
∆ικαιούχοι Ενδονοσοκοµειακής Περίθαλψης (Νοσηλείας) στο 251 ΓΝΑ 

 

1. Σύµφωνα µε τα ισχύοντα θεσµικά κείµενα και τις δηµοσιευθείσες 
υπουργικές αποφάσεις, δικαίωµα ενδονοσοκοµειακής περίθαλψης 
(νοσηλείας) στο 251 ΓΝΑ έχουν οι παρακάτω κατηγορίες προσωπικού: 

α.  Οι Ε.Ε. Στρατιωτικοί που είναι: 

(1). Οι µόνιµοι Ε.Ε. Αξκοί, Ανθστές και Υπξκοί. 

(2). Οι Αξκοί, Ανθστές και Υπξκοί Πολεµικής ∆ιαθεσιµότητας και οι 
Ε.Ε. Αξκοί, Ανθστές και Υπξκοί Πολεµικών Καταστάσεων. 

(3). Οι Ε.Ε. Μόνιµοι εξ΄εφεδρείας Στρκοί. 

(4). Οι Εφεδροι Αξκοί που ανακατατάσσονται για έξι (6) χρόνια. 

(5). Οι Εφεδροι εξ΄ Εφεδρείας, Εφεδροι  παρατεταµένης θητείας και 
Εφεδροι Αξκοί εξ΄απονοµής, εφόσον συµπλήρωσαν τουλάχιστον έξι (6) 
χρόνια πέραν του χρόνου υποχρεωτικής θητείας. 

(6). Οι Εθελοντές και ανακατεταγµένοι Οπλίτες. 

(α). Σύµφωνα µε το Αρθρο 13 του Ν.1911/1990 όπως αυτό 
τροποποιήθηκε µε το Αρθρο 17 του Ν.3648/2008 οι Οπλίτες Βραχείας 
Ανακατάταξης (ΟΒΑ) κατά την διάρκεια της ανακατάταξης ή επανακατάταξής 
τους από πλευράς υγειονοµικής περίθαλψης έχουν τα ίδια δικαιώµατα όπως 
και οι Μόνιµοι Στρατιωτικοί. 

(7). Μαθητές Παραγωγικών Σχολών. 

(8). Στρατεύσιµοι (∆ΕΑ -Υπξκοί – Οπλίτες). 

(α). ∆ικαιούνται δωρεάν νοσηλεία οι απολυθέντες για λόγους 
υγείας Οπλίτες και µόνο για τη συγκεκριµένη πάθηση που εκδηλώθηκε κατά 
την διάρκεια της θητείας τους. 

β. Οι ΕΠΟΠ του Κοινού Στρατολογικού Σώµατος των Ε.∆. που 
µετονοµάστηκαν σύµφωνα µε τη Φ.429.1/45/206694/Σ. 1539/28-9-
10/ΓΕΕΘΑ/∆νση Στρατολ/κού-Στρκών Νοµικών Συµβούλων/Τµ.Στρατολογικής 
Νοµοθεσίας σε Κοινό Σώµα Στρατολογικό – Στρατιωτικών Νοµικών 
Συµβούλων (ΣΣΝΣ) δικαιούνται οι ίδιοι και οι οικογένειές τους την ίδια 
νοσοκοµειακή, ιατρική και φαρµακευτική περίθαλψη µε τους Μονίµους και 
Εθελοντές Υπαξιωµατικούς σύµφωνα µε την Παρ. 19δ της 
Φ.415.15.5/1/20642/Σ.1486 Αρ. Εγκυκλίου 32/31-8-09/∆νση 
Στρατολογικού/Τµ.Σταδιοδροµίας & Εξέλιξης. 



γ.  Τα µέλη των οικογενειών των Ε.Ε. Στρατιωτικών. Ως µέλη οικογένειας 
Στρκού θεωρούνται: 

(1).  Η (ή ο σύζυγος),  περιλαµβανοµένης(-ου) και αυτής (-ου) που 
βρίσκεται σε διάσταση και µέχρις ότου λυθεί ο γάµος οριστικά. 

(2). Τα παιδιά ανεξάρτητα από την οικογενειακή τους κατάσταση, 
ηλικίας άνω των δεκατεσσάρων (14) ετών. 

(3). Οι γονείς και των δύο συζύγων. 

(4). Οι αδελφοί και αδελφές του (ή της) Στρκού άνω των 
δεκατεσσάρων (14) ετών. 

δ.    Οι Στρκοί Συνταξιούχοι της ΠΑ και τα µέλη των οικογενειών τους. Ως µέλη 
οικογένειας θεωρούνται αυτά που καθορίζονται στην Παράγραφο γ. 

ε.     Τα µέλη της οικογένειας των Μαθητών των Παραγωγικών Σχολών της 
ΠΑ. Ως µέλη οικογένειας θεωρούνται: 

(1). Οι γονείς. 

(2). Τα αδέλφια (αγόρια και κορίτσια) άνω των δεκατεσσάρων (14) 
ετών. 

στ. Οι λειτουργοί της Στρατιωτικής ∆ικαιοσύνης σε οποιοδήποτε Στρατιωτικό 
Νοσοκοµείο ανεξαρτήτως των Κλάδων ή των Υπηρεσιών των Ε.∆. στις οποίες 
υπηρετούν και τα µέλη των οικογενειών τους, ως αποτελούντες Σώµα των 
Ε.∆. σύµφωνα µε το Ν. υπ. αρ. 2304/11-5-95/ΦΕΚ 83Α. Ως µέλη οικογένειας 
θεωρούνται αυτά που καθορίζονται στην Παράγραφο γ. 

ζ. Τα  µέλη οικογένειας  (γονείς, σύζυγοι, τέκνα) Στρατιωτικών (Αξιωµατικών, 
Ανθυπασπιστών, Οπλιτών ) πεσόντων σε διατεταγµένη υπηρεσία  από τα 
Νοσοκοµεία του κλάδου, στον οποίο υπηρετούσαν οι τελευταίοι. Η νοσηλεία 
παρέχεται µε έγκριση του ∆ντου του Νοσοκοµείου µετά από αίτηση του 
ενδιαφεροµένου και σχετική γνωµάτευση του  ∆ντού της αρµόδιας Κλινικής. 
Επισηµαίνονται τα ακόλουθα: 

(1). Τα έξοδα νοσηλείας θα βαρύνουν τον κύριο Ασφαλιστικό Φορέα 
του δικαιούχου. 

(2). Για τους ανασφάλιστους παρέχεται το δικαίωµα νοσηλείας, 
εφόσον µε υπεύθυνη δήλωσή του ο ενδιαφερόµενος αναλαµβάνει την κάλυψη 
των εξόδων νοσηλείας του. Σε αντίθετη περίπτωση θα εγκρίνεται η έκτακτη 
εισαγωγή µόνο για επείγουσες περιπτώσεις. Ο ασθενής θα παραµένει 
νοσηλευόµενος δωρεάν µέχρι την σταθεροποίηση της κατάστασής του, οπότε 
και θα διακοµίζεται σε άλλο Κρατικό Νοσοκοµείο σύµφωνα µε τα ισχύοντα. 

 



η.   Τα µέλη της οικογενείας  των Στρατευσίµων, µε την προϋπόθεση να µην 
δικαιούνται ασφάλιση από άλλο Ασφαλιστικό Φορέα. Ως µέλη οικογένειας 
Στρατευσίµου θεωρούνται: 

(1). Η σύζυγος, εφόσον αυτή είναι ανίκανη για άσκηση βιοποριστικού 
επαγγέλµατος και που η ανικανότητά της βεβαιώνεται µε γνωµάτευση της 
Επιτροπής του τόπου κατοικίας του στρατευσίµου. 

(2). Τα εκ γάµου τέκνα καθώς και τα νοµιµοποιηθέντα  ή 
αναγνωρισθέντα τέκνα. 

(3). Οι φυσικοί ή θετοί γονείς του στρατευσίµου, εφόσον είναι ανίκανοι 
για άσκηση βιοποριστικού επαγγέλµατος και που η ανικανότητά τους 
βεβαιώνεται µε γνωµάτευση των Επιτροπών Απαλλαγών του τόπου κατοικίας 
τους ή εφόσον η ηλικίας τους υπερβαίνει τα εξήντα (60) χρόνια, ο δε 
στρατεύσιµος έχει χαρακτηρισθεί υπόχρεος µειωµένης θητείας για 
οικογενειακούς λόγους. 

(4).  Οι άγαµες αδελφές που είναι ανίκανες για άσκηση βιοποριστικού 
επαγγέλµατος και που η ανικανότητά τους βεβαιώνεται µε γνωµάτευση των 
Επιτροπών Απαλλαγών του τόπου κατοικίας τους, εφόσον ο στρατεύσιµος 
έχει χαρακτηρισθεί υπόχρεος µειωµένης θητείας. 

θ.  Το εν ενεργεία και εν αποστρατεία ένστολο προσωπικό των Σωµάτων 
Ασφαλείας και τα µέλη των οικογενειών τους ανά Σώµα ως εξής: 

(1). Του Πυροσβεστικού Σώµατος (ΠΣ) στο 251 ΓΝΑ. 

(2). Του Λιµενικού Σώµατος (ΛΣ) στο ΝΝΑ και της Ελληνικής 
Αστυνοµίας (ΕΛΑΣ) στο 401 ΓΣΝΑ αντιστοίχως. 

(3). Ως µέλη οικογένειας του εν ενεργεία και εν αποστρατεία ένστολου 
Προσωπικού των Σωµάτων Ασφαλείας θεωρούνται: 

(α). Η (ή ο) σύζυγος. 

(β). Τα ανήλικα άγαµα τέκνα ηλικίας 14 έως και 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 του 
εξωτερικού. 

(4). Η διαδικασία ταυτοποίησης των µελών των δικαιούχων των 
Σωµάτων Ασφαλείας που καθορίζονται στην ΚΥΑ Φ.700/Α∆.218421/Σ.560 
(ΦΕΚ 1357/τ.Β΄/1-9-10) περί κατηγοριών περίθαλψης νέων κατηγοριών 
δικαιούχων, θα γίνει µε ευθύνη των Υπηρεσιών τους και σε συνεργασία µε τα 
Στρατιωτικά Νοσοκοµεία. 

 



ι.  Σύµφωνα µε  ανωτέρω (γ) σχετική παρέχεται το δικαίωµα νοσοκοµειακής 
περίθαλψης στους ∆όκιµους Πυροσβέστες που φοιτούν στο παράρτηµα 
Βιλλίων. 

ια.  Οι εν ενεργεία και συνταξιούχοι Πολιτικοί Υπάλληλοι του Υπουργείου 
Εθνικής Αµυνας και τα µέλη των οικογενειών τους στο Νοσοκοµείο του 
Κλάδου που υπηρετούν ή υπηρέτησαν ως ακολούθως: 

(1).  Οι Πολιτικοί Υπάλληλοι του ΓΕΑ στο 251 ΓΝΑ. 

(2). Οι Πολιτικοί Υπάλληλοι του ΓΕΝ στο ΝΝΑ. 

(3). Οι Πολιτικοί Υπάλληλοι του ΓΕΣ στο 401 ΓΣΝΑ και στο ΝΙΜΙΤΣ. 

(4). Ως Πολιτικοί Υπάλληλοι νοούνται οι εργαζόµενοι στις Ε.∆. µε 
οποιαδήποτε σχέση εργασίας. 

(5). Ως µέλη οικογένειας των εν ενεργεία και συνταξιούχων Πολιτικών 
Υπαλλήλων του ΥΕΘΑ θεωρούνται: 

(α).  Η (ή ο) σύζυγος του (ή της) µονίµου εν ενεργεία ή 
συνταξιούχου υπαλλήλου ( και σε περίπτωση διαστάσεως µέχρι οριστικής 
διαλύσεως του γάµου). 

(β). Τα παιδιά ανεξάρτητα από την οικογενειακή τους κατάσταση 
ηλικίας άνω των δεκατεσσάρων (14) ετών. 

(γ). Οι γονείς και των δύο συζύγων. 

(δ). Οι αδελφοί/-ές του (ή της) υπαλλήλου. 

1/. Οι ως άνω δικαιούχοι Υπάλληλοι του ΥΠΕΘΑ και τα µέλη των 
οικογενειών τους επιτρέπεται στις περιπτώσεις που δεν υπάρχει Στρατιωτικό 
Νοσοκοµείο του αντίστοιχου Γενικού Επιτελείου που προέρχονται, να 
εξυπηρετούνται σε Στρατιωτικά Νοσοκοµεία άλλου  Επιτελείου και σε κάθε 
περίπτωση, όταν κρίνεται αναγκαίο σε όλα τα Νοσοκοµεία του ΥΠΕΘΑ. 

2/. Για τη διευκόλυνση της διαδικασίας ταυτοποίησης των µελών των 
Πολιτικών Υπαλλήλων, οι αρµόδιες ∆νσεις θα προβούν στην έκδοση κάρτας 
των  νέων µελών των  δικαιούχων. 

ιβ.  Οι µόνιµοι κάτοικοι των νήσων Σκύρος, Φούρνοι, Οινούσσες, Θύµαινα, 
Λειψοί, Ψέριµος,  Αρκοί, Φαρµακονήσι, Αµοργός, Ανάφη. Προϋποτίθεται: 

(1). ∆ικαιολογητικό προσδιορισµού της µόνιµης κατοικίας αποτελεί η 
σχετική βεβαίωση του ∆ηµάρχου ή του Προέδρου της Κοινότητας όπου 
κατοικεί  µόνιµα ο υποψήφιος µε αριθµό πρωτοκόλλου και πρόσφατη 
ηµεροµηνία έκδοσης (µέχρι 3 µήνες). Η ύπαρξη οικογενειακής µερίδας ή η 
εγγραφή στους εκλογικούς καταλόγους δεν αποτελούν αποδεικτικό στοιχείο. 



(2). Η δαπάνη υγειονοµικής περίθαλψης θα βαρύνει: 

(α). Τον ασφαλιστικό φορέα του δικαιούχου εφόσον η δαπάνη 
δικαιολογείται από τον φορέα. Σε διαφορετική περίπτωση θα βαρύνει τον ίδιο: 

(β). Τους ίδιους τους περιθαλπτόµενους εφόσον δεν δικαιούνται 
παροχής υγειονοµικής περίθαλψης από ασφαλιστικό φορέα. 

(γ). Το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για όσους 
είναι κάτοχοι πιστοποιητικού κοινωνικής προστασίας (βιβλιάριο απορίας). 

(δ). Ως τιµολόγιο προσδιορισµού της δαπάνης ορίζεται αυτό που 
ισχύει κάθε φορά από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. 

(ε). Η διαδικασία της λογιστικής τακτοποίησης των δαπανών θα 
γίνεται σύµφωνα µε τις διατάξεις που ισχύουν. 

ιγ. Σύµφωνα µε ανωτέρω (ε) σχετική παρέχεται το δικαίωµα δωρεάν 
νοσοκοµειακής περίθαλψης στους µονίµους κατοίκους της νήσου 
Αγαθονησίου, 

(1). ∆ικαιολογητικό προσδιορισµού της µόνιµης κατοικίας αποτελεί η 
σχετική βεβαίωση του ∆ηµάρχου ή του Προέδρου της Κοινότητας µε αριθµό 
πρωτικόλλου. Η παρούσα βεβαίωση δεν θα πρέπει να έχει εκδοθεί σε 
ηµεροµηνία προγενέστερη των τριών (3) µηνών από την ηµεροµηνία 
υποβολής της ενώπιον του υγειονοµικού φορέα. Η ύπαρξη οικογενειακής 
µερίδας ή η εγγραφή στους εκλογικούς καταλόγους δεν αποτελεί αποδεικτικό 
στοιχείο. 

(2). Ως τιµολόγιο προσδιορισµού της δαπάνης ορίζεται το εκάστοτε 
ισχύον από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. 

(3). Η κάθε δαπάνη νοσηλείας θα κλείνει µε την ένδειξη ΄΄δωρεάν΄΄και 
θα τίθεται στο αρχείο. 

ιδ Τα µέλη του Συνδέσµου Αιγυπτιωτών Ελλήνων Πολεµιστών και οι σύζυγοί 
τους, προς τους οποίους παρέχεται: 

(1). Νοσοκοµειακή περίθαλψη. 

(2). Υγειονοµική περίθαλψη από τα Εξωτερικά Ιατρεία µόνο σε ότι 
αφορά την αξιολόγηση της ανάγκης εισαγωγής για παροχή νοσοκοµειακής 
περίθαλψης και για την παρακολούθηση του νοσήµατος για το οποίο 
νοσηλεύτηκαν. 

ιε  Τα µέλη της ΅Ενωσης Συνταξιούχων Χειριστών Ιπταµένων Μηχανικών 
Πολιτικής Αεροπορίας (ΕΣΧΙΜΠΑ) που προέρχονται από την Πολεµική 
Αεροπορία και οι σύζυγοι αυτών. Σύµφωνα µε την Παράγραφο 4 της 
Φ.750/Α∆.218897/Σ.602/29-8-08/ΓΕΑ/∆ΥΓ/Τµ.2 τα µέλη της ΕΣΧΙΜΠΑ 
παρακαλούνται να προσκοµίσουν Πιστοποιητικό Τύπου Α΄από τα οικεία 



Στρατολογικά Γραφεία της χώρας ή από τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών 
(ΚΕΠ), προκειµένου να διαπιστωθεί η σχέση τους µε την ΠΑ. 

ιστ Οι τακτικοί καθηγητές της Σ.Ι. και τα µέλη των οικογενειών τους. Ως µέλη 
οικογένειας θεωρούνται: 

(1). Η σύζυγος. 

(2). Η άγαµος θυγατέρα άνω των δεκατεσσάρων (14) ετών. 

(3). Ο ανήλικος γιός άνω των δεκατεσσάρων (14) ετών. 

ιζ Οι εν ενεργεία και διατελέσαντες βουλευτές καθώς και τα µέλη των 
οικογενειών τους. Ο ∆κτης του Νοσοκοµείου εξουσιοδοτείται για τον 
καθορισµό του αριθµού των ασθενών αυτής της κατηγορίας, οι οποίοι είναι 
δυνατόν να εξετάζονται ηµερησίως στα Ε.Ι. και Εργαστήρια καθώς επίσης και 
για τον έλεγχο τήρησης της σειράς προτεραιότητας, λαµβανοµένης υπόψη και 
της βαρύτητας του νοσήµατος. Ως µέλη οικογένειας θεωρούνται:  

(1). Η (ή ο ) σύζυγος. 

(2). Τα άγαµα παιδιά τους ηλικίας άνω των 14 έως και 18 ετών 
(ενηλικίωση). 

ιη Οι µόνιµοι εν ενεργεία Πολιτικοί Υπάλληλοι  και οι συνταξιούχοι Πολιτικοί 
Υπάλληλοι  της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών (ΕΥΠ) και τα µέλη των 
οικογενειών τους. Ως µέλη οικογένειας θεωρούνται: 

(1). Η (ή ο) σύζυγος του (ή της) µονίµου εν ενεργεία Πολιτικού 
Υπαλλήλου ή συνταξιούχου πρώην Πολιτικού Υπαλλήλου. 

(2). Τα άγαµα τέκνα του (ή της) ηλικίας άνω των δεκατεσσάρων (14) 
ετών. 

(3). Οι γονείς του (ή της ) υπαλλήλου. 

Ιθ  Οι απόστρατοι Αξκοί της ΣΜΑ, που εργάστηκαν στην ΠΑ και οι σύζυγοι 
αυτών, που αναγράφονται στη συνηµµένη κατάσταση της 
Φ.750/Α∆.219582/Σ.583/3-10-07/ΓΕΑ/∆ΥΓ/Τµ.2. 

κ. Οι Ανάπηροι και Τραυµατίες Πολέµου νοσηλεύονται στα Στρατιωτικά 
Νοσοκοµεία των Ε.∆. για οποιοσδήποτε νόσηµά τους. Επισηµαίνονται τα 
ακόλουθα: 

(1). Η δαπάνη νοσοκοµειακής τους περίθαλψης βαρύνει τον κύριο 
Ασφαλιστικό τους φορέα και σε περίπτωση απορίας τους βαρύνει τους 
πόρους του Νοσοκοµείου. 



(2). Η αίτηση έγκρισης στο 251 ΓΝΑ του ενδιαφεροµένου, που 
προέρχεται από άλλο κλάδο των Ε.∆. θα πρέπει να συνοδεύεται από 
βεβαίωση αδυναµίας νοσηλείας του στο Νοσοκοµείο του κλάδου που ανήκει. 

(3). Σε όλες τις περιπτώσεις η νοσηλεία εγκρίνεται από τον ∆ιευθυντή 
του Στρατιωτικού Νοσοκοµείου. 

(4). Σε περίπτωση θανάτου του Τραυµατία ή Αναπήρου Πολέµου το 
δικαίωµα νοσηλείας δε (αρν) µεταβιβάζεται στα άµεσα ασφαλισµένα µέλη τη 
οικογένειάς του. 

κα. Το Στρατιωτικό Προσωπικό ∆ιαπιστευµένων ∆ιπλωµατικών και 
Στρατιωτικών Αποστολών στην Ελλάδα. 

κβ. Τα στελέχη και οι σπουδαστές της Α∆ΙΣΠΟ που προέρχονται από το ΠΝ 
και την ΠΑ για τους οποίους καθορίζονται τα ακόλουθα: 

(1). Οι χειρουργικές επεµβάσεις που δεν εµπίπτουν στην κατηγορία 
των εκτάκτων περιστατικών που αντιµετωπίζονται από το 424 ΓΣΝΕ, και 
εφόσον τα στελέχη το επιθυµούν, µπορούν να διενεργηθούν στο ΝΝΑ και στο 
251 ΓΝΑ ανάλογα µε την προέλευση του στελέχους. 

(2). Περιστατικά που νοσηλεύονται στο 424 ΓΣΝΕ, µπορούν να 
διακοµιστούν στο ΝΝΑ και 251 ΓΝΑ αντίστοιχα, µετά από ανάλογη ένδειξη του 
424 ΓΣΝΕ και επικοινωνία µε το αντίστοιχο Νοσοκοµείο. 

κγ. Οι Εφεδροι, Κληρωτοί και Ιδιώτες Εθελοντές, που συµµετείχαν µε 
οποιονδήποτε τρόπο στην Κύπρο στα γεγονότα που έλαβαν χώρα το 1964 
στην Τυλληρία και Λευκωσία, το 1967 στην Κοφίνου και Αγ. Θεοδώρους 
καθώς επίσης και στα γεγονότα της χρονικής περιόδου από 20 Ιουλίου έως 
20 Αυγούστου 1974 για οποιαδήποτε πάθηση στα Στρατιωτικά Νοσοκοµεία 
και των τριών Κλάδων των Ε.∆. ως εσωτερικοί ασθενείς χωρίς τον όρο της 
απορίας. 

(1). Η νοσηλεία παρέχεται καταρχήν σε Νοσοκοµείο του Κλάδου των 
Ε.∆. στον οποίο υπηρέτησε ο δικαιούχος, το οποίο εδρεύει στην περιοχή 
µόνιµης κατοικίας του δικαιούχου. Σε περίπτωση µη ύπαρξης τέτοιου 
Νοσοκοµείου ή αδυναµίας του υπάρχοντος να διαχειριστεί το συγκεκριµένο 
περιστατικό, η νοσηλεία παρέχεται στο κατάλληλο νοσοκοµείο των Ε.∆., το 
οποίο βρίσκεται εγγύτερα στον τόπο διαµονής του δικαιούχου. 

(2). Το δικαίωµα νοσηλείας είναι προσωποπαγές και σε καµµία 
περίπτωση δεν µεταβιβάζεται ή επεκτείνεται στα µέλη της οικογένειας του 
δικαιούχου. 

(3). Τα έξοδα νοσηλείας βαρύνουν τον κύριο ασφαλιστικό φορέα 
υγειονοµικής περίθαλψής τους. Σε περίπτωση µη ασφαλίσεώς τους σε άλλο 
φορέα η νοσηλεία γίνεται σε βάρος των ιδίων πόρων του Νοσοκοµείου των 
Ε.∆. 



 

κδ.  Περιστατικά µε Ειδικό και Επιστηµονικό Ενδιαφέρον σύµφωνα µε την 
Μ.∆. 0-17/05, µετά από έγκριση του ∆κτου 251 ΓΝΑ επί της ιατρικής 
βεβαιώσεως. Οι νοσηλευόµενοι αυτής της κατηγορίας ασθενείς υποχρεούνται 
να καταβάλλουν: 

(1). Την αξία των φαρµάκων που χορηγούνται πέραν της 
συγκεκριµένης ιατρικής πράξης, για την οποία παρασχέθηκε  έγκριση 
εισαγωγής στο 251 ΓΝΑ. 

(2). Το ποσόν της επιπλέον διαφοράς της νοσηλείας τους µεταξύ της 
δαπάνης που χορηγεί ο ασφαλιστικός τους φορέας και εκείνης που 
πραγµατοποιεί για λογαριασµό του ασθενούς το Νοσοκοµείο. 

(3). Ολόκληρη τη δαπάνη νοσηλείας, σε περίπτωση που ο ασθενής 
είναι ανασφάλιστος. 

κε. Οι δικαιούχοι κάτοχοι  Ευρωπαϊκής Κάρτας  έχουν δικαίωµα εισαγωγής 
στο 251 ΓΝΑ, αλλά από πλευράς εξέτασης στα Ε.Ι. θεωρούνται ανασφάλιστοι. 

κστ.  Παρέχεται δωρεάν νοσηλεία στα Στρατιωτικά Νοσοκοµεία που διαθέτουν 
πτέρυγες νοσηλείας τρίτων  στα άγαµα και ανασφάλιστα τέκνα των εν 
ενεργεία και εν αποστρατεία Στρατιωτικών των τριών κλάδων των Ε.∆.., των 
Κοινών Σωµάτων, ∆ικαστικών Λειτουργών του ∆ικαστικού Σώµατος των Ε.∆., 
των υπηρετούντων Πολιτικών και συνταξιούχων Υπαλλήλων καθώς και του 
υπηρετούντος µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου προσωπικού και 
συνταξιούχων της ίδιας κατηγορίας του ΥΠΕΘΑ, εφόσον αυτά συγκεντρώνουν 
σωρευτικά τις ακόλουθες προϋποθέσεις: 

(1). Είναι άγαµα 

(2). Είναι ανασφάλιστα 

(α). Σε περίπτωση θανάτου ή αφάνειας των γονέων διατηρείται το 
δικαίωµα νοσηλείας των τέκνων αυτών, υπό τις προϋποθέσεις της παρούσης 
παραγράφου. 

(β). Ως τιµολόγιο της δαπάνης ορίζεται αυτό που ισχύει κάθε φορά 
από το Υπουργεία Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. 

(γ). Η κάθε δαπάνη νοσηλείας θα κλείνει µε την ένδειξη δωρεάν 
και θα τίθεται στο αρχείο. 

κζ. Οι εκάστοτε ∆κτής και Υπδκτές της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών 
(ΕΥΠ) για το χρονικό διάστηµα που ασκούν τα καθήκοντά τους   και τα µέλη 
των οικογενειών τους. Ως µέλη οικογενείας θεωρούνται αυτά που 
αναγράφονται στην παράγραφο ιη της παρούσας. 

 



κη. Σύµφωνα µε ανωτέρω (β) σχετική που αφορά την διάθεση κλινών από τα 
Στρατιωτικά Νοσοκοµεία στα πλαίσια συνεργασίας των Νοσοκοµείων και 
Κέντρων Υγείας του ΕΣΥ µε τα Στρατιωτικά Νοσοκοµεία και τις Υγειονοµικές 
Υπηρεσίες των Ε.∆. το 251 ΓΝΑ διαθέτει τριάντα (30)  κλίνες. Οι ως άνω 
διαθέσιµες κλίνες ανακοινώνονται καθηµερινά στο Εθνικό Κέντρο 
Επιχειρήσεων Υγείας (ΕΚΕΠΥ) κατά το πρότυπο των κλινών των ΜΕΘ, ώστε  
να εξυπηρετούνται οι ασθενείς που διακοµίζονται µέσω του ΕΚΑΒ κατά τις 
ώρες 07:30-20:00.  Παράλληλα ορίζεται καθηµερινά Εκπρόσωπος Εφηµερίας 
στο ΕΚΕΠΥ για τις ανάγκες του συντονισµού. 

 

 


