
Ένωση Στρατιωτικών Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας –  έτος ίδρυσης 2018  

 

                          Αρ. Πρωτ. 6/2020 
Ανδραβίδα, 19 Μαϊ 2020 

ΠΡΟΣ : Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ.  
              
ΚΟΙΝ:   Ε.ΣΠ.Ε.ΗΛ. 
              
ΘΕΜΑ: Δαπάνες Υγειονομικής Περίθαλψης Στρατιωτικού Προσωπικού Π.Α. 
 
ΣΧΕΤ:   α. Έγγραφο Ε.Σ.Π.Ε.ΗΛ με αριθμ. πρωτ. 8/25-6-2019 

  β. Έγγραφο Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ με αριθμ. πρωτ. 178/18-9-2019 
 

1. Σε συνέχεια του (α) σχετικού και κατόπιν αναφορών των μελών μας που 
υπηρετούν στην Π.Α. σας ενημερώνουμε ότι, το τελευταίο χρονικό διάστημα 
παρατηρούνται ξανά σημαντικές καθυστερήσεις στην αποζημίωση των δαπανών 
υγειονομικής περίθαλψης του στρατιωτικού προσωπικού της Π.Α. που υποβάλλονται 
μέσω της εφαρμογής «IASIS – Υποβολή Υγειονομικών Δαπανών Προσωπικού». 

2. Επισημαίνεται ότι μετά το (β) σχετικό έγγραφο σας, η κατάσταση 
ομαλοποιήθηκε για 1-2 μήνες και αποζημιώθηκαν οι αρχικές δαπάνες που είχαν 
υποβληθεί μέσω της υπόψη εφαρμογής, ωστόσο στην παρούσα χρονική στιγμή, 
εμφανίζονται καθυστερήσεις στη διαδικασία ελέγχου με αποτέλεσμα να μην έχουν 
αποζημιωθεί δαπάνες των τελευταίων 5-6 μηνών. 

3. Η ανωτέρω κατάσταση, στην οποία συνέβαλλε αρνητικά και η μειωμένη 
στελέχωση του Υπηρεσιών του ΥΠΕΘΑ το τελευταίο δίμηνο, στα πλαίσια των μέτρων 
περιορισμού της διάδοσης του ιού COVID-19, έχει επιφέρει σημαντικά οικονομικά 
προβλήματα στο στρατιωτικό προσωπικό της Π.Α., ιδιαίτερα στα στελέχη που 
καταβάλουν σε μηνιαία βάση σημαντικά ποσά για ειδικές θεραπείες και  εκκρεμεί η 
αποζημίωσή τους από το Νοέμβριο του 2019. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι ειδικές 
θεραπείες, τύπου λογοθεραπείας - εργοθεραπείας, αποζημιώνονται σε μηνιαία βάση, 
κατά μέσο όρο, γύρω στα 500€ και η ανωτέρω καθυστέρηση έχει ως συνέπεια να 
εκκρεμεί σε στρατιωτικό προσωπικό της Π.Α. αποζημίωση της τάξης των 2.500€, ένα 
ποσό διόλου ευκαταφρόνητο στην παρούσα δύσκολη οικονομική συγκυρία. 

4. Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούμε όπως εξετάσετε αν υπάρχει στρατιωτικό 
προσωπικό της Π.Α. – μέλη άλλων Πρωτοβάθμιων Ενώσεων που αντιμετωπίζουν το 
υπόψη πρόβλημα καθώς και για την παρέμβασή σας προς το ΓΕΑ προκειμένου να 
ξεκινήσει άμεσα η επιστροφή στην προ-κορωνοϊου «κανονικότητα» και σε αυτόν τον 
τομέα με την εκ νέου δρομολόγηση της διαδικασίας αποζημίωσης των δαπανών 
θέματος του στρατιωτικού προσωπικού της Π.Α.. 

5. Για επιπλέον πληροφορίες παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε με τον Πρόεδρο 
της Ε.Σ.Π.Ε.ΗΛ. κ. Μπέκα Γεώργιο (τηλ 6983514190) ή τον Αναπληρωτή Γενικό 
Γραμματέα κ. Τριτάρη Νικόλαο (τηλ. 6983503010). 
 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Σ.Π.Ε.ΗΛ. 

Ο Πρόεδρος  Ο Γεν. Γραμματέας 

   
Μπέκας Γεώργιος 
κιν. 6983514190 

 Μητρούλιας Παναγιώτης 
κιν. 6932319430 

 

 

ΕΝΩΣΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΗΛΕΙΑΣ 

(Ε.Σ.Π.Ε.ΗΛ.) 

 
 

Νόμιμα αναγνωρισμένο σωματείο με την υπ΄ αριθμ. 2/2018 διάταξη του  
Ειρηνοδικείου Μυρτιούντων  

 

e-mail επικοινωνίας: espeileias@gmail.com  
 

  


