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ΠΡΟΣ: ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ 
Δνση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου 
Τμήμα Ερωτήσεων 

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/3173/17901 
Αθήνα, 30 Ιουλίου 2021 
Σελίδες: Τέσσερις (4)  

ΚΟΙΝ.: Βουλευτή κ. Γεώργιο Τσίπρα 
Βουλευτή κ. Ελευθέριο Αβραμάκη 
Βουλευτή κ. Τρύφωνα Αλεξιάδη 
Βουλευτή κα Αθανασία (Σία) 
Αναγνωστοπούλου 
Βουλευτή κ. Αλέξανδρο - Χρήστο 
Αυλωνίτη 
Βουλευτή κ. Σωκράτη Βαρδάκη 
Βουλευτή κα Καλλιόπη Βέττα 
Βουλευτή κ. Χρήστο Γιαννούλη 
Βουλευτή κ. Ιωάννη Γκιόλα 
Βουλευτή κ. Διονύσιο-Χαράλαμπο 
Καλαματιανό 
Βουλευτή κα Ειρήνη (Νίνα) Κασιμάτη 
Βουλευτή κα Χαρούλα (Χαρά) 
Καφαντάρη  
Βουλευτή κα Κυριακή Μάλαμα 
Βουλευτή κ. Κωνσταντίνο Μάρκου 
Βουλευτή κ. Αλέξανδρο Μεϊκόπουλο 
Βουλευτή κ. Κωνσταντίνο Μπάρκα 
Βουλευτή κ. Αθανάσιο (Σάκη) 
Παπαδόπουλο 
Βουλευτή κ. Νικόλαο Παππά 
Βουλευτή κα Παναγιού (Γιώτα) 
Πούλου  
Βουλευτή κ. Ιωάννη Ραγκούση 
Βουλευτή κ. Νεκτάριο Σαντορινιό 
Βουλευτή κ. Παναγιώτη (Πάνο) 
Σκουρολιάκο 
Βουλευτή κα Ελισσάβετ (Μπέττυ) 
Σκούφα  
Βουλευτή κ. Χρήστο Σπίρτζη 
Βουλευτή κα Ολυμπία Τελιγιορίδου 
Βουλευτή κ. Αλέξανδρο 
Τριανταφυλλίδη 
Βουλευτή κ. Σωκράτη Φάμελλο 
Βουλευτή κ. Νικόλαο Φίλη 
Βουλευτή κ. Δημήτριο (Τάκη) 
Χαρίτου  
Βουλευτή κ. Μιλτιάδη Χατζηγιαννάκη 
Βουλευτή κα Ραλλία Χρηστίδου 
Βουλευτή κ. Γεώργιο Ψυχογιό 

 

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

 
 

ΘΕΜΑ: Κοινοβουλευτικός Έλεγχος 
  

ΣΧΕΤ.: Ερώτηση 7790/05-07-2021 της Βουλής των Ελλήνων  
 

Σε απάντηση της σχετικής Ερώτησης, που κατέθεσαν οι Βουλευτές της 

κοινοποίησης με θέμα «Ακυρώσεις του 80% των προγραμματισμένων χειρουργείων 

των νοσοκομείων αρμοδιότητας Υπουργείου Εθνικής Άμυνας λόγω έλλειψης 

προσωπικού», σας γνωρίζονται  τα ακόλουθα: 

Το σύνολο του υγειονομικού προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων (ΕΔ) και 

των Στρατιωτικών Νοσοκομείων (ΣΝ) συμμετέχουν ενεργά για τη αντιμετώπιση της 

υγειονομικής κρίσης, τόσο επ’ ωφελεία των οπλιτών, των Στελεχών και των 

οικογενειών τους, όσο και του κοινωνικού συνόλου γενικότερα. Για όλες τις δράσεις 

που αναλήφθηκαν, και συνεχώς επικαιροποιούνται, έχετε ενημερωθεί διεξοδικά, 

εγγράφως και προφορικά, μέσω των διαδικασιών του Κοινοβουλευτικού Ελέγχου.     

Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας (ΥΠΕΘΑ), από την πρώτη στιγμή της 

υγειονομικής κρίσης, ανέπτυξε ένα οργανωμένο σχέδιο δράσης και με στοχευμένες 

παρεμβάσεις καταβάλλοντας κάθε δυνατή προσπάθεια, προκειμένου να συνδράμει 

στην ενίσχυση των υπαγόμενων σε αυτό νοσοκομείων, τόσο σε επίπεδο 

υλικοτεχνικής υποδομής, όσο και σε επίπεδο ανθρώπινου δυναμικού. 

Συγκεκριμένα, λόγω της υγειονομικής κρίσης, κατά τα έτη 2020 - 2021 

προσλήφθηκαν στο ΥΠΕΘΑ συνολικά τριακόσια εβδομήντα έξι (376) άτομα 

επικουρικό προσωπικό, τα οποία καλύπτουν τις τρέχουσες επιτακτικές ανάγκες των 

ΣΝ. 

Μάλιστα, στο 401 Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών εργάζονται σήμερα εβδομήντα 

(70) άτομα επικουρικό προσωπικό κυρίως υγειονομικών ειδικοτήτων. 

Το Υπουργείο Υγείας όλο αυτό το διάστημα της υγειονομικής κρίσης στέκεται 

συνεχώς αρωγός της προσπάθειάς μας για ενίσχυση με πολιτικό προσωπικό των ΣΝ 

και το εξαιρετικό αυτό πνεύμα συνεργασίας που χαρακτηρίζει τις ενέργειες και των 

δύο Υπουργείων για την αντιμετώπιση της υγειονομικής κρίσης, θα συνεχιστεί και 
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στην περίπτωση που απαιτηθεί στο απευκταίο ενδεχόμενο νέου κύματος της 

πανδημίας. 

Επιπλέον, προκειμένου να εξυπηρετηθούν οι ανάγκες λειτουργίας των ΣΝ 

και με δεδομένη την περίοδο χορήγησης των θερινών κανονικών αδειών στο 

προσωπικό, έγιναν οι απαραίτητες ανακατανομές Νοσηλευτικών Μονάδων και 

Χειρουργικών Κλινών. Με αυτό τον τρόπο επιτεύχθηκε η συνεχής λειτουργία του 

συνόλου των Κλινικών και Εργαστηρίων, καθώς και η πλήρης και αδιάλειπτη 

υγειονομική κάλυψη των δικαιούχων περίθαλψης, ως εσωτερικών ή εξωτερικών 

ασθενών. 

Ειδικότερα, όσον αφορά στην αντιμετώπιση των χειρουργικών περιστατικών, 

ο περιορισμός ήταν αναπόφευκτος αλλά και επιβεβλημένος λόγω των υγειονομικών 

πιέσεων της πανδημίας, γεγονός που παρατηρείται σε όλα τα νοσοκομεία της χώρας. 

Παρότι τα δεδομένα δείχνουν έναν περιορισμό της τάξεως έως 60% των 

προγραμματισμένων χειρουργικών επεμβάσεων της συνήθους λειτουργίας, η 

φροντίδα του πάσχοντος ανθρώπου δεν μπορεί να περιοριστεί σε αυστηρά 

αριθμητικά νούμερα. Παρά τις πιέσεις, επετεύχθη  πλήρης και αδιάλειπτη υγειονομική 

κάλυψη των εκτάκτων περιστατικών και αυτών που επιβάλλεται να χειρουργηθούν με 

βάση επιστημονικά – ιατρικά κριτήρια, όπως τα ογκολογικά. Σε κάθε περίπτωση, 

διασφαλίζεται η άμεση και με αυστηρά ιατρικά πρωτόκολλα υγειονομική φροντίδα και 

ασφάλεια των ασθενών, ενώ τυχόν αναβολές προγραμματισμένων χειρουργικών 

επεμβάσεων – και όχι ακυρώσεις – αφορούν μεμονωμένα μη επείγοντα περιστατικά 

που δύναται να αντιμετωπιστούν και σε δεύτερο χρόνο με ασφάλεια. 

Όσον αφορά στο μακροπρόθεσμο πρόγραμμα ενίσχυσης των ΣΝ με 

υγειονομικό προσωπικό, τόσο κατά τον ετήσιο προγραμματισμό προσλήψεων, 

τακτικού και εποχικού, πολιτικού προσωπικού του προηγούμενου έτους (για το έτος 

2021) όσο και κατά του τρέχοντος έτους (για το έτος 2022), το οποίο βρίσκεται σε 

εξέλιξη, τα Γενικά Επιτελεία και το Νοσηλευτικό Ίδρυμα Μετοχικού Ταμείου Στρατού 

(ΝΙΜΤΣ), το οποίο εποπτεύεται από το ΥΠΕΘΑ, υπέβαλαν τα αιτήματά τους με 

ιδιαίτερη προσοχή και ευαισθητοποίηση για την κάλυψη των πάγιων αναγκών σε 

υγειονομικό προσωπικό των ΣΝ. 

Τον ετήσιο προγραμματισμό του έτους 2021 ακολούθησε η υπ’ αριθμ. 

ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./17/3238/11-03-21 Απόφαση της Επιτροπής της ΠΥΣ 33/2006, με
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 την οποία εγκρίθηκε η κίνηση της διαδικασίας για πρόσληψη εκατόν τριάντα οκτώ 

(138) μονίμων υπαλλήλων διαφόρων κλάδων και κατηγοριών για το ΥΠΕΘΑ και 

επίκειται η έκδοση σχετικής προκήρυξης από το ΑΣΕΠ. Από τις θέσεις αυτές, οι 

πενήντα εννέα (59) αφορούν στην κάλυψη αναγκών σε προσωπικό των ΣΝ και των 

τριών (3) Γενικών Επιτελείων.  

Περαιτέρω, στον πολυετή προγραμματισμό προσλήψεων που υποβλήθηκε, 

κατά το τρέχον έτος, στο Υπουργείο Εσωτερικών και αφορά στον στρατηγικό τετραετή 

σχεδιασμό πολιτικής προσλήψεων στο Δημόσιο Τομέα ετών 2022 - 2025, 

υποβλήθηκαν από τα Γενικά Επιτελεία και το ΝΙΜΤΣ συνολικά τριακόσια είκοσι (320) 

αιτήματα που αποτυπώνουν τις ανάγκες σε προσωπικό διαφόρων κλάδων και 

ειδικοτήτων των νοσοκομείων που υπάγονται στην αρμοδιότητα του ΥΠΕΘΑ.  

Παράλληλα, στον εν εξελίξει διαγωνισμό πρόσληψης ΕΠΟΠ για τις ανάγκες 

των ΕΔ, έχουν προκηρυχθεί θέσεις υγειονομικού προσωπικού. 

Τέλος σας γνωρίζουμε ότι, η εργώδης προσπάθεια που έχει αναληφθεί από 

το ΥΠΕΘΑ και το ιατρικό και υγειονομικό προσωπικό των ΕΔ για την αντιμετώπιση 

της πρωτοφανούς, παγκόσμιας, υγειονομικής κρίσης θα συνεχισθεί με αντικειμενικό 

σκοπό, αφενός τη διατήρηση των υψηλών παρεχόμενων υγειονομικών υπηρεσιών 

από τα ΣΝ, και αφετέρου την παροχή κάθε δυνατής συνδρομής επ’ ωφελεία του 

κοινωνικού συνόλου, γεγονός που έχει τύχει ήδη ευρείας και θετικής αποδοχής από 

τον Ελληνικό λαό.    

 

 ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΗΣ 
 ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 
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