
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
                                           

 
 

 
 
 
ΠΡΟΣ: Υπουργό Εθνικής Άμυνας, κ. Νικόλαο Παναγιωτόπουλο. 
 Υπουργό Υγείας κ. Βασίλη Κικίλια 

 Υφυπουργό  Εθνικής Άμυνας, κ. Αλκιβιάδη Στεφανή. 
 Υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων κ. Νικόλαο   

Χαρδαλιά 
 Γενικό Γραμματέα Υπουργείου Εθνικής Άμυνας κ. Αντώνιο Οικονόμου 
 Βουλευτές της Διαρκούς Επιτροπής Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών  
 Υποθέσεων. 
 ΕΓΑ/ΓΕΕΘΑ - ΕΓΑ/ΓΕΣ - ΕΓΑ/ΓΕΝ - ΕΓΑ/ΓΕΑ 
 Διεύθυνση Υγειονομικού ΓΕΕΘΑ / ΓΕΣ / ΓΕΝ / ΓΕΑ 
 

ΚΟΙΝ : Διευθυντή Στρατιωτικού Γραφείου κ. ΥΕΘΑ - ΥΦΕΘΑ 
              Νομικό Σύμβουλο κ. ΥΕΘΑ - ΥΦΕΘΑ 
              Στρατιωτικοί συντάκτες 
 

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

ΣΧΕΤ :    α.  Έγγραφο με αριθμ. Πρωτ. 48 / 29-06-20 της Ένωσης Στρατιωτικών   
Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (ΕΣΠΕΑΜ/Θ) 

β.   Έγγραφο με αριθμ. Πρωτ. 240/29 -06-20 της της Ένωσης Στρατιωτικών    
Περιφερειακής Ενότητας Ρόδου (ΕΣΠΕΕΡ) 

γ.  Έγγραφο με αριθμ. Πρωτ. 49/30-06-20 της της Ένωσης Στρατιωτικών    
Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης (ΕΣΠΕΕΘ) 

 
 

 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 - ΠΟΜΕΝΣ, για άλλη 

μια φορά αναγκάζεται να σας μεταφέρει την έντονη δυσαρέσκειά την απογοήτευση 
αλλά και την αγανάκτησή των συναδέλφων μας, 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 
(Κορονϊό),  στα σημεία εισόδου της Χώρας (Λιμάνια – Αεροδρόμια). 

 
2. Αδυνατώντας να πιστέψουμε τα όσα μας μεταφέρθηκαν αρχικά, 

πληροφορηθήκαμε 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 

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.  

Ηλεκτρονική διεύθυνση: www.pomens.gr – facebook ΠΟΜΕΝΣ  

 Email: info@pomens.gr 

        Αθήνα, 30  Ιουνίου 2020 
Αριθμ. Πρωτ. 137/2020 

http://www.pomens.gr/


 

 

Ιουλίου.….! Ανέφερε δε κατά λέξη ο κ. Χαρδαλιάς ότι, «χτίζουμε την επόμενη μέρα για 
την πατρίδα μας, για τα νησιά μας για τον ελληνικό τουρισμό». Αποτελεί αποστολή 
των Ενόπλων Δυνάμεων το ‘’χτίσιμο’’ του Τουρισμού κ. Υφυπουργέ; 

 
3. Αποτελεί όμως 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. 
Αλήθεια πόσο θελκτική μπορεί να είναι η εικόνα υποδοχής τουριστών στη χώρα μας 
από στρατιωτικούς οι οποίοι θα προβαίνουν σε παροχή υπηρεσιών φέροντας τη 
στρατιωτική τους στολή; Ή μήπως σκέφτεστε να μη φέρουν οι συνάδελφοι μας τη 
στολή τους για να αποφευχθεί μια ‘’σκληρή’’ εικόνα υποδοχής; 

 
4. Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, έχοντας ήδη διαθέσει πολύτιμο προσωπικό 

και πόρους στα Προ-αναχωρησιακά Κέντρα Κράτησης Αλλοδαπών (Hot Spot), με ότι 
επιπτώσεις επιφέρει αυτό στην αποστολή των Ενόπλων Δυνάμεων, έκρινε πως το 
στρατιωτικό προσωπικό υγειονομικών ειδικοτήτων που του απομένει είναι τέτοιο σε 
αριθμό που αρκεί για να επιφορτιστεί ένα ακόμα έργο, παραβλέποντας παράλληλα 
και επιλεκτικά ότι, αποστολή των Ενόπλων Δυνάμεων είναι η προστασία της 
εδαφικής ακεραιότητας, της εθνικής ανεξαρτησίας και της κυριαρχίας της Χώρας, 
εναντίον οποιασδήποτε εξωτερικής επίθεσης ή απειλής, καθώς και η υποστήριξη των 
εθνικών συμφερόντων. 

 
5. 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 μας 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.  

  
 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. 
 



 

 

Αξιότιμοι κ.κ. Υπουργοί, Αξιότιμοι κ.κ. Βουλευτές της Διαρκούς 
Επιτροπής Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων, Αξιότιμε κ. Γενικέ 
Γραμματέα, Αξιότιμοι κ.κ. Αρχηγοί, 

 
6. Οι Ένοπλες Δυνάμεις στον καιρό της ειρήνης συμβάλλουν ενεργά και 

προσφέρουν τα μέγιστα με το κοινωνικό τους έργο, χωρίς βέβαια να απομειώνεται το 
κύριο επιχειρησιακό έργο τους. Μερικά μόνο παραδείγματα που αναδεικνύουν τη 
συνεισφορά τους σε ετήσια βάση: 

 
- Αρωγή στις θεομηνίες για κατάσβεση πυρκαγιών. Τα πυροσβεστικά 

εναέρια μέσα των Ενόπλων Δυνάμεων, πραγματοποιούν όλο το χρόνο χιλιάδες ώρες 
πτήσης.  

 
- Παροχή ιατρικής βοήθειας σε εξειδικευμένα και μη Νοσοκομεία των 

Ενόπλων Δυνάμεων  και σε απομακρυσμένα χωριά και νησιά. 
 
- Μεταφορά ασθενών και μοσχευμάτων με αερο-διακομιδές, 

προσφέροντας το ύψιστο αγαθό, την ανθρώπινη ζωή. 
 

- Δημιουργία δομών φιλοξενίας προσφύγων και ενεργό συμμετοχή στην 
φύλαξη και σίτιση αυτών. 

 
- Συμμετοχή σε έρευνα - διάσωση, καθώς επίσης σε κατασκευή μικρών 

και μεγάλων έργων υποδομής που συμπληρώνουν τον μακρύ κατάλογο προσφοράς 
των Ενόπλων Δυνάμεων. 

 
 7. Η ικανότητα των ΕΔ να ανταποκρίνονται σε κάθε δύσκολη αποστολή που 

τους ανατίθεται, δεν αποτελεί άλλοθι στην χρησιμοποίησή τους σε ανάγκες που 
αδυνατούν να υλοποιήσουν έτερα Υπουργεία. Κάθε τέτοια εμπλοκή στερεί 
πολύτιμους πόρους από την πολεμική μηχανή της χώρας μας και εμποδίζει την 
ομαλή της λειτουργία.  

 
8. Ως ΠΟΜΕΝΣ - Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών, ζητούμε 

από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας το αυτονόητο: την 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.  

9. Εισηγητής θέματος: Τομεάρχης Μέριμνας Προσωπικού: Ασμχος (ΕΑ) 
Κυριάκος Αυγερινός, τηλ. 6983515236. 

10.  Χειριστής θέματος, Αντιπρόεδρος Μέριμνας Προσωπικού: Επισμηναγός           
(ΤΣΕ) Νικόλαος Παναγιωτίδης, τηλ. 6983 503377. 

Μετά τιμής 
Για το Διοικητικό Συμβούλιο 

 
Ο Πρόεδρος Ο Γενικός Γραμματέας 

 
Δημήτριος Ρώτας 

Επγός (ΥΔΚ) 
Γεώργιος Θεοδώρου 

Τχης (ΠΖ) 

                                          


