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ΠΡΟΣ: 
 
ΚΟΙΝ : 

Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών (ΠΟΜΕΝΣ) 
 
Μέλη της Ε.Σ.ΠΕ.Α.Μ/Θ 
ΜΜΕ 

  
ΘΕΜΑ: 
 
 
ΣΧΕΤ: 

  Αποζημίωση του Υγειονομικού προσωπικού των ΕΔ που υπηρετεί σε 
Πτέρυγες COVID-19 στα ΚΙΧΝΕ  

 
α.  Φ 700/161/480042/ 04-11-2020/ ΓΕΕΘΑ/ ΔΝΣΗ ΥΓΕΙΟΝ/ΤΜΗΜΑ 2 
β.  Φ 845/41/304111/Σ. 7577/18-11-20/ΓΕΕΘΑΓ3/1 
γ. Απάντηση ΥΕΘΑ στην Αναφορά υπ΄αριθμό 1000/13-01-2021 της    

Βουλής των Ελλήνων (Φ.900α/4880/17547/5 Φεβ 21) 
 

 
1. Η Ένωσης Στρατιωτικών Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης 

(ΕΣΠΕΑΜ/Θ), σας μεταφέρει την ιδιαίτερη ανησυχία και τα σοβαρά ερωτηματικά 
που προκάλεσε στο Υγειονομικό Προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων, η πρόσφατη 
διαπίστωση της αντιφατικής δήλωσης του ΥΕΘΑ κ. Νικόλαου Παναγιωτόπουλου σε 
σχέση με τη σχετική διαταγή του κ. Αρχηγού ΓΕΕΘΑ, για την καταβολή έκτακτης 
οικονομικής ενίσχυσης στο προσωπικό που εκτέλεσε υπηρεσία σε τμήματα 
επειγόντων περιστατικών (ΤΕΠ - ΜΕΘ) και σε πτέρυγες COVID-19 εν μέσω 
πανδημίας. 
 

2. Συγκεκριμένα, με το (α) όμοιο έγγραφο του ΓΕΕΘΑ, διατάχθηκε η 
νοσηλεία περιστατικών covid-19 με ήπια συμπτώματα, στα 212, 216 και 219 
ΚΙΧΝΕ. Ως αποτέλεσμα αυτού είναι τα εξωτερικά ιατρεία και τα τμήματα 
εισερχομένων – εξερχομένων των ΚΙΧΝΕ να αντιμετωπίζουν και να νοσηλεύουν 
καθημερινά περιστατικά COVID-19  εν ενεργεία στρατιωτικών, σε ειδικούς 
θαλάμους που δημιουργηθήκαν τον Νοέμβριο του 2020 κατόπιν  της συγκεκριμένης 
διαταγής  του τμήματος Υγειονομικής Πολιτικής & Προληπτικής Ιατρικής της 
Διεύθυνσης Υγειονομικού του ΓΕΕΘΑ.  
 

3. Με την (β) σχετική διαταγή του ΓΕΕΘΑ καθορίστηκε η καταβολή έκτακτης 
οικονομικής ενίσχυσης, δεκαπέντε (15) Ημερών Εκτός Έδρας, στο Υγειονομικό 
προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων που υπηρετεί σε ΤΕΠ, ΜΕΘ και πτέρυγες 
COVID-19 ως ανταμοιβή για την προσπάθεια που καταβάλλει εν μέσω πανδημίας 
και αντίξοων συνθηκών προκειμένου να ανταποκριθεί στις αυξανόμενες απαιτήσεις 
υγειονομικής περίθαλψης που επιφέρει το δεύτερο κύμα αυτού, προασπίζοντας την 
υγεία του ένστολου προσωπικού συνεισφέροντας ταυτόχρονα σημαντικά στο 
Εθνικό Σύστημα Υγείας.  
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4. Ωστόσο  μας εξέπληξε δυσάρεστα, το γεγονός ότι ο κ. Υπουργός, 

τοποθετούμενος εκ των υστέρων, μέσα από την πρόσφατη απάντηση (γ΄σχετικό) 
που δόθηκε στον βουλευτή Έβρου κ. Χρήστο Δερμεντζόπουλο, ο οποίος κατέθεσε 
σχετική Αναφορά, επικαλούμενος έγγραφο της Ένωσης Στρατιωτικών Περιφέρειας 
Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης (ΕΣΠΕΑΜ/Θ), ότι η αποζημίωση αφορούσε το 
προσωπικό που υπηρετεί στις μονάδες εντατικής θεραπείας (ΜΕΘ), στα τμήματα 
επειγόντων περιστατικών (ΤΕΠ) και στις πτέρυγες Covid-19 των τριτοβάθμιων 
Στρατιωτικών Νοσοκομείων (Ρόλου 4) και όχι για το σύνολο του προσωπικού 
που εκτέλεσε υπηρεσία στα παραπάνω τμήματα, όπως αυτό καθορίστηκε ρητά 
στην (β) σχετική  διαταγή του ΓΕΕΘΑ.  

 
5. Επιπλέον, ο κ Υπουργός Άμυνας μέσα από την απάντηση στον βουλευτή 

κ. Χρήστο Δερμεντζόπουλο, μας ενημέρωσε ότι το υγειονομικό προσωπικό δεν 
αποζημιώθηκε λόγο της μη εντάξεως λειτουργίας των συγκεκριμένων τμημάτων 
στους οικείους Πίνακες Οργανώσεως Υλικού των Υγειονομικών Μονάδων. 
Εξαιρείται όμως της αναφοράς η λειτουργία πτέρυγας Covid-19 (αν και 
συμπεριλήφθηκε στην διαταγή), η οποία έτσι και αλλιώς δεν θα μπορούσε να 
προβλεφθεί σε ένα Π.Ο.Υ, καθόσον δεν συμπεριλαμβάνονται υποθετικά 
σενάρια πανδημίας. 

 
6. Ωστόσο, η εν τέλει πραγματικότητα είναι ότι το Υγειονομικό 

προσωπικό που υπηρετεί σε ΚΙΧΝΕ εξαιρέθηκε της αποζημίωσης, αν και είχε 
εξίσου συνδρομή στην περίθαλψη περιστατικών Covid-19, η οποία 
σημειωτέον δεν διαφέρει ανάλογα την Υγειονομική Μονάδα που θα 
επισκεφτεί ο ασθενής. 

 
7. Κατόπιν των ανωτέρω, ως ΕΣΠΕΑΜ/Θ θεωρούμε άδικη την εξαίρεση 

των ΚΙΧΝΕ της περιοχής μας, από την έκτακτη οικονομική ενίσχυση στο 
Υγειονομικό προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων τονίζουμε δε, το ότι η Περιφέρεια 
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης  αποτελεί «παραμεθόριο» περιοχή δεν σημαίνει 
ότι θα πρέπει να αντιμετωπίζεται ως «περιθωριοποιημένη» περιοχή και γι’ αυτό ως 
Ένωση Στρατιωτικών Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 
(Ε.Σ.ΠΕ.Α.Μ/Θ), ευελπιστούμε στην στήριξή σας προκειμένου να συμπεριληφθεί 
στη διαταγή καταβολής έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης, το Υγειονομικό 
προσωπικό των ΚΙΧΝΕ που υπηρετεί σε ΤΕΠ, ΜΕΘ και πτέρυγες COVID-19.  
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