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Νόκηκα αλαγλωξηζκέλε ζπλδηθαιηζηηθή Οκνζπνλδία κε ηελ ππ΄ αξηζκ. 4/2019 δηαηαγή ηνπ Δηξελνδηθείνπ Λαπξίνπ, 
 θαηαρωξεκέλε ζηα βηβιία Οκνζπνλδηώλ ηνπ Πξωηνδηθείνπ Αζελώλ κε αύμνληα αξηζκό 860  

 

Φεηδίνπ 10, ΤΚ 10678, Αζήλα, Τει: 2168004777, FAX: 2168004778 
 

ειεθηξνληθή δηεύζπλζε: www.poes.gr              e-mail: info@poes.gr 

 
ΠΡΟ :   Αξ. πξωη. 1547 

  Πίλαθαο Απνδεθηώλ Αζήλα, 12 Ννεκβξίνπ 2021 
ΚΟΙΝ :  
         
ΘΕΜΑ : Πξνβιήκαηα θαηά ηελ Δηήζηα Υγεηνλνκηθή Δμέηαζε 
 
ΧΕΣ : Υπ΄ αξηζκ. πξωη. 197/2021 έγγξαθν Δ.Σ.ΠΔ.Δ.Φ.  
 

1. Σαο απνζηέιινπκε, ζπλεκκέλωο, ην ζρεηηθό έγγξαθν ηεο Έλωζεο Σηξαηη-
ωηηθώλ Πεξηθεξεηαθήο Δλόηεηαο Φζηώηηδαο (Δ.Σ.ΠΔ.Δ.Φ.), κε ην νπνίν κεηαθέξνληαη 
παξάπνλα θαη αγαλάθηεζε ηωλ ζηειερώλ πνπ ππεξεηνύλ ζε Μνλάδεο ηεο Πεξηθε-
ξεηαθήο Δλόηεηαο Φζηώηηδαο, γηα ην γεγνλόο όηη ζηελ πξνζπάζεηά ηνπο λα θιείζνπλ 
ξαληεβνύ κε ηαηξνύο ηνπ 404 Γεληθνύ Σηξαηηωηηθνύ Ννζνθνκείνπ Λάξηζαο (404 
ΓΣΝΛ), κέζω ηεο νηθείαο εθαξκνγήο ηνπ army.gr, δηαπηζηώλνπλ όηη δελ κπνξνύλ λα 
εμππεξεηεζνύλ απζεκεξόλ, θαζόζνλ αξθεηνί ηαηξνί απνπζηάδνπλ, κε απνηέιεζκα λα 
πξέπεη λα κεηαβνύλ ζην Ννζνθνκείν θαη δεύηεξε άιιε εκέξα, κε νηθνλνκηθό θόζηνο, 
ηόζν γηα ηνπο ίδηνπο όζν θαη γηα ηελ Υπεξεζία, θαη αηζζεηή απνπζία ηνπο από ηηο 
Μνλάδεο ηνπο. 

 
2. Παξαθαινύκε γηα ηελ ελεκέξωζή ζαο θαη ηελ παξέκβαζή ζαο πξνο ζεξα-

πεία ηνπ πξνβιήκαηνο. 
 
3. Με αθνξκή ηα αλωηέξω ίζωο είλαη κηα θαιή επθαηξία ε Υπεξεζία λα μαλα-

δεί ην ζέκα ηεο εηήζηαο πγεηνλνκηθήο εμέηαζεο ηωλ ζηειερώλ, ώζηε νη απαξαίηεηεο 
εμεηάζεηο λα γίλνληαη ζηα θαηά ηόπνπο δεκόζηα Ννζνθνκεία ή ζε ηδηωηηθά θέ-
ληξα/ηαηξνύο κε έμνδα ηεο Υπεξεζίαο θαη ηα απνηειέζκαηα λα πξνζθνκίδνληαη από 
ηα ζηειέρε ζηνπο αξκόδηνπο πγεηνλνκηθνύο θνξείο ηωλ Δλόπιωλ Γπλάκεωλ, γηα 
θξίζε. 

 
4. Παξακέλνπκε ζηε δηάζεζή ζαο γηα νπνηαδήπνηε δηεπθξίληζε ή πιεξνθνξία. 

 
5. Οη θ.θ. βνπιεπηέο ηεο Βνπιήο ηωλ Διιήλωλ, πξνο ηηο/ηνπο νπνίεο/νπο θνηλν-

πνηείηαη ην παξόλ, παξαθαινύληαη γηα ηελ αλάδεημε θαη ελίζρπζε ηνπ ζέκαηνο, δηα ηνπ 
θνηλνβνπιεπηηθνύ ειέγρνπ. 

 
Για ηην Εκηελεζηική Γραμμαηεία 

 
Ο Πρόεδρος 

 
Τζνπθαξάθεο Αλέζηεο 
Σπληαγκαηάξρεο (ΣΓΓ) 

6974365800 

Ο Γεν. Γραμμαηέας 
 

Καηζαλεβάθεο Ιωάλλεο 
Δπηζκελαγόο (ΥΑΓ) 

6983503514 
 

 

http://www.poes.gr/
mailto:info@poes.gr


 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΓΔΚΤΩΝ 

Απνδέθηεο γηα ελέξγεηα 

ΥΔΘΑ 

Απνδέθηεο γηα πιεξνθνξία 

ΥΦΔΘΑ      

Βνπιεπηέο ηεο ΒηΔ 

Α/ΓΔΔΘΑ, Α/ΓΔΣ 

ΓΥΓ/ΓΔΔΘΑ – ΓΔΣ  

Π.Ο.Δ.Σ. 

Πεξηθεξεηαθέο ελώζεηο - κέιε καο (γηα ελεκέξωζε ηωλ κειώλ ηνπο) 

Πεξηθεξεηαθέο ελώζεηο ζηξαηηωηηθώλ (γηα ελεκέξωζε ηωλ κειώλ ηνπο) 

Σηξαηηωηηθνί ζπληάθηεο 


