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Σε απάντηση της σχετικής Ερώτησης που κατέθεσαν οι βουλευτές της 

κοινοποίησης με θέμα «Για την ιατρική περίθαλψη των στρατευμένων και του 

προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων στη Λήμνο» σας γνωρίζω, σύμφωνα με τα 

στοιχεία τα οποία τέθηκαν υπόψη μου και κατά το μέρος που αφορά στο ΥΠΕΘΑ, τα 

ακόλουθα: 

Κατ’ αρχάς για την ιατρική περίθαλψη των στρατευμένων και του προσωπικού 

των Ενόπλων Δυνάμεων στη Λήμνο αλλά και γενικότερα, εφαρμόζονται όλοι οι 

ισχύοντες κανονισμοί και διαταγές για την υγειονομική περίθαλψη του στρατιωτικού 

προσωπικού ενώ έκτακτα ιατρικά θέματα αντιμετωπίζονται άμεσα και αναλόγως του  

περιστατικού. 

Σε κάθε περίπτωση η στελέχωση των υγειονομικών υπηρεσιών, των Ενόπλων 

Δυνάμεων στη Λήμνο, καλύπτει τις προβλεπόμενες απαιτήσεις και επαρκεί για την 

κάλυψη των αυξημένων απαιτήσεων της Μονάδων και στρατιωτικών Υπηρεσιών σε 

ιατρικό προσωπικό. 

Σε ό,τι αφορά στην στελέχωση του Γενικού Νοσοκομείου Λήμνου, η οποία δεν 

είναι αρμοδιότητας ΥΠΕΘΑ, επισημαίνεται ότι οι Ένοπλες Δυνάμεις έχουν συνδράμει, 

στα πλαίσια των υπηρεσιακών τους δυνατοτήτων, στην ενίσχυση του Νοσοκομείου 

κατά διαστήματα, όποτε αυτό ζητείται από το Υπουργείο Υγείας.  

Ενδεικτικά αναφέρω ότι εντός της τελευταίας τριετίας, Αξιωματικοί (ΥΙ) 

ειδικότητας Αναισθησιολογίας, Γενικής Χειρουργικής και Παθολογίας, διατέθηκαν από 



 

 

 

την Π.Α και το Π.Ν. για την κάλυψη αντίστοιχων αναγκών στο Νοσοκομείο Λήμνου 

μετά από σχετικό αίτημα της αρμόδιας Υγειονομικής Περιφέρειας και οι Ένοπλες 

Δυνάμεις θα συνεχίσουν να συνδράμουν όποτε απαιτηθεί, λαμβανομένων υπόψη και 

των εκάστοτε υπηρεσιακών αναγκών. 

Τέλος, σε ότι αφορά τη διενέργεια προληπτικού εμβολιασμού έναντι του ιού της 

γρίπης στο Στρατιωτικό Προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων που υπηρετεί στο νησί, 

επισημαίνεται ότι αφενός δεν παρατηρήθηκαν κρούσματα γρίπης φέτος στο 

προσωπικό που υπηρετεί στο νησί αφετέρου οι ομάδες υψηλού κινδύνου που 

χρήζουν αντιγριπικού εμβολιασμού καθορίζονται σαφώς από το Υπουργείο Υγείας 

στην επικαιροποιημένη ετήσια εγκύκλιο εμβολιαστικού προγράμματος ενηλίκων, 

καθώς και ότι οι ενδείξεις εμβολιασμού στο προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων είναι 

ίδιες με αυτές του γενικού πληθυσμού. 

Κατά τα λοιπά αρμόδιο να σας απαντήσει είναι το συνερωτώμενο Υπουργείο 

Υγείας. 

 

 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΗΓΑΣ 
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ  ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ     

 

 

 

 

 

 

 

 


		2019-03-28T14:41:55+0200




