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ΘΕΜΑ: Κοινοβουλευτικός Έλεγχος 
  
ΣΧΕΤ.: Ερώτηση 3624/27-01-2021 της Βουλής των Ελλήνων  

 
Σε απάντηση της σχετικής Ερώτησης, που κατέθεσαν οι Βουλευτές της 

κοινοποίησης με θέμα «Κρούσματα κορωνοϊού σε στρατόπεδο της Λέσβου», σας 

γνωρίζω τα ακόλουθα: 

Κατ’ αρχάς το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας σας έχει ενημερώσει κατ’ 

επανάληψη, αναλυτικά και με σαφήνεια, αναφορικά με τα μέτρα που έχουν ληφθεί για 

την αντιμετώπιση της υγειονομικής κρίσης, τόσο σε γενικό επίπεδο όσο και σε 

επίπεδο Σχηματισμών, Μονάδων, Πολεμικών Πλοίων και Υπηρεσιών. 

Παρά ταύτα, έχουν ληφθεί και διαρκώς επικαιροποιούνται όλα τα απαραίτητα 

προληπτικά υγειονομικά και διοικητικά μέτρα προστασίας του συνόλου του 

προσωπικού, έναντι της νόσου COVID-19 και αναλόγως των ιατρικών δεδομένων 

που προκύπτουν από την εξέλιξή της, τα οποία είναι πλήρως εναρμονισμένα με τις 

κατευθυντήριες οδηγίες του ΕΟΔΥ και την ισχύουσα νομοθεσία. 

Τα μέτρα αυτά εφαρμόζονται απαρέγκλιτα σε όλες τις Μονάδες του Στρατού 

Ξηράς, συμπεριλαμβανομένου και του Στρατοπέδου «Λγου (ΠΖ) Μαρινέλλη», 

σύμφωνα με τις ισχύουσες διαταγές.  

Πιο συγκεκριμένα, διενεργήθηκαν ταχείς έλεγχοι αντιγόνων SARS-CoV-2 

(Rapid Test) σε όλα τα ΣΥΠΟ της επικράτειας, μηδέ εξαιρουμένου του 221 Τάγματος 

Εθνοφυλακής στη Λέσβο, το οποίο στρατωνίζεται στο εν λόγω στρατόπεδο, από την 

έναρξη της κατάταξης της 2021 Α' ΕΣΣΟ, ήτοι την 18η Ιανουαρίου 2021, με μέριμνα 

υγειονομικού προσωπικού της Στρατιωτικής Υπηρεσίας, υπό το συντονισμό του 

ΓΕΕΘΑ/ΔΥΓ και τη συνδρομή του ΕΟΔΥ. 
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Επίσης, η ίδια διαδικασία ακολουθήθηκε για το σύνολο του υπηρετούντος 

προσωπικού του εν λόγω στρατοπέδου την 27η Ιανουαρίου 2021, ενώ η περαιτέρω 

διαχείριση των ύποπτων και επιβεβαιωμένων κρουσμάτων πραγματοποιείται σε 

προκαθορισμένο χώρο καραντίνας ή απομόνωσης, αντίστοιχα, σύμφωνα με τις 

ισχύουσες υγειονομικές οδηγίες. 

Τέλος, σας γνωρίζουμε ότι πέραν των παραπάνω, αλλά και των ήδη 

γνωρισθέντων σε σας υπολοίπων μέτρων, έχει πραγματοποιηθεί ενημέρωση του 

συνόλου του στρατιωτικού προσωπικού επί θεμάτων που άπτονται του εμβολιασμού 

έναντι της υγειονομικής κρίσης. 
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