
 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

                                           
 

                     Αρ. Πρωτοκόλλου:    133/2021 
 
 
 
ΠΡΟΣ:  Υπουργό Εθνικής Άμυνας, κ. Νικόλαο Παναγιωτόπουλο. 

Υπουργό Επικρατείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης κ. Κυριάκο  
Πιερρακάκη. 
Υπουργό Προστασίας του Πολίτη κ. Μιχάλη Χρυσοχοΐδη. 

 Υφυπουργό  Εθνικής Άμυνας, κ. Αλκιβιάδη Στεφανή. 
 Βουλευτές της Διαρκούς Επιτροπής Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών  
 Υποθέσεων  
 Γενικό Γραμματέα ΥΠΕΘΑ, κ. Αντώνη Οικονόμου. 
 ΕΓΑ/ΓΕΕΘΑ, ΕΓΑ/ΓΕΣ, ΕΓΑ/ΓΕΝ, ΕΓΑ/ΓΕΑ 
 
ΚΟΙΝ : Διευθυντή Στρατιωτικού Γραφείου κ. ΥΕΘΑ - ΥΦΕΘΑ 
              Νομικό Σύμβουλο κ. ΥΕΘΑ - ΥΦΕΘΑ 
              Στρατιωτικοί συντάκτες 
 
 
ΘΕΜΑ: Ευρωπαϊκό Ψηφιακό Πιστοποιητικό Εμβολιασμού Covid-19  
  

 

       
Αξιότιμοι κ.κ. 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., 

αναδεικνύει για ακόμη μία φορά, με αφορμή την έκδοση του Ψηφιακού 
Πιστοποιητικού Εμβολιασμού Covid-19, την ανάγκη έκδοσης πολιτικών 
Ταυτοτήτων για τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, τα οποία μπορούν να 
λαμβάνουν  Στρατιωτικό Δελτίο Ταυτότητας, ως ειδικό έγγραφο αλλά ταυτόχρονα να 
διατηρούν και την πολιτική τους ταυτότητα. 
 

2. Μετά την πολιτική συμφωνία, στην οποία κατέληξαν, στις 20 Μαΐου, το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, τέθηκε σήμερα σε ισχύ στη 
χώρα μας, το Ψηφιακό Πιστοποιητικό Εμβολιασμού  COVID-19, μια χρήσιμη 
καινοτομία που χαιρετίστηκε από όλους όταν εξαγγέλθηκε από τον Πρωθυπουργό 
της Ελλάδος.  

 
3. Σκοπός του Ευρωπαϊκού Ψηφιακού Πιστοποιητικού COVID είναι να 

διευκολύνει την ελεύθερη κυκλοφορία στο εσωτερικό της ΕΕ. Δεν θα αποτελεί 
προϋπόθεση για την ελεύθερη κυκλοφορία, η οποία είναι θεμελιώδες δικαίωμα στην 
ΕΕ. Το Ευρωπαϊκό Ψηφιακό Πιστοποιητικό COVID μπορεί επίσης να αποδεικνύει τα 

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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αποτελέσματα εξετάσεων, πράγμα που πολύ συχνά απαιτείται από τους ισχύοντες 
περιορισμούς για τη δημόσια υγεία. 

 
 
4. Δυστυχώς όμως και προς έκπληξη μας όταν τέθηκε σε λειτουργία η 

σχετική πλατφόρμα με βάση την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου της 30 Μαΐου 
2021 (ΦΕΚ αρ. 87, τεύχος Α’), διαπιστώθηκε ότι στη σχετική ένδειξη του τελευταίου 
σταδίου της διαδικασίας «Επιλογή ταξιδιωτικού εγγράφου», υπάρχουν οι επιλογές  
«Αριθμός Διαβατηρίου» ή «Αστυνομική Ταυτότητα». Η ανωτέρω περιοριστική 
δυνατότητα δεν επιτρέπει στο προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων να 
ενταχθεί στη διαδικασία της αξιοποίησης του Ψηφιακού Πιστοποιητικού 
COVID-19 καθόσον δεν αναγνωρίζεται ως επίσημο έγγραφο ταυτοποίησης το 
Δελτίο Στρατιωτικής Ταυτότητας. Υπενθυμίζεται ότι το σύνολο των στρατιωτικών 
που έχει εκφράσει σχετικό αίτημα έχει ήδη εμβολιασθεί και επιθυμεί  τη μη εξαίρεσή 
του από τη χρήσιμη αυτή καινοτομία. 

 
Αξιότιμοι κ.κ. Υπουργοί, Αξιότιμοι κ.κ. Βουλευτές της Διαρκούς 

Επιτροπής Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων, Αξιότιμε κ. Γενικέ 
Γραμματέα, Αξιότιμοι κ.κ. Αρχηγοί 

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

αναγνωρίζοντας ότι ο Έλληνας στρατιωτικός έχει τα ίδια δικαιώματα και υποχρεώσεις 
όπως κάθε άλλος πολίτης και οι ταυτότητες είναι η πρώτη απόδειξη αυτών των 
δικαιωμάτων ζητούμε όπως: 

 
 α.   Προβείτε άμεσα σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την επιτυχή 
αποκατάσταση του προβλήματος παρέχοντας τη δυνατότητα στο προσωπικό των 
Ενόπλων Δυνάμεων να ενταχθεί στη διαδικασία της αξιοποίησης του Ψηφιακού 
Πιστοποιητικού COVID-19. 
 
 β.   Επισπεύσετε τις διαδικασίες έκδοσης νέων Ταυτοτήτων από το 
Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, για τους Στρατιωτικούς προκειμένου να μην 
παρατηρούνται ανάλογες δυσλειτουργίες κατά την άσκηση των νομίμων δικαιωμάτων 
τους ως ισότιμοι Έλληνες πολίτες. 
 

6.  Χειριστής θέματος, Αντιπρόεδρος Μέριμνας Προσωπικού: Επισμηναγός 
(ΤΣΕ) Νικόλαος Παναγιωτίδης, τηλέφ. 6983503377. 

  
 
 
 
                                                   Μετά τιμής 
                                   Για την Εκτελεστική Γραμματεία 
 
       

Ο Πρόεδρος Ο Γενικός Γραμματέας 
 
 

 

Δημήτριος Ρώτας 
Aσμχος (ΥΔΚ) 

Γεώργιος Θεοδώρου 
Τχης (ΠΖ) 

 


