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ΕΝΩΣΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΗΜΝΟΥ 

(Ε.Σ.ΠΕ.Ε.ΛΗΜ.) 
Νόμιμα αναγνωρισμένο σωματείο με την υπ΄ αριθμ. 01/ 2018 διάταξη του 

Ειρηνοδικείου Λήμνου καταχωρημένη στα βιβλία σωματείων του  Πρωτοδικείου 
Λήμνου με αύξοντα αριθμό 213. 

ΤΚ 81400 Μυρίνα 
Ηλεκτρονική Διεύθυνση:  www.pomens.gr       e-mail: espeelim@pomens.gr 

 

 

 
Αρ.Πρωτ: 28/2021                                                                                                                                  

Λήμνος  15/12/2021 
 

ΠΡΟΣ:  Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών 
(Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ) 

ΚΟΙΝ:  ΕΣΠΕΕΛΗΜ  
 

ΘΕΜΑ: Έκτακτη χορήγηση αποζημίωσης στο υγειονομικό 
προσωπικό. 
                 

1.   Όπως όλοι γνωρίζουμε εγκρίθηκε η καταβολή για το έτος 
2021 της εκάστης οικονομικής ενίσχυσης στο πάσης φύσεως 
ιατρικό, νοσηλευτικό, διοικητικό και λοιπό προσωπικό το 
οποίο υπηρετεί στα Στρατιωτικά Νοσοκομεία (ΣΝ) ( 
συμπεριλαμβανομένων του ΝΙΜΤΣ και των ΚΙΧΝΕ) και στα 
υγειονομικά στελέχη των ΕΔ τα οποία έχουν διατεθεί σε 
εμβολιαστικα κέντρα και δομές υγείας. 

2.  Δεν είναι μόνο οι συνάδελφοι στα στρατιωτικά νοσοκομεία 
που δίνουν μάχη με την πανδημία αλλά και   το στρατιωτικό 
προσωπικό που υπηρετεί σε τάγματα ΥΓ και ΤΥΕΘ δηλαδή 
στα κατά τόπους ΣΤΕΠ.  Οι υγειονομικές μονάδες αυτές που 
λειτουργούν σε όλους τους σχηματισμούς στάθηκαν αντάξια 
στο πλευρό των συναδέλφων μέχρι σήμερα, όλα τα στελέχη 
με αίσθημα ευθύνης και επαγγελματισμό ανταποκρίθηκαν 
καταβάλλοντας τα μέγιστα σαν  "μικρές μονάδες υγείας " που 
είναι, στην μάχη ενάντια στον κορωνοϊο. Σε όλες αυτές τις 
μονάδες υγείας λειτουργεί από την αρχή μέχρι και σήμερα 
ειδικός θάλαμος για covid 19 περιστατικά τα οποία 
αντιμετωπίζονται σαν να ήταν μεγάλο νοσοκομείο.  Όλοι οι 
υγειονομικοί είτε είτε στρατιωτικοί είτε είναι πολίτες γιατροί 



 

Ένωση    Στρατιωτικών   Περιφερειακής     Ενότητας     Λήμνου    2018 

διατρέχουν τον ίδιο κίνδυνο στην αντιμετώπιση των 
περιστατικών που με αυταπάρνηση και ζήλο προσπαθούν να 
βγάλουν εις πέρας κάθε περιστατικό από όταν η πανδημία 
ήταν στην κορύφωση της μέχρι και σήμερα.  
 
3.  Παρακαλούμε όπως επανεξεταστεί η διαταγή ώστε να 
συμπεριληφθεί και το στρατιωτικό προσωπικό το οποίο 
υπηρετεί στα ΤΥΓ και ΤΥΕΘ ώστε να μην αισθάνονται 
αδικημένοι που με λιγότερα "εργαλεία"  προσπαθούν να  
σώσουν τις δικές μας ζωές,. 

 
       4. Παρακαλώ για τις ενέργειές σας. 

 
 

Με εκτίμηση 
 

 
 

                   -Ο-                                                                           -Ο- 
             Πρόεδρος                                                             Γ.Γραμματέας 

   ΕΠΟΠ Επχίας (ΤΘ)                                                               ΕΠΟΠ Επχίας (ΠΒ) 
Τερτίγκας Ηλίας                                                                 Καλτσάς Βασίλειος  
    6988362476                                                                     6971592556 
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