
 

 

 

 
 

 
 
 

 
 
                                           

 

 
 

 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  

 
Ως Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών - ΠΟΜΕΝΣ, 

εκφράζουμε την έντονη ανησυχία μας και τον προβληματισμό μας, για τα μέτρα 
τήρησης των υγειονομικών Πρωτοκόλλων του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας 
Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ.) και της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας (ΓΓΠΠ), για 
την αντιμετώπιση και τον περιορισμό περιπτώσεων λοίμωξης από το COVID-19 σε 
εργασιακούς χώρους στην 1η Στρατιά στην πόλη της Λάρισας. 
 

Συγκεκριμένα η ανησυχία μας πηγάζει από δημοσιεύματα τοπικών μέσων 
ενημέρωσης https://www.pressing.gr/menu/larisa/apokleistiko-tromos-stin-1i-stratia-

kataggeloun-kathysterisi-stin-amesi-antimetopisi-ton-

krousmaton?fbclid=IwAR1ISylZjgD1hCvVwxvuqBoZqF3UBYOPSDWf3SEc2eBJ5gqM-

ZBgrE7KGhc και από τον προβληματισμό των συναδέλφων μας που υπηρετούν 
στην 1η Στρατιά, σχετικά με προσωπικό της Μονάδος το οποίο φέρεται ότι 
διαγνώσθηκε ως θετικό κρούσμα κορονοιού, ενώ είχε αρχικά χαρακτηρισθεί ως 
‘’ύποπτο’’ περιστατικό λόγω της επαφής του με επιβεβαιωμένο κρούσμα και ενώ 
στάλθηκε στο νοσοκομείο προκειμένου να κάνει το διαγνωστικό τεστ, δεν τέθηκε σε 
καραντίνα μέχρι την έκδοση του σχετικού αποτελέσματος αλλά φέρετε ότι 
τοποθετήθηκε σε επιστασία  της 1ης Στρατιάς, με αποτέλεσμα να είναι καθημερινά 
σε επαφή με στρατιωτικούς και στρατευσίμους που υπηρετούν στη Μονάδα. 
 

Η Ομοσπονδία, ζητά από την Πολιτική και Στρατιωτική Ηγεσία του 
Υπουργείου Εθνικής Άμυνας να διερευνήσει πλήρως τις συνθήκες του 
συγκεκριμένου περιστατικού, ελέγχοντας αυστηρά τυχόν παραλείψεις, ενέργειες και 
συμπεριφορές προσώπων που μπορούν να θέσουν σε κίνδυνο την υγεία των 
συναδέλφων μας.  
 

Έχοντας ως αδιαπραγμάτευτη πεποίθηση, πως η μέριμνα του προσωπικού 
μας, συνιστά υψίστη αξία των Ενόπλων Δυνάμεων, ζητούμε από όλους να 
κατανοήσουν την κρισιμότητα των στιγμών και να λειτουργήσουν με υπευθυνότητα 
διασφαλίζοντας το στρατιωτικό προσωπικό, το οποίο αποτελεί το ισχυρότερο όπλο, 
της πολεμικής μηχανής της χώρας μας. 
 

                                                 Μετά τιμής 
                                   Για το Διοικητικό Συμβούλιο 
       

Ο Πρόεδρος Ο Γενικός Γραμματέας 
 

 

 

Δημήτριος Ρώτας Γεώργιος Θεοδώρου 

Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών 
                               (Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ.)  

          member of 

Νόμιμα αναγνωρισμένη επαγγελματική Ομοσπονδία με την υπ’ 
αριθμ.16/2017 διαταγή του Ειρηνοδικείου Χαλανδρίου, καταχωρημένη 
στα βιβλία Ομοσπονδιών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αριθμό 
μητρώου 844 και αριθμό βιβλίου συνδικαλιστικών οργανώσεων 6390.  

Ηλεκτρονική διεύθυνση: www.pomens.gr – facebook ΠΟΜΕΝΣ  

 Email: info@pomens.gr 

  Αθήνα, 14 Αυγούστου 2020 
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