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ΜΥΛΩΝΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 

ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ Α΄ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

Αθήνα,  08/03/2021 

ΕΡΩΤΗΣΗ 

Προς: Υπουργό Εθνικής Άμυνας 

 

ΘΕΜΑ:  «Αποζημίωση πτητικού έργου στο υγειονομικό προσωπικό» 

 

Αξιότιμε Υπουργέ, 

 

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών - Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ, 

βασισμένη στις επιστολές των Ενώσεων στρατιωτικών Περιφερειακής 

Ενότητας Λήμνου (ΕΣΠΕΕΛΗΜ) και Περιφερειακής Ενότητας Ρόδου 

(ΕΣΠΕΕΡ),  αναφέρεται στην άδικη και άνιση μεταχείριση που υφίσταται 

το Υγειονομικό προσωπικό, προκεχωρημένων Μονάδων με πτητικό έργο 

ελικοπτέρων. 

 

 Για παράδειγμα στο υγειονομικό προσωπικό με πτητικό έργο 

ελικοπτέρων (130η Σμηναρχία Μάχης - Λήμνος, Aεροπορικό Aπόσπασμα 

Ρόδου και Νήσου Χίου), για το αυξημένο φόρτο εργασίας που επωμίζεται, 

όσο και για την καταβαλλόμενη αποζημίωση για την συμμετοχή τους στις 

πτήσεις του Ε/Π Super Puma δίδεται πτητικό επίδομα 18μήνου 

(κατηγορίας Ι1 για ιατρούς και Ι2 για διασώστες).  

 

Ενδεικτικά αναφέρεται ότι στην υγειονομική υπηρεσία της 130 

Σμηναρχίας Μάχης αυτή τη χρονική περίοδο υπηρετούν έξι (6) άτομα. 

Ένας (1) Αξιωματικός Οδοντίατρος – Προϊστάμενος, δύο (2) Αξιωματικοί 

Ιατροί, δύο (2) Υπαξιωματικοί Διασώστες και μία (1) Υπαξιωματικός 

Νοσηλεύτρια, υποστηρίζοντας εκτός από την Μονάδα τους και την 

8ηΜΣΕΠ και το 2οΣΗΕ (συνολικά περίπου 350 στελέχη). 

 

Υπενθυμίζεται δε ότι τα άνω στελέχη στις παραπάνω Μονάδες 

περιλαμβάνει, διενεργούν κάθε κλινική εξέταση και εξυπηρετούν τα 
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επείγοντα περιστατικά. Επίσης, προβαίνουν σε συνταγογράφηση 

φαρμάκων, τήρηση ιατρικών φακέλων, διενέργεια και παρακολούθηση 

περιοδικών υγειονομικών εξετάσεων (ΤΠΥΕ), διακίνηση 

δικαιολογητικών υγειονομικών δαπανών, περιοδικές υγειονομικές 

αναφορές, έλεγχο τροφίμων – ύδατος της μονάδας, καθώς και 

παρακολούθηση εμβολιασμών και διενέργεια rapid test. Επιπλέον, 

απαιτείται 24ωρη ιατρική ετοιμότητα 30 λεπτών από τους δύο ιατρούς (15 

ετοιμότητες ανά μήνα). 

 

Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. Φ.841/38/26939/Σ.5184/2018  ΚΥΑ  

Υπουργών  Εθνικής  Άμυνας  και  Οικονομικών  (ΦΕΚ Β’ 1119), οι ιατροί 

και οι διασώστες αποζημιώνονται για την συμμετοχή τους στις πτήσεις του 

«Super Puma» με την καταβολή πτητικού επιδόματος 18μήνου 

(κατηγορίας Ι1 για ιατρούς και Ι2 για διασώστες) εφόσον συμπληρώσουν 

τις απαιτούμενες ώρες πτήσεων (10 κατ’ ελάχιστο, 30 το μέγιστο). Έπειτα 

από τη συμπλήρωση 30 ωρών πτήσης δεν προβλέπεται επιπλέον 

αποζημίωση, γεγονός το οποίο είναι άδικο, καθώς συμμετέχουν σε όλες 

τις πτήσεις ως μέλη του πληρώματος.  

 

Βάσει των ανωτέρω, 

 

Ερωτάται  ο Υπουργός: 

1) Προτίθεσθε να καταβάλετε το δώρο των υγειονομικών λόγω της 

πανδημίας σε όλα τα στελέχη της ΥΥ των ανωτέρω Μονάδων 

καθώς και σε όλους τους υγειονομικούς όλων των μονάδων των 

Ενόπλων Δυνάμεων; 

2)  Σκοπεύετε να αναβαθμίσετε το πτητικό επίδομα τους από επίδομα 

18μήνου (κατηγορία Ι1 και Ι2) σε επίδομα 6μήνου (κατηγορία Ε1 

και Ε2); 

3) Σε τι ενέργειες θα προβείτε ώστε να προβλέπεται περιοδική 

υγειονομική εξέταση των ιατρών στο Κέντρο Αεροπορικής 

Ιατρικής, κάθε έτος, όπως όλο το υπόλοιπο ιπτάμενο προσωπικό, για 

το διάστημα που εμπλέκονται σε καθήκοντα πτήσεων (και όχι μια 

φορά την πενταετία); 

                                         Ο ερωτών Βουλευτής 

 

                            Αντώνιος Μυλωνάκης 




