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ΕΝΩΣΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΡΟΔΟΥ
(Ε.Σ.ΠΕ.Ε.Ρ.)
Νόμιμα αναγνωρισμένο Σωματείο με την υπ΄αριθμ. 189/2016 διάταξη
του Ειρηνοδικείου Ρόδου, καταχωρημένο στα βιβλία σωματείων που
τηρείται στην Εκουσία Δικαιοδοσία του Μονομελούς Πρωτοδικείου
Ρόδου, με αύξοντα αριθμό 2/12-01-2017.
ΑΦΜ
: 997087740
ΔΟΥ
: ΡΟΔΟΥ
ΕΔΡΑ
: ΠΑΡΟΔΟΣ ΧΕΙΜΑΡΡΑΣ 41, 85100 ΡΟΔΟΣ
E-MAIL
: ESPEERK@GMAIL.COM
ΤΗΛ ΕΠ/ΝΙΑΣ
: 6951369806, Πρόεδρος

ΠΡΟΣ: Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ.

Αρ. Πρωτ.:247/74Φ.ΔΣ/2018
Ρόδος, 07 Ιουλίου 2018

ΘΕΜΑ: Λειτουργία Καλοκαιρινού Σχολείου.
1. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Στρατιωτικών Περιφερειακής Ενότητας
Ρόδου (Ε.Σ.ΠΕ.Ε.Ρ.), στα πλαίσια της ειδικής μέριμνας για τους γονείς, μετά από
συντονισμένες προσπάθειες και κατόπιν απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ρόδου (
https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%A4%CE%9C%CE%A6%CE%A91%CE%A11%CE%9B%CE%A3?inline=true), έχει ξεκινήσει την λειτουργία καλοκαιρινού Σχολείου
από 28 Ιουνίου 2018 έως 24 Αυγούστου 2018 στο 13ο Δημοτικό Σχολείο Πόλεως Ρόδου,
που βρίσκεται στην οδό Ατταβύρου & Ακραμίτου στην περιοχή Ροδινίου.
2. Στο παραπάνω Σχολείο θα υπάρχει εξιδεικευμένο προσωπικό που θα επιβλέπει
και θα φροντίζει την ομαλή διεξαγωγή του προγράμματος. Οι ώρες λειτουργίας του
Σχολείου θα είναι από τις 07.00πμ έως 15.00μμ και αφορά όλα τα τέκνα που διδάσκονται
στη βασική, υποχρεωτική Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση των τάξεων του Δημοτικού
Σχολείου και Νηπιαγωγείου.
3. Η παραπάνω απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ρόδου, αποτελεί ένα
μοναδικό επίτευγμα για το σωματείο μας και επιτέλους δικαιώνει τον αγώνα μας και την
όλη μας διάθεση για την επίτευξη αυτού του ιερού σκοπού. Θα θέλαμε να γνωρίζεται ότι,
για διάφορους λόγους, που δεν είναι της παρούσης να τους αναφέρουμε, υπήρξαν πολλές
δυσκολίες, ευτυχώς όμως με επιμονή, υπομονή και προσήλωση στον αντικειμενικό σκοπό
μας, η λειτουργία του καλοκαιρινού σχολείου είναι πλέον πραγματικότητα.
4. Ήδη έχουν εγγραφεί πάνω από 30 ανήλικα τέκνα συναδέλφων και υπάρχει η
δυνατότητα, για εγγραφή και άλλων ανήλικων τέκνων, για όποιον συνάδελφο επιθυμεί να
δηλώσει συμμετοχή. Για περισσότερες πληροφορίες και το κόστος συμμετοχής,
επικοινωνήστε με τον υπεύθυνο διεξαγωγής του προγράμματος για την λειτουργία του
Καλοκαιρινού Σχολείου Κον Ανέστη Κεφαλά, στο τηλέφωνο επικοινωνίας 6977422225.
Με εκτίμηση.
Για το Διοικητικό Συμβούλιο
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Ένωσ η Στρατιω τικώ ν Περιφε ρε ιακής Ενότητας Ρό δ ου (Ε. Σ. ΠΕ.Ε. Ρ. )

