
 

 

 

 
 

 
 
 

 
 
                                           

 
 

 Αρ.Πρωτ:449/2021 
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
 

Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι, 
 
Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών - ΠΟΜΕΝΣ, χαιρετίζει 

την ανταπόκριση της Κυβέρνησης στα δίκαια αιτήματα της Ομοσπονδίας μας για 
την: 
 

α. Αποζημίωση του προσωπικού του Νοσηλευτικού Ιδρύματος 
Μετοχικού Ταμείου Στρατού (Ν.Ι.Μ.Τ.Σ.) και του 251 Γενικού Νοσοκομείου 
Αεροπορίας για το χρονικό διάστημα από 22.03.2021 έως και 31.05.2021 λόγω 
της συμμετοχής του στο πρόγραμμα εφημεριών του Ε.Σ.Υ . Επισημαίνεται ότι η 
ένταξη  του προσωπικού των ανωτέρω Στρατιωτικών Νοσοκομείων, στους 
δικαιούχους της οικονομικής αποζημίωσης των εφημεριών τους, αποτελεί πρόταση 
της ΠΟΜΕΝΣ. Συγκεκριμένα με σχετικό έγγραφο της Αντιπροεδρίας Μέριμνας 
Προσωπικού της Ομοσπονδίας μας, που κατατέθηκε στις 29 Απριλίου 2021, 
https://www.pomens.gr/enimerosi/epistoles/1519-pomens-den-ksexname-tous-
maxites-tis-ygeias-apozimiosi-efimerion-vardion-sto-stratiotiko-ygeionomiko-
prosopiko, είχαμε αιτηθεί γενικότερα την Αποζημίωση Εφημεριών - Βαρδιών στο 
Στρατιωτικό Υγειονομικό Προσωπικό και ειδικότερα στην παράγραφο 3β του 
εγγράφου είχαμε αιτηθεί την: 

  
‘’Εναρμόνιση του πλαισίου αποζημίωσης των εφημεριών που εκτελεί το 

ανωτέρω υγειονομικό προσωπικό τόσο του 251 ΓΝΑ και ΝΙΜΙΤΣ που έχουν 
διατεθεί σύμφωνα με το ισχύον πλαίσιο στο Εθνικού Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ.), 
όσο και συνολικά του υγειονομικού προσωπικού των Στρατιωτικών 
Νοσοκομείων.’’ 

 
 β. Αποζημίωση  των Υπηρεσιών Περιπόλων Δασοπροστασίας, που 

εκτέλεσαν τα στελέχη και των τριών κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων κατά την 
διάρκεια της πυροσβεστικής περιόδου 2021, εκτελώντας περιπολίες σε δασικές 
περιοχές με σκοπό την αποτροπή και τον έγκυρο εντοπισμό των πυρκαγιών καθώς 
και εκείνοι που συμμετείχαν στην κατάσβεση των πυρκαγιών όπως είχαμε αιτηθεί με 
σχετικό έγγραφο της Αντιπροεδρίας Μέριμνας Προσωπικού της Ομοσπονδίας μας 
στις 26 Νοεμβρίου 2021. 
https://www.pomens.gr/enimerosi/epistoles/1696-pomens-xorigisi-voea-apozimiosi-
ypiresion-peripolon-dasoprostasias  

 
 
 
 

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, 24 Δεκεμβρίου 2021 



 

 

Οι αποφάσεις αυτές αποτελούν μια ακόμα πολύ σημαντική επιβεβαίωση της 
ορθότητας των προτάσεων της Ομοσπονδίας μας και 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 
ανταποκρινόμενο με σθένος και υπερηφάνεια στο εθνικό κάλεσμα διασφαλίζει την 
ακεραιότητα της Πατρίδας.  

 
                               Για την Εκτελεστική Γραμματεία 
       

Ο Πρόεδρος Ο Γενικός Γραμματέας 
 
 

 

Δημήτριος Ρώτας 
Ασμχος (ΥΔΚ) 

Γιώργος Θεοδώρου 
Τχης (ΠΖ) 

 
 
 
 

          
 
       
 
          


