
ΕΝΩΣΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ 

(Ε.Σ.ΠΕ.Ε.ΕΥΒΟΙΑΣ) 

Νόμιμα αναγνωρισμένο με την υπ’ αριθμ. 15/2018 διάταξη 
του Ειρηνοδικείου Χαλκίδας, καταχωρημένο στο βιβλίο σωματείων 

του Πρωτοδικείου Χαλκίδας με Αριθμό Μητρώου 2576                                                                            

                                                                                                  
                                                                                                Αρ. Πρωτ. 10/2020 

                                                                                                  Χαλκίδα, 14 Απρ 20 

 
ΠΡΟΣ:    Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ. 
  
 KOIN:    Μέλη ΕΣΠΕΕΡ 
 
ΘΕΜΑ:  Έκτακτη οικονομική ενίσχυση στα Στελέχη του Υγειονομικού και Νοσηλευ- 
τι-           τικού Προσωπικού 
 
 ΣΧΕΤ:    α. Φ.849/5643/Σ.782/06 Απρ 20/ΓΕΑ/Β1 
               β. Φ.841.1/1/1249054/Σ.1376/7 Απρ 20/ΓΕΣ/ΔΟΙ/4 
 

           1. Η Ένωση Στρατιωτικών Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας 
(Ε.Σ.ΠΕ.Ε.ΕΥΒΟΙΑΣ) εκφράζει τον έντονο προβληματισμό της διότι κατόπιν τον (α) 
και (β) σχετικών που αφορά έγγραφα των Γενικών Επιτελείων, διαπίστωσε 
διαφορές ως προς επεξήγηση οδηγιών καταχώρησης στις ειδικές καταστάσεις για 
την καταβολή της οικονομικής ενίσχυσης στους δικαιούχους, που υπηρετούν σε 
Στρατιωτικά Νοσοκομεία και λοιπές δομές υγείας του ΥΠΕΘΑ.  

           2.   Σύμφωνα με το έγγραφο του ΓΕΑ, οικονομική ενίσχυση δικαιούται και το 
προσωπικό το οποίο εκτελεί υπηρεσία στις Υγειονομικές Υπηρεσίες των Μονάδων, 
κάτι που στο έγγραφο του ΓΕΣ ουδέποτε αναγράφτηκε ο όρος αυτός. Αποτέλεσμα 
αυτών είναι, Στελέχη τα οποία διατελούν 24ωρες διατεταγμένες υπηρεσίες 
υγειονομικής φύσεως στις Μονάδες λόγω αναγκών, διότι κατέχουν την ειδικότητα 
του οδηγού στρατιωτικών οχημάτων, σε δομές βαθμού θεραπευτηρίου – 
αναρρωτηρίου ως οδηγοί ασθενοφόρων, να μην συμπεριληφθούν στις εν λόγω 
καταστάσεις για την καταβολή της οικονομικής ενίσχυσης. 
 
            3.   Σας πληροφορούμε πως τα στελέχη που διατελούν 24ωρες υπηρεσίες 
οδηγού ασθενοφόρου ευρίσκονται σε επιφυλακή εν ώρα υπηρεσίας για τυχών 
διακομιδή πιθανού κρούσματος του ιού COVID-19 (κορωνοϊού) σε Στρατιωτικά 
Νοσοκομεία, με κίνδυνο προσβολής του ιού εξίσου όπως του υπόλοιπου 
εμπλεκόμενου υγειονομικού προσωπικού.   
 
            3. Η Ένωση Στρατιωτικών Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας 
(Ε.Σ.ΠΕ.Ε.ΕΥΒΟΙΑΣ)  προτείνει τα ανωτέρω στελέχη,  να συμπεριληφθούν στις 
ειδικές καταστάσεις για την καταβολή της οικονομικής ενίσχυσης διότι καταβάλλουν 
κάθε δυνατή προσπάθεια εν ώρα των καθηκόντων που τους ανατέθηκε από την 
Υπηρεσία, στην πρόληψη και αντιμετώπιση του ιού COVID-19 (κορωνοϊού). 



. 
 

Με εκτίμηση 
Για το Διοικητικό Συμβούλιο  
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      Πρόεδρος                                                                      Γεν. Γραμματέας 
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