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  Πίνακας Αποδεκτών Αθήνα, 10 Νοεμβρίου 2020 
ΚΟΙΝ :  
      
ΘΕΜΑ : Άδειες Προσωπικού κατά τη Διάρκεια του Covid-19 
 

ΣΧΕΤ : α. Υπ΄ αριθμ. πρωτ. 1579/2020 έγγραφό μας 
   β. Υπ΄ αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ.:71342/01.11.2020 (ΦΕΚ Β΄ 4899, «Έκτακτα 

μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασπο-
ράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα 
από το Σάββατο 7 Νοεμβρίου 2020 έως και τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2020») 
ΚΥΑ κ.κ. Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης & Επενδύσεων, Προστασίας 
του Πολίτη, Εθνικής Άμυνας, Παιδείας & Θρησκευμάτων, εργασίας & Κοινω-
νικών Υποθέσεων, Υγείας, Περιβάλλοντος & Ενέργειας, Πολιτισμού & Αθλη-
τισμού, Δικαιοσύνης, Εσωτερικών, Μετανάστευσης & Ασύλου, Υποδομών & 
Μεταφορών, Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής και Αγροτικής Ανάπτυξης & 
Τροφίμων 

 
Αξιότιμε κ. Υπουργέ. 
 
Από την 06η Νοε 2020, η Ελληνική πολιτεία, επέλεξε, ως το πιο αποτελεσματι-

κό μέτρο αντιμετώπισης της διασποράς του κορωνοϊού τον εγκλεισμό των πολιτών της 
στα σπίτια τους. Όπως είναι φυσικό, από το υπόψη μέτρο δεν εξαιρέθηκαν – και 
σωστά - οι στρατιωτικοί με τις οικογένειές τους. 

 
Αναγινώσκοντας τη (β) σχετική ΚΥΑ που αφορά στους όρους και προϋποθέ-

σεις μετακίνησης των πολιτών, διαπιστώνουμε ότι, σύμφωνα με την παρ. 2α του 
άρθρου 3, επιτρέπεται η μετακίνηση από και προς την εργασία ή κατά τη διάρκεια της 
εργασίας, ενώ στην παρ. 2ι, επιτρέπεται η εφάπαξ μετάβαση στον τόπο μόνιμης 
κατοικίας. Από τα παραπάνω συμπεραίνεται ότι δύναται να δοθεί κανονική άδεια 
απουσίας στο στρατιωτικό προσωπικό του οποίου η μόνιμη κατοικία (σύμφωνα με το 
Ε1 της ΔΟΥ) είναι σε διαφορετική περιφερειακή ενότητα και αντιστοίχως δύναται το ως 
άνω προσωπικό να επιστρέψει με τη λήξη της αδείας του στον τόπο της εργασίας του. 
Άλλωστε, πλήθος συναδέλφων μας μετακινούνται μεταξύ όμορων νομών καθημερι-
νώς, καθώς η περιφερειακή ενότητα της εργασίας τους δεν συμπίπτει με τον τόπο 
διαμονής τους (πχ εργασία στην Ξάνθη και διαμονή στην Καβάλα). 

 
Η επιφύλαξη από τις Διοικήσεις να υλοποιήσουν τα παραπάνω, έχει ως απο-

τέλεσμα οι συνάδελφοί μας που βρίσκονται μακριά από τις πατρογονικές τους εστίες ή 
τις οικογένειές τους, να καθυστερήσουν να τις συναντήσουν, μέχρι να αρθούν τα 
ληφθέντα μέτρα και να επιτραπούν οι μετακινήσεις ανά την Επικράτεια, γεγονός που 
τους συμβαίνει για πολλοστή φορά φέτος, εξαιτίας του μεταναστατευτικού, του πρώτου 
εγκλεισμού λόγω κορωνοϊού και της Ελληνοτουρκικής κρίσης. 
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Επιπρόσθετα, μέχρι και σήμερα, όχι μόνο δεν έχει αποφασιστεί η παράταση 
της λήψης των υπολοίπων αδειών έτους 2020 από τα στελέχη των ΕΔ πέραν της 31ης 
Ιανουαρίου, όπως ζητήσαμε με το (α) σχετικό, αλλά καταφτάνουν καταγγελίες στις 
πρωτοβάθμιες ενώσεις μας που κάνουν λόγο για υποχρεωτική λήψη υπολοίπου 
αδείας κατά τη διάρκεια της καραντίνας, ως μέτρο αποφυγής του συγχρωτισμού, παρ΄ 
όλο που η κυβερνητική απόφαση είναι ότι το προσωπικό των δημοσίων υπηρεσιών - 
συμπεριλαμβανομένων και των Ενόπλων Δυνάμεων - να εργάζεται, υποχρεωτικώς, με 
ποσόστωση. 

 
Σαν να μην έφταναν αυτά, συνάδελφοι που ήρθαν σε επαφή με επιβεβαιωμένο 

κρούσμα κορωνοϊού, εξαναγκάζονται σε λήψη δεκατετραήμερης (14ήμερης) χρεωμέ-
νης άδειας, αντί να τους χορηγηθεί ειδική άδεια πέρα των προβλεπομένων ή αναρρω-
τική. 

 
Κατόπιν των παραπάνω η Ομοσπονδία μας προτείνει: 
 
 - Τη χορήγηση αδειών κατά τη διάρκεια ισχύος της (β) σχετικής ΚΥΑ 

σύμφωνα με τον προγραμματισμό αδειών των στελεχών ανά Μονάδα. 
 
 - Την ρητή απαγόρευση στις διοικήσεις να εξαναγκάζουν τα στελέχη 

σε λήψη άδειας απουσίας χρεώνοντας τις ημέρες από την κανονική τους. 
 
 - Τη χορήγηση ειδικής δεκατετραήμερης (14ήμερης) αδείας πέρα των 

προβλεπομένων σε όσες και όσους συναδέλφους έρχονται σε επαφή με επιβεβαιωμέ-
νο κρούσμα κορωνοϊού. 

 
 - Τη χορήγηση ειδικής αδείας σε όσα στελέχη κρίνεται ότι πρέπει να 

απουσιάζουν από τα καθήκοντά τους για να αποφευχθεί ο συγχρωτισμός. 
 
 - Την καθιέρωση και διεξαγωγή δωρεάν rapid τεστ σε όσες και όσους 

συναδέλφους επιστρέφουν από τις άδειές τους και σε κάθε περίπτωση σε όσους 
κρίνεται ότι έχουν έρθει σε επαφή με ύποπτο κρούσμα κορωνοϊού. 

 
 - Την παράταση της λήψης του υπολοίπου των αδειών έτους 2020 μέ-

χρι και την 31 Μαρτίου 2021 κι εφόσον κριθεί απαραίτητο εξαιτίας των εξελίξεων μέχρι 
και την 31 Δεκεμβρίου 2021. 

 
 - Τη δωρεάν χορήγηση ικανού αριθμού μασκών προστασίας σε όλα τα 

στελέχη των ΕΔ. 
 
Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή πληροφορία. 
 
Οι κ.κ. βουλευτές της Βουλής των Ελλήνων, προς τις/τους οποίες/ους κοινο-

ποιείται το παρόν έγγραφό μας, παρακαλούνται για την ανάδειξη και ενίσχυση του 
θέματος, δια του κοινοβουλευτικού ελέγχου. 

 
Για την Εκτελεστική Γραμματεία 

 
Ο Πρόεδρος 

 
Τσουκαράκης Ανέστης 
Συνταγματάρχης (ΣΔΓ) 

6974365800 

Ο Γεν. Γραμματέας 
 

Κατσανεβάκης Ιωάννης 
Επισμηναγός (ΥΑΔ) 

6983503514 
 



ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ 
Αποδέκτες για Ενέργεια 
ΥΕΘΑ 
Αποδέκτες για Πληροφορία 
ΥΦΕΘΑ 
Α/ΓΕΕΘΑ, ΑΓΕΣ, Α/ΓΕΝ, Α/ΓΕΑ 
Π.Ο.Ε.Σ. 
Περιφερειακές ενώσεις – μέλη μας (για ενημέρωση των μελών τους) 
Περιφερειακές ενώσεις στρατιωτικών (για ενημέρωση των μελών τους) 
Στρατιωτικοί συντάκτες 
 
 


