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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:       Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ 
                 κ. Βουλευτές Νομού Λάρισας 

 

 
Αρ. Πρωτ. 19/2021  
Λάρισα, 17 Ιαν 2021  

ΚΟΙΝ.:       Α.Δ.Φ Λάρισας 
 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 
 

1.   Σας γνωρίζουμε, σε συνέχεια του (γ) σχετικού, ότι εξακολουθεί να 
υφίσταται σε εκκρεμότητα η εκτέλεση διαταγής του ΓΕΕΘΑ για καταβολή 
έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης ποσού δεκαπέντε (15) Ημερών Εκτός Έδρας, 

στο Υγειονομικό προσωπικό του 404 ΓΣΝ που εκτέλεσε και εξακολουθεί να 
εκτελεί υπηρεσία στο ΤΕΠ και στην πτέρυγα COVID-19 του Νοσοκομείου, 
σύμφωνα με τα καθοριζόμενα του (α) ομοίου. 

 
2.   Συναφώς σας γνωρίζουμε ότι βάση απάντησης που ελήφθη 

προσφάτως σε υπηρεσιακή αναφορά στελέχους που υπηρετεί στο 404 ΓΣΝ 

επιβεβαιώνεται ότι:   
 

   α. Υφίσταται η λειτουργία των ανωτέρω τμημάτων (ΤΕΠ και 

πτέρυγα COVID-19) στο 404 ΓΣΝ. 
 
   β. Λόγω μη δυνατότητας επάνδρωσης των εν λόγω τμημάτων 

με αποκλειστικά εργαζόμενο προσωπικό σε αυτά, η λειτουργία τους 
υποστηρίζεται με το σύνολο του ιατρονοσηλευτικού προσωπικού του 
νοσοκομείου που αξιοποιείται για εκτέλεση υπηρεσίας. 

 
   γ. Το νοσοκομείο έχει αποστείλει κατάσταση με το σύνολο 

του προσωπικού που ενεπλάκη στη διαχείριση και νοσηλεία 

περιστατικών που επιβεβαιώθηκαν ως θετικά για COVID-19. 
 
  3.    Κατόπιν των παραπάνω κρίνεται αναγκαία η επιτάχυνση των 

ενεργειών για την ικανοποίηση του αιτήματος των συναδέλφων μας που 
υπηρετούν στο 404 ΓΣΝ, θεωρώντας αλληλοσχετιζόμενη την σχέση 
εκτέλεσης των διαταγών μεταξύ του ένστολου προσωπικού και της 

υπηρεσίας. 
 

 4.   Παρακαλούμε για την ανάληψη πρωτοβουλίας ενημέρωσης της 

mailto:espelarisas@gmail.com
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Πολιτικής Ηγεσίας του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, προκειμένου να 

δρομολογηθούν οι ενέργειες επίλυσης θέματος.   
 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο 

 
-Ο- 

Πρόεδρος 

 
Πέτρος Μούστος 

Ανχης (ΔΒ) 

6936158679 

-Ο- 
Γεν. Γραμματέας 

 
Απόστολος Θέος 
Εσμίας (ΟΤΕΤΗ) 

6977617429 
 


