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:

ΘΕΜΑ : Υγειονομική Πεπίθαλτη ΔΓ και Μέηπα Ππόλητηρ καηά ηηρ Γιαζποπάρ ηος
COVID-19
ΧΕΣ

: ΠΓ 432/1983 (ΦΔΚ Α’ 162, «Υγειονομική πεπίθαλτη ηυν Σηπαηιυηικών ηυν
Δνόπλυν Γςνάμευν και ηος Λιμενικού Σώμαηορ, καθώρ και ηυν μελών ηυν
οικογενειών ηοςρ»)

1. Με ηο ζσεηικό, όπυρ ηούηο έσει ηποποποιηθεί και ιζσύει, πποβλέπεηαι η
ςγειονομική πεπίθαλτη ηυν εν ενεπγεία Σηελεσών ηυν ΔΓ και οι ζσεηικέρ με αςηή
διαδικαζίερ.
2. Παπά ηο γεγονόρ όηι καηά καιπούρ έσοςν ςπάπξει ζημανηικέρ μεηαβολέρ ζηιρ
διαδικαζίερ πεπίθαλτηρ (πσ η εθαπμογή ηηρ άςληρ ζςνηαγογπάθηζηρ), δςζηςσώρ
εξακολοςθούν να ιζσύοςν ανασπονιζηικέρ μέθοδοι, ακόμα και μεηά από ένα (1) έηορ
πανδημίαρ.
3. Διδικόηεπα, μαρ έσει αναθεπθεί από ζςναδέλθοςρ μαρ όηι, ενώ η διαδικαζία
ζςνηαγογπάθηζηρ θαπμάκυν έσει εξελισθεί και γίνεηαι πλέον ηλεκηπονικά, άλλερ
ζςνηαγογπαθήζειρ, όπυρ η ζςνηαγογπάθηζη αιμαηολογικών εξεηάζευν γίνονηαι μόνο
σειπογπαθικά, ακόμα κι αν ππόκειηαι για επαναλαμβανόμενερ ζηο πλαίζιο παγίυν
νοζημάηυν.
4. Δπιππόζθεηα, ηόζο για ηοςρ δικαιούσοςρ, όζο και για ηα πποζηαηεςόμενα
μέλη εξακολοςθεί να ςθίζηαηαι η διαδικαζία ηηρ γπαπηήρ θεώπηζηρ εξεηάζευν ζε
απκεηέρ πεπιπηώζειρ.
5. Από ηα πποαναθεπθένηα γίνεηαι εύκολα ανηιληπηό πυρ οι ςθιζηάμενερ
διαδικαζίερ θέπνοςν ηο πποζυπικό ηυν ΔΓ ζε ζςσνόηεπη και, πιθανώρ άζκοπη,
επαθή με ιαηπικό πποζυπικό ζε σώποςρ ιαηπείυν ή νοζοκομείυν, όπος, πποθανώρ,
ςθίζηανηαι πεπιζζόηεπερ πιθανόηεπερ διαζποπάρ ηος COVID-19, ενώ παπάλληλα
δημιοςπγούν ππόζθεηο θόπηο επγαζίαρ ζηο ιαηπικό πποζυπικό ηυν ΔΓ, ηο οποίο έσει
ιδιαίηεπα βεβαπςμμένο ππόγπαμμα λόγυ ηηρ όληρ καηαζηάζευρ.
6. Καηόπιν ηυν ανυηέπυ, παπακαλούμε για ηην ανάλητη ενεπγειών επικαιποποίηζηρ ηος ζςνόλος ηυν διαδικαζιών αναθοπικά με ηην παποσή ιαηποθαπμακεςηικήρ
πεπίθαλτηρ για ηα ζηελέση ηυν ΔΓ, ζηα ππόηςπα ηηρ επικαιποποιήζευρ ηηρ ζςνηαγογπάθηζηρ θαπμάκυν, ηα εςεπγεηικά οθέλη ηηρ οποίαρ γίνονηαι καθημεπινά ανηιληπηά
ζε όλα ηα επίπεδα.

7. Παπαμένοςμε ζηη διάθεζή ζαρ για οποιαδήποηε διεςκπίνιζη ή πληποθοπία
8. Οι κ.κ. βοςλεςηέρ ηηρ Βοςλήρ ηυν Δλλήνυν, ππορ ηιρ/ηοςρ οποίερ/οςρ
κοινοποιείηαι ηο παπόν, παπακαλούνηαι για ηην ανάδειξη και ενίζσςζη ηος θέμαηορ, δια
ηος κοινοβοςλεςηικού ελέγσος.
Για ηην Εκηελεζηική Γραμμαηεία
Ο Πρόεδρος

Ο Γεν. Γραμμαηέας

Τζοςκαπάκηρ Ανέζηηρ
Σςνηαγμαηάπσηρ (ΣΓΓ)
6974365800

Καηζανεβάκηρ Ιυάννηρ
Δπιζμηναγόρ (ΥΑΓ)
6983503514

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΓΔΚΤΩΝ
Αποδέκηερ για Δνέπγεια
ΥΔΘΑ
Αποδέκηερ για Πληποθοπία
Υποςπγείο Ψηθιακήρ Γιακςβέπνηζηρ (ςπότη κ. Υποςπγού)
Υποςπγείο Υγείαρ (ςπότη κ. Υποςπγού)
ΥΦΔΘΑ
Βοςλεςηέρ ηηρ ΒηΔ
Α/ΓΔΔΘΑ, Α/ΓΔΣ, Α/ΓΔΝ, Α/ΓΔΑ
ΓΥΓ/ΓΔΔΘΑ – ΓΔΣ – ΓΔΝ - ΓΔΑ
Π.Ο.Δ.Σ.
Πεπιθεπειακέρ ενώζειρ - μέλη μαρ (για ενημέπυζη ηυν μελών ηοςρ)
Πεπιθεπειακέρ ενώζειρ ζηπαηιυηικών (για ενημέπυζη ηυν μελών ηοςρ)
Σηπαηιυηικοί ζςνηάκηερ

