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ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΣΚΕΨΕΙΣ  

υποστρατήγου ε.α. Νικολάου Ζαρκάδα 

 

ΤΟ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ 

 

Εισαγωγή 

Είναι γνωστόν, ότι η υγεία των πολιτών αποτελεί ύψιστο κοινωνικό δη-

μόσιο αγαθό με συνταγματικά κατοχυρωμένη την φροντίδα της Πολιτείας˙ “το 

Κράτος μεριμνά για την υγεία των πολιτών και παίρνει ειδικά μέτρα για την 

προστασία…….” {παρ. 3 άρθρου 21}.  

Το θεμελιακό και ουσιώδες αγαθό της υγείας βασικά προστατεύεται και 

προάγεται με την διάθεση των ιδρυμάτων υψίστης κοινωνικής αξίας και ση-

μασίας, δηλαδή των νοσοκομείων, η ίδρυση, η οργάνωση και η λειτουργία 

των οποίων αποτελεί και δείκτη του πολιτιστικού επιπέδου ενός κράτους και 

καταδεικνύει σε μεγάλο βαθμό την επιτυχία και την αποτελεσματικότητα της 

κοινωνικής πολιτικής της κάθε χώρας.  

 

Ενημέρωση 

Σε εφαρμογή των σχετικών αρχών και κανόνων “περί υγείας” για την 

υγειονομική περίθαλψη και νοσηλεία των στρατιωτικών ιδρύθηκαν και λει-

τουργούν, αφ’ ενός μεν τα στρατιωτικά νοσοκομεία, τα οποία παρέχουν υγειο-

νομική περίθαλψη, κατ’ αρχήν, στους στρατιωτικούς και τα μέλη των οικογε-

νειών τους {Νόμος 154/1975 ΦΕΚ 185 Α΄}, αφ’ ετέρου δε το Νοσηλευτικό Ί-

δρυμα Μετοχικού Ταμείου Στρατού {ΝΙΜΤΣ}, το οποίο συστάθηκε με το 

Ν.Δ.597/1941 {ΦΕΚ 351 Α΄} και λειτουργεί με τις κωδικοποιημένες διατάξεις 

του Α.Ν.1137/1946 {ΦΕΚ 113 Α΄}. Σκοπός του η παροχή υγειονομικής περί-

θαλψης και θεραπείας, βασικά, στους μετόχους και μερισματούχους του Με-

τοχικού Ταμείου Στρατού {ΜΤΣ}, στα μέλη των οικογενειών τους και στις ορ-

φανικές οικογένειες {άρθρο 2}.  

Σχετικά με την έδρα τους, των μεν στρατιωτικών νοσοκομείων εξαρτά-

ται από την διάταξη και τη στάθμευση των μονάδων των Ενόπλων Δυνάμεων 

{ΕΔ}, του δε ΝΙΜΤΣ καθορίζεται από τον νόμο η πόλη των Αθηνών {άρθρο 1}.  

Τα τελευταία χρόνια διευρύνθηκαν οι κατηγορίες προσώπων που μπο-

ρούν να νοσηλεύονται τόσο στο ΝΙΜΤΣ όσον και στα στρατιωτικά νοσοκομεία 
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και περιλαμβάνονται οι ασφαλισμένοι του Δημοσίου ή άλλων ασφαλιστικών 

ταμείων. Συγκεκριμένα, η δυνατότητα τις το ΝΙΜΤΣ είναι ευρύτερη της προ-

βλεπόμενης από τον ιδρυτικό του νόμο ότι˙ “παρέχεται το δικαίωμα νοσηλείας 

και άλλων κατηγοριών προσώπων μέχρι ορισμένου αριθμού κλινών……” 

{περ. Ε άρθρου 2}. Σχετικά δε με τα στρατιωτικά νοσοκομεία οι λεπτομέρειες 

έχουν καθορισθεί με την από 25.5.2005 {ΦΕΚ 827 Β΄} απόφαση του ΥΕΘΑ 

{άρθρο 9}.  

Σήμερα δε, συμμετέχουν και συμβάλλουν αποφασιστικά τόσο στις 

προσπάθειες της Πολιτείας για την καταπολέμηση και αντιμετώπιση της παν-

δημίας του COVID-19 δια της νοσηλείας, όσον και με την οργάνωση και λει-

τουργία εμβολιαστικών κέντρων.  

Επισημαίνεται δε, ότι με τον ισχύοντα νόμο του ΝΙΜΤΣ μεταξύ των πό-

ρων του Ιδρύματος είναι και η υποχρεωτική μηνιαία εισφορά των Μετόχων και 

Μερισματούχων του ΜΤΣ. Η εισφορά αυτή υπολογίζεται σε ποσοστό επί των 

συνολικών μηνιαίων αποδοχών του βαθμού τους των σε ενεργεία ή επί των 

συντάξεων των αποστράτων και των ορφανικών οικογενειών {άρθρο 10}.  

Σήμερα όμως, στο ΝΙΜΤΣ και τα λοιπά στρατιωτικά νοσοκομεία, πλέον 

των προβλεπόμενων από τη νομοθεσία τους ρητά και με σαφήνεια ατόμων, 

νοσηλεύονται και ασφαλισμένοι των άλλων δημοσίων και λοιπών ταμείων και 

ανασφάλιστοι, χωρίς την υποχρέωση καταβολής οποιασδήποτε εισφοράς. 

Συνεπώς η υποχρεωτική εισφορά των στρατιωτικών είναι καταχρηστική, άδικη 

και αντίθετη προς τις συνταγματικά αρχές της ισότητας και της αναλογικότητας 

{παρ. 1 και 5 άρθρου 4}.  

 

Νομοθεσία ΝΙΜΤΣ – Προτάσεις 

Η νομοθεσία του ΝΙΜΤΣ αποτελείται από ένα μεγάλο αριθμό νόμων, 

διαταγμάτων και υπουργικών αποφάσεων με συνέπεια να έχει καταστεί πο-

λύπλοκη και δαιδαλώδης με ασάφειες και με τη διατήρηση σε ισχύ διατάξεων, 

οι οποίες ρητά ή σιωπηρά έχουν καταργηθεί.  

Είναι αδήριτη ανάγκη η απλοποίηση, η αποκάθαρση από καταργημέ-

νες διατάξεις και η συγκέντρωση αυτής σε ένα ενιαίο και εύχρηστο κείμενο, το 

οποίο θα διευκολύνει τους χρήστες αυτής, τους νοσηλευομένους, αλλά και τα 

ασφαλιστικά τους ταμεία.  

Η διατήρηση σε ισχύ της αναχρονιστικής διάταξης της εισφοράς υπέρ 

του ΝΙΜΤΣ μόνο των στρατιωτικών και ορφανικών οικογενειών τους δε συμ-

βιβάζεται με την ίση μεταχείριση ουσιωδών ομοίων περιπτώσεων, δηλαδή της 

νοσηλείας αυτών και των λοιπών, και δεν συμβαδίζει προς τις συνταγματικές 
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αρχές του κοινωνικού κράτους, της ασφάλειας δικαίου, της δικαιολογημένης 

εμπιστοσύνης και της αναλογικότητας {παρ. 1 άρθρου 25}. Προτείνεται η κα-

τάργηση της {παρ. 1 άρθρου 10 Α.Ν.1137/1946}.  

Διευκρινίζεται ότι με την κατάργηση της σχετικής εισφοράς δεν επιζη-

τούμε την οικονομική ελάφρυνση των βαρών των στρατιωτικών, αλλά την α-

ποφυγή της άνισης μεταχείρισης αυτών έναντι των λοιπών των διαφορών κα-

τηγοριών νοσηλευομένων. Γνωστόν δε ότι και οι στρατιωτικοί υπόκεινται στην 

μηνιαία κράτηση 6% υπέρ της υγειονομικής περίθαλψης {άρθρο 1 νόμου 

4334/2015 – ΦΕΚ 80 Α΄}.  

 

Επίμετρο 

Επισημαίνεται ότι, και μετά την διεύρυνση των κατηγοριών προσώπων, 

που νοσηλεύονται στο ΝΙΜΤΣ και τα στρατιωτικά νοσοκομεία, είναι υποχρέω-

σή μας ένα ολοκληρωμένο και ιδιαίτερα επιτυχημένο σύστημα νοσοκομειακής 

περίθαλψης και νοσηλείας μεγάλου αριθμού συνανθρώπων μας, όπως στρα-

τιωτικών, μελών οικογενείας τους, ορφανικών οικογενειών, ασφαλισμένων 

λοιπών ταμείων ή ανασφάλιστων, να διατηρηθεί σε υψηλό επίπεδο και να μη 

υποβαθμισθεί στο βωμό της εξυπηρέτησης των οποιωνδήποτε σκοπιμοτή-

των.  

Παρά τη νοσηλεία και άλλων προσώπων, από τα αναφερόμενα στους 

σχετικούς νόμους, ο κανόνας παραμένει, ισχύει και είναι ότι˙ “η νοσηλεία πα-

ρέχεται μόνον σε ενεργά και εν αποστρατεία μέλη των ΕΔ και των οικογενειών 

τους”. {Γνωμοδότηση υπ’ αριθ. 228/1999 ΝΣΚ}.  

Πλέον αυτών, το ΝΙΜΤΣ θα πρέπει να παραμένει ανεξάρτητο και έμμε-

σα στρατιωτικό νοσοκομείο, όπως ρητά και με σαφήνεια προσδιορίζεται στον 

ιδρυτικό του νόμο, ώστε να έχει άμεση ετοιμότητα και δυνατότητα αντιμετώπι-

σης έκτακτων επιχειρησιακών αναγκών των Ενόπλων Δυνάμεων.  

 

Θεσσαλονίκη, Σεπτέμβριος 2021 


