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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:       ΑΔΦ Λάρισας  
                Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ  
                  
                    

Αρ. Πρωτ. 160/2022  
Λάρισα, 26 Μαι 2022  
 

ΚΟΙΝ.:      κ. Αρχηγό Τακτικής Αεροπορίας 

                κ. Βουλευτές Ν. Λάρισας 
                Μέλη ΕΣΠΕΛ, ΜΜΕ 
                                                                

 

ΘΕΜΑ:     Οικονομικά (Έξοδα Μεταθέσεως Στελεχών) 

 
ΣΧΕΤ. :  Π.Δ 200/1993 

   
1. Σας αναφέρουμε ότι, σύμφωνα με την υφιστάμενη χρονική περίοδο, σε 

εξέλιξη βρίσκεται η έκδοση των διαταγών, στις ετήσιες τακτικές μεταθέσεις των 
Στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων. Κατόπιν ολοκλήρωσης τους, θα ακολουθήσουν 
και οι έκτακτες μεταθέσεις.  

 
2. Για την εκτέλεση των εν λόγω διαταγών μεταθέσεως, τα οδοιπορικά 

έξοδα που θα καταβληθούν στους συναδέλφους μας, προκειμένου να 
εξασφαλίσουν την μετακίνηση της οικογενείας τους καθώς και της οικοσκευής τους, 
θα προϋπολογιστούν σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στο άρθρο 3 του προ 29 ετών 
Προεδρικό Διάταγμα Υπ’ αρίθμ 200 (σχετικό), όπου το νόμισμα πληρωμής είναι η 
δραχμή (και η καταβολή πραγματοποιείται σε ευρώ κατόπιν ανάλογης 
αντιστοίχισης).  

 
3. Συναφώς σας αναφέρουμε, ότι σύμφωνα με τις συγκυρίες της εποχής 

μας, το φαινόμενο της Παγκόσμιας Ενεργειακής κρίσης έχει επιφέρει αλυσιδωτές 
ανατιμήσεις στο σύνολο των προϊόντων και παρεχόμενων υπηρεσιών της αγοράς, 
συγκαταλέγοντας μεταξύ των άλλων και τις προσαυξήσεις στα μεταφορικά κόστη. 

 
4. Συγκεκριμένα, κατόπιν σχετικής έρευνας αγοράς (σε μεταφορικές 

εταιρείες του Νομού Λάρισας) στην οποία προέβη τριμελής επιτροπή του 
Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης μας, διαπιστώθηκε ότι τα κόμιστρα 
μετακίνησης οικοσκευής μιας τετραμελής οικογένειας είναι αυξημένα κατά 20% σε 
σχέση με την αντίστοιχη χρονική περίοδο έτους 2021. 
 

5. Κατόπιν των παραπάνω, εκτιμάται ότι το κονδύλι που θα διατεθεί για την 
κάλυψη των οδοιπορικών εξόδων μεταθέσεως των Στελεχών δεν θα είναι επαρκές 
για να καλύψει το σύνολο των εξόδων μετακίνησης της οικογενείας τους. 

 
6. Ως εκ τούτου, η Ένωση Στρατιωτικών Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας 

– ΕΣΠΕΛ εισηγείται την ενημέρωση της ιεραρχίας, αναμένοντας την εκδήλωση 
ανάλογων ενεργειών, στο πλαίσιο της μέριμνας για το προσωπικό, ώστε εν τέλει να 
επιτευχθεί αναπροσαρμογή των οδοιπορικών εξόδων μετάθεσης.  
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7. Οι Βουλευτές Νομού Λαρίσης, στους οποίους κοινοποιείται το παρόν, 
παρακαλούνται για την ανάδειξη θέματος και την αρμοδίως διεκδίκηση επίλυσης 
του, προτείνοντας στην Πολιτική Ηγεσία του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας την 
τροποποίηση του άρθρου 3 του Π.Δ 200/1993. 
 
 8. Παρακαλούμε για τις ενέργειές σας. 
  
 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο 
 
 

-Ο- 
Πρόεδρος 

 
 

Πέτρος Μούστος 
Ανχης (ΔΒ) 
6936158679 

-Ο- 
Γεν. Γραμματέας 

 
 

Απόστολος Θέος 
Εσμίας (ΟΤΕΤΗ) 

6977617429 

 


