
 
 
 
 

Ένωση Στρατιωτικών Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς  – έτος ίδρυσης 2016 

  
ΠΡΟΣ  :          Κιλκίς, 15 Δεκ 21 
           Αρ. Πρωτ.: 91/2021 
  Πίνακας Αποδεκτών      
 
ΚΟΙΝ:  
 
ΘΕΜΑ : Πρόσθετες Αμοιβές Στρατιωτικού και Πολιτικού Προσωπικού (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 Ε.Σ.ΠΕ.Ε Κιλκίς, ως νόμιμος θεσμικός εκπρόσωπος των στελεχών 
των Ενόπλων Δυνάμεων που υπηρετούν στην Περιφερειακή Ενότητα Κιλκίς, με το 
παρόν έγγραφο επιθυμεί να αναδείξει την εξαίρεση του ιατρικού, νοσηλευτικού, 
διοικητικού και λοιπού προσωπικού που υπηρετεί σε Σταθμούς Επανεκτισήμων 
(ΣΤ.ΕΠ), από την έκτακτη οικονομική ενίσχυση θέματος. 
 
      2. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το (β) σχετικό, εγκρίθηκε η καταβολή για το 
έτος 2021, της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης θέματος, στο πάσης φύσεως ιατρικό, 
νοσηλευτικό, διοικητικό και λοιπό προσωπικό, το οποίο 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. Από την ανωτέρω 
οικονομική ενίσχυση, εξαιρέθηκε το προσωπικό που υπηρετεί σε Σταθμούς 
Επανεκτισήμων (ΣΤ.ΕΠ), οι οποίοι αποτελούν υγειονομική Μονάδα των Ενόπλων 
Δυνάμεων. 
 
      3. Το υγειονομικό προσωπικό, που υπηρετεί στους Σταθμούς 
Επανεκτισήμων (ΣΤ.ΕΠ) των Σχηματισμών, αφενός παρέχει πρωτοβάθμια 
περίθαλψη υγείας στο στρατιωτικό προσωπικό των Μονάδων, στην οποία 
περιλαμβάνετε και η αντιμετώπιση περιστατικών COVID-19, αφετέρου λόγω της 
φύσης και του ρόλου της 71 Α/Μ Ταξιαρχίας, καλείται να συμμετάσχει με το 
προσωπικό του σε μία ευρεία γκάμα επιχειρησιακών-εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων, 
σε εθνικό και σε πολυεθνικό επίπεδο.  
      4. Επιπλέον, ανά τακτά χρονικά διαστήματα, οι Σχηματισμοί του Ν. Κιλκίς 
καλούνται να φέρουν εις πέρας, ο ένας την κατάταξη των νεοσύλλεκτων οπλιτών, ως 
Σημείο Υποδοχής Κατάταξης Οπλιτών Θητείας–Κέντρο Κατάταξης (ΣΥΠΟ), και ο 
έτερος Σχηματισμός την εκπαίδευση του νεοτοποθετημένου προσωπικού, διότι έχει  
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επιλεγεί ως κέντρο κατάταξης ειδικοτήτων. Οι ανωτέρω αποστολές, στην οποία 
περιλαμβάνετε και η αντιμετώπιση περιστατικών COVID-19 του νεοτοποθετημένου 
και εκπαιδευόμενου προσωπικού, έχει ως αποτέλεσμα την επιβάρυνση των 
εμπλεκομένων στελεχών με ένα επιπρόσθετο φόρτο εργασίας και επιπλέον 
καθήκοντα και υποχρεώσεις, καθώς και με ένα ιδιαίτερα ανελαστικό ωράριο. 
 
      5. Συνοψίζοντας τα ανωτέρω, ως θεσμικοί εκπρόσωποι του στρατιωτικού 
προσωπικού της Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς, προτείνουμε την άμεση 
τροποποίηση των σχετικών, συμπεριλαμβάνοντας το ιατρικό, νοσηλευτικό, διοικητικό 
και λοιπό προσωπικό που υπηρετεί σε Σταθμούς Επανεκτισήμων (ΣΤ.ΕΠ), στην 
έκτακτη οικονομική ενίσχυση θέματος. 

 
      6. Η Ένωση Στρατιωτικών Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς, ως νόμιμος 
θεσμικός εκπρόσωπος του στρατιωτικού προσωπικού της Περιφερειακής 
Ενότητας Κιλκίς, τηρώντας το ρόλο της ως Πρωτοβάθμιο Όργανο 
Εκπροσώπησης, θα συνεχίσει να καταβάλλει κάθε προσπάθεια για την ανάδειξη 
όλων των θεμάτων που τους απασχολούν, προσμένοντας από την Πολιτική και 
Στρατιωτική Ηγεσία την ρεαλιστική ρύθμιση των αιτημάτων του προσωπικού και 
την αποκατάσταση των αδικιών, σύμφωνα με την αρχή της ίσης μεταχείρισης και 
ικανοποιώντας το αίσθημα δικαίου, με σκοπό τα στελέχη να μπορούν να επιτελούν 
απερίσπαστα και στο ακέραιο την αποστολή τους προς την Πατρίδα. 
 
     7.  Οι κ.κ Βουλευτές Ν. Κιλκίς στους οποίους κοινοποιείται το παρόν 
έγγραφο, παρακαλούνται για ενέργειες αρμοδιότητας τους. 

     8.  Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών (Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ) στην 
οποία αποστέλλεται το παρόν παρακαλείται για ενέργειες αρμοδιότητας της. 

              9. Εισηγητές θέματος: Τχής (ΠΖ) Νικόλαος Ζησόπουλος, Πρόεδρος 
Ε.Σ.ΠΕ.Ε.Κιλκίς, τηλ. 6975611221. 

                    Τχής (ΠΖ) Νικόλαος Χ’’Γεωργίου, Γενικός Γραμματέας 
Ε.Σ.ΠΕ.Ε.Κιλκίς, τηλ. 6989990594. 

            10.  Χειριστής θέματος: Υπλγός (ΠΒ) Αριστείδης Τσάτσαρης, 
Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας Ε.Σ.ΠΕ.Ε.Κιλκίς , τηλ. 6987312333. 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ 
Αποδέκτες για Ενέργεια 
Βουλευτές Νομού Κιλκίς 
Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ 
 
Αποδέκτες για Πληροφορία 
Ε.Σ.ΠΕ.Ε.Κ 
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