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ΘΕΜΑ: Συνδρομή Υγειονομικού (ε.α) Προσωπικού στην Υγειονομική Κρίση

Σας γνωρίζουμε ότι, το ΥΠΕΘΑ, αντιλαμβανόμενο τις κοινωνικές δυσ-
χέρειες λόγω της εντεινόμενης υγειονομικής κρίσης, έχει καταστεί βασικός πυλώ-
νας στην αντιμετώπισή της και πολύτιμος αρωγός της κοινωνίας, για την εμφύση-
ση κλίματος ασφάλειας σε όλους τους πολίτες, σε στενή συνεργασία και υπό τον 
συντονισμό του Υπουργείου Υγείας.

Στο πλαίσιο αυτό η ενίσχυση των Στρατιωτικών Νοσοκομείων (ΣΝ) και 
υγειονομικών δομών με προσωπικό πέραν από βασική επιδίωξη του και κορωνί-
δα της εφαρμοζόμενης υγειονομικής πολιτικής του ΥΠΕΘΑ, έχει καταστεί επιτακτι-
κή ανάγκη

Τονίζεται ότι την παρούσα χρονική περίοδο υφίστανται αυξημένες επι-
χειρησιακές απαιτήσεις, αλλά και ιδιαίτερες ανάγκες που προέκυψαν από την αν-
τιμετώπιση της υγειονομικής κρίσης και της συνεπακόλουθης διάθεσης ικανού α-
ριθμού υγειονομικού προσωπικού για την διενέργεια τόσο διαγνωστικών ελέγχων 

και ), όσο και εμβολιασμών του γενικού πληθυσμού, στο πλαίσιο 
της κοινωνικής προσφοράς των ΕΔ, ενώ παράλληλα το έργο των ΣΝ είναι ήδη 
εξαιρετικά βεβαρυμμένο

Κατόπιν των παραπάνω στο πλαίσιο της αδήριτης ανάγκης για προσ-
τασία της Δημόσιας Υγείας και υπό το πρίσμα του αισθήματος αβεβαιότητας που 
διακατέχει όλους τους πολίτες, για την εξέλιξη της υγειονομικής κατάστασης, κρίνε-
ται σκόπιμο όπως εξεταστεί η δυνατότητα εθελοντικής συμβολής του ε.α Υγειονο-
μικού Προσωπικού, μέσω της παροχής εθελοντικής εργασίας. Η διαδικασία αυτή
δύναται να υλοποιηθεί, μέσω της δήλωσης συμμετοχής και κοινοποίηση των στοι-
χείων τους στις Ενώσεις Αποστράτων και στη συνέχεια ενημέρωσης των Κλάδων 
των ΕΔ

Παρακαλούμε για ενέργειες αρμοδιότητάς σας, με παράλληλη ενημέ-
ρωση του ΣΓ ΥΦΕΘΑ, μέχρι την 16 Απρ 
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