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Αρ. Πρωτοκ.: 26 / 2021 

Μυτιλήνη, 18 Δεκεμβρίου 2021 
 
 
 
ΠΡΟΣ  :  Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών (Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ) 
   
ΚΟΙΝ   :  Ε.Σ.ΠΕ.Ε.ΛΕΣ.               
    
ΘΕΜΑ : Έκτακτη Οικονομική Ενίσχυση Προσωπικού των Στρατιωτικών 

Νοσοκομείων και Λοιπών Δομών Υγείας του Υπουργείου Υγείας 
 
ΣΧΕΤ   :   α. Ν.4872/21 ( Α 247) Άρθρο 61 Μέρος Ι «Διατάξεις για την αντιμετώπιση των 

συνεπειών της πανδημίας του Κορονοιου COVID-19 και την ενίσχυση του  
                      Υγειονομικού Προσωπικού.  
                  β. Φ.812/135039/Σ.22773/13 Δεκ 21 /ΥΠΕΘΑ/ΓΔΟΣΥ/ΔΟΙ   
 

1. Η Ένωση Στρατιωτικών Περιφερειακής Ενότητας Λέσβου  (Ε.Σ.ΠΕ.Ε.ΛΕΣ), 

ως θεσμικός εκπρόσωπος των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων που υπηρετούν 

στην Λέσβο,  εκφράζει  την  έντονη  δυσαρέσκειά  της,  για  την  άδικη μεταχείριση 

από την εξαίρεση του ιατρικού, νοσηλευτικού διοικητικού και λοιπού προσωπικού 

που υπηρετεί σε Τάγματα Υγειονομικού Εθνοφυλακής (Τ.Υ.ΕΘ) - Σταθμούς 

Επανεκτισήμων (ΣΤ.ΕΠ), από την έκτακτη οικονομική Ενίσχυση που δόθηκε με το 

(α) σχετικό  στο υγειονομικό προσωπικό  που υπηρετεί  σε  δομές  υγείας  του  

Υπουργείου  Εθνικής  Άμυνας, αντιμετωπίζοντας  καθημερινά  περιστατικά  που  

σχετίζονται  με  την  πανδημία  του COVID-19. 

          2. Με το (β) σχετικό εγκρίθηκε η καταβολή έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης 

για το έτος 2021, στο πάσης φύσεως ιατρικό, νοσηλευτικό,  διοικητικό  και  λοιπό 

προσωπικό που υπηρετεί στα Στρατιωτικά Νοσοκομεία, (συμπεριλαμβανομένων 

του ΝΙΜΤΣ και των ΚΙΧΝΕ) και στα υγειονομικά στελέχη  των  Ενόπλων  Δυνάμεων,  

τα  οποία  έχουν  διατεθεί  σε  εμβολιαστικά  κέντρα και  δομές  υγείας  της  παρ.  1  

του  άρθρου  61  του  (α)  όμοιου.  

      3.  Από  την  ανωτέρω οικονομική  ενίσχυση,  εξαιρέθηκε  το  προσωπικό  που  

υπηρετεί  σε Σταθμούς Επανεκτισήμων  (ΣΤ.ΕΠ),  οι  οποίοι  αποτελούν  υγειονομική 

Μονάδα όπου παρέχει πρωτοβάθμια περίθαλψη υγείας στο στρατιωτικό  

προσωπικό  των  Μονάδων αλλά και τα στελέχη του σχηματισμού. 

 

Ένωση Στρατιωτικών Περιφερειακής Ενότητας Λέσβου 
                                    (Ε.Σ.ΠΕ.Ε.ΛΕΣ.) 
 
Νόμιμα αναγνωρισμένο σωματείο με την υπ.’ αριθμ. 28/2019 Διαταγή 

του Ειρηνοδικείου Μυτιλήνης, καταχωρημένη στο αναγνωρισθέντων 

Βιβλίων σωματείων του Πρωτοδικείου Μυτιλήνης με αύξοντα αριθμό 

μητρώου 1403 / 2019.  ΑΦΜ. 996959535 Δ.Ο.Υ. Μυτιλήνης. 

Ηλεκτρονική διεύθυνση:www.espeeles.gr   Email:espeeles@gmail.com 
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      4. Συνοψίζοντας τα ανωτέρω, ως θεσμικοί εκπρόσωποι του στρατιωτικού 

προσωπικού  της  Περιφερειακής  Ενότητας  Λέσβου,  προτείνουμε  την  άμεση 

τροποποίηση των σχετικών, συμπεριλαμβάνοντας το ιατρικό, νοσηλευτικό, 

διοικητικό και  λοιπό  προσωπικό  που  υπηρετεί  σε Τάγματα Υγειονομικού 

Εθνοφυλακής (Τ.Υ.ΕΘ) - Σταθμούς Επανεκτισήμων (ΣΤ.ΕΠ), στην έκτακτη 

οικονομική ενίσχυση θέματος.         

         5. Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών (Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ) στην 

οποία αποστέλλεται το παρόν παρακαλείται για ενέργειες αρμοδιότητας της με 

σκοπό την άρση της άδικης εξαίρεσης του Υγειονομικού προσωπικού των ανωτέρω    

Δομών  Υγείας  των  Ενόπλων  Δυνάμεων,  από  την  έκτακτη  οικονομική ενίσχυση 

του (α) σχετικού. 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο 
  

 

 
 
 
 
 
 

 
 

            Πρόεδρος 

 

Χαραλαμπέλλης Ευστράτιος                

             Λγός (ΤΔ) 

      Γεν. Γραμματέας 

 

Σταμάτιος Κατσαμπής                                         

Ανθσγός (ΤΕΑ) 


