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ΕΝΩΣΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

 

Νόμιμα αναγνωρισμένο σωματείο με την υπ΄ αριθμ. 188Σ/9-11-2016 διάταξη του  
Ειρηνοδικείου Θεσσαλονίκης Α.Μ.:10118 

ΑΦΜ: 996994840 ΔΟΥ : Δ’ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 
Διεύθυνση Αλληλογραφίας : ΣΤΡΔΟ “ΜΑΚΕΔΟΝΟΜΑΧΟΥ ΚΩΤΤΑ” Παλιό 424 

Γ. Λαμπράκη 3 ΤΚ.54621 Θεσσαλονίκη 
             

 Πρόεδρος : 6985075297 , Γ.Γραμματέας: 6972070456 
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: espeeth2016@gmail.com 

Ιστοσελίδα : https://www.espeeth.pomens.gr 
 

 

 
 
Προς: Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ.                                                  Θεσσαλονίκη 16 Δεκ 2021 
                                                                                 Α.Π.:  77/2021 
 
Κοιν : Βουλευτές Θεσσαλονίκης 
                                                      
ΘΕΜΑ: Έκτακτη Οικονομική Ενίσχυση του Προσωπικού των Στρατιωτικών   
Νοσοκομείων. 

 
ΣΧΕΤ: Φ.812/135039/Σ.22733/13 Δεκ 21/ΥΠΕΘΑ/ΓΔΟΣΥ/ΔΟΙ 

 
          

1.Σύμφωνα με το σχετικό, εγκρίθηκε η καταβολή για το έτος 2021, της 
έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης στο πάσης φύσεως στρατιωτικό προσωπικό το 
οποίο υπηρετεί στα Στρατιωτικά Νοσοκομεία, συμπεριλαμβανομένου του ΝΙΜΙΤΣ 
και των ΚΙΧΝΕ, καθώς και στα στελέχη που έχουν επανδρώσει τα εμβολιαστικά 
κέντρα και δομές υγείας.  
 

2.Σύμφωνα με τα όσα ορίζει, το προσωπικό που υπηρετεί στα Στρατιωτικά 
φαρμακεία και στα ΣΤΕΠ, εξαιρείται, παρόλο που υπάρχει άμεση εμπλοκή με 
επιβεβαιωμένα περιστατικά COVID. Η Ε.Σ.ΠΕ.Ε Θεσσαλονίκης, αναφέρει την 
εξαίρεση, του Υγειονομικού Προσωπικού που υπηρετούν στο Στρατιωτικό 
φαρμακείο της Περιφερειακής Ενότητας μας όπως και των ΣΤΕΠ των 
Σχηματισμών, από την έκτακτη οικονομική ενίσχυση που  ανακοινώθηκε από την 
κυβέρνηση και υλοποιήθηκε από την πολιτική και στρατιωτική ηγεσία του 
Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. 
 

3.Καταλήγοντας, θα θέλαμε να τονίσουμε την παράληψη των συναδέλφων 
από την έκτακτη οικονομική αποζημίωση και την τροποποίηση του σχετικού, 
συμπεριλαμβάνοντας τους στην αποζημίωση. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι το 
υγειονομικό προσωπικό όχι μόνο έχει ανταπεξέλθει στα νέα δεδομένα, σε ότι 
αφορά τόσο το ωράριο όσο και την επικινδυνότητα που ενέχει ο κλάδος τους, αλλά 
έχει επιδείξει θάρρος και αυτοθυσία.  

 
   4. Χείριστες Θέματος : Αλχίας (ΤΘ) Στάικος Δημήτριος 6972070456 ,Επχίας (ΠΒ) 
Σαρρής Αθανάσιος 6985075297 
                                       



      5. Παρακαλούμε την Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών 
(Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ.) και τους Βουλευτές Θεσσαλονίκης όπου κοινοποιείται το παρόν 
έγγραφο όπως προβούν στην κατά την κρίση τους  ενέργειες. 

 
  
 

 
Για το 

Διοικητικό Συμβούλιο 
 

                  -Ο-                                                                                            -Ο- 
             Πρόεδρος                                                                        Γενικός Γραμματέας 
 

 
 
     Αθανάσιος Σαρρής                                                                Στάικος Δημήτριος 
     ΕΠΟΠ Επχίας(ΠΒ)                   ΕΜΘ Αλχίας(ΤΘ) 


