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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
: ΚΛΑΥΔΙΟΥ ΠΕΠΕΡ 5Β, 85100 ΡΟΔΟΣ
Όπισθεν του Κτιρίου που στεγάζεται το
Στρατιωτικό Πρατήριο.
SITE
: www.espeer.pomens.gr
E-MAIL
: ESPEERK@GMAIL.COM
ΤΗΛ ΕΠ/ΝΙΑΣ
: 6951369806, Πρόεδρος

ΠΡΟΣ: Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ.

Αρ. Πρωτ.:240/76Φ.ΔΣ/2020
Ρόδος, 29 Ιουνίου 2020

ΚΟΙΝ: Βουλευτές Ελληνικού Κοινοβουλίου
Μέλη ΕΣΠΕΕΡ

ΘΕΜΑ: Όχι στην διάθεση του Υγειονομικού Προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων.
Το σωματείο μας διαμαρτύρεται εντόνως, για την μόνιμη διάθεση και
εγκατάσταση του υγειονομικού στρατιωτικού προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων στα
νησιά και στις πύλες εισόδου στους επόμενους τρεις μήνες, έχοντας την απόλυτη ευθύνη
για τους ελέγχους που θα γίνονται για τον covid-19, σύμφωνα και με όσα ανακοίνωσε ο
υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη, αρμόδιος για ζητήματα Πολιτικής Προστασίας και
Διαχείρισης Κρίσεων Νίκος Χαρδαλιάς.
Κατά το προηγούμενο διάστημα και λόγω covid-19, σε όλο το στρατιωτικό
υγειονομικό προσωπικό είχαν ανακληθεί οι άδειες τους, όπου σε συνδυασμό με το ήδη
επιφορτισμένο έργο και αποστολή τους, είχε συμβάλει στα μέγιστα, προσφέροντας τις
υπηρεσίες τους και με το παραπάνω στην υγειονομική κάλυψη τόσο του μόνιμου και
έφεδρου προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων, αλλά και σε όλη την επικράτεια.
Μια ακόμη εμπλοκή του και μάλιστα εκθέτοντας το σε άμεσο κίνδυνο με τον
covid-19 από τους διερχόμενους τουρίστες, που θα επισκέπτονται την πατρίδα μας και
που έρχεται σε πλήρη αντίθεση με την κύρια αποστολή του, πιθανώς να επιφέρει
επιπλοκές στην σωστή και έγκαιρη αντιμετώπιση της υγειονομικής περίθαλψης που θα
χρειάζονται τα στελέχη και οι στρατιώτες και που θα έχει ως αποτέλεσμα την κατάρρευση
του υγειονομικού συστήματος των Ενόπλων Δυνάμεων.
Με το έγγραφό μας, ζητάμε από την Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων
Στρατιωτικών «ΠΟΜΕΝΣ» και από τους Βουλευτές του Ελληνικού Κοινοβουλίου που τους
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κοινοποιείται, να ενεργήσουν με μοναδικό σκοπό την άμεση απεμπλοκή τω στελεχών του
υγειονομικού προσωπικού.
Με εκτίμηση
Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Ο
Ο
Πρόεδρος
Γεν. Γραμματέας
Αντώνιος Καρτσωνάκης
ΕΠ.ΟΠ Επχιας (Τ.ΠΖ)
Τηλ: 6951369806

Νικόλαος Αντωνόπουλος
ΕΠ.ΟΠ Επχιας (ΠΖ)
Τηλ: 6971601974
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