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ΘΕΜΑ: Έκτακτη Οικονομική Ενίσχυση των Στελεχών των  ΕΔ 
  

1. Η Ένωση Στρατιωτικών Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και 
Θράκης (ΕΣΠΕΑΜ/Θ), διαπιστώνει προς έκπληξή της και με τον πλέον 
απογοητευτικό τρόπο, πως η αναγνώριση των επίπονων υπηρεσιών που 
παρέχουν οι Ένοπλες Δυνάμεις (ΕΔ), κατά της επιχειρούμενης παράνομης 
εισβολής στον Έβρο, εν μέσω της εξάπλωσης της πανδημίας του φονικού ιού 
COVID-19, αλλά και η συμβολή του υγειονομικού του προσωπικού στην 
προσπάθεια αντιμετώπισής του, για άλλη μια φορά εξαντλείται σε λόγια χωρίς 
αντίκρισμα. 

 
2.  Η Κυβέρνηση, με Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Τεύχος A 

75/30.03.2020, Άρθρο 4), αναγνωρίζοντας τον Τιτάνιο αγώνα του προσωπικού 
των δομών υγείας αποφάσισε την οικονομική τους ενίσχυση εξαιρώντας 
υποτιμητικά το υγειονομικό προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων. Συγκεκριμένα 
αποφασίστηκε η Έκτακτη οικονομική ενίσχυση ίση προς το ήμισυ του 
καταβαλλομένου μηνιαίου βασικού μισθού του προσωπικού νοσοκομείων, 
κέντρων υγείας και άλλων δομών του Υπουργείου Υγείας καθώς και της Γενικής 
Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας…  

 
«Στο πάσης φύσεως προσωπικό που υπηρετεί στα νοσοκομεία, στην 

Ανώνυμη Εταιρεία Μονάδων Υγείας (Α.Ε.Μ.Υ.), στον Εθνικό Οργανισμό 
Δημόσιας Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ.), στην ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Ινστιτούτο 
Φαρμακευτικής Έρευνας και Τεχνολογίας» (ΙΦΕΤ ΑΕ), στο Εθνικό Κέντρο 
Άμεσης Βοήθειας (Ε.Κ.Α.Β.), στα κέντρα υγείας, στα κέντρα ψυχικής υγείας και 
στα αγροτικά ιατρεία, στην κεντρική υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας, στις 
Υγειονομικές Περιφέρειες (Υπε) και στην κεντρική υπηρεσία των ΥΠε, καθώς 
επίσης στο πάσης φύσεως προσωπικό που υπηρετεί στη Γενική Γραμματεία 
Πολιτικής Προστασίας…» 

 
3.  Η ενέργεια αυτή, πραγματοποιείται λίγες ημέρες μετά το μήνυμα που 

απηύθυνε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης στον ελληνικό λαό 
(17.3.2020) όπου μεταξύ άλλων τόνισε για ιατρούς και νοσηλευτές: «Δεν σας 
αξίζει μόνο ένα χειροκρότημα, αλλά και κάτι παραπάνω και θα μεριμνήσω 
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προσωπικά γι' αυτό"» …. «Οι μαχητές των νοσοκομείων μας αξίζουν κάθε 
βοήθεια. Είναι οι ήρωες με τις λευκές και πράσινες μπλούζες. Όπως και τα 
στελέχη της Πολιτικής Προστασίας και οι ένστολοί μας που νύχτα και μέρα 
προσφέρουν τον εαυτό τους για το κοινό καλό. Τους ευχαριστώ, σας ευχαριστώ, 
εκ μέρους όλων των Ελλήνων». 

 
4. Η εξαίρεση των στελεχών των ΕΔ, διαψεύδει τις αναφερόμενες 

εξαγγελίες του Πρωθυπουργού, εκμηδενίζει την πολύτιμη προσφορά μας, μας 
υποτιμά ως Έλληνες πολίτες και μας απογοητεύει ως Στρατιωτικούς. 

 
5.  Για τον λόγο αυτό ζητούμε την μεσολάβηση της Ομοσπονδίας έτσι 

ώστε να γίνουν πράξεις οι εξαγγελίες του Πρωθυπουργού, για την καταβολή της 
Έκτακτης Οικονομικής Ενίσχυσης στο προσωπικό των ΕΔ. 
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