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ΚΟΙΝ.: Βουλευτή κ. Θανάση Παφίλη 
Βουλευτή κ. Χρήστο Κατσώτη 
Βουλευτή κ. Νίκο Παπαναστάση 
ΥΠΕΘΑ / Γραφείο ΥΕΘΑ 

 ΥΠΕΘΑ / Γραφείο ΥΦΕΘΑ 
ΥΠΕΘΑ / Γενικός Γραμματέας 
ΥΠΕΘΑ / ΓΝΠ / ΤΚΕ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ/ 
Τμήμα Κοινοβουλευτικού Ελέγχου 
 
 

ΘΕΜΑ:  Κοινοβουλευτικός Έλεγχος 
ΣΧΕΤ.:  Ερώτηση 1214/11-10-2019 της Βουλής των Ελλήνων  

 

Σε απάντηση της σχετικής Ερώτησης που κατέθεσαν οι βουλευτές της 

κοινοποίησης με θέμα «Προβλήματα στη λειτουργία του Μικροβιολογικού Τμήματος 

του Ναυτικού Νοσοκομείου Αθήνας» σας γνωρίζω τα ακόλουθα: 

Κατ’ αρχάς ο αριθμός των υπηρετούντων Υπαξιωματικών ειδικότητας Βοηθών 

Μικροβιολογικού (Β/ΜΙΚ) στο Ναυτικό Νοσοκομείο Αθηνών (ΝΝΑ), καλύπτει πλήρως 

τον προβλεπόμενο από τους Πίνακες Οργάνωσης Υπηρεσίας (ΠΟΥ) αριθμό. Ως εκ 

τούτου, επί του παρόντος, δεν έχει προκύψει ανάγκη επιπλέον πρόσληψης 

Υπαξιωματικών της εν λόγω ειδικότητας. 

          Όσον αφορά στο πολιτικό προσωπικό, σύμφωνα με τους υπό έκδοση 

ΠΟΥ/ΝΝΑ στο Τμήμα Βιοχημικού Εργαστηρίου, προβλέπονται έξι (6) θέσεις πολιτικών 

υπαλλήλων, ενώ υπηρετούν τρεις (3) υπάλληλοι και από τις τρεις (3) κενές θέσεις οι 

δύο ήδη έχουν συμπεριληφθεί στους πίνακες Τετραετούς Προγραμματισμού 

Προσλήψεων. Στο Τμήμα Ανοσολογικού Εργαστηρίου προβλέπονται τρεις (3) θέσεις 

πολιτικών υπαλλήλων, υπηρετεί μία (1) υπάλληλος και από τις δύο (2) κενές θέσεις η 

μία (1) έχει, επίσης, συμπεριληφθεί στους πίνακες Τετραετούς Προγραμματισμού 

Προσλήψεων. 

Αναφορικά με τη χορήγηση της ετήσιας ειδικής άδειας, λόγω αιμοληψιών μετ’ 

αποδοχών σας γνωρίζω ότι σύμφωνα με το άρθρο 1 του ΦΕΚ2628/τ.Β΄/28-06-2019, 

προβλέπεται ότι: 

 «Στα στελέχη των ΕΔ, καθώς και στους Επαγγελματίες Οπλίτες μετά την 

ορκωμοσία τους, πλην ιατρών, οι οποίοι υπηρετούν και απασχολούνται σε 

....αιματολογικά εργαστηριακού τομέα, βιοπαθολογικά,..., βιοχημικά,..ιολογίας,..των 
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Στρατιωτικών Νοσοκομείων και του Νοσηλευτικού Ιδρύματος Μετοχικού Ταμείου 

Στρατού (ΝΙΜΤΣ), χορηγείται ειδική πρόσθετη άδεια με αποδοχές διάρκειας δέκα (10) 

ημερών, μετά από συνεχή υπηρεσία ενός (1) έτους στα ανωτέρω τμήματα και 

μονάδες». 

Η ανωτέρω Κοινή Υπουργική Απόφαση, έχει διαβιβασθεί στο ΝΝΑ από την 5η 

Ιουλίου 2019 και από τότε εφαρμόζεται απαρέγκλιτα. 

 ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΗΣ 
 ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 
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