
 

 

 

 
 

 
 
 

 
 
                                           

 
   

                   Αριθμ. Πρωτ. 312/2020 
 
 
ΠΡΟΣ: Υπουργό Εθνικής Άμυνας κ. Νίκο Παναγιωτόπουλο 

Αναπληρωτή Υπουργό  Εθνικής Άμυνας κ. Αλκιβιάδη Στεφανή 
 ΕΓΑ/ΓΕΕΘΑ - ΕΓΑ/ΓΕΣ   
 

ΚΟΙΝ :      Βουλευτές της Διαρκούς Επιτροπής Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών  
Υποθέσεων 

 Διευθυντή Στρατιωτικού Γραφείου κ. ΥΕΘΑ – ΥΦΕΘΑ 
 Νομικό Σύμβουλο κ. ΥΕΘΑ - ΥΦΕΘΑ 
 Στρατιωτικοί συντάκτες 
 

ΘΕΜΑ: Αποζημίωση Υγειονομικού Προσωπικού ΕΔ που υπηρετούν στα ΚΙΧΝΕ. 
 
α.  Φ 845/41/304111/Σ. 7577/18-11-20/ΓΕΕΘΑΓ3/1 

β. Έγγραφο με αριθμ. Πρωτ. 105/17-12-20 της Ένωσης Στρατιωτικών  
Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης (ΕΣΠΕΑΜ/Θ) 

 
   

Αξιότιμοι κ.κ. Υπουργοί, Αξιότιμοι κ.κ. Βουλευτές της Διαρκούς 
Επιτροπής Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων, Αξιότιμοι κ.κ. 
Αρχηγοί, 

 
1. Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών - ΠΟΜΕΝΣ, 

βρίσκεται στη δυσάρεστη θέση να προβάλει, κατόπιν σχετικής επιστολής της 
Ένωσης Στρατιωτικών Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης 
(ΕΣΠΕΑΜ/Θ), την άδικη και άνιση μεταχείριση που υπόκεινται τα στελέχη των 
Ενόπλων Δυνάμεων που υπηρετούν στα Κινητά Χειρουργικά Νοσοκομεία 
Εκστρατείας (ΚΙΧΝΕ), της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, οι 
οποίοι  για άλλη μια φορά εξαιρούνται ευεργετικών διατάξεων που απολαμβάνουν 
συνάδελφοί τους που υπηρετούν σε άλλα Στρατιωτικά Νοσοκομεία της Χώρας. 

 
2. Συγκεκριμένα, με την (α) σχετική διαταγή του ΓΕΕΘΑ καθορίστηκε η 

καταβολή έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης, δεκαπέντε (15) Ημερών Εκτός Έδρας, 
στο Υγειονομικό προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων που υπηρετεί σε ΤΕΠ, ΜΕΘ 
και πτέρυγες COVID-19. Το σκεπτικό της παραπάνω διαταγής, ήταν η ανταμοιβή 
του εν λόγω προσωπικού που καθημερινά μέσα από τις συνεχείς εφημερίες και 
κάτω από αντίξοες συνθήκες εν μέσω πανδημίας (Κορωνοιού) υπερβάλει εαυτό, 
προκειμένου να ανταποκριθεί στις αυξανόμενες απαιτήσεις υγειονομικής 
περίθαλψης που επιφέρει το δεύτερο κύμα της πανδημίας του COVID-19 
προασπίζοντας την υγεία του ένστολου προσωπικού συνεισφέροντας ταυτόχρονα 
σημαντικά στο Εθνικό Σύστημα Υγείας.      

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  

Email: info@pomens.gr 

  Αθήνα, 17 Δεκεμβρίου 2020 

http://www.pomens.gr/


 

 

 
3. Ωστόσο με έκπληξή μας διαπιστώσαμε ότι το Γενικό Επιτελείο Στρατού 

δεν συμπεριέλαβε στους ανωτέρω δικαιούχους το προσωπικό των ΚΙΧΝΕ, παρόλο 
που τα ανωτέρω νοσοκομεία  αντιμετωπίζουν καθημερινά περιστατικά covid-19 και 
ως εξωτερικούς ασθενείς και ως νοσηλευόμενους στις ειδικές πτέρυγες COVID-19 
όπως ακριβώς αναφέρεται στη διαταγή του ΓΕΕΘΑ.  

 
4. Επισημαίνουμε δε ότι λόγω της έντονης διασποράς του κορονοιού 

στην Βόρεια Ελλάδα τα Κινητά Χειρουργικά Νοσοκομεία Εκστρατείας 
(ΚΙΧΝΕ), παρά τις περιορισμένες δυνατότητες τους σε προσωπικό και μέσα, 
αντιμετωπίζουν καθημερινά ανάλογο ή και μεγαλύτερο κάποιες φορές αριθμό 
κρουσμάτων από τα μεγάλα στρατιωτικά νοσοκομεία της Αθήνας. 

 
5. Ως Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών - ΠΟΜΕΝΣ, 

θεωρούμε άδικη την εξαίρεση των ανωτέρω Νοσοκομείων από την έκτακτη 
οικονομική ενίσχυση στο Υγειονομικό προσωπικό τους καθόσον αυτή χορηγείται 
στα στελέχη λόγω της έκθεσης της υγείας τους σε κίνδυνο. Συνεπώς η χορήγησή 
της θα έπρεπε να στηρίζεται αποκλειστικά στο κατά πόσο εκτίθεται στους 
συγκεκριμένους κινδύνους ένα στέλεχος και όχι σε νομικίστικες υπεκφυγές 
εξαίρεσης των ΚΙΧΝΕ ως ‘’μικρά’’ Νοσοκομεία,  που δικαιολογημένα οι εργαζόμενοί 
του εκτίθενται στους ίδιους κινδύνους με αυτούς των υπολοίπων στρατιωτικών 
νοσοκομείων. 

 
   Αξιότιμε κ. Αρχηγέ ΓΕΣ, 
 

6. Αδυνατώντας να κατανοήσουμε τους λόγους της ανωτέρω εξαίρεσης, 
γνωρίζοντας την ευαισθησία που σας διακατέχει για τα θέματα μέριμνας 
προσωπικού, ζητούμε την επίλυση του ζητήματος με την χορήγηση της εν λόγω 
έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης στο σύνολο του στρατιωτικού προσωπικού που 
εντάσσεται στις κατηγορίες που προβλέπονται στο (α) σχετικό. 

 
7.  Εισηγητής θέματος, Τομεάρχης Μέριμνας Προσωπικού: Ταγματάρχης 

(ΑΥΓ) Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος, τηλέφ. 6983 515236. 
 
8.  Χειριστής θέματος, Αντιπρόεδρος Μέριμνας Προσωπικού: Επισμηναγός 

(ΤΣΕ) Νικόλαος Παναγιωτίδης, τηλέφ. 6973 003633.   
  

 
 

Μετά τιμής 
Για το Διοικητικό Συμβούλιο 

 
 

Ο Πρόεδρος Ο Γενικός Γραμματέας 
 
 

 

Δημήτριος Ρώτας 
Επγός (ΥΔΚ) 

Γεώργιος Θεοδώρου 
Τχης (ΠΖ) 

 
 


