Ψηφιακά υπογεγραμμένο
από SOFIA MANDRA
Ημερομηνία: 2021.05.15
11:46:24 EEST

ΠΡΟΣ:
ΚΟΙΝ.:

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
Δνση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
Τμήμα Ερωτήσεων
Βουλευτή κ. Νίκο Παπαναστάση
Βουλευτή κ. Θανάση Παφίλη
ΥΠΕΘΑ/Γραφείο ΥΕΘΑ
ΥΠΕΘΑ/Γραφείο ΥΦΕΘΑ
ΥΠΕΘΑ/Γενικός Γραμματέας
ΥΠΕΘΑ/ΓΝΠ/ΤΚΕ
ΥΠΕΘΑ/ΔΝΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Τηλέφωνο: 2106598- 278, 282, 285
FΑX: 210- 6552035
e-mail: nomgkbe@mod.mil.gr
Φ.900α/3072/17745
Αθήνα, 14 Μαΐου 2021
Σελίδες: Δύο (2)

ΘΕΜΑ: Κοινοβουλευτικός Έλεγχος
ΣΧΕΤ.: Ερώτηση 5744/07-04-2021 της Βουλής των Ελλήνων
Σε απάντηση της σχετικής Ερώτησης, που κατέθεσαν οι Βουλευτές κ.κ.
Νίκος Παπαναστάσης και Θανάσης Παφίλης με θέμα «Προβλήματα στις υγειονομικές
εξετάσεις υποψήφιων Επαγγελματιών Οπλιτών», σας γνωρίζω τα ακόλουθα:
Σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, στις υγειονομικές εξετάσεις θα κληθεί να
συμμετάσχει τριπλάσιος αριθμός υποψηφίων, αναλογικά με τον αριθμό των
προκηρυχθεισών θέσεων κατά ειδικότητα. Οι υγειονομικές εξετάσεις θα διενεργηθούν
στις πλησιέστερες στον τόπο διαμονής των υποψηφίων επιτροπές, ανεξαρτήτως του
Κλάδου/των Κλάδων Ενόπλων Δυνάμεων που οι υποψήφιοι έχουν υποβάλλει αίτηση
συμμετοχής, με εξαίρεση το νομό Αττικής.
Συνακόλουθα,

οι

υποψήφιοι/ες

υποχρεούνται

να

υποβληθούν

σε

συγκεκριμένες εργαστηριακές εξετάσεις (μεταξύ των οποίων και ο καρδιολογικός
έλεγχος) προ της παρουσίασής τους στις αρμόδιες Υγειονομικές Επιτροπές. Οι
εξετάσεις - γνωματεύσεις δύναται να διενεργηθούν σε Νοσηλευτικά ιδρύματα Ν.Π.Δ.Δ.
ή Ν.Π.Ι.Δ. ή από ιδιώτη ιατρό της χώρας, με την προϋπόθεση να έχουν
πραγματοποιηθεί από την ημερομηνία έκδοσης της προκήρυξης και μεταγενέστερα
και να έχουν ευκρινή ημερομηνία και σφραγίδα ιατρού.
Επιπρόσθετα, οι υγειονομικές εξετάσεις των υποψηφίων ΕΠΟΠ σχεδιάζεται
όπως πραγματοποιηθούν σε δεκαπέντε πόλεις και νησιά, μεταξύ των οποίων και η
Χίος, με σκοπό τον περιορισμό των μετακινήσεων, στο πλαίσιο των μέτρων
αντιμετώπισης της υγειονομικής κρίσης.
Από τα παραπάνω προκύπτει ότι, αφενός δεν υφίσταται υποχρέωση
διενέργειας των εν θέματι καρδιολογικών εξετάσεων αποκλειστικά στο Νοσοκομείο
Χίου, αφετέρου οι εν λόγω εξετάσεις δεν αφορούν στο σύνολο των υποψηφίων,
./.
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δεδομένου ότι μόνο ορισμένοι υποψήφιοι θα κληθούν να συμμετάσχουν στις
υγειονομικές εξετάσεις που θα διενεργηθούν πλησιέστερα στον τόπο κατοικίας τους,
εν προκειμένω στη Χίο, αφού προηγουμένως εκδοθούν οι σχετικοί πίνακες
βαθμολογίας των καταλλήλων κατά ειδικότητα.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ
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