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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 

                         Βουλευτές Νομού Λάρισας 
                   Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ 

                  

 
Αρ. Πρωτ. 495/2021  
Λάρισα, 16 Δεκ 2021  

ΚΟΙΝ.:         Δκτη 1ης ΣΤΡΑΤΙΑΣ 

 Μέλη ΕΣΠΕΛ 
                   ΜΜΕ        
                                          

 

ΘΕΜΑ:  Οικονομική Ενίσχυση Υγειονομικού Προσωπικού Ενόπλων   

Δυνάμεων που Υπηρετεί στα Στρατιωτικά Φαρμακεία 
 
ΣΧΕΤ. :       Ν.4872/2021 (Α΄247/10 Δεκ 21) 
 
  1. Σας αναφέρουμε ότι, σύμφωνα με το άρθρο 61 του σχετικού, 
αποφασίστηκε για το πάσης φύσεως ιατρικό, νοσηλευτικό, διοικητικό και λοιπό 
προσωπικό που υπηρετεί (για το χρονικό διάστημα της παρ.2 του εν λόγω 
άρθρου) σε όλα τα στρατιωτικά νοσοκομεία (συμπεριλαμβανομένου του 
ΝΙΜΤΣ), καθώς και στα υγειονομικά στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων που 
έχουν διατεθεί σε εμβολιαστικά κέντρα, η καταβολή έκτακτης οικονομικής 
ενίσχυσης για το έτος 2021, ίση προς το ήμισυ του καταβαλλομένου μηνιαίου 
βασικού μισθού. 
 
  2. Συναφώς αναφέρεται, ότι στην προκαθορισθείσα οικονομική 
ενίσχυση δεν συμπεριλήφθηκε το Στρατιωτικό Προσωπικό που υπηρετεί στα 
Στρατιωτικά Φαρμακεία. Κι’ αυτό λόγω ότι η συγκεκριμένη υπηρεσία δεν 
υπάγεται διοικητικά στα Στρατιωτικά Νοσοκομεία. 
 
  3. Η δημιουργηθείσα κατάσταση, θεωρούμε ότι αποτελεί αδικία για 
τους συναδέλφους που στελεχώνουν το Στρατιωτικό Φαρμακείο της Φρουράς 
Λάρισας, λαμβανομένου: 
 
  α. Της χωροταξικής έδρας του Στρατιωτικού Φαρμακείου, που 
συστεγάζεται με το 404 ΓΣΝ Λάρισας. 
 
  β. Των κινδύνων (Covid-19) που αντιμετωπίζει καθημερινά το 
προσωπικό του, εν μέσω επιδημίας κατά την εξυπηρέτηση του κοινού. 
 
  γ. Της συμμετοχής των Στελεχών του, στις 24ωρές υπηρεσίες 
του 404 ΓΣΝ Λάρισας, που σημειωτέων λειτουργεί το Μέγα Εμβολιαστικό 
Κέντρο Λάρισας.  
 

 4.   Κατόπιν των παραπάνω, η Ένωση Στρατιωτικών Περιφερειακής 
Ενότητας Λάρισας – ΕΣΠΕΛ εκτιμά ότι η οικονομική ενίσχυση θα πρέπει να 
καταβληθεί και στους συναδέλφους που υπηρετούν στα Στρατιωτικά 
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Φαρμακεία, μιας και υπηρετούν – εργάζονται στον ίδιο χώρο με τους 
υπολοίπους συναδέλφους του 404 ΓΣΝ που θα αποζημιωθούν, 
αντιμετωπίζοντας τους ίδιους κινδύνους στην καθημερινότητα του εργασιακού 
τους βίου. 
 
 5. Παρακαλούμε για την ανάληψη πρωτοβουλίας ενημέρωσης της 
Πολιτικής και Στρατιωτικής Ηγεσίας του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, για την 
έγκαιρη εκδήλωση των απαιτούμενων πρωτοβουλιών - ενεργειών.   

 
 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο 
 

-Ο- 
Πρόεδρος 

 
Πέτρος Μούστος 

Ανχης (ΔΒ) 
6936158679 

-Ο- 
Γεν. Γραμματέας 

 
Απόστολος Θέος 
Εσμίας (ΟΤΕΤΗ) 

6977617429 
 


