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Ερώτηση  

Προς τους κ.κ. Υπουργούς 

• Εθνικής Άμυνας 

• Δικαιοσύνης 

• Προστασίας του Πολίτη  

 

ΘΕΜΑ: Άμεση ακύρωση διάθεσης υγειονομικού προσωπικού των Ενόπλων 

Δυνάμεων στις πύλες εισόδου. 

Με δελτίο τύπου η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών  (ΠΟΜΕΝΣ), 

αναγκάζεται να μεταφέρει την έντονη δυσαρέσκειά - απογοήτευση αλλά και την 

αγανάκτηση  των συναδέλφων της, σχετικά με τα όσα ανακοινώθηκαν στις 28.06.2020, 

δια στόματος του Υφυπουργού Πολιτικής Προστασίας κ. Χαρδαλιά,  σχετικά με 

την  εμπλοκή των Ενόπλων Δυνάμεων στους ελέγχους για τον COVID-19,  στα σημεία 

εισόδου της Χώρας (Λιμάνια – Αεροδρόμια). 

Τονίζουν ότι πληροφορηθήκαν μέσω σχετικών δημοσιευμάτων ότι, κλιμάκια 

υγειονομικών στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων, θα εγκατασταθούν τους επόμενους 

τρεις μήνες στα σημεία εισόδου της χώρας, έχοντας την απόλυτη ευθύνη για τους 

ελέγχους που θα γίνονται στα αεροδρόμια, ενόψει του «ανοίγματος» των διεθνών 

πτήσεων την 1η Ιουλίου. 

Αναφέρουν ότι αποτελεί παγκόσμια πρωτοτυπία, η επίκληση συμμετοχής των 

Ενόπλων Δυνάμεων στην προσπάθεια αύξησης του τουριστικού προϊόντος, τη στιγμή 

μάλιστα που η προσήλωση στην αποστολή τους, κρίνεται περισσότερο επιτακτική 

παρά ποτέ, λόγω των τρεχουσών εξελίξεων στην Ανατολική Μεσόγειο.  

Επισημαίνουν ότι το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, έχει ήδη διαθέσει πολύτιμο 

προσωπικό και πόρους στα προ-αναχωρησιακά Κέντρα Κράτησης Αλλοδαπών (Hot 

Spot), με ότι επιπτώσεις επιφέρει αυτό στην αποστολή των Ενόπλων Δυνάμεων. 

Επίσης αναφέρουν, ότι τα ανωτέρω αποτελούν απαξίωση και υποβάθμιση για τα 

στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων διότι η εμπλοκή τους αυτή: 

       α. Είναι ικανή να θέσει σε άμεσο κίνδυνο συναδέλφους τους που  υπηρετούν ανά 

την επικράτεια αφού διοχετεύει πολύτιμο προσωπικό υγειονομικών ειδικοτήτων προς 

την εκπλήρωση πάρεργου, όταν οι στρατιωτικές υγειονομικές δομές, κυρίως των 

παραμεθόριων περιοχών, «υποφέρουν» από χρόνιες ελλείψεις 

υγειονομικού  προσωπικού.       
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       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.  

       γ.  Ανακοινώνεται από τον Υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας και όχι από την 

Πολιτική ή Στρατιωτική Ηγεσία του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας στην οποία υπάγεται 

αποκλειστικά το στελεχιακό δυναμικό των Ενόπλων Δυνάμεων. 

       δ.  Πραγματοποιείται υπό την επίκληση ελλείψεων προσωπικού του Υπουργείου 

Υγείας, τη στιγμή που αυτό ανακοινώνει χιλιάδες προσλήψεις προσωπικού διαφόρων 

ειδικοτήτων για την αντιμετώπιση των κρουσμάτων του COVID-19. 

       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. 

Τέλος, αναφέρουν ότι οι Ένοπλες Δυνάμεις στον καιρό της ειρήνης συμβάλλουν 

ενεργά και προσφέρουν τα μέγιστα με το κοινωνικό τους έργο.  

 

 

Ερωτάσθε  κ.κ. Υπουργοί: 

 

-Προτίθεται η κυβέρνηση να  προχωρήσει σε ακύρωση της συγκεκριμένης εμπλοκής, 

να σταματήσει να διοχετεύει πολύτιμο έμψυχο δυναμικό σε εμπλοκές που ουδεμία 

σχέση έχουν με την αποστολή του και να επιτρέψει στα στελέχη του να εκπαιδεύονται 

και  να εργάζονται απρόσκοπτα για την προάσπιση των κυριαρχικών δικαιωμάτων της 

Πατρίδας μας. 

 

 

 

Ο ερωτών βουλευτής 

 

Γεώργιος Λογιάδης 

 

 




