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ΘΕΜΑ: Αποζημίωση Υγειονομικού προσωπικού που υπηρετεί στα ΚΙΧΝΕ 
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1. Η Ένωση Στρατιωτικών Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 
(Ε.Σ.ΠΕ.Α.Μ/Θ), βρίσκεται στη δυσάρεστη θέση να προβάλει εκ νέου σε συνέχεια 
του β σχετικού, την άδικη και άνιση μεταχείριση που υπόκεινται στελέχη των 
Ενόπλων Δυνάμεων που υπηρετούν στα Κινητά Χειρουργικά Νοσοκομεία 
Εκστρατείας (ΚΙΧΝΕ) της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, οι 
οποίοι για άλλη μια φορά εξαιρούνται ευεργετικών διατάξεων που απολαμβάνουν 
συνάδελφοί τους, που υπηρετούν σε άλλα Στρατιωτικά Νοσοκομεία της Χώρας. 

2. Συγκεκριμένα  εξακολουθεί να υφίσταται σε εκκρεμότητα η εκτέλεση 
διαταγής του ΓΕΕΘΑ για καταβολή έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης ποσού 
δεκαπέντε (15) Ημερών Εκτός Έδρας, στο Υγειονομικό προσωπικό των ΚΙΧΝΕ που 
εκτέλεσε και εξακολουθεί να εκτελεί υπηρεσία στο ΤΕΠ και στην πτέρυγα COVID-19 
του Νοσοκομείου, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα του (α) ομοίου.  

3. Το Γενικό Επιτελείο Στρατού δεν συμπεριέλαβε μέχρι σήμερα το 
προσωπικό των ΚΙΧΝΕ στους δικαιούχους, παρόλο που τα ανωτέρω νοσοκομεία 
αντιμετωπίζουν καθημερινά περιστατικά covid-19 και ως εξωτερικούς ασθενείς και 
ως νοσηλευόμενους στις ειδικές πτέρυγες COVID-19 όπως ακριβώς αναφέρεται 
στη διαταγή του ΓΕΕΘΑ. Επισημαίνουμε δε ότι λόγω της έντονης διασποράς 
του κορονοιού στην Βόρεια Ελλάδα τα ανωτέρω νοσοκομεία, παρά τις 
περιορισμένες δυνατότητες τους σε προσωπικό και μέσα, αντιμετωπίζουν 
καθημερινά ανάλογο ή και μεγαλύτερο κάποιες φορές αριθμό κρουσμάτων 
από τα μεγάλα στρατιωτικά νοσοκομεία της Αθήνας. 

4. Ως Ένωση Στρατιωτικών Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και 
Θράκης (Ε.Σ.ΠΕ.Α.Μ/Θ), θεωρώντας άδικη την εξαίρεση των ΚΙΧΝΕ της 
Περιφέρειας μας, από την έκτακτη οικονομική ενίσχυση στο Υγειονομικό 
προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων ζητούμε την επιτάχυνση των ενεργειών για 
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την ικανοποίηση του αιτήματος των συναδέλφων μας. 

 

Μετά τιμής 
Για το Διοικητικό Συμβούλιο 
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