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Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η 
 

 

ΘΕΜΑ : Προσωπικό-Διοικητικά (Παροχή Υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας 
Φροντίδα Υγείας (ΠΦΥ) στα Μικρά Νησιά από Κινητό Υγειονομικό 
Κλιμάκιο των Ενόπλων Δυνάμεων (ΕΔ). 
ΣΧΕΤ: Φ.400/84/567338/Σ.864/15-11-21 ΓΕΕΘΑ/ΔΥΓ/2Ο  
 
 

1. Σας γνωρίζουμε, κατόπιν σχετικού (α) ότι στο πλαίσιο της κοινωνικής 

προσφοράς των ΕΔ, αποφασίστηκε η ανάληψη δράσης, με σκοπό Παροχής 

Φροντίδας  Υγείας στα Μικρά νησιά από Κινητό Υγειονομικό Κλιμάκιο των  

Ενόπλων Δυνάμεων (ΕΔ). 

 

2. Κατόπιν τούτου, εζητήθει  από το ΓΕΝ να διερευνηθεί η δυνατότητα 

εκμετάλλευσης του εθελοντισμού αποστράτων αξιωματικών ιατρών και 

νοσηλευτών, προκειμένου να ενταχθούν στο πρόγραμμα παροχής ΠΦΥ στους 

κατοίκους των νησιών. 

 

3. Το σύνολο των αποστολών θα είναι [τρείς (3) κατ’ ελάχιστο ανά έτος, 

(φθινόπωρο-άνοιξη) ] σε ημερομηνίες (κύριες – εναλλακτικές) που θα 

καθορίζονται από το ΓΕΕΘΑ/Α΄ΚΛ σε συντονισμό με το ΓΕΕΘΑ/ΔΥΓ και τους 

οικείους Κλάδους των ΓΕ. 
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4. Η σύνθεση του υγειονομικού κλιμακίου δεν θα ξεπερνά τα πέντε (5) 

εώς (7) άτομα και με τις κάτωθι ειδικότητες: 

 Παθολόγος – Ωτορινολαρυγγολόγος – Καρδιολόγος - Ορθοπεδικός-

Χειρούργος – Οφθαλμίατρος – Οδοντίατρος – Γυναικολόγος – Παιδίατρος – 

Ψυχίατρος – Νευρολόγος -  Δερματολόγος – Νοσηλευτής -  Βοηθός νοσηλευτή 

-  Βοηθοί – Τραυματιοφορείς 

Η μέγιστη διάρκεια της κάθε αποστολής θα είναι επτά (7) ημέρες. 

 

5. Το υγειονομικό κλιμάκιο θα  παρέχει υπηρεσίες προληπτικής ιατρικής 

(κλινική εξέταση, εμβολιασμός, συμπλήρωση πιστοποιητικών υγείας) και 

υπηρεσίες προαγωγής της υγείας (συμβουλευτικής σε θέματα διατροφής, 

τακτικού προσυμπτωματικού ελέγχου, πρόληψης ασθενειών και αξιολόγηση 

εξετάσεων) καθώς και διοργάνωση εκπαιδευτικών διαλέξεων σχετικών με 

καρδιοπνευμονική Αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ),  πρώτες βοήθειες κλπ. 

 

6. Στην συνέχεια των ανωτέρω, η ΕΑΑΝ επιθυμεί να ενημερώσει τους 

ε.α. συναδέλφους και να ζητήσει από αυτούς την τυχόν εθελοντική προσφορά 

τους. Δηλώσεις επιθυμίας να περιέλθουν στην ΕΑΑΝ, ηλεκτρονικά στο 

info@eaan.gr ή τηλεφωνικά στο 210 3310430-431 το συντομότερο δυνατό. 
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