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Σας κοινοποιώ, προκειµένου να γίνουν οι αναγκαίες για την εφαρµογή τους 

ενέργειες από όλους του κλάδους, τα µέτρα που ανακοίνωσα στις 15.6.2010 για τις 

υγειονοµικές υπηρεσίες των Ε.∆. Τα µέτρα αυτά είναι το αποτέλεσµα των σχετικών 

συσκέψεων που προηγήθηκαν µε τη συµµετοχή των αρχηγών των επιτελείων, των 

διευθύνσεων υγειονοµικού, των διευθυντών των νοσοκοµείων των Ε.∆. και άλλων 

εµπλεκοµένων.  

 

 

«Χωρίς να θιγεί το γνωστό υψηλό επίπεδο των ιατρικών υπηρεσιών που παρέχουν 

τα νοσοκοµεία των Ε.∆. στους δικαιούχους περίθαλψης σ’ αυτά λαµβάνονται τα 

ακόλουθα µέτρα που διευρύνουν την προσφορά των Ε.∆. προς την Κοινωνία: 

 

1. Όλοι οι πολίτες αποκτούν πρόσβαση στα στρατιωτικά νοσοκοµεία στην 

Αθήνα και η Θεσσαλονίκη (401, ΓΝΑ, ΝΝΑ, ΝΙΜΓΓΣ, 424). Ο αριθµός των 

ιδιωτών που θα µπορούν να εισαχθούν σε κάθε στρατιωτικό νοσοκοµείο θα 

εξαρτάται από την πληρότητα του νοσοκοµείου και την βαρύτητα του 

περιστατικού καθώς θα προτιµώνται περιστατικά µε ιδιαίτερο επιστηµονικό 



ενδιαφέρον που απαιτούν αντιµετώπιση από εξειδικευµένο προσωπικό. Θα. 

λαµβάνονται επίσης υπ’ όψιν ιδιαίτεροι κοινωνικοί λόγοι που µπορεί να 

συντρέχουν.  

2. Στους δικαιούχους περίθαλψης των στρατιωτικών νοσοκοµείων 

εντάσσονται, µε τους ίδιους όρους µε το στρατιωτικό προσωπικό, τα µέλη 

του πολιτικού προσωπικού του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας, καθώς και όλο 

το προσωπικό των Σωµάτων Ασφαλείας και οι απόστρατοι τους.  

3. Κατά το πρότυπο των κλινών των ΜΕΘ των στρατιωτικών νοσοκοµείων που 

διατίθενται µέσω του Εθνικού Κέντρου Επιχειρήσεων Υγείας (ΕΚΕΠΥ), οι 

διαθέσιµες καθηµερινά κλίνες των στρατιωτικών νοσοκοµείων της Αθήνας 

και ης Θεσσαλονίκης θα ανακοινώνονται κάθε πρωί στο ΕΚΕΠΥ ώστε να 

εξυπηρετούνται ασθενείς που θα διακοµίζονται µέσω του ΕΚΑΒ. Τα 

στρατιωτικά νοσοκοµεία θα ορίζουν καθηµερινά εκπρόσωπο εφηµερίας στο 

ΕΚΕΠΥ για συντονισµό.  

4. Τα εργαστήρια και τα ειδικά ιατρεία των νοσοκοµείων των Ε.∆. της Αθήνας 

και ης Θεσσαλονίκης παρέχουν την δυνατότητα διεξαγωγής εξειδικευµένων 

εξετάσεων για κάθε πολίτη. Αναρτάται στο διαδίκτυο ενδεικτικός πίνακας 

ειδικών εξετάσεων που µπορούν να πραγµατοποιούνται στα νοσοκοµεία των 

Ε.∆. είτε µέσω παραποµπής από νοσοκοµεία του ΕΣΥ στα οποία 

νοσηλεύεται ο ασθενής είτε και µε απευθείας ραντεβού.  

5. Οι ειδικοί στρατιωτικοί γιατροί που υπηρετούν σε µονάδες εκστρατείας 

υγειονοµικού στην περιφέρεια θα διατίθενται στα νοσοκοµεία του ΕΣΥ για 

την κάλυψη τυχόν αναγκών τους. Με την ίδια λογική οι υποδοµές των 

νοσοκοµείων του ΕΣΥ, όπου χρειάζεται, θα διατίθενται και για εξυπηρέτηση 

του στρατιωτικού προσωπικού και κυρίως για την διεξαγωγή εξετάσεων για 

την πραγµατοποίηση των οποίων απαιτείται τώρα µετακίνηση του 

στρατιωτικού προσωπικού σε άλλες περιοχές. Οι λεπτοµέρειες θα οριστούν 

µε κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Άµυνας και Υγείας, αλλά το 

µέτρο εφαρµόζεται άµεσα ύστερα από συνεννόηση ης διοίκησης κάθε 

ενδιαφερόµενου νοσοκοµείου του ΕΣΥ µε το ΓΕΣ. 

6. Η απόφαση του Υπουργείου Υγείας για ολοήµερη λειτουργία των 

νοσοκοµείων του ΕΣΥ επεκτείνεται και στα στρατιωτικά νοσοκοµεία. Ήδη 

σηµαντικός αριθµός εργαστηρίων και ειδικών τµηµάτων των στρατιωτικών 

νοσοκοµείων λειτουργούν και απογεύµατα. Αυτό τώρα γενικεύεται.  



7. Τα στρατιωτικά νοσοκοµεία βρίσκονται σε διαρκή εφηµερία και ετοιµότητα. 

8. Οι στρατιωτικοί γιατροί αλλά και οι οπλίτες γιατροί που είναι τοποθετηµένοι 

σε στρατιωτικές µονάδες για την πρωτοβάθµια περίθαλψη του στρατιωτικού 

προσωπικού θα συνεργάζονται µε τα Κέντρα Υγείας ης περιφέρειάς τους 

ώστε αυτοί µεν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στο Κέντρα Υγείας προς 

όφελος του γενικού πληθυσµού σι δε υποδοµές των Κέντρων Υγείας να 

διατίθενται και για το στρατιωτικό προσωπικό σε περίπτωση ανάγκης. Είναι 

προφανές ότι στις µονάδες που είναι αποµακρυσµένες θα υπάρχει πάντα 

ιατρός της µονάδας.  

9. Τα στρατιωτικά νοσοκοµεία ης Αττικής (401, ΝΝΑ, ΓΝΑ) αναλαµβάνουν 

να υποστηρίζουν την περίθαλψη των κατοίκων των νήσων ης άγονης 

γραµµής, του Αιγαίου (Σαµοθράκη, Σκύρος, Αγ. Ευστράτιος, Φαρµακονήσι, 

Αγαθονήσι, Ψαρά, Μικρές Κυκλάδες κ.λ.π.).  

10. Εκτός των αεροδιακοµιδών του ΕΚΑΒ να διενεργούνται στο σύνολο τους 

από τις Ε.∆., στο πλαίσιο του σχεδιασµού του ΕΚΑΒ τα ασθενοφόρα 

οχήµατα των στρατιωτικών µονάδων και σχηµατισµών θα διατίθενται για τη 

µεταφορά ασθενών από τα Κέντρα Υγείας ης περιφέρειας στα νοσοκοµεία, 

χωρίς να παρακωλύονται οι ανάγκες των µονάδων. 

11. Σε όλα τα νοσοκοµεία των Ε.∆. τοποθετείται επαρκές στελεχικό δυναµικό 

αξιωµατικών οικονοµικού και πληροφορικής ώστε να επιτευχθεί όσο γίνεται 

ταχύτερη η αξιοποίηση του µηχανογραφικού συστήµατος «Φίλιππος» και η 

εισαγωγή του διπλογραφικού λογιστικού συστήµατος. Στο πρόγραµµα 

τηλεµετρικής του συστήµατος «Φίλιππος» θα επιδιωχθεί να συνδεθούν όσο 

γίνεται περισσότερα σηµεία (µονάδες, κέντρα υγείας κ.ο.κ.) 

12. Όλες οι αποφάσεις των Υπουργείων Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, 

Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Οικονοµίας, Ανταγω-

νιστικότητας και Ναυτιλίας που σχετίζονται µε την προµήθεια και διακίνηση 

φαρµάκων και υλικών επεκτείνονται και στα στρατιωτικά νοσοκοµεία. Έως 

την πλήρη εφαρµογή των µέτρων αυτών οι σχετικές διαδικασίες θα 

διεξάγονται διακλαδικά και κατά ενιαίο τρόπο για όλα τα νοσοκοµεία των 

Ε.∆. και για όλους τους κλάδους, έτσι ώστε να επιτυγχάνονται οι 

µεγαλύτερες δυνατές οικονοµίες κλίµακας. Το ίδιο ισχύει και ως προς τη 

διενέργεια ηλεκτρονικών δηµοπρασιών, η πρώτη εµπειρία από τις οποίες στο 

ΝΝΑ είναι ιδιαίτερα θετική.  



13. Το υπάρχον στρατιωτικό εργοστάσιο παραγωγής φαρµάκων και 

νοσηλευτικού υλικού θα αξιοποιηθεί πλήρως για την κάλυψη των αναγκών 

όλων των κλάδων των Ε.∆.» 

 

 

                                                                                 Ευάγγελος Βενιζέλος 


