
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
                                           

 
 

 
 
 
ΠΡΟΣ: Υπουργό Εθνικής Άμυνας, κ. Νικόλαο Παναγιωτόπουλο 
 Υπουργό Υγείας κ. Αθανάσιο Πλεύρη 

 Υφυπουργό  Εθνικής Άμυνας, κ. Νικόλαο Χαρδαλιά 
 Βουλευτές της Διαρκούς Επιτροπής Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών  
 Υποθέσεων. 
 ΕΓΑ/ΓΕΕΘΑ - ΕΓΑ/ΓΕΣ - ΕΓΑ/ΓΕΝ - ΕΓΑ/ΓΕΑ 
 Διεύθυνση Υγειονομικού ΓΕΕΘΑ / ΓΕΣ / ΓΕΝ / ΓΕΑ 
 

ΚΟΙΝ : Διευθυντή Στρατιωτικού Γραφείου κ. ΥΕΘΑ - ΥΦΕΘΑ 
              Νομικό Σύμβουλο κ. ΥΕΘΑ - ΥΦΕΘΑ 
              Στρατιωτικοί συντάκτες 
 
ΘΕΜΑ: Διάθεση Υγειονομικού Προσωπικού των  ΕΔ για την διενέργεια Rapid Test  

σε πολίτες. 
 
ΣΧΕΤ :   α.  Ν.4820/2021 

β.  Ν.4872/21 
γ   Φ.812/135039/Σ.22773/13 Δεκ 21 /ΥΠΕΘΑ/ΓΔΟΣΥ/ΔΟΙ 
δ.  Εγκύκλιος ΥΠ.ΟΙΚ. Αρ.Πρωτ.Οικ : 2/121810/ΔΕΠ/ 15.12.2021   

(ΑΔΑ:ΨΔΝΚΗ-ΕΘΤ)  
ε.  Έγγραφο με αριθμό Πρωτ. 436/06-12-2021 της ΠΟΜΕΝΣ 
στ. Φ 700/1/590217/Σ.21/14-01-21/ΓΕΕΘΑ/ΔΥΓ/1ο 

 
 

 Αξιότιμοι κ.κ. Υπουργοί, Αξιότιμοι κ.κ. Βουλευτές της Διαρκούς 
Επιτροπής Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων, Αξιότιμοι κ.κ. 
Αρχηγοί, Αξιότιμοι κ.κ. Διευθυντές, 

 
1. Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών - ΠΟΜΕΝΣ, για άλλη 

μια φορά αναγκάζεται να σας μεταφέρει την έντονη δυσαρέσκειά την απογοήτευση 
αλλά και την αγανάκτησή των συναδέλφων μας, σχετικά με τα όσα ανακοινώθηκαν 
στις 13 Ιανουαρίου 2021, δια στόματος του μη αρμόδιου, για θέματα εν ενεργεία 
στρατιωτικών, Υπουργού Υγείας κ. Πλεύρη και αναφέρονται στην μετέπειτα 
εκδοθείσα (στ) σχετική διαταγή του ΓΕΕΘΑ/ΔΥΓ, για την νέα εμπλοκή των Ενόπλων 
Δυνάμεων με την δημιουργία πενήντα (50) και πλέον σταθμών διενέργειας δωρεάν 
ελέγχων Rapid test για τον COVID-19 (Κορονoϊό), σε στρατόπεδα σε όλη την 
Ελλάδα. 
 

2. Η ανωτέρω απόφαση δημιουργεί εύλογα πλήθος ερωτηματικών για τον 
τρόπο, με τον οποίο αντιμετωπίζει η Πολιτική και Στρατιωτική μας ηγεσία τις γυναίκες 

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.  
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και άντρες στρατιωτικούς και συγκεκριμένα το υγειονομικό προσωπικό, το οποίο 
καλούν αυτή τη στιγμή να στελεχώσει τα κέντρα αυτά.  
 

3. Συγκεκριμένα:  
 

α.  Σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα του (γ) σχετικού, εγκρίθηκε πρόσφατα 
η καταβολή για το έτος 2021, έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης, στο πάσης φύσεως 
ιατρικό, νοσηλευτικό, διοικητικό και λοιπό προσωπικό, το οποίο υπηρετεί στα 
Στρατιωτικά Νοσοκομεία, (συμπεριλαμβανομένων του ΝΙΜΤΣ και των ΚΙΧΝΕ) και στα 
υγειονομικά στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, τα οποία έχουν διατεθεί σε 
εμβολιαστικά κέντρα και δομές υγείας της παρ. 1 του άρθρου 61 του (β) ομοίου. Από 
την ανωτέρω οικονομική ενίσχυση, απόρροια της διευκρινιστικής εγκυκλίου του 
Υπουργείου Οικονομικών (δ) σχετικό, εξαιρέθηκε το προσωπικό που υπηρετεί σε 
λοιπές δομές υγείας του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, όπως τα Τάγματα 
Υγειονομικού (Τ.ΥΓ) και τα Τάγματα Υγειονομικού Εθνοφυλακής (Τ.Υ.ΕΘ), 
δηλαδή οι κατά τόπους Σταθμοί Επανεκτισήμων (ΣΤ.ΕΠ), το Κ.Υ.Μ.Ε.Α (Κινητή 
Υγειονομική Μονάδα Εκτάκτων Αναγκών), οι Υγειονομικές Υπηρεσίες των 
Στρατιωτικών Μονάδων της Πολεμικής Αεροπορίας και του Πολεμικού 
Ναυτικού  καθώς και τα Στρατιωτικά Φαρμακεία. 

 
Καλείται δηλαδή κύριε Πλεύρη και κύριε Παναγιωτόπουλε, το υγειονομικό προσωπικό 
των Ενόπλων Δυνάμεων, που υπηρετεί στις ανωτέρω δομές υγείας, παρέχοντας 
καθημερινά πρωτοβάθμια περίθαλψη στο στρατιωτικό προσωπικό των Μονάδων, 
στην οποία περιλαμβάνεται και η άμεση εμπλοκή και αντιμετώπιση περιστατικών 
COVID-19 να βάλει για μια ακόμη φορά ‘’πλάτη’’ στην αντιμετώπιση της πανδημίας 
την στιγμή που απαξιωμένο, ‘’ξεχάστηκε’’ από την Κυβέρνηση και την ώρα της ηθικής 
ανταμοιβής δεν συμπεριλήφθηκε στους δικαιούχους της οικονομικής ενίσχυσης. 
 
 β.   Πόσο καιρό θα συνεχιστεί αυτή η κατάσταση που παρατηρείται εκ 
μέρους της Πολιτικής και Στρατιωτικής μας ηγεσίας, και την οποία σας είχαμε 
επισημάνει με το (ε) όμοιο https://www.pomens.gr/enimerosi/epistoles/1715-pomens-
arsi-tou-metrou-tis-anastolis-kathikonton-tou-stratiotikoy-prosopikoy, ως προς την 
εφαρμογή των διατάξεων της Νομοθεσίας για τους συναδέλφους μας, που ενώ έχουν 
εμβολιαστεί ή  νοσήσει και έχουν κάνει όλες τις απαραίτητες ενέργειες σύμφωνα με 
την παράγραφο 6α του άρθρου 206 του (α) σχετικού, για να τους γίνει άρση του 
μέτρου της αναστολής των καθηκόντων τους, αυτό σε πολλές περιπτώσεις δεν έχει 
καταστεί δυνατό, παρόλο που έχει περάσει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των (2) 
μηνών. 
 
           4.  Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, έχοντας ήδη διαθέσει πολύτιμο προσωπικό 
και πόρους στα μεγάλα εμβολιαστικά κέντρα της Χώρας, με ότι επιπτώσεις επιφέρει 
αυτό στην αποστολή των Ενόπλων Δυνάμεων, κρίνει πως το στρατιωτικό 
προσωπικό υγειονομικών ειδικοτήτων που του απομένει είναι τέτοιο σε αριθμό που 
αρκεί για να επιφορτιστεί ένα ακόμα έργο; 

 
5. Τα ανωτέρω σίγουρα δεν αποτελούν αναβάθμιση για τα στελέχη των 

Ενόπλων Δυνάμεων, διότι η εμπλοκή τους αυτή: 
 
 α. Είναι ικανή να θέσει σε άμεσο κίνδυνο συναδέλφους μας που 

 υπηρετούν ανά την επικράτεια αφού διοχετεύεται πολύτιμο προσωπικό 
υγειονομικών ειδικοτήτων προς την εκπλήρωση "πάρεργου", όταν οι στρατιωτικές 
υγειονομικές δομές, κυρίως των παραμεθόριων περιοχών, «υποφέρουν» από 
χρόνιες ελλείψεις υγειονομικού  προσωπικού. 

  



 

 

 β.  Εκφεύγει σε μεγάλο βαθμό της αποστολής τους, που είναι η παροχή 
υγειονομικής περίθαλψης στα Στελέχη των Ε.Δ., καθιστώντας τους για άλλη μια 
φορά, βοηθητικό προσωπικό έτερων Υπουργείων.   

 
 γ.  Ανακοινώνεται από τον μη αρμόδιο, για θέματα εν ενεργεία 

στρατιωτικών, Υπουργό Υγείας και όχι από την Πολιτική ή Στρατιωτική Ηγεσία του 
Υπουργείου Εθνικής Άμυνας στην οποία υπάγεται αποκλειστικά το στελεχιακό 
δυναμικό των Ενόπλων Δυνάμεων. 
 

 ε.  Εμπλέκει τους συναδέλφους μας χωρίς καμία οικονομική 
ενίσχυση όταν τα αντίστοιχα στελέχη του Υπουργείου Υγείας σε παρόμοιες 
εμπλοκές, απολαμβάνουν πρόσθετες αμοιβές. 

 
   στ.  Επιβαρύνει υπέρμετρα το στρατιωτικό προσωπικό σε αντικείμενα 

ξένα με την αποστολή των Ενόπλων Δυνάμεων. 
 
Αξιότιμοι κ.κ. Υπουργοί, Αξιότιμοι κ.κ. Βουλευτές της Διαρκούς 

Επιτροπής Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων, Αξιότιμοι κ.κ. 
Αρχηγοί, Αξιότιμοι κ.κ. Διευθυντές, 

 
6. Οι Ένοπλες Δυνάμεις στον καιρό της ειρήνης συμβάλλουν ενεργά και 

προσφέρουν τα μέγιστα με το κοινωνικό τους έργο, χωρίς βέβαια να απομειώνεται το 
κύριο επιχειρησιακό έργο τους. Η ικανότητα αυτή των ΕΔ να ανταποκρίνονται σε 
κάθε δύσκολη αποστολή που τους ανατίθεται, δεν αποτελεί άλλοθι στην 
χρησιμοποίησή τους σε ανάγκες που αδυνατούν να υλοποιήσουν έτερα 
Υπουργεία. 

    
7. Ως Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών - Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ, 

βεβαιώνουμε ότι το υγειονομικό προσωπικό, όλων των δομών υγείας των Ενόπλων 
Δυνάμεων, εξακολουθεί για ικανό χρονικό διάστημα να υπερβάλλει εαυτό με 
αυταπάρνηση, δίνοντας έναν σκληρό αγώνα απέναντι στην πανδημία. Τους 
χρωστάμε την πιο βαθιά μας εκτίμηση και αλληλεγγύη και τους ευχαριστούμε για τις 
υπηρεσίες τους. Ευελπιστούμε από την Πολιτική και Στρατιωτική Ηγεσία, την 
ρεαλιστική ρύθμιση των αιτημάτων του προσωπικού και την αποκατάσταση των 
αδικιών, σύμφωνα µε την αρχή της ίσης μεταχείρισης και ικανοποιώντας το αίσθημα 
δικαίου, µε γνώμονα το υγειονομικό προσωπικό να μπορεί να ασκεί απερίσπαστα το 
λειτούργημα του, προασπίζοντας το κοινωνικό αγαθό της δημόσιας υγείας. 

8. Χειριστής θέματος, Αντιπρόεδρος Μέριμνας Προσωπικού: Επισμηναγός           
(ΤΣΕ) Νικόλαος Παναγιωτίδης, τηλ. 6983503377. 

Μετά τιμής 
Για το Διοικητικό Συμβούλιο 

 
Ο Πρόεδρος Ο Γενικός Γραμματέας 

 
Δημήτριος Ρώτας 

Ασμχος (ΥΔΚ) 
Γεώργιος Θεοδώρου 

Τχης (ΠΖ) 

 

                                          


