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ΕΝΩΣΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 

(Ε.Σ.Π.Ε.Λ.) 
 
 

Νόμιμα αναγνωρισμένο σωματείο με την υπ΄ αριθμ. 58/2016 διάταξη του  

Ειρηνοδικείου Λάρισας, καταχωρημένο στα βιβλία σωματείων του  
Πρωτοδικείου Λάρισας με αύξοντα αριθμό 25 

 
 

Τηλ. 6936158679 &  6977617429 e-mail: espelarisas@gmail.com 
 

 

 
ΠΡΟΣ:       Α.Δ.Φ Λάρισας 

                 κ. Βουλευτές Νομού Λάρισας 

                 Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ  

 
Αρ. Πρωτ. 299/2021  
Λάρισα, 16 Μαι 2021  

ΚΟΙΝ.:       Δκτη 1ης ΣΤΡΑΤΙΑΣ 

 Μέλη ΕΣΠΕΛ 

 Μ.Μ.Ε 

                                                                                 

 

ΘΕΜΑ:    Οδοιπορικά Έξοδα (Αποζημίωση Υγειονομικού Προσωπικού Ενόπλων   
Δυνάμεων) 

 
ΣΧΕΤ. :       α. Φ.845/41/304111/Σ.7577/18 Νοε 20/ΓΕΕΘΑ/Γ3 

β. Υπ’ αρίθμ 314 Πρωτόκολλο/09 Δεκ 20/ΕΣΠΕΛ 
                    γ. Υπ’ αρίθμ 353 Πρωτόκολλο/21 Δεκ 20/ΕΣΠΕΛ 
  δ. Υπ’ αρίθμ 19 Πρωτόκολλο/17 Ιαν 21/ΕΣΠΕΛ 
 
  1. Σας γνωρίζουμε, σε συνέχεια του (δ) σχετικού, ότι από τις 10 Μαι 
21 στο 404 ΓΣΝ λειτουργεί το «Μέγα» Εμβολιαστικό Κέντρο Λάρισας. 

 
2. Σύμφωνα με την προαναφερθείσα εξέλιξη το Υγειονομικό 

προσωπικό του Νοσοκομείου καλείται πλέον πέραν της μέχρι σήμερα 
προσφοράς του, στην αντιμετώπιση της πανδημίας (COVID-19) να 
συμμετάσχει και στην οργάνωση και λειτουργία του εμβολιαστικού κέντρου. 

 
  3.    Κι’ όλα αυτά υπενθυμίζοντας ότι προσφάτως (Νοε 2020) το εν λόγω 
Υγειονομικό προσωπικό του 404 ΓΣΝ που εκτέλεσε (και εξακολουθεί να εκτελεί) 
υπηρεσία στο ΤΕΠ και στην πτέρυγα COVID-19 του Νοσοκομείου είχε εξαιρεθεί 
από την καταβολή έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης ποσού δεκαπέντε (15) 
Ημερών Εκτός Έδρας, μετά από παράληψη εφαρμογής των διατασσόμενων 
στο (α) σχετικό. 
 

 4.   Κατόπιν των παραπάνω η Ένωση Στρατιωτικών Περιφερειακής 
Ενότητας Λάρισας – ΕΣΠΕΛ επιθυμεί, οι συνάδελφοι μας που υπηρετούν στο 
404 ΓΣΝ να μην ξαναβιώσουν ανάλογη αδικία στο άμεσο μέλλον, 
συμπεριλαμβάνοντας τους στην οικονομική αποζημίωση (επίδομα 
επιβράβευσης) σε περίπτωση που υπάρξει αντίστοιχη πρόβλεψη για το 
Υγειονομικό προσωπικό που εργάζεται στα πολιτικά Νοσοκομεία. 

 
 5. Τονίζεται ότι η οποιαδήποτε άνιση μεταχείριση μεταξύ εργαζομένων 
που συνδράμουν στην επιτυχή αντιμετώπιση της πανδημίας δεν καλλιεργεί 
αίσθημα δικαίου και ειδικά στην προκειμένη περίπτωση που οι συγκεκριμένοι 
συνάδελφοι μας σήκωσαν και εξακολουθούν να σηκώνουν το μεγαλύτερο 
βάρος της πανδημίας  ρισκάροντας τη ζωή τους καθημερινά χωρίς να διαθέτουν 
την πολυτέλεια να δηλώνουν «κουρασμένοι». 
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 6. Παρακαλούμε για την ανάληψη πρωτοβουλίας ενημέρωσης της 
Πολιτικής και Στρατιωτικής Ηγεσίας του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, 
προκειμένου να τεθεί υπόψη η κατά την κρίση έγκαιρη εκδήλωση των ανάλογων 
απαιτούμενων πρωτοβουλιών - ενεργειών.   

 
 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο 
 

-Ο- 
Πρόεδρος 

 
Πέτρος Μούστος 

Ανχης (ΔΒ) 
6936158679 

-Ο- 
Γεν. Γραμματέας 

 
Απόστολος Θέος 
Εσμίας (ΟΤΕΤΗ) 

6977617429 
 


