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Σε απάντηση της σχετικής Ερώτησης που κατέθεσε η βουλευτής κα Φωτεινή 

Αραμπατζή με θέμα «Καθυστερούν οι θεσμικές αλλαγές για την Υγειονομική 

Περίθαλψη των εν ενεργεία Στρατιωτικών» σας γνωρίζω, σύμφωνα με τα στοιχεία τα 

οποία τέθηκαν υπόψη μου, τα ακόλουθα: 

Κατ΄ αρχάς κατά την τρέχουσα χρονική περίοδο είναι σε εξέλιξη η αναθεώρηση 

του ΠΔ 432/1983 η οποία, μεταξύ άλλων, προωθεί διατάξεις με τις οποίες 

διευκολύνεται και ενισχύεται η παροχή περίθαλψης σε μαιευτικά περιστατικά και στην 

ιατρικώς υποβοηθούμενη αναπαραγωγή, ενώ, συγχρόνως βελτιώνονται και οι 

ρυθμίσεις που σχετίζονται με τη χορήγηση επιδομάτων γυαλιών οράσεως κλπ. με τις 

οποίες θεσμοθετείται η χορήγηση χρηματικού επιδόματος για την αγορά γυαλιών 

οράσεως από τα μέλη των οικογενειών των  στρατιωτικών. Η εν λόγω αναθεώρηση θα 

συμβάλλει στην οικονομική ενίσχυση των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων. 

Σε σύντομο χρονικό διάστημα αναμένεται η ολοκλήρωση ενεργειών, για την 

εφαρμογή της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης των εν ενεργεία  Στρατιωτικών των ΕΔ 

και των υπ' αυτών ασφαλισμένων μελών. Η εφαρμογή αυτή θα συμβάλλει στον 

ορθότερο και ταχύτερο έλεγχο των εντολών των ασφαλισμένων και θα 

ελαχιστοποιήσει το χρόνο αποζημίωσης των εν ενεργεία  στελεχών. 

Για το εν ενεργεία προσωπικό των ΕΔ σύμφωνα με άρθρο 3 του Ν. 154/75 (ΦΕΚ 

185/4-9-1975), η υγειονομική περίθαλψη παρέχεται αποκλειστικά από τον Ιατρό 

Μονάδος και τα Στρατιωτικά Νοσοκομεία όλων των κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων. 

Ο Ιατρός της Μονάδος είναι ο αποκλειστικά υπεύθυνος παραπομπής σε ειδικό ιατρό ή 

νοσηλεία σε Στρατιωτικό Νοσοκομείο και σε λοιπές Δομές Υγείας, μόνο στην 



 

 

 

εξαιρετική περίπτωση που η περίθαλψη δεν είναι εφικτή να παρασχεθεί από τον ιατρό 

μονάδος και τα Στρατιωτικά Νοσοκομεία. Οι περιορισμοί αυτοί για τα στελέχη δηλαδή 

η πρόβλεψη χρήσης κατά σειρά των στρατιωτικών, δημόσιων και τέλος ιδιωτικών 

δομών υγείας, εξασφαλίζει το δημόσιο συμφέρον από πλευράς κόστους, 

εξοικονομώντας πόρους, ενώ ταυτόχρονα δίνει στην Υπηρεσία τη δυνατότητα ελέγχου 

της υγειονομικής κατάστασης και της σωματικής ικανότητας του προσωπικού, το 

οποίο αποτελεί βασικό στοιχείο της επιχειρησιακής του κατάστασης. 
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