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ΠΡΟΣ: 
 
ΚΟΙΝ : 

Π.ΟΜ.Ε.Ν.Σ. 
 
Μέλη της Ε.Σ.ΠΕ.Α.Μ/Θ 
ΜΜΕ 

  
ΘΕΜΑ: Διάθεση Υγειονομικού Προσωπικού των  ΕΔ σε Λιμάνια  και Αεροδρόμια. 

 
 

1. Η Ένωση Στρατιωτικών Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 
(Ε.Σ.ΠΕ.Α.Μ/Θ), με αφορμή τη συμπλήρωση τριών μηνών από την έκδοση 
διαταγής από τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας κ. Νικόλαο Παναγιωτόπουλο, σύμφωνα 
με την οποία από την Τετάρτη 01 Ιουλίου 2020 και για τρεις μήνες, μόνιμα κλιμάκια 
που αποτελούνται από υγειονομικά στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων (26 
Αξιωματικούς και 100 Υπαξιωματικούς) στελεχώσουν σημεία εισόδου της χώρας και 
συμμετέχουν στη λήψη των δειγμάτων για τον COVID-19 (Κορονϊό), σας γνωρίζει 
ότι ανωτέρω εμπλοκή των συναδέλφων μας είχε ως αποτέλεσμα:  

 
α.  Να επιδεινωθεί το πρόβλημα με τις χρόνιες ελλείψεις υγειονομικού  

προσωπικού στις στρατιωτικές υγειονομικές δομές, κυρίως των παραμεθόριων 
περιοχών. Το στρατιωτικό προσωπικό καλείται να προσφέρει υπηρεσίες ως 
πάρεργο σε υποχρεώσεις άλλων υπουργείων την ίδια ώρα που οι συνάδελφοι μας, 
οι οποίοι έχουν ανάγκη της συνεισφοράς υπηρεσιών υγείας να ταλαιπωρούνται από 
την έλλειψη υγειονομικού προσωπικού στα στρατιωτικά νοσοκομεία.  

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελούν οι συνάδελφοι μας που υπηρετούν 
στους Νομούς Καβάλας και Ξάνθης, οι οποίοι είναι αναγκασμένοι, πολλές φορές 
κατά το τελευταίο χρονικό διάστημα να μεταβαίνουν για την παροχή πρωτοβάθμιας 
φροντίδας υγείας, στο στρατιωτικό Νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης (424ΓΣΝΕ) 
καθόσον οι κλινικές του Στρατιωτικού νοσοκομείου της Ξάνθης παραμένουν 
κλειστές για αρκετές μέρες του μήνα, λόγω ακριβώς της έλλειψης υγειονομικού 
προσωπικού.  

 
β.  Να επιβαρύνεται υπέρμετρα το εναπομείναν προσωπικό με την εκτέλεση 

και των δικών τους 24ωρων υπηρεσιών – εφημεριών σε μια περίοδο αυξημένης 
ετοιμότητας των Ενόπλων Δυνάμεων. 
 

2. Τα ανωτέρω θεωρούμε ότι αποτελούν απαξίωση και υποβάθμιση για τα 
στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων καθώς η εμπλοκή τους αυτή: 

 
 α. Είναι ικανή να θέσει σε άμεσο κίνδυνο συναδέλφους μας αφού 

διοχετεύει πολύτιμο προσωπικό υγειονομικών ειδικοτήτων προς την εκπλήρωση 
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πάρεργου, όταν οι στρατιωτικές υγειονομικές δομές, στην Περιφέρεια Ανατολικής 
Μακεδονίας και Θράκης, «υποφέρουν» από χρόνιες ελλείψεις υγειονομικού  
προσωπικού.  

  
 β. Εκφεύγει της αποστολής τους, που είναι η παροχή υγειονομικής 

περίθαλψης στα Στελέχη των Ε.Δ., καθιστώντας τους για άλλη μια φορά, βοηθητικό 
προσωπικό έτερων Υπουργείων.   

 
3. Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούμε την Πανελλήνια Ομοσπονδία 

Ενώσεων Στρατιωτικών (Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ.), στην οποία κοινοποιείται το παρόν για την 
ενημέρωση και τις ενέργειές σας, προς επίλυση του θέματος. 
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