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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
 

Συναδέλφισσες - Συνάδελφοι 
 
Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών χαιρετίζει την άμεση 

ανταπόκριση του ΓΕΕΘΑ στην πρόταση της Ομοσπονδίας μας να συμπεριλάβει 
στους δικαιούχους της Έκτακτης Οικονομικής ενίσχυσης του προσωπικού των 
Στρατιωτικών Νοσοκομείων το σύνολο του Προσωπικού των ΕΔ (ιατρικό, 
Νοσηλευτικό , Διοικητικό) και λοιπό προσωπικό το οποίο υπηρετεί στα Στρατιωτικά 
Νοσοκομεία (συμπεριλαμβανομένου του ΝΙΜΙΤΣ και των ΚΙΧΝΕ) και στα 
υγειονομικά στελέχη των ΕΔ τα οποία έχουν διατεθεί  στα εμβολιαστικά κέντρα και 
δομές υγείας του Υπουργείου Υγείας.  

 
Η απόφαση αυτή αποτελεί μια ακόμα πολύ σημαντική επιβεβαίωση της 

πρότασης της Αντιπροεδρίας Μέριμνας Προσωπικού της Ομοσπονδίας μας, που 
είχαμε καταθέσει με τα σχετικά 
https://www.pomens.gr/enimerosi/deltia-typou/1722-pomens-dikaiosi-ektakti-
apozimiosi-sto-ygeionomiko-prosopiko  
https://www.pomens.gr/enimerosi/epistoles/1699-pomens-ektakti-oikonomiki-
enisxysi-sto-ygeionomiko-prosopiko-ton-ed, 
στα οποία είχαμε τονίσει την ανάγκη δικαίωσης του προσωπικού που εργάζεται στα 
Στρατιωτικά Νοσοκομεία και στα ΚΙΧΝΕ όλης της χώρας καθώς επίσης και σε 
όσους έχουν διατεθεί  στα εμβολιαστικά κέντρα και είχαν αποκλειστεί κατά το 
παρελθόν.   

 
Συγκεκριμένα είχαμε τονίσει: 
 
«Ωστόσο κρίνουμε σκόπιμο ως Ομοσπονδία να τονίσουμε στην 

Πολιτική και Στρατιωτική μας ηγεσία να συμπεριλάβει στους δικαιούχους του 
επιδόματος το σύνολο του Προσωπικού των ΕΔ που εργάζεται στα 
Στρατιωτικά Νοσοκομεία (Αθηνών - Θεσσαλονίκης - Λάρισας - Χανίων) και 
στα ΚΙΧΝΕ όλης της χώρας, καθώς επίσης και του στρατιωτικού υγειονομικού 
προσωπικού που παρέχει τις υπηρεσίες του στα εμβολιαστικά κέντρα της 
Χώρας λαμβανομένου της προσφοράς τους, για την αντιμετώπιση 
περιστατικών COVID-19.» 

 
 Η ορθότητα των προτάσεων της Ομοσπονδίας μας αποδεικνύει ότι η 

ΠΟΜΕΝΣ,  δεν επαναπαύεται όπως άλλοι στην έκδοση ενός εγγράφου ή στην 
δημοσιοποίηση του στα sites, αλλά με συνεχείς προσπάθειες, επαφές και 
διαβουλεύσεις με αρμόδιους φορείς, μάχεται καθημερινά και δικαιώνει τις 
συνεχείς προσπάθειες του προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων, το οποίο 

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.  

Ηλεκτρονική διεύθυνση: www.pomens.gr – facebook ΠΟΜΕΝΣ  
 Email: info@pomens.gr 

 Αθήνα, 16 Δεκεμβρίου 2021 



 

 

ανταποκρινόμενο με σθένος και υπερηφάνεια στο εθνικό κάλεσμα διασφαλίζει την 
ακεραιότητα της Πατρίδας.  

 
Για την Εκτελεστική Γραμματεία 

 
 

 
          
 

 
 
 
 

          
 
       
 
          

    Ο Γενικός Γραμματέας 
 

 
      Γεώργιος Θεοδώρου                     

                 Τχης (ΠΖ) 

      Ο Πρόεδρος  
 

 
   Δημήτριος Ρώτας 

       Ασμχος (ΥΔΚ) 


