ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΝΩΣΕΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ
(Π.Ο.Ε.Σ.)
Νόμιμα αναγνωρισμένη συνδικαλιστική Ομοσπονδία με την υπ΄ αριθμ. 4/2019 διαταγή του Ειρηνοδικείου Λαυρίου,
καταχωρημένη στα βιβλία Ομοσπονδιών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αύξοντα αριθμό 860

Φειδίου 10, ΤΚ 10678, Αθήνα, Τηλ: 2168004777, FAX: 2168004778
ηλεκτρονική διεύθυνση: www.poes.gr

ΠΡΟΣ :
Πίνακας Αποδεκτών
ΚΟΙΝ

e-mail: info@poes.gr

Αρ. πρωτ. 79
Αθήνα, 13 Ιανουαρίου 2021

:

ΘΕΜΑ : Ιατροφαρμακευτική Περίθαλψη Στρατιωτικών της ΠΕ Λασιθίου
Αξιότιμε κε Υπουργέ.
Με τον παρόν έγγραφό μας, σας μεταφέρουμε τη δυσαρέσκεια των στρατιωτικών που υπηρετούν σε Μονάδες της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου, για το γεγονός
ότι μέχρι και σήμερα δεν έχει υπάρξει σύμβαση του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας με τον
Φαρμακευτικό Σύλλογο Λασιθίου, με αποτέλεσμα τα στελέχη να αναγκάζονται είτε να
μεταβαίνουν σε όμορους νομούς (που στην τρέχουσα χρονική περίοδο κάτι τέτοιο
απαγορεύεται, λόγω covid-19) είτε να καταθέτουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά τους
και να προκαλούν καταβολή της δαπάνης, η οποία όμως καταβολή γίνεται μετά από
έως και οκτώ (8) μήνες, δημιουργώντας έντονα οικονομικά προβλήματα στους ίδιους και
στις οικογένειές τους.
Είμαστε σίγουροι ότι η αγάπη σας για τους Έλληνες στρατιωτικούς και η προσπάθεια που καταβάλλετε για να παραμένουν με υψηλό φρόνημα θα αποτελέσουν το
εφαλτήριο ώστε να δρομολογήσετε τις απαιτούμενες ενέργειες για σύμβαση του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας με τον Φαρμακευτικό Σύλλογο Λασιθίου.
Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή πληροφορία.
Οι κ.κ. βουλευτές της Βουλής των Ελλήνων, προς τις/τους οποίες/ους κοινοποιείται το παρόν έγγραφό μας, παρακαλούνται για την ανάδειξη και ενίσχυση του θέματος,
δια του κοινοβουλευτικού ελέγχου.
Για την Εκτελεστική Γραμματεία
Ο Πρόεδρος

Ο Γεν. Γραμματέας

Τσουκαράκης Ανέστης
Συνταγματάρχης (ΣΔΓ)
6974365800

Κατσανεβάκης Ιωάννης
Επισμηναγός (ΥΑΔ)
6983503514

Πίνακας Αποδεκτών
Πίνακας για ενέργεια
ΥΦΕΘΑ
Πίνακας για πληροφορία
ΥΕΘΑ
Βουλευτές της ΒτΕ

ΓΔΟΣΥ/ΔΑΔΠ - ΔΟΙ
Α/ΓΕΕΘΑ, Α/ΓΕΣ, Α/ΓΕΝ, Α/ΓΕΑ
ΓΕΕΘΑ/ΔΥΓ - ΔΟΙ
ΠΟΕΣ
Περιφερειακές ενώσεις – μέλη μας (για την ενημέρωση των μελών τους)
Περιφερειακές ενώσεις στρατιωτικών (για την ενημέρωση των μελών τους)
Στρατιωτικοί συντάκτες
Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος (ΠΦΣ)
Φαρμακευτικός Σύλλογος Λασιθίου (ΦΣΛ)

