
 

Αθήνα, 14 Μαΐου 2021 

ΕΡΩΤΗΣΗ 

Προς: τον Υπουργό Υγείας 

  τον Υπουργό Οικονομικών 

  τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας 

Θέμα: ΠΟΜΕΝΣ: Αποζημίωση Εφημεριών-Βαρδιών στο Στρατιωτικό 

Υγειονομικό Προσωπικό 

Με ανακοίνωσή της, στις 29 Απριλίου 2021, η Πανελλήνια Ομοσπονδία 

Ενώσεων Στρατιωτικών (ΠΟΜΕΝΣ), διεκδικούσε την ένταξη του στρατιωτικού 

υγειονομικού προσωπικού στα βαρέα και ανθυγιεινά καθώς και την 

αποζημίωση των εφημεριών και των βαρδιών, με δεδομένο πως το υγειονομικό 

προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων, κατά τη διάρκεια της πανδημίας, κλήθηκε 

να συνεισφέρει και συνεισφέρει με όλες του τις δυνάμεις αντιμετώπισης της 

πανδημίας του COVID-19. Με το αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 27681 ΦΕΚ 1821/29-04-

21 το συγκεκριμένο αίτημα βρήκε ανταπόκριση καθώς προβλέπεται: «Για το 

χρονικό διάστημα από 22.03.2021 έως και 31.05.2021 το προσωπικό του 

Νοσηλευτικού Ιδρύματος Μετοχικού Ταμείου Στρατού (Ν.Ι.Μ.Τ.Σ.) και του 251 

Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας αποζημιώνεται για τη συμμετοχή του στο 

πρόγραμμα εφημεριών του Ε.Σ.Υ., σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, που 

ρυθμίζουν την αποζημίωση των εφημεριών των νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ., με 

επιβάρυνση του προϋπολογισμού του Υπουργείου Υγείας.» 

Να θυμίσουμε πως το υγειονομικό προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων 

συνδράμει στην αντιμετώπιση της πανδημίας του COVID-19 με τη διάθεση 

στρατιωτικών Νοσοκομείων στο Εθνικό Σύστημα Υγείας (ΝΙΜΙΤΣ, 251 ΓΝΑ) 

καθώς και κλινικών με τη δημιουργία πτέρυγας covid-19 σε όλα τα στρατιωτικά 

Νοσοκομεία της Χώρας συμπεριλαμβανομένων των ΚΙΧΝΕ, συμμετέχει στους 

ελέγχους για τον COVID-19 στις Πύλες εισόδου της Χώρας (Λιμάνια – 

Αεροδρόμια), αλλά και στα Προ-αναχωρησιακά Κέντρα Κράτησης Αλλοδαπών 

(HotSpot), έχει στελεχώσει τα μεγάλα εμβολιαστικά κέντρα της Πρωτεύουσας 

και των μεγάλων πόλεων και έχει συνδράμει στον εμβολιασμό των κατοίκων σε 

περισσότερα από 60 νησιά και ιδιαίτερα σε νησιά στα οποία δεν υφίστανται 

Νοσοκομεία ή κέντρα Υγείας. 
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Εκκρεμούν, όμως, η ικανοποίηση των υπολοίπων αιτημάτων τους που ήταν: 

α.  Ενίσχυση της στελέχωσης του 251 ΓΝΑ και του ΝΙΜΙΤΣ με υγειονομικό 

προσωπικό (Ιατρούς, Νοσηλευτές, Τραυματιοφορείς, Βοηθούς Ιατρικών 

Εργαστηρίων) και μέσα σύμφωνα με την παράγραφο 6 του  άρθρου 2 όπου 

προβλέπεται: «Η 1η Υ.Πε. διαθέτει στο 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας, 

το απαιτούμενο προσωπικό (ιατρικό, νοσηλευτικό και πάσης φύσεως 

βοηθητικό προσωπικό) και ιατροφαρμακευτικό υλικό, λαμβάνοντας υπόψη τις 

κείμενες διατάξεις, καθώς και τα αυστηρά μέτρα ατομικής προστασίας του 

προσωπικού. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Υπηρεσιών Υγείας δύναται 

να μετακινείται προσωπικό που εργάζεται με οιαδήποτε σχέση εργασίας στις 

δομές της 1ης Υ.Πε., για τις ανάγκες λειτουργίας του 251 Γενικού Νοσοκομείου 

Αεροπορίας σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου δεύτερου της από 25.2.2020 

Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και 

περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού» (Α’ 42), όπως αυτή κυρώθηκε με το 

άρθρο 1 του ν. 4682/2020 (Α’ 76), όπως εκάστοτε ισχύει».Όπως 

ενημερωνόμαστε, η παραπάνω πρόβλεψη μεταφράστηκε σε 5-10 και μόνο 

άτομα που προσωπικό που διατέθηκαν και τα οποία ήταν πολλαπλών, κυρίως, 

καθηκόντων. 

β.  Ένταξη του υγειονομικού προσωπικού των Στρατιωτικών Νοσοκομείων 

(νοσηλευτικού προσωπικού, βοηθών νοσηλευτών, τραυματιοφορέων και όλου 

του παραϊατρικού προσωπικού), στους δικαιούχους του ανθυγιεινού 

επιδόματος που καθορίζεται στο (α) σχετικό και του επαγγέλματος τους, στην 

κατηγορία των Βαρέων Ανθυγιεινών Επαγγελμάτων. 

γ. Αποκατάσταση της άνισης και εξοντωτική μεταχείρισης του στρατιωτικού 

υγειονομικού προσωπικού, τόσο ως προς τους αντίστοιχους εργαζομένους των 

πολιτικών νοσοκομείων του υπουργείου Υγείας όσο και ως προς τους 

υπόλοιπους στρατιωτικούς, καθώς το νοσηλευτικό προσωπικό των 

Στρατιωτικών νοσοκομείων εκτελεί διπλή βάρδια (πρωινή - βραδινή) κατά την 

διάρκεια της ίδιας ημέρας και δεν εφαρμόζεται το 11ωρο μεταξύ δύο βαρδιών, 

ενώ συγκεκριμένες ειδικότητες Ιατρών καθώς και βοηθοί ιατρικών εργαστηρίων, 

εκτελούν βραδινή εφημερία στα Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών και το πρωί 

συνεχίζουν την εργασία τους στις πρωινές τους επιστασίες.Επίσης, τα 

δικαιούμενα ρεπό της εβδομάδας δίνονται στο νοσηλευτικό προσωπικό κατά το 



δοκούν, ενώ δεν χορηγούνται Εορταστικές Άδειες στο προσωπικό παρά την 

διαταγή του Αρχηγού ΓΕΕΘΑ, αλλά μόνο απαλλαγές από την εργασία. 

Κατόπιν των παραπάνω, 

Ερωτώνται οι κκ Υπουργοί: 

1. Όταν αναφέρεται πως «το προσωπικό του Νοσηλευτικού Ιδρύματος 

Μετοχικού Ταμείου Στρατού (Ν.Ι.Μ.Τ.Σ.) και του 251 Γενικού 

Νοσοκομείου Αεροπορίας αποζημιώνεται για τη συμμετοχή του στο 

πρόγραμμα εφημεριών του Ε.Σ.Υ., σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, 

που ρυθμίζουν την αποζημίωση των εφημεριών των νοσοκομείων του 

Ε.Σ.Υ., με επιβάρυνση του προϋπολογισμού του Υπουργείου Υγείας» η 

πρόβλεψη αυτή αφορά σε ιατρικό, νοσηλευτικό, παραϊατρικό και πάσης 

φύσεως βοηθητικό στρατιωτικό προσωπικό; 

2. Πότε θα καταβληθούν οι συγκεκριμένες αποζημιώσεις;  

3. Προτίθεται το ΥΠΕΘΑ για θέσπιση συνεχούς αποζημίωσης, εφημεριών 

- βαρδιών σε όλο το στρατιωτικό υγειονομικό προσωπικό που παρέχει 

υπηρεσίες υγείας σε όλα τα Στρατιωτικά Νοσοκομεία και ΚΙΧΝΕ, όπως 

ακριβώς πραγματοποιείται τόσο στο υγειονομικό προσωπικό του 

Υπουργείου Υγείας,  όσο και στο πολιτικό υγειονομικό προσωπικό που 

υπηρετεί σε στρατιωτικά νοσοκομεία; 

4. Υπάρχει πρόβλεψη για ουσιαστική ενίσχυση του υγειονομικού 

προσωπικού του251 ΓΝΑ και του ΝΙΜΙΤΣ με Ιατρούς, Νοσηλευτές, 

Τραυματιοφορείς, Βοηθούς Ιατρικών Εργαστηρίων ώστε να μπορούν 

να ανταποκριθούν στις αυξημένες υγειονομικές απαιτήσεις της 

πανδημίας;  

5. Υπάρχει πρόβλεψη για βελτίωση των συνθηκών εργασίας του 

υγειονομικού προσωπικού του 251 ΓΝΑ και ΝΙΜΙΤΣ ώστε ιατροί και 

νοσηλευτές να μπορούν να ξεκουράζονται επαρκώς μεταξύ των 

βαρδιών και των εφημεριών, αλλά και να λαμβάνουν σε τακτική βάση 

τα ρεπό τους και τις άδειες τους; 

Η ερωτώσα βουλευτής 

 

Φωτεινή Μπακαδήμα 




