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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 
                   κ.  Βουλευτές Ν. Λάρισας 
                 

 
Αρ. Πρωτ. 41/2021  
Λάρισα, 28 Ιαν 2021  

 
ΚΟΙΝ.  :      ΠΟΜΕΝΣ 
                   Μέλη ΕΣΠΕΛ 
                   ΜΜΕ 
                                                                

 

ΘΕΜΑ :      Οργάνωση – Λειτουργία Οικημάτων Στέγασης Αξκών – Ανθστών – 
Υπξκών (ΟΣΕΑΑΥ) 

 
ΣΧΕΤ.   :  α. ΚΠΑ Δ-7/Ιούν 2008 
  β.      ΦΕΚ 3061/23 Ιουλ 2020 
 
  κ. Αρχηγέ 
 

1.   Σας αναφέρουμε ότι, σύμφωνα με το (β) σχετικό, με απόφαση του 
κ. Αρχηγού Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας οι Ένστολοι δικαιούχοι στέγασης 
της Πολεμικής Αεροπορίας, που έχουν σύζυγο ή παιδί ΑΜΕΑ ή ανήκουν οι 
ίδιοι στην κατηγορία ΑΜΕΑ, διαμένουν στα ΟΣΕΑΑΥ κατ’ απόλυτη σειρά 
προτεραιότητας και ανεξαρτήτως μοριοδότησης, μέχρι πέντε έτη. 

 
2.   Σύμφωνα με την εν λόγω ρύθμιση, παύουν να ισχύουν τα 

καθοριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 16 του (α) σχετικού, όπου οι 
οικογένειες των συναδέλφων (με μέλος ΑΜΕΑ) διέμεναν στα ΟΣΕΑΑΥ άνευ 
χρονικού περιορισμού. 

 
3.   Ως εκ τούτου, οικογένειες στελεχών με σοβαρά προβλήματα 

υγείας, καλούνται μετά την πάροδο πενταετίας σε αναζήτηση στέγης, τη 
στιγμή που η αντιμετώπιση των ιδιάζουσας μορφής ανίατων ασθενειών, τους 
έχει επιφέρει δυσβάσταχτες οικονομικές θυσίες.  

 
4. Κατόπιν των παραπάνω η Ένωση Στρατιωτικών Περιφερειακής 

Ενότητας Λάρισας μετά από επικοινωνία με πλήθος μελών της, που υπηρετούν 
στον κλάδο της Πολεμικής Αεροπορίας, σας μεταφέρει την απόγνωση και τον 
προβληματισμό των θιγόμενων συναδέλφων, αναμένοντας την θετική 
ανταπόκριση σας, για την ιεραρχική εισήγηση επαναφοράς της διάρκειας 
στέγασης τους, στα ΟΣΕΑΑΥ στην πρότερη κατάσταση.  

 
5. Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών – ΠΟΜΕΝΣ 

στην οποία κοινοποιείται το παρόν, παρακαλείται για τις κατά την κρίση της 
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ενέργειες, ώστε να ενημερωθεί αρμοδίως η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου 
Εθνικής Άμυνας καθώς και ο κ. Αρχηγός Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας, επί 
του θέματος μέριμνας προσωπικού που δημιουργήθηκε. 

 
6. Παρακαλούμε για τις ενέργειές σας. 

 
 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο 
 

 
 

-Ο- 
Πρόεδρος 

 
 

Πέτρος Μούστος 
Ανχης (ΔΒ) 
6936158679 

-Ο- 
Γεν. Γραμματέας 

 
 

Απόστολος Θέος 
Εσμίας (ΟΤΕΤΗ) 

6977617429 


