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ΘΕΜΑ: Κοινοβουλευτικός Έλεγχος
ΣΧΕΤ.: Ερώτηση 8458/09-08-2021 της Βουλής των Ελλήνων
Σε απάντηση της σχετικής Ερώτησης, που κατέθεσαν οι Βουλευτές της
κοινοποίησης με θέμα «Άμεσος εμβολιασμός των στρατιωτών και των στελεχών των
Ενόπλων Δυνάμεων, εφόσον το επιθυμούν», σας γνωρίζω τα ακόλουθα:
Κατ’ αρχάς δεν γίνεται αποδεκτή η αναφορά σας περί ανεπαρκών μέτρων
προστασίας του προσωπικού των ΕΔ από την υγειονομική κρίση. Ειδικά μάλιστα όταν
η Κοινοβουλευτική σας Ομάδα έχει τύχει πλήρους και ενδελεχούς ενημέρωσης, μέσω
της παρούσας διαδικασίας, για τα προληπτικά και υγειονομικά μέτρα σχεδόν μέχρι
επιπέδου Μονάδας, μηδέ των Μονάδων της Νήσου Χίου εξαιρουμένων.
Η επιτυχία των μέτρων που λήφθηκαν αποδεικνύεται από το γεγονός ότι, σε
όλη τη διάρκεια της υγειονομικής κρίσης οι ΕΔ παρέμειναν σε υψηλό επίπεδο
επιχειρησιακής ετοιμότητας και μαχητικής ικανότητας ανταποκρινόμενες σε όλες τις
προκλήσεις που παρουσιάστηκαν, τόσο στην Χώρα όσο και στη ευρύτερη περιοχή και
πάντως με ποσοστά νόσησης κάτω του μέσου όρου του γενικού πληθυσμού.
Εν προκειμένω, καθορίστηκε και συνεχίζεται η διενέργεια διαγνωστικών
ελέγχων Covid-19, από όλο το στρατιωτικό και πολιτικό προσωπικό, μία φορά την
εβδομάδα, έως και 24 ώρες προ της πρώτης ημέρας της εβδομάδας, όπου υφίσταται
εργασία με φυσική παρουσία. Η διανομή self-test για το προβλεπόμενο χρονικό
διάστημα πραγματοποιούνταν δωρεάν από όλα τα στρατιωτικά και πολιτικά φαρμακεία.
Επίσης, συνεχίζεται με μέριμνα των Στρατιωτικών Εργοστασίων η συνεχής
κατασκευή ειδικών κυτίων (αντισηπτικό, μάσκες, γάντια) για την πρόληψη μετάδοσης
της Covid-19, για την κάλυψη αναγκών κατάταξης ΕΣΣΟ, και όχι μόνο, σύμφωνα με
τις ανάγκες των Γενικών Επιτελείων.
Επιπλέον, εποπτεύεται η πληρότητα σε όλες τις Μονάδες, Στρατιωτικές
Υπηρεσίες και Πολεμικά Πλοία, μέσων πρόληψης μετάδοσης της Covid-19 (μάσκες,
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γάντια, αντισηπτικά) σε επάρκεια. Οι οπλίτες, κατά τη διαδικασία κατάταξης,
παραλαμβάνουν

τα

«ΚΙΤ

Ατομικής

Υγειονομικής

Προφύλαξης»,

τα

οποία

περιλαμβάνουν μάσκες, γάντια, αντισηπτικά και οδηγίες χρήσεως, ενώ υποχρεούνται
να προσκομίζουν κατά την κατάταξή τους αρνητικό μοριακό έλεγχο (PCR Test), ο
οποίος διενεργείται δωρεάν στις Δημόσιες Δομές Υγείας με την επίδειξη του
σημειώματος κατάταξης, 48 έως 72 ώρες προ της ημερομηνίας κατάταξης.
Παράλληλα έχουν εκδοθεί αναθεωρημένες οδηγίες, τόσο για την πρόληψη
όσο και για την αντιμετώπιση πιθανών ή επιβεβαιωμένων κρουσμάτων στις ΕΔ,
ενημερώνοντας αναλυτικά όλο το Στρατιωτικό και Πολιτικό προσωπικό σχετικά με τους
παράγοντες κινδύνου για πιθανή έκθεση στο νέο στέλεχος του ιού.
Πέραν των ανωτέρω, οι Ένοπλες Δυνάμεις, μεθοδικά και συντονισμένα με το
Υπουργείο Υγείας και τον ΕΟΔΥ, προέβησαν σε όλα τα απαιτούμενα μέτρα, όπως
έκδοση επικαιροποιημένων οδηγιών, απομόνωση θετικών κρουσμάτων, νοσηλεία
ασθενών για την αντιμετώπιση της υγειονομικής κρίσης, με αποτέλεσμα, όπως
προαναφέρθηκε, τη διατήρηση του αξιόμαχου των Ενόπλων Δυνάμεων.
Σε ό,τι αφορά στον εμβολιασμό, δόθηκε η δυνατότητα και μάλιστα με ισχυρή
παρότρυνση στο σύνολο του επιθυμούντος μονίμου Στρατιωτικού και Πολιτικού
Προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων καθώς και των Στρατευσίμων, να εμβολιασθούν
έναντι της Covid-19, σύμφωνα με το Σχέδιο Προτεραιοποίησης του Εθνικού
Επιχειρησιακού Σχεδίου Εμβολιασμού της Χώρας, δια της Επιχείρησης «ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ»
στην ηλεκτρονική διεύθυνση emvolio.gov.gr.
Μάλιστα, σχεδιάζεται πρόγραμμα ανάπτυξης εμβολιαστικών γραμμών σε
συγκεκριμένες στρατιωτικές υγειονομικές δομές της περιφέρειας με προοπτική
επέκτασης αυτών, για περαιτέρω διευκόλυνση των εμβολιασμών του προσωπικού,
ενώ εκπονείται εκστρατεία προτροπής εμβολιασμού του προσωπικού με οπτικό υλικό.
Τέλος σας γνωρίζουμε ότι η Στρατιωτική Υπηρεσία έχει εξασφαλίσει τον
απαιτούμενο αριθμό εμβολίων, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη ο εξοπλισμός και η ανάπτυξη
της λειτουργίας Εμβολιαστικών Κέντρων σε επιλεγμένες Στρατιωτικές Υγειονομικές
δομές, όπως προαναφέρθηκε, με σκοπό τη μεγαλύτερη δυνατή κάλυψη των αναγκών
εμβολιασμού.
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