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ΘΕΜΑ: Κοινοβουλευτικός Έλεγχος 
  

ΣΧΕΤ.: Ερώτηση 3582/26-01-2021 της Βουλής των Ελλήνων  
 
Σε απάντηση της σχετικής Ερώτησης, που κατέθεσε ο Βουλευτής κ. 

Γεώργιος Λογιάδης με θέμα «Διαμαρτυρία για τον αποκλεισμό των σωφρονιστικών 

υπαλλήλων από τα στρατιωτικά νοσοκομεία», σας γνωρίζονται τα ακόλουθα: 

Με το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο, το προσωπικό των σωφρονιστικών 

υπαλλήλων έχει πρόσβαση στις παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας των Στρατιωτικών 

Νοσοκομείων (ΣΝ). Ειδικότερα, με τις διατάξεις των Φ.700/4/132914/Σ.3317/25 

Μαϊ 05/ΥΑ (Β΄827) και Υ4α/Οικ.18421/14 Φεβ 11/ΚΥΑ (Β΄257) κανονιστικών 

αποφάσεων, έχει τη δυνατότητα πρόσβασης και παροχής υγειονομικής 

περίθαλψης στα ΣΝ του Στρατού Ξηράς, με τις διαδικασίες που καταγράφονται επί 

αυτών, όπως κάθε πολίτης. 

Περαιτέρω, κατά την παρούσα χρονική περίοδο, υφίστανται αυξημένες 

επιχειρησιακές απαιτήσεις, αλλά και ιδιαίτερες ανάγκες που προέκυψαν από την 

αντιμετώπιση της υγειονομικής κρίσης και της συναφούς διάθεσης ικανού αριθμού 

υγειονομικού προσωπικού για την διενέργεια τόσο διαγνωστικών ελέγχων (Rapid 

και PCR Test), όσο και εμβολιασμών του γενικού πληθυσμού, επ’ ωφελεία του 

κοινωνικού συνόλου, στο πλαίσιο της κοινωνικής προσφοράς των Ενόπλων 

Δυνάμεων, ενώ παράλληλα το έργο των ΣΝ είναι ήδη εξαιρετικά βεβαρημένο. 

Τέλος, κατόπιν των παραπάνω και στο πλαίσιο του ότι οι σωφρονιστικοί 

υπάλληλοι έχουν μεταφερθεί υπό το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, σας 

γνωρίζουμε ότι, το σχετικό αίτημα εξετάζεται συνολικά κατόπιν σχετικών 
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προτάσεων των Στρατιωτικών Νοσοκομείων, σχετικής επιτελικής αναλογιστικής 

μελέτης των Διευθύνσεων Υγειονομικού των Γενικών Επιτελείων και εν τέλει 

υποβολής αναλόγου στοιχειοθετημένης πρότασης των Γενικών Επιτελείων προς 

την Πολιτική Ηγεσία του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. 

Κατά τα λοιπά, αρμόδια να σας απαντήσουν είναι τα συνερωτώμενα 

Υπουργεία. 
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