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Σε απάντηση της σχετικής Ερώτησης, που κατέθεσε ο βουλευτής κ. 

Κυριάκος Βελόπουλος με θέμα «Προστασία Υγείας Σωμάτων Ασφαλείας και Στρατού 

κατά την άσκηση καθήκοντος στον Έβρο και στα νησιά», σας γνωρίζονται κατά το 

μέρος που αφορά στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας τα ακόλουθα: 

Κατ’ αρχάς οι Ένοπλες Δυνάμεις (ΕΔ) στο πλαίσιο συνδρομής στην 

Ελληνική Αστυνομία (ΕΛ.ΑΣ) και στο Λιμενικό Σώμα - Ελληνική Ακτοφυλακή (ΛΣ-

ΕΛ.ΑΚΤ) στην αντιμετώπιση των μεταναστευτικών και προσφυγικών ροών, έχουν 

λάβει αυξημένα μέτρα επιτήρησης των συνόρων, χωρίς να έχουν αρμοδιότητα 

σύλληψης παρατύπως εισελθόντων στη χώρα προσώπων. 

Σε ό,τι αφορά στα μέτρα προστασίας του προσωπικού των Ενόπλων 

Δυνάμεων, έναντι της νόσου COVID-19, το ΓΕΕΘΑ/ΔΥΓ έχει οριστεί ως σύνδεσμος 

του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας με το Υπουργείο Υγείας για την έγκαιρη ενημέρωση 

και την εφαρμογή οδηγιών για την πανδημία του κορωναϊού. Στο πλαίσιο αυτό έχουν 

διαβιβασθεί στα Γενικά Επιτελεία (ΓΕΕΘΑ-ΓΕΣ-ΓΕΝ-ΓΕΑ) και κατ’ επέκταση στις 

Μονάδες και Υπηρεσίες των ΕΔ σαφείς ενημερωτικές οδηγίες για το νέο στέλεχος του 

κορωναϊού (τρόπος μετάδοσης της νόσου, συμπτώματα, ορισμός ύποπτου 

κρούσματος-στενής επαφής, προφύλαξη, ασθενείς με ήπια συμπτώματα της νόσου, 

διαχείριση στενών επαφών, ταξιδιωτικές οδηγίες, πληροφορίες για την νόσο από τον 
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ΕΟΔΥ) για ενημέρωση και απαρέγκλιτη εφαρμογή τους από όλο το προσωπικό και τις 

Υγειονομικές Υπηρεσίες των Ενόπλων Δυνάμεων. 

Τα εντελλόμενα υγειονομικά μέτρα που εφαρμόζονται διαρκώς 

επικαιροποιούνται, πάντα σε απόλυτη σύμπλευση με τις κατευθυντήριες οδηγίες του 

ΕΟΔΥ, από τις Υγειονομικές Υπηρεσίες των Ενόπλων Δυνάμεων, παρόλο που η 

μεθοδολογία τους είχε ήδη ξεκινήσει προ της εμφάνισης κρουσμάτων της νόσου στη 

Χώρα.  

Κατά τα λοιπά, αρμόδια να σας απαντήσουν είναι τα συνερωτώμενα 

Υπουργεία. 

 

 ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΗΣ 
 ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 
 


		2020-04-02T14:44:18+0300




