
 

 

 

 

Ένωση Στρατιωτικών Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης  –  έτος ίδρυσης 2016  

 

 

ΕΝΩΣΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

 

Νόμιμα αναγνωρισμένο σωματείο με την υπ΄ αριθμ. 188Σ/9-11-2016 διάταξη του  

Ειρηνοδικείου Θεσσαλονίκης Α.Μ.:10118 
ΑΦΜ: 996994840 ΔΟΥ : Δ’ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 

Διεύθυνση Αλληλογραφίας : ΣΤΡΔΟ “ΜΑΚΕΔΟΝΟΜΑΧΟΥ ΚΩΤΤΑ” Παλιό 424 
Γ. Λαμπράκη 3 ΤΚ.54621 Θεσσαλονίκη 

             
 Πρόεδρος : 6985075297 , Γ.Γραμματέας: 6972070456 
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: espeeth2016@gmail.com 

Ιστοσελίδα : https://www.espeeth.pomens.gr 

 

 

 

 
Προς: Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ.                                                      Θεσσαλονίκη 22 Νοε  2020 
                                                                                     Α.Π.:71/2020 
 
                                                      

ΘΕΜΑ :  Μέριμνα για το Στρατιωτικό Προσωπικό Υγειονομική Περίθαλψη (Νομο-
θεσία - Ενημέρωση Ασφαλισμένων) 

 
ΣΧΕΤ  :     α) Φ.758/30/1130054/Σ.1608/30 Απρ 19/ΓΕΣ/ΔΥΓ/4α 

     β) Π∆ 432/1983 (ΦΕΚ Α ́162) όπως τροποποιήθηκε με το Π∆ 340/1994 

(ΦΕΚ Α 1́81) και το Π∆ 136/2014 (ΦΕΚ Α ́224) 

   

       
1. Σας αναφέρουμε σύμφωνα με το α) σχετικό που αφορά Υγειονομική 

Περίθαλψη (Νομοθεσία - Ενημέρωση Ασφαλισμένων).  
Σε βασικά θέματα υγειονομικής περίθαλψης, για τα οποία διαπιστώθηκε ότι υπάρ-
χει ελλιπής γνώση, προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι γνωρίζουν τα δικαιώματα και 
τις υποχρεώσεις τους.    

  
2. Οι εν ενεργεία στρατιωτικοί του ΣΞ και των Κοινών Σωμάτων των Ε∆, 

καθώς και οι δικαστικοί λειτουργοί του Δικαστικού Σώματος των Ε∆, όπως και τα 
μέλη οικογένειας των παραπάνω, όπως καθορίζονται στο άρθρο 3 του (β) σχετι-
κού. 

 
3. σύμφωνα με το (α) σχετικό, παράρτημα «Α» άρθρο 17 που αφορά Επί-

δομα τοκετού, το οποίο υπολογίζεται με βάση το εκάστοτε ημερήσιο ενοποιημένο 
(κλειστό) νοσήλιο των Γενικών Νοσοκομείων και διαμορφώνεται, ως εξής: 
                 α. Γυναικείο στρατιωτικό προσωπικό: 

          Ανθλγόι και ανώτερου βαθμού: 1.300,00 €. 
          Υπαξκοί και Ανθστές: 900,00 € 

 
                  β. Σύζυγοι στρατιωτικών: 900,00 € 
 

4. Η  Ε.Σ.ΠΕ.Ε. Θεσσαλονίκης προτείνει την άμεση αναθεώρηση και την 
ιση κατανομή του επιδόματος, σε όλους τους βαθμούς, στους συζύγους στρατιωτι-
κών  και ενσωμάτωση με τις αντίστοιχες συναδέλφους Ανθλγούς και ανωτέρου 
βαθμού. 
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5.  Δεν υπάρχει λόγος ανισότητας μεταξύ στελεχών, όσο αφορά το συγκε-
κριμένο επίδομα, ας μην μένουμε σε πανάρχαιες τακτικές που το μόνο που κατα-
φέρνουν είναι διαξιφισμός μεταξύ μας για ανούσιους λογούς.   
 

6. Παρακαλούμε την Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών 
(Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ.) , όπου κοινοποιείται το παρόν έγγραφο όπως προβεί στην κατά την 
κρίση της  ενέργειες. 

 
7.  Εισηγητής θέματος, Αντιπρόσωπος Ε.Σ.Π.Ε Θεσσαλονίκης Επχίας (Υ-

Γ)  Αθανασία Ζουρλαδάνη. 
 

8. Χειριστής θέματος, Γενικός Γραμματέας Ε.Σ.Π.Ε. Θεσσαλονίκης Αλχίας 
(ΤΘ) Στάικος Δημήτριος, τηλ. 6972 070456 . 
 
             
 

          
 

Για το 
Διοικητικό Συμβούλιο 

 
                  -Ο-                                                                                            -Ο- 
             Πρόεδρος                                                                        Γενικός Γραμματέας 
 

 
 
     Αθανάσιος Σαρρής                                                                Στάικος Δημήτριος 
     ΕΠΟΠ Επχίας(ΠΒ)                   ΕΜΘ Αλχίας(ΤΘ)  


