
 

 

 
 
 

 
 
 

 

 
                                           

 
 

 
 
 
 
ΠΡΟΣ: Υπουργό Εθνικής Άμυνας, κ. Νικόλαο Παναγιωτόπουλο. 
 Υπουργό Οικονομικών, κ. Χρήστο Σταικούρα 
 Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, κ. Ιωάννη Βρούτση 

             Υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων,  
              κ. Νικόλαο Χαρδαλιά 

 Υφυπουργό  Εθνικής Άμυνας, κ. Αλκιβιάδη Στεφανή 
 Γενικό Γραμματέα ΥΠΕΘΑ, κ. Αντώνη Οικονόμου 

 Βουλευτές της Διαρκούς Επιτροπής Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών  
 Υποθέσεων. 
 

ΚΟΙΝ : ΕΓΑ/ΓΕΕΘΑ - ΕΓΑ/ΓΕΣ - ΕΓΑ/ΓΕΝ - ΕΓΑ/ΓΕΑ  
               Διευθυντή Στρατιωτικού Γραφείου κ. ΥΕΘΑ - ΥΦΕΘΑ 

              Νομικό Σύμβουλο κ. ΥΕΘΑ - ΥΦΕΘΑ 
              Στρατιωτικοί συντάκτες 
 

ΘΕΜΑ: Έκτακτη Οικονομική Ενίσχυση στα Στελέχη των ΕΔ. 
 

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

β.  Έγγραφο με αριθμ. Πρωτ. 67/ 24-03-2020 της ΠΟΜΕΝΣ 

γ.  Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ A 75 - 30.03.2020) 

δ.  Έγγραφο με αριθμ. Πρωτ. 105/47/30-03-2020 της Ένωσης Στρατιωτικών 
Περιφερειακής Ενότητας Ρόδου (ΕΣΠΕΕΡ).  

ε.  Έγγραφο με αριθμ. Πρωτ. 33/ 3-4-2020 της Ένωσης Στρατιωτικών  
Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (ΕΣΠΕΑΜ/Θ) 

 
 Αξιότιμοι κ.κ. Υπουργοί, Αξιότιμοι κ.κ. Υφυπουργοί, Αξιότιμοι κ.κ. 

Βουλευτές της Διαρκούς Επιτροπής Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών 
Υποθέσεων, Αξιότιμε κ. Γενικέ Γραμματέα, 

1. Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών - Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ, 
διαπιστώνει προς έκπληξή της και με τον πλέον απογοητευτικό τρόπο, πως η 
αναγνώριση των επίπονων υπηρεσιών που παρέχουν οι Ένοπλες Δυνάμεις (ΕΔ), 
κατά της επιχειρούμενης παράνομης εισβολής στον Έβρο και στα νησιά του Αιγαίου, 
εν μέσω της εξάπλωσης της πανδημίας του φονικού ιού COVID-19, αλλά και η 
συμβολή του υγειονομικού του προσωπικού στην προσπάθεια αντιμετώπισής του, 
για άλλη μια φορά εξαντλείται σε λόγια χωρίς αντίκρισμα, υποσχέσεις προς 
δημιουργία εντυπώσεων, αναμνηστικές φωτογραφίες και συγχαρητήριες χειραψίες. 

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.  
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     Αριθμ. Πρωτ.  82/2020 

http://www.pomens.gr/


 

 

2. Η Κυβέρνηση, με την (γ) σχετική Π.Ν.Π., αναγνωρίζοντας τον τιτάνιο αγώνα 
του προσωπικού των δομών υγείας αποφάσισε την οικονομική τους ενίσχυση 
εξαιρώντας υποτιμητικά το Υγειονομικό προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων.  

Συγκεκριμένα αποφασίστηκε η Έκτακτη οικονομική ενίσχυση ίση προς το 
ήμισυ του καταβαλλομένου μηνιαίου βασικού μισθού του προσωπικού νοσοκομείων, 
κέντρων υγείας και άλλων δομών του Υπουργείου Υγείας καθώς και της Γενικής 
Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας. 

«Στο πάσης φύσεως προσωπικό που υπηρετεί στα νοσοκομεία, στην Ανώνυμη 
Εταιρεία Μονάδων Υγείας (Α.Ε.Μ.Υ.), στον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας 
(Ε.Ο.Δ.Υ.), στην ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Ινστιτούτο Φαρμακευτικής 
Έρευνας και Τεχνολογίας» (ΙΦΕΤ ΑΕ), στο Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας 
(Ε.Κ.Α.Β.), στα κέντρα υγείας, στα κέντρα ψυχικής υγείας και στα αγροτικά ιατρεία, 
στην κεντρική υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας, στις Υγειονομικές Περιφέρειες (Υπε) 
και στην κεντρική υπηρεσία των ΥΠε, καθώς επίσης στο πάσης φύσεως προσωπικό 
που υπηρετεί στη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας…» 

 3. Η ενέργεια αυτή, πραγματοποιείται λίγες ημέρες μετά το μήνυμα που 
απηύθυνε ο Πρωθυπουργός κ. Κυριάκος Μητσοτάκης στον ελληνικό λαό (17.3.2020) 
όπου μεταξύ άλλων τόνισε για ιατρούς και νοσηλευτές:  

«Δεν σας αξίζει μόνο ένα χειροκρότημα, αλλά και κάτι παραπάνω και θα 
μεριμνήσω προσωπικά γι' αυτό"» …. «Οι μαχητές των νοσοκομείων μας αξίζουν κάθε 
βοήθεια. Είναι οι ήρωες με τις λευκές και πράσινες μπλούζες. Όπως και τα στελέχη 
της Πολιτικής Προστασίας και οι ένστολοί μας που νύχτα και μέρα προσφέρουν τον 
εαυτό τους για το κοινό καλό. Τους ευχαριστώ, σας ευχαριστώ, εκ μέρους όλων των 
Ελλήνων». 

 
Τονίζεται όμως, πως στη μάχη για την προάσπιση της υγείας των πολιτών της 

Χώρας, συμμετέχει το ίδιο ενεργά και το υγειονομικό προσωπικό των Ενόπλων 
Δυνάμεων, βρισκόμενο στο πλευρό των ασθενών για την αντιμετώπιση κρουσμάτων 
του COVID -19 (κορωνοϊού), καθώς με κυβερνητικές αποφάσεις, το στρατιωτικό 
νοσοκομείο ΝΙΜΙΤΣ διατίθεται επιχειρησιακά στο Εθνικό Σύστημα Υγείας (ΕΣΥ) ενώ 
δεκάδες στελέχη κλήθηκαν να ενισχύσουν τις δομές υγείας του Κράτους 
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4. Σας βεβαιώνουμε ότι τα μέλη των Ενόπλων Δυνάμεων, πιστά στις 
υποχρεώσεις μας, θα συνεχίζουμε και σε αυτή την κρίση να λειτουργούμε με αίσθημα 
ατομικής και συλλογικής ευθύνης εκτελώντας στο ακέραιο τα καθήκοντά μας. 
Απαιτούμε όμως, να επιδείξετε το σεβασμό που αξίζει σε όλους τους ανθρώπους 
που αυτές τις δύσκολες στιγμές, καλούνται να συνεχίσουν να εργάζονται σε 
επικίνδυνες κι ανθυγιεινές συνθήκες εργασίας, εκτεθειμένοι σε βιολογικούς, χημικούς 
και φυσικούς παράγοντες κινδύνου. Οι μαχητές των νοσοκομείων μας δεν είναι 
διαφορετικοί και δεν θα πρέπει να ξεχωρίζονται από τους συναδέλφους τους 
ήρωες, με τις λευκές και πράσινες μπλούζες καθώς και τα στελέχη της 
Πολιτικής Προστασίας, επειδή τυχαίνει να υπηρετούν στις Ένοπλες Δυνάμεις. 

5. Οι εξελίξεις με την επιδημία του COVID-19 (κορωνοϊού), αναδεικνύουν για 
άλλη μια φορά, την ανάγκη για: 



 

 

α.  Ένταξη του υγειονομικού προσωπικού των Στρατιωτικών 
Νοσοκομείων (νοσηλευτικού προσωπικού, βοηθών νοσηλευτών, τραυματιοφορέων 
και όλου του παραιατρικού προσωπικού των εργαστηρίων), στους δικαιούχους της 
Έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης και του επαγγέλματος τους, στην κατηγορία των 
Βαρέων Ανθυγιεινών Επαγγελμάτων, όπως ακριβώς ισχύει για το πολιτικό 
νοσηλευτικό προσωπικό και είχε επισημάνει η Ομοσπονδία μας με το (α) σχετικό 
έγγραφο της. https://www.pomens.gr/enimerosi/epistoles/1028-i-pomens-proteinei-
epidoma-epikindynotitas-stous-maxites-tis-ygeias-entaksi-tous-sta-varea-kai-
anthygieina   

β. Την καταβολή της Έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης, στο στρατιωτικό 
προσωπικό που έδωσε και συνεχίζει να δίνει την μάχη σε δύο μέτωπα, για το 
χρονικό διάστημα που θα διεξάγεται «η μάχη για την εξάλειψη του COVID-19 
(κορωνοϊού)» όπως είχαμε προτείνει με το (β) όμοιο. 
https://www.pomens.gr/enimerosi/epistoles/1041-pomens-xorigisi-epidomatos-
eidikoy-skopoy-sta-stelexi-ton-e-d  

6.  Η κατ΄ επανάληψη εξαίρεση των στελεχών των ΕΔ, διαψεύδει τις 
αναφερόμενες εξαγγελίες του Πρωθυπουργού, εκμηδενίζει την πολύτιμη προσφορά 
μας, μας υποτιμά ως Έλληνες πολίτες και μας απογοητεύει ως Στρατιωτικούς. Σας 
καλούμε να καταβάλετε κάθε δυνατή προσπάθεια, προκειμένου να αρθεί η άδικη 
αυτή αντιμετώπισή που εισπράττουμε για ακόμη μία φορά, αντιστρέφοντας το έντονο 
κλίμα δυσαρέσκειας που δημιουργήθηκε στις τάξεις μας. Η καταβολή ενός 
αντίστοιχου επιδόματος, είναι το λιγότερο που θα μπορούσε να πράξει η Κυβέρνηση, 
ως έμπρακτη αναγνώριση του ηρωισμού που επιδεικνύουμε καθημερινώς όλο αυτό 
το διάστημα, προστατεύοντας τα σύνορα της Ελλάδας με απόλυτη επιτυχία και 
προσφέροντας τα μέγιστα στην προστασία της Δημόσιας Υγείας. 

7. Εισηγητής: Τομεάρχης Μέριμνας Προσωπικού: Αντισμήναρχος (ΕΑ) 
Κυριάκος Αυγερινός, τηλέφ. 6983515236,  

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

Μετά τιμής 
Για το Διοικητικό Συμβούλιο 

 
Ο Πρόεδρος Ο Γενικός Γραμματέας 

 
Δημήτριος Ρώτας 

Επγός (ΥΔΚ) 
Γεώργιος Θεοδώρου 

Τχης (ΠΖ) 
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