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               Γενικό Γραμματέα κ. Αντώνιο Οικονόμου 
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ΚΟΙΝ : Διευθυντή Στρατιωτικού Γραφείου κ. ΥΕΘΑ - ΥΦΕΘΑ 

              Νομικό Σύμβουλο κ. ΥΕΘΑ - ΥΦΕΘΑ 
              Στρατιωτικοί συντάκτες 
 

ΘΕΜΑ: Έκτακτη Οικονομική Ενίσχυση στα Στελέχη των ΕΔ που Εμπλέκονται με 
Διακομιδές Ασθενών 

 

ΣΧΕΤ:  α.  Έγγραφο με Αριθμ. Πρωτ. 64/16-03-2020 της ΠΟΜΕΝΣ                                                                                                                                                                  

 β.  Έγγραφο με Αριθμ. Πρωτ. 82/05-04-2020 της ΠΟΜΕΝΣ                                                                           

γ.  Φ.849/5643/Σ.782/06 Απρ 20/ΓΕΑ/Β1 

δ.  Φ.841.1/1/1249054/Σ.1376/7 Απρ 20/ΓΕΣ/ΔΟΙ/4 

           ε.  Έγγραφο με Αριθμ. Πρωτ.:94/43Φ.ΔΣ/2020 της Ένωσης Στρατιωτικών                                                                                                                                                                       
Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας (Ε.Σ.ΠΕ.Ε.ΕΥΒ) 

 
 Αξιότιμοι κ.κ. Υπουργοί, Αξιότιμοι κ.κ. Αρχηγοί, 
 
1. Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών - ΠΟΜΕΝΣ, εκφράζει 

την ικανοποίηση της, για την άμεση ανταπόκριση της Κυβέρνησης και του 
Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, σε σχετικό αίτημα της Ομοσπονδίας μας, όπως αυτό 
κατατέθηκε με τα  

(α) https://www.pomens.gr/enimerosi/epistoles/1028-i-pomens-proteinei-
epidoma-epikindynotitas-stous-maxites-tis-ygeias-entaksi-tous-sta-varea-kai-
anthygieina και  

(β) https://www.pomens.gr/enimerosi/epistoles/1063-pomens-kanenas-den-
dikaioytai-na-ksexnaei-tous-maxites-ton-enoplon-dynameon σχετικά, με την ένταξη 
του Στρατιωτικού υγειονομικού προσωπικού στους δικαιούχους της Έκτακτης 
οικονομικής ενίσχυσης του άρθρου 4 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ A 
75 – 30.03.2020) οι οποίοι καθημερινά αγωνίζονται για την πρόληψη και 
αντιμετώπιση του ιού COVID-19 (κορωνοϊού). 

2. Ωστόσο λαμβάνοντας υπόψη την (ε) σχετική επιστολή της Ένωσης 
Στρατιωτικών Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας (Ε.Σ.ΠΕ.Ε.ΕΥΒ) και σύμφωνα με τα 
(γ) και (δ) όμοια, η Ομοσπονδία μας εκφράζει τον έντονο προβληματισμό της, στην 
εφαρμογή της ανωτέρω απόφασης διότι διαπιστώθηκαν διαφορές μεταξύ των 
Γενικών Επιτελείων, ως προς την  επεξήγηση των οδηγιών καταχώρησης στις ειδικές 

Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών 
                               (Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ.)  

          member of 

Νόμιμα αναγνωρισμένη επαγγελματική Ομοσπονδία με την υπ’ 
αριθμ.16/2017 διαταγή του Ειρηνοδικείου Χαλανδρίου, καταχωρημένη 
στα βιβλία Ομοσπονδιών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αριθμό 
μητρώου 844 και αριθμό βιβλίου συνδικαλιστικών οργανώσεων 6390.  

Ηλεκτρονική διεύθυνση: www.pomens.gr – facebook ΠΟΜΕΝΣ  
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καταστάσεις για την καταβολή της οικονομικής ενίσχυσης των δικαιούχων που 
υπηρετούν σε Στρατιωτικά Νοσοκομεία και λοιπές δομές υγείας του ΥΠΕΘΑ.  

3.  Συγκεκριμένα η Ομοσπονδία γίνεται αποδέκτρια σχετικών αναφορών από 
συναδέλφους στις οποίες αναφέρεται ότι ενώ διατελούν υπηρεσίες υγειονομικής 
φύσεως στις Μονάδες κατέχοντας την ειδικότητα του οδηγού στρατιωτικών 
οχημάτων, σε δομές βαθμού θεραπευτηρίου – αναρρωτηρίου ως οδηγοί 
ασθενοφόρων, για τυχόν διακομιδή και πιθανού κρούσματος του ιού COVID-19 
(κορωνοϊού) σε Στρατιωτικά Νοσοκομεία, αντιμετωπίζοντας πιθανό κίνδυνο 
προσβολής του ιού εξίσου, όπως του υπόλοιπου εμπλεκόμενου υγειονομικού 
προσωπικού, δεν συμπεριλήφθησαν στις ειδικές καταστάσεις για την καταβολή της 
εν λόγω οικονομικής ενίσχυσης. Επιπρόσθετα παρατηρούνται εξαιρέσεις στο 
προσωπικό (υπόλογοι Μηχανικοί Αεροσκαφών), που ασχολείται εν τοις πράγμασι 
με τις πτήσεις αεροσκαφών που εκτελούν αποστολές αεροδιακομιδών για τη 
μεταφορά των ασθενών που έχουν προσβληθεί από τον COVID-19 (κορωνοϊό). 

4. Κατόπιν των ανωτέρω η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων 
στρατιωτικών (ΠΟΜΕΝΣ) για την επίλυση του προβλήματος, προτείνει την ΑΜΕΣΗ 
έκδοση σχετικών διαταγών από τα Γενικά επιτελεία ώστε να συμπεριληφθούν στους 
δικαιούχους της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης τα στελέχη που εκτελούν 
διατεταγμένες υπηρεσίες υγειονομικής φύσεως για ανάγκες Μονάδων, καθώς και το 
σύνολο του προσωπικού που συμβάλλει τα μέγιστα στην διεξαγωγή των αποστολών 
αεροδιακομιδών στους δικαιούχους της εν λόγω οικονομικής ενίσχυσης.  

Αξιότιμοι κ.κ. Υπουργοί, Αξιότιμοι κ.κ. Αρχηγοί, 

5. Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών - ΠΟΜΕΝΣ, 
αναδεικνύει το θέμα αυτό, διότι οι συνάδελφοι μας, καταβάλουν κάθε δυνατή 
προσπάθεια με υπευθυνότητα, φέροντας σε πέρας την αποστολή την οποία τους 
ανατίθενται, για την διακομιδή πιθανών κρουσμάτων του ιού COVID-19 (κορωνοϊού) 
σε Στρατιωτικά Νοσοκομεία, με κίνδυνο προσβολής των ιδίων. Τα μέλη των 
Ενόπλων Δυνάμεων, πιστά στις υποχρεώσεις μας, συνεχίζουμε και σε αυτή την 
κρίση να λειτουργούμε με αίσθημα ατομικής και συλλογικής ευθύνης. Συνεχίζουμε να 
εκτελούμε στο ακέραιο τα καθήκοντά μας, φέροντας σε πέρας την αποστολή μας, 
ευελπιστώντας πως θα υλοποιήσετε τις αυτονόητες δεσμεύσεις σας. 

6.   Εισηγητής θέματος: Aναπληρωτής Αντιπρόεδρος Μέριμνας 
Προσωπικού: Eπχίας (ΠΖ) Πολυδεύκης Ιωάννου, τηλ. 6980286692 

7.   Χειριστής θέματος, Αντιπρόεδρος Μέριμνας Προσωπικού: Επισμηναγός           
(ΤΣΕ) Νικόλαος Παναγιωτίδης, τηλ. 6983 503377. 

Μετά τιμής 
Για το Διοικητικό Συμβούλιο 

 
Ο Πρόεδρος Ο Γενικός Γραμματέας 

 
Δημήτριος Ρώτας 

Επγός (ΥΔΚ) 
Γεώργιος Θεοδώρου 

Τχης (ΠΖ) 

 

                                          


