
 

 

 

 

Ένωση Στρατιωτικών Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς  –  έτος ίδρυσης 2016  

  
ΠΡΟΣ  :          Κιλκίς, 03 Απρ 22 
           Αρ. Πρωτ.: 7/2022 
  Πίνακας Αποδεκτών      
 
ΚΟΙΝ:  
 
ΘΕΜΑ : Σταθμοί Διενέργειας Ταχέων Ελέγχων Αντιγόνων του SARS-COV-2 
[(Rapid-Test)]. 
 
ΣΧΕΤ  :    α. Ν.4872/21    
     β. Φ.812/135039/Σ.22773/13 Δεκ 21 /ΥΠΕΘΑ/ΓΔΟΣΥ/ΔΟΙ  
     γ. Εγκύκλιος ΥΠ.ΟΙΚ. Αρ.Πρωτ.Οικ : 2/121810/ΔΕΠ/ 15.12.2021 
(ΑΔΑ:ΨΔΝΚΗ-ΕΘΤ) 
     δ. Φ 700/1/70875/Σ.114/20 Ιάν 22/71 Α/Μ ΤΑΞ/4ο Ε.Γ/Ι 
 

   1. Η Ένωση Στρατιωτικών Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς, ως νόμιμος θε-
σμικός εκπρόσωπος του προσωπικού που υπηρετεί στην Περιφερειακή Ενότητα 
Κιλκίς, επιθυμεί με το παρόν έγγραφο να αναδείξει, τη συνεχιζόμενη εμπλοκή του 
Υγειονομικού προσωπικού της 71 Α/Μ Ταξιαρχίας, στο έργο της επιδημιολογικής 
επιτήρησης του πληθυσμού έναντι του COVID-19. 

   2. Ειδικότερα, σύμφωνα με το (δ) σχετικό, η 71 Α/Μ Ταξιαρχία λειτουργεί  
για ικανό χρονικό διάστημα, δύο (2) σταθμούς διενέργειας Rapid-Test για την εξυ-
πηρέτηση των πολιτών. Η ανωτέρω υποχρέωση, έχει ως αποτέλεσμα την επιβά-
ρυνση των εμπλεκομένων στελεχών με ένα επιπρόσθετο φόρτο εργασίας και επι-
πλέον καθήκοντα και υποχρεώσεις, καθώς και με ένα ιδιαίτερα ανελαστικό ωρά-
ριο.  

   3. Επιπροσθέτως, η καθημερινή πολύωρη ενασχόληση του Υγειονομικού 
προσωπικού με την ανωτέρω υποχρέωση, η οποία ομολογουμένως εκφεύγει των 
αρμοδιοτήτων τους, μπορεί να αποτελέσει τροχοπέδη, αφενός στην ενάσκηση των 
καθηκόντων τους, αφετέρου στην υλοποίηση της κύριας αποστολής τους, ήτοι την 
παροχή πρωτοβάθμιας περιθάλψεως στο στρατιωτικό προσωπικό της Περιφε-
ρειακής Ενότητας Κιλκίς.  

   4. Σε όσα προαναφέρθηκαν, θα ήταν σημαντική παράλειψη να μην τονί-
σουμε, ότι σύμφωνα με το (β) σχετικό, εγκρίθηκε η καταβολή για το έτος 2021, έ-
κτακτης οικονομικής ενίσχυσης, στο πάσης φύσεως ιατρικό, νοσηλευτικό, διοικητι-
κό και λοιπό προσωπικό, το οποίο υπηρετεί στα Στρατιωτικά Νοσοκομεία, (συ-
μπεριλαμβανομένων του ΝΙΜΤΣ και των ΚΙΧΝΕ) και στα υγειονομικά στελέχη των 

-//- 

 

ΕΝΩΣΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΙΛΚΙΣ 

(Ε.Σ.ΠΕ.Ε.Κ.) 
 
 

Νόμιμα αναγνωρισμένο σωματείο με την υπ΄ αριθμ. 16/2016 διάταξη 

του Ειρηνοδικείου Κιλκίς 

ΕΔΡΑ: Λέσχη Αξιωματικών Φρουράς  Κιλκίς, ΤΚ 61100 

Ηλεκτρονική Διεύθυνση: www.pomens.gr 

e-mail: : espeekilkis@gmail.com 
 

 

 

http://www.pomens.gr/
mailto:espeekilkis@gmail.com


 

-2- 

Ενόπλων Δυνάμεων, τα οποία έχουν διατεθεί σε εμβολιαστικά κέντρα και δομές 
υγείας της παρ. 1 του άρθρου 61 του (α) όμοιου. Από την ανωτέρω οικονομική ε-
νίσχυση, απόρροια της ερμηνευτικής εγκυκλίου του Υπουργείου Οικονομικών [(γ) 
σχετικό], εξαιρέθηκε το προσωπικό που υπηρετεί σε Σταθμούς Επανεκτισήμων 
(ΣΤ.ΕΠ), οι οποίοι αποτελούν Υγειονομική Μονάδα των Ενόπλων Δυνάμεων. 

   5. Το Υγειονομικό προσωπικό εργάζεται καθημερινά άοκνα και αθόρυβα, 
με υψηλό αίσθημα ατομικής και συλλογικής ευθύνης και αποτελεί τη ραχοκοκαλιά 
της Υγειονομικής υποστήριξης των Ενόπλων Δυνάμεων. Ωστόσο, παρά την ευσυ-
νειδησία που επιδείχθηκε - όπως επιδεικνύεται πάντα από τις Ένοπλες Δυνάμεις - 
στη διαχείριση της αντιμετώπισης της υγειονομικής απειλής του COVID-19, εν τού-
τοις η κύρια αποστολή του είναι διαφορετική. Ως θεσμικοί εκπρόσωποι του στρα-
τιωτικού προσωπικού της Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς, αιτούμαστε την αποδέ-
σμευση του Υγειονομικού προσωπικού της 71 Α/Μ Ταξιαρχίας, από την υποχρέ-
ωση λειτουργίας σταθμών διενέργειας Rapid-Test για την εξυπηρέτηση των πολι-
τών, καθώς και την καταβολή της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης στο υγειονομικό 
προσωπικό που εξαιρέθηκε. 

   6. Ο Ανώτερος Διοικητής Φρουράς Κιλκίς, στον οποίο κοινοποιείται το πα-
ρόν έγγραφο, παρακαλείται για την ενημέρωση του. 

   7. Οι κ.κ Βουλευτές Ν. Κιλκίς, στους οποίους κοινοποιείται το παρόν έγ-
γραφο, παρακαλούνται για την ενημέρωση τους και τις ενέργειες τους. 

   8. Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών (Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ), στην 
οποία κοινοποιείται το παρόν έγγραφο, παρακαλείται για την ενημέρωση της και 
τις ενέργειες της. 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο 
 
 

            - Ο -                                                   - Ο - 
          Πρόεδρος                   Γεν. Γραμματέας 

 
 
Ζησόπουλος Νικόλαος                                 Νικόλαος Χ’’Γεωργίου 
        Τχης (ΠΖ)             Τχης (ΠΖ) 
   Τηλ.6975611221        Τηλ. 6989990594 
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