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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Αθήνα 06/12/2021
ΠΡΟΣ: Αρχηγό Πυροσβεστικού Σώματος
Αντιστράτηγο κ. Κολοκούρη Στέφανο
ΚΟΙΝ: 1. Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων
Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος
2. Ένωση Αξιωματικών
Πυροσβεστικού Σώματος
3. Ένωση Πτυχιούχων Αξιωματικών και
Υπαξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος
Αριθ. Πρωτ: 53/06-12-2021
ΘΕΜΑ: Παροχή Δικαιώματος Υγειονομικής Περίθαλψης στο 251 ΓΝΑ Στρατιωτικό
Νοσοκομείο.
ΣΧΕΤ: α) Κ.Υ.Α. Φ. 700/ΑΔ218421/ Σ.560/2010 - ΦΕΚ 1357/Β/01-9-2010 Παροχή του
Δικαιώματος Υγειονομικής Περίθαλψης στα Στρατιωτικά Νοσοκομεία στους
υπαλλήλους και τα μέλη των οικογενειών των εν ενεργεία και συνταξιούχων
Πολιτικών Υπαλλήλων του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, στο μόνιμο εν
ενεργεία και εν αποστρατεία Ένστολο Προσωπικό των Σωμάτων Ασφαλείας.
β) N.4662 ΦΕΚ A 27 / 07-02-2020 Εθνικός Μηχανισμός Διαχείρισης Κρίσεων
και Αντιμετώπισης Κινδύνων, αναδιάρθρωση της Γενικής Γραμματείας
Πολιτικής Προστασίας.
1. Έχοντας υπόψη:
•

Το (β) σχετικό με το οποίο η Υγειονομική Υπηρεσία του Πυροσβεστικού
Σώματος (ΥΓ.Υ.Π.Σ.) εγκαταστάθηκε στις δοµές του 251 Γενικού
Νοσοκομείου Αεροπορίας (251 Γ.Ν.Α.) και ιατροί του παρέχουν τις
υπηρεσίες τους σε όλους τους δικαιούχους περίθαλψης στο 251 Γ.Ν.Α.
(άρθρο 87 παραγρ. 1).
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•

Το (α) σχετικό που στο άρθρο 2 της παραγράφου 1, αναφέρει ότι έχουν
παροχή του Δικαιώματος Υγειονομικής Περίθαλψης στα Στρατιωτικά
Νοσοκομεία, το μόνιμο εν ενεργεία και εν αποστρατεία Ένστολο Προσωπικό
των Σωμάτων Ασφαλείας και τα μέλη των οικογενειών τους.

•

Το (α) σχετικό που στο άρθρο 2 της παραγράφου 2, αναφέρει ότι το εν
ενεργεία και το εν αποστρατεία ένστολο Προσωπικό των Σωμάτων
Ασφαλείας ως προστατευόμενα μέλη οικογενείας θεωρούνται η (ο) σύζυγος,
τα ανήλικα άγαμα τέκνα ηλικίας 14 έως 18 ετών καθώς και τα ενήλικα άγαμα
τέκνα που δεν έχουν υπερβεί το 25ο έτος της ηλικίας τους και σπουδάζουν
σε αναγνωρισμένες Σχολές του εσωτερικού ή εξωτερικού.

2.

Βάσει των ανωτέρω, θα σας παρακαλούσαμε να προβείτε στις δέουσες ενέργειες
ώστε να μην υφίσταται αυτή η διάκριση στο εν ενεργεία και εν αποστρατεία
ένστολο προσωπικό του Πυροσβεστικού Σώματος και στα μέλη των οικογενειών
τους, όπως δεν υφίσταται για τους υπαλλήλους των Ε.Δ., της Εθνικής Αμύνης,
των Νήσων κ.λ.π., δηλ. να μπορούν να έχουν παροχή δικαιώματος υγειονομικής
περίθαλψης τα τέκνα και μετά την ηλικία των 25 ετών.

3.

Η δαπάνη υγειονομικής περίθαλψης (για τα τέκνα άνω των 25 ετών) να βαρύνει
τον ασφαλιστικό τους φορέα. Σε διαφορετική περίπτωση (μη ύπαρξης
ασφάλειας σε φορέα) να βαρύνει τους ίδιους.

Κύριε Αρχηγέ
Όπως σας ενημερώσαμε στην πρόσφατη επίσκεψή μας στο γραφείο σας για το θέμα,
είμαστε την διάθεσή σας να σας συνδράμουμε σαν Ένωση Αποστράτων, στις όποιες
ενέργειες προβείτε, αποσκοπώντας για το καλό των εν ενεργεία και εν αποστρατεία
Προσωπικό του Σώματος και τα μέλη των οικογενειών τους.

Για το Δ.Σ. της Ε.Α.Α.Π.Σ.
Ο Γενικός Γραμματέας

Φώτιος Δημαρέσης
Αρχιπύραρχος Π.Σ. ε.α.

Ο Πρόεδρος

Παναγιώτης Βελής
Αντιστράτηγος – Υπαρχηγός Π.Σ. ε.α.
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