓ, ΓΕΝ/ΔΥΓ, ΓΕΑ/ΔΥΓ
Π.Ο.Ε.Σ.
Περιφερειακές ενώσεις – μέλη μας (για ενημέρωση των μελών τους)
Περιφερειακές ενώσεις στρατιωτικών (για ενημέρωση των μελών τους)
Στρατιωτικοί συντάκτες
Ε.Ο.Δ.Υ.
ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε.

