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ΘΕΜΑ :  Μέηξα πξνζηαζίαο θαηά ηεο εμάπιωζεο ηνπ COVID-19 
 

  1.  αο αλαθέξνπκε όηη ζην πξώην δεθαήκεξν ηνπ Ννεκβξίνπ ηνπ 2020 

ζα ιάβεη ρώξα ε θαηάηαμε ηωλ λέωλ νπιηηώλ ζεηείαο, ζηα θαηά ηόπνπο εκεία Τπν-

δνρήο. Δίλαη βέβαην όηη ηα ζηειέρε ηωλ Δλόπιωλ Γπλάκεωλ ζα θάλνπλ όηη πεξλάεη 

από ην ρέξη ηνπο γηα ηελ ππνδνρή ηωλ ζηξαηεπζίκωλ ζην δεύηεξό ηνπο ζπίηη. Ζ θα-

ηάηαμε ηωλ νπιηηώλ είλαη πιένλ κηα δηαδηθαζία ξνπηίλαο γηα ηηο Μνλάδεο, πνπ θα-

ινύληαη λα ηε θέξνπλ εηο πέξαο θάζε δπν κήλεο.   

 

 2.  Όπωο πνιύ θαιά γλωξίδεηε, ε παλδεκία έρεη αιιάμεη ηηο δωέο καο θαη 

έρεη δηαηαξάμεη ηελ θαζεκεξηλόηεηα καο. Γηα ηελ νκαιή θαη απξόζθνπηε ιεηηνπξγία 

ηωλ ηξαηνπέδωλ, θξίλεηαη ζθόπηκν πξηλ ηελ είζνδν ηωλ λέωλ νπιηηώλ,  θιηκάθην 

ηνπ ΔΟΓΤ λα πξαγκαηνπνηήζεη ζην ζύλνιν ηωλ θαηαηαζζόκελωλ δηαγλωζηηθά ηεζη, 

γηα εληνπηζκό ηπρόλ ζεηηθώλ ζηνλ COVID-19. 

 

 3.  ηελ θαηάηαμε ηωλ νπιηηώλ ηεο πξνεγνύκελεο ΔΟ, πξαγκαην-

πνηήζεθαλ δηαγλωζηηθά ηεζη, ηα απνηειέζκαηα ηωλ νπνίωλ όκωο, έγηλαλ γλωζηά 

κεηά από πάξνδν 2-3 εκεξώλ. Μέζα ζε απηό ην ρξνληθό δηάζηεκα νη λένη νπιίηεο 

παξνπζηάζηεθαλ ζηα εκεία Τπνδνρήο θαη απζεκεξόλ αλαρώξεζαλ γηα ηηο Μνλά-

δεο ηνπνζέηεζεο. πλεπώο θπθινθνξνύζαλ θαη δηέκελαλ ζηνπο ρώξνπο ηωλ ζηξα-

ηνπέδωλ θαη θπζηθά ήξζαλ ζε επαθή ηόζν κε ηνπο ινηπνύο νπιίηεο, όζν θαη κε ηα 

κόληκα ζηειέρε ηωλ Δλόπιωλ Γπλάκεωλ ηεο εθάζηνηε Φξνπξάο. 

 

 4. Γεδνκέλνπ όηη ζε θάζε εκείν Τπνδνρήο θαηαηάζζνληαη πάλω από 

200 λένη νπιίηεο, εάλ θάπνηνο δηαγλωζζεί ζεηηθόο ζηνλ ηό, ζην ρξνληθό δηάζηεκα 

πνπ κεζνιαβεί από ηελ δηελέξγεηα ηωλ δηαγλωζηηθώλ ηεζη κέρξη ηελ γλωζηνπνίεζε 

ηωλ απνηειεζκάηωλ απηώλ, θαηά πάζα πηζαλόηεηα ζα ηνλ κεηαδώζεη ζε αξηζκό 

νπιηηώλ θαη ζηειερώλ. 

 

 5. Ο θίλδπλνο λα κεηαδνζεί ν ηόο ζηηο νηθνγέλεηεο ηωλ ζηειερώλ είλαη 

κεγάινο θαη επηπιένλ εάλ ηα ηξαηόπεδα γίλνπλ εζηίεο κόιπλζεο, ην πιήγκα ζα 
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είλαη ηεξάζηην θαη ζα έρεη αληίθηππν ζηελ ζηξαηηωηηθή ηζρύ ηεο ρώξαο ζηελ θξίζηκε 

πεξίνδν πνπ βηώλνπκε κε ηε γεηηνληθή καο ρώξα. 

 
6. Ζ Δ..ΠΔ.Δ.ΡΟΓ. πξνηείλεη ηε δηελέξγεηα ζε όινπο ηνπο νπιίηεο ηεο 

2020 Σ ΔΟ, ηωλ γξήγνξωλ ηεζη δηάγλωζεο COVID-19 (rapid tests), πνπ ελ-

δείθλπληαη γηα έιεγρν ζε θιεηζηέο δνκέο –  πύιεο εηζόδνπ ηεο ρώξαο, θ.ιπ. ώζηε 

ηα απνηέιεζκα λα είλαη άκεζα θαη νη ζεηηθνί ζηνλ ηό λα απνκνλώλνληαη πξηλ έξ-

ζνπλ ζε επαθή κε άιινπο νπιίηεο ή ζηειέρε, ζηα ηξαηόπεδα. 

7. Παξαθαινύκε γηα ηελ ελεκέξωζή ζαο θαη ηηο θαηά ηελ θξίζε ζαο ε-

λέξγεηεο. 

 8.  Παξακέλνπκε ζηε δηάζεζή ζαο γηα ηπρόλ δηεπθξηλήζεηο. 
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