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             Η Ένωσή μας έχει γίνει δέκτης αναφορών συναδέλφων που υπηρετούν στην 
περιοχή και αφορά την υγειονομική τους περίθαλψη. 
           Συγκεκριμένα συνάδελφος που επιμελείται σύζυγο με αναπηρία και ενώ είχε 
προγραμματισμένη επέμβαση στο Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων “Χατζηκώστα” μετά από 
ατύχημα που είχε και ενώ είχε ζητήσει την έγκριση της υπηρεσίας για αυτό τον Φεβρουάριο 
του 2019, η οποία πραγματοποιήθηκε την Μάρτιο του 2019,με έκπληξή του ενημερώθηκε 6 
μήνες μετά με έγγραφο της Υπηρεσίας ,ότι καλείτε να καταβάλει το ποσό των 600 ευρώ για 
το κόστος της επέμβασης (αφαίρεση λάμες μετά από τροχαίο ατύχημα) διότι δεν 
νοσηλεύτηκε σε Στρατιωτικό νοσοκομείο το οποίο απέχει 250 χλμ από τα Ιωάννινα. 
           Τα ερωτηματικά και η έκπληξή μας μεγαλώνουν όταν πληροφορηθήκαμε ότι και 
άλλος συνάδελφος που υπηρετεί στην περιοχή μας είχε στο παρελθόν κληθεί  από την 
Υπηρεσία να καταβάλει σημαντικό ποσό για νοσηλεία του ,μετά από τροχαίο ατύχημα για το 
οποίο μεταφέρθηκε με το ΕΚΑΒ  και νοσηλεύτηκε  για αρκετές ημέρες σε κρατικό 
νοσοκομείο της περιοχής διότι το αναχρονιστικό πλαίσιο που διέπει τις νοσηλείες των 
Στρατιωτικών    δεν ….εγκρίνει την “διάσωσή” του η οποία διήρκησε πέραν των 
….προβλεπομένων από την Υπηρεσία ημερών . Μόνο μετά από μεγάλο χρονικό διάστημα  
και  με επέμβαση της Μονάδας που υπηρετεί  , ακυρώθηκε το απαράδεκτο αυτό γεγονός 
προκαλώντας όμως σοβαρή ταλαιπωρία στον συνάδελφο και αρνητικά σχόλια στο σύνολο 
των Στελεχών. 
           Και όλα αυτά γίνονται ενώ τα τελευταία χρόνια έχουν αυξηθεί οι κρατήσεις υγείας 
που καταβάλουμε. 
           Η Ένωση ζητά την παρέμβασή σας προς την Ιεραρχία για την άμεση και οριστική 
λύση στα σοβαρά αυτά θέματα που εκτός τα σοβαρά προβλήματα που δημιουργούν στα 
στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων δημιουργούν και αρνητικά σχόλια για την υγειονομική 
περίθαλψη των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων από την τοπική κοινωνία .  
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