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ΠΡΟΣ: Υπουργό Εθνικής Άμυνας κ. Νικόλαο Παναγιωτόπουλο 
 Υφυπουργό  Εθνικής Άμυνας κ. Αλκιβιάδη Στεφανή 
 Βουλευτές της Διαρκούς Επιτροπής Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών  
 Υποθέσεων. 
                 Γενικό Γραμματέα Υπουργείου Εθνικής Άμυνας κ. Αντώνιο Οικονόμου 
 ΕΓΑ/ ΓΕΕΘΑ - ΕΓΑ/ΓΕΣ - ΕΓΑ/ΓΕΝ - ΕΓΑ/ΓΕΑ 
 Αξιωματικούς - Υπαξιωματικούς των Ενόπλων Δυνάμεων 
 

ΚΟΙΝ : Στρατιωτικοί συντάκτες 
 
 

ΘΕΜΑ: Συνδρομή του Προσωπικού των ΕΔ στην Μάχη κατά του COVID-19 
  

ΣΧΕΤ : Στρατιωτικό Δελτίο Ν-Δ-Α Νο 16 (ΠΔ 432-83 και Διοικητικές Οδηγίες) Ν. 
                 
 

 Αξιότιμοι κκ. Υπουργοί, Αξιότιμοι κ.κ. Βουλευτές της Διαρκούς 
Επιτροπής Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων, Αξιότιμε κ. Γενικέ 
Γραμματέα, Αξιότιμοι κ.κ. Αρχηγοί,  

 
1. Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών «Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ»  δηλώνει 

την υποστήριξη της στις ενέργειες της Πολιτικής και Στρατιωτικής μας ηγεσίας, οι 
οποίες έχουν ως στόχο την προσπάθεια περιορισμού των επιπτώσεων της πανδημίας 
του COVID-19 και συγχαίρει για το σκοπό αυτό, το Υγειονομικό προσωπικό των 
Ενόπλων Δυνάμεων, το οποίο έχει κληθεί να δώσει την μάχη της ζωής για όλους τους 
συναδέλφους μας, για όλους τους Έλληνες. Οι συνάδελφοι μας καθημερινά 
αγωνίζονται για την πρόληψη και αντιμετώπιση της πανδημίας του ιού COVID-19 
(κορωνοϊού), τόσο στα Στρατιωτικά Νοσοκομεία και τις Στρατιωτικές Υγειονομικές 
Δομές, όσο και στα Πολιτικά Νοσοκομεία, στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. 

 
2. Αντιλαμβανόμενοι πλήρως την κρισιμότητα των στιγμών, όπου σε όλη την 

Ευρώπη, οι Υγειονομικές δομές των χωρών προχωρούν στην αναβολή ακόμη και 
χειρουργικών πράξεων προκειμένου να μπορέσουν να ανταποκριθούν στην ιστορική 
αυτή συγκυρία, κατανοούμε και επικροτούμε αποφάσεις των Διοικήσεων των 
Στρατιωτικών Νοσοκομείων σε όλη την Χώρα, για την ακύρωση των υφιστάμενων 
ραντεβού καθώς και την καταχώρηση νέων ραντεβού μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας 
και ηλεκτρονικής πλατφόρμας, καθώς και την απόφαση της Διοίκησης του 424 ΓΣΝΕ 
για την αναστολή μέχρι νεωτέρας των Ετήσιων Υγειονομικών Εξετάσεων των 
Στελεχών, λόγω της εσωτερικής αναδιάρθρωσης των υπηρεσιών του Νοσοκομείου, 
προκειμένου να στελεχώσουν τις δύο νέες κλινικές Covid-19. Προς αποφυγή κάθε 
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παρερμηνείας και προκειμένου να μην δημιουργούνται ανησυχίες στους συναδέλφους 
μας για την υγειονομική τους περίθαλψη επισημαίνουμε ότι: 

 
   α.  Η αναστολή αυτή δεν συμπεριλαμβάνει προσωπικό ευπαθών 
ομάδων και των απαραίτητων επειγόντων περιστατικών των οποίων οι 
Υγειονομικές Εξετάσεις συνεχίζονται να πραγματοποιούνται κανονικά μετά από 
γνωμοδότηση του Ιατρού της Μονάδος. 
 
 β.   Ως προς την περίθαλψη των συναδέλφων μας στα άρθρα 4 και 12 του 
σχετικού, προβλέπεται: 

 
  ΑΡΘΡΟ 4 ‘’Οι Στρατιωτικοί που ασθενούν στην περίπτωση που στην 
περιοχή δεν υπάρχει στρατιωτικός γιατρός, ο οποίος να είναι αναλόγου ειδικότητας ή 
δεν λειτουργεί στρατιωτικό Νοσοκομείο ή αυτό που λειτουργεί στερείται χώρων, 
θεραπευτικών μέσων ή ειδικευμένου επιστημονικού προσωπικού, η δε κατάσταση 
του ασθενούς δεν επιτρέπει την μετακίνηση του στο πλησιέστερο Στρατιωτικό 
Νοσοκομείο ή αν αυτή κρίνεται ασύμφορη για το Δημόσιο, δικαιούνται περίθαλψης 
σαν εσωτερικοί ασθενείς κατά προτεραιότητα στα Κρατικά Νοσοκομεία, 
Νοσηλευτικά Ιδρύματα, ή Ιδιωτικές κλινικές και σαν εξωτερικοί ασθενείς από 
ιδιώτες γιατρούς εφόσον δεν είναι δυνατή η περίθαλψη στα εξωτερικά ιατρεία των 
Κρατικών Νοσοκομείων ή Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων.’’  

 
ΑΡΘΡΟ 12 ‘’Η ανάγκη νοσηλείας σαν εσωτερικών ή εξωτερικών 

ασθενών και η απαιτούμενη θεραπεία των στρατιωτικών σε Κρατικά Νοσοκομεία, 
Νοσηλευτικά Ιδρύματα, ή Ιδιωτικές κλινικές, συμβεβλημένες ή όχι με το Δημόσιο 
διαπιστώνεται από τον Στρατιωτικό Γιατρό της Μονάδας τους ή της Φρουράς τους και 
αν δεν υπάρχει στρατιωτικός γιατρός, από ιδιώτη γιατρό με ειδικότητα αρμόδια  για την 
πάθηση και αν δεν υπάρχει ούτε αυτός, από οποιοδήποτε γιατρό.’’ 

 
         3.  Στο πλαίσιο αυτό και προκειμένου να βοηθήσουμε όλοι στην προσπάθεια 
που καταβάλλεται σας καλούμε να επιδείξουμε όλοι μας την δέουσα κατανόηση ως 
προς τις τυχόν δυσχέρειες που πιθανόν να προκύψουν το επόμενο χρονικό διάστημα 
λόγω της αυξημένης πίεσης που ασκείται και αναμένεται να ασκηθεί περαιτέρω στο 
Εθνικό Σύστημα Υγείας σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των ειδικών.   
Καλούμε δε όλο το υγειονομικό στρατιωτικό προσωπικό που τυχόν υπηρετεί 
εκτός Στρατιωτικών Νοσοκομείων, ή Υγειονομικών Υπηρεσιών των Μονάδων 
τους να αιτηθούν οικειοθελώς την διάθεσή τους προς ενίσχυση του συστήματος 
Υγείας, ενισχύοντας την εθνική προσπάθεια. 
 

Συναδέλφισσες και Συνάδελφοι 
 

4. Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών (ΠΟΜΕΝΣ), σας ζητά 
να ορθώσουμε το δικό μας ανάστημα εθνικής ευθύνης.  Είμαστε σίγουροι ότι αυτή την 
έννοια της ευθύνης θα την αγκαλιάσουμε ως στρατιωτικό προσωπικό, ώστε από 
κοινού με την ελληνική κοινωνία να μπορέσουμε να ξεπεράσουμε τη μεγάλη αυτή 
δυσκολία και  να βγούμε νικητές.  

 
Να κρατήσουμε για άλλη μία φορά την Ελλάδα μας ψηλά. 

  
 
 
 
 



 

 

5. Εισηγητής θέματος, Αντιπρόεδρος Μέριμνας Προσωπικού: Επισμηναγός 
(ΤΣΕ) Νικόλαος Παναγιωτίδης, τηλέφ. 6983503377. 
 
 

 
                                               Μετά τιμής 
                                   Για το Διοικητικό Συμβούλιο 
 
       

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
 
 

 

Δημήτριος Ρώτας 
Επγός (ΥΔΚ) 

Γεώργιος Θεοδώρου 
Τχης (ΠΖ) 

 
 

 


