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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

ΚΟΙΝ:

Αρ. Πρωτ.:270/98Φ.ΔΣ/2019
Ρόδος, 25 Αυγούστου 2019

Ε.Σ.ΠΕ.Ε.Ρ.

ΘΕΜΑ: Υγειονομική περίθαλψη Προσωπικού Ενόπλων Δυνάμεων.
1. Η Ένωση Στρατιωτικών Περιφερειακής Ενότητας Ρόδου σας γνωρίζει, πως τα
φαρμακεία της Π.Ε. Ρόδου, κατόπιν ενημέρωσης που είχαν από τον φαρμακευτικό
σύλλογο Δωδεκανήσου, από 01 Σεπτεμβρίου 2019, θα σταματήσουν την προμήθεια
φαρμάκων με την έκπτωση συμμετοχής στους υπηρετούντες στο Υπουργείο Εθνικής
Άμυνας, λόγω λήξεως της σχετικής σύμβασης στις 31 Αυγούστου 2019 και της μη
ανανέωσής της.
2. Σε επικοινωνία που είχαμε με το Πρόεδρο του Φαρμακευτικού Συλλόγου κο
Φουτούλη Νικόλαο, μας εξήγησε πως το θέμα το έχει θέσει με έγγραφα του εδώ και
σχεδόν ένα χρόνο και ως σύλλογος ήταν υποχρεωμένος από τον νόμο δύο (02) μήνες
πριν την λήξη της σύμβασης με το ΥΠΕΘΑ, να προσχωρήσει σε σχετική καταγγελία και
για αυτό τον λόγο ενημέρωσε αρμοδίως τους στρατιωτικούς σχηματισμούς της
Δωδεκανήσου.
3. Περαιτέρω μας εξήγησε πως δεν έχει κανένα πρόβλημα ως σύλλογος να
ανανεώσει την σύμβαση, άλλωστε είναι από τους λίγους αν όχι ο μοναδικός σύλλογος που
έχει συνάψει συλλογική σύμβαση με το ΥΕΘΑ για την επί πιστώσει χορήγηση
φαρμάκων, η συνέχεια όμως της σύμβασης εξαρτάται αποκλειστικά από το Υπουργείο
Εθνικής Άμυνας.
4. Στην Ένωση Στρατιωτικών περιφερειακής Ενότητας Ρόδου θέλουμε να
καταγγείλουμε την αδικαιολόγητη αδιαφορία τόσο του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, αλλά
και την κωλυσιεργία ενημέρωσης του προσωπικού για την διακοπή προμήθειας
φαρμάκων, ενώ είχαν ενημερωθεί εγγράφως από τα μέσα Ιουλίου για την διακοπή και
ζητάμε, την ΑΜΕΣΗ διαμεσολάβηση της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων
Στρατιωτικών «Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ.» για την επίλυση του παραπάνω θέματος, πριν δημιουργήσει
σοβαρά προβλήματα με την χορήγηση των φαρμάκων.
5. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Στρατιωτικών Περιφερειακής Ενότητας
Ρόδου θα παρακολουθεί την εξέλιξη του ανωτέρω θέματος και σε κάθε περίπτωση
δηλώνει ότι, θα είναι πάντα στην διάθεση σας για οποιαδήποτε διευκρίνηση ή πληροφορία,

Ένωση Στρατιωτικών Περιφερειακής Ενότητας Ρόδου (Ε.Σ.ΠΕ.Ε.Ρ.)

Σελίδα 2 από 2

με γνώμονα την κάθε δυνατή, καλή και ουσιαστική συνεργασία προς όφελος των
συναδέλφων Στρατιωτικών που υπηρετούν στην Π.Ε. Ρόδου.
Με εκτίμηση.
Για το Διοικητικό Συμβούλιο
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