
 

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΟΜΟΠΟΝΔΙΑ ΕΝΩΕΩΝ ΣΡΑΣΙΩΣΙΚΩΝ 

(Π.Ο.Ε..) 
 
 

Νόκηκα αλαγλσξηζκέλε ζπλδηθαιηζηηθή Οκνζπνλδία κε ηελ ππ΄ αξηζκ. 4/2019 δηαηαγή ηνπ Δηξελνδηθείνπ Λαπξίνπ, 
 θαηαρσξεκέλε ζηα βηβιία Οκνζπνλδηώλ ηνπ Πξσηνδηθείνπ Αζελώλ κε αύμνληα αξηζκό 860  

 

Φεηδίνπ 10, ΤΚ 10678, Αζήλα, Τει: 2168004777, FAX: 2168004778 
 

ειεθηξνληθή δηεύζπλζε: www.poes.gr              e-mail: info@poes.gr 

 
ΠΡΟ :         Αξ. πξση. 632 

  Ωο Πίλαθαο Απνδεθηώλ    Αζήλα, 19 Απξηιίνπ 2022 

ΚΟΙΝ :  
 

ΘΕΜΑ : Κάιπςε Φαξκαθεπηηθήο Γαπάλεο Σηειερώλ ΠΝ ζηε λήζν Κσ  
 
ΧΕΣ : α. Υπ΄ αξηζκ. 126/26.01.2022 έγγξαθό καο 

  β. Υπ΄ αξηζκ. 2771/31.1.2022 εξώηεζε ηεο ΒηΔ (ΚΚΔ) 
  γ. Απάληεζε Φ.900α/3401/18230/25.2.2022 ηεο ΒηΔ (ΥΦΔΘΑ) 
  δ. Υπ΄ αξηζκ. 1311/02.2.2022 αλαθνξά ηεο ΒηΔ (ΝΓ) 
  ε. Απάληεζε Φ.900α/5054/18240/25.2.2022 ηεο ΒηΔ (ΥΦΔΘΑ) 
  ζη. Υπ΄ αξηζκ. 1463/16.2.2022 αλαθνξά ηεο ΒηΔ (ΚΙΝΑΛ) 
  δ. Απάληεζε Φ.900α/5066/18278/04.3.2022 ηεο ΒηΔ (ΥΦΔΘΑ) 
 
  Αμηόηηκε θε Πξόεδξε ηνπ Φαξκαθεπηηθνύ Σπιιόγνπ Γσδεθαλήζνπ. 
 
 Με ην (α) ζρεηηθό, ε Οκνζπνλδία καο κεηέθεξε ηελ αλεζπρία ησλ ζπλαδέι-
θσλ καο ζηξαηησηηθώλ ηνπ ΠΝ, πνπ ππεξεηνύλ ζηε λήζν Κσ θαη νη νπνίνη δελ 
κπνξνύλ λα πξνκεζεπηνύλ θάξκαθα, δηα ηεο ζπλήζνπο δηαδηθαζίαο κέζσ ηεο ειε-
θηξνληθήο ζπληαγνγξάθεζεο απηώλ, θαζόζνλ ε δηαδηθαζία απνξξίπηεηαη, ιόγσ αθ΄ 
ελόο πθηζηάκελσλ εθθξεκνηήησλ ηνπ ηακείνπ ηνπ ΠΝ πξνο ηνλ Σύιινγό ζαο θαη αθ΄ 
εηέξνπ κε θάιπςεο ηνπ σο άλσ πξνζσπηθνύ από ηε ζύκβαζε κεηαμύ ηνπ ΥΠΔΘΑ 
(θαη ΛΣ) κε ηνλ Σύιινγό ζαο. 
 
 Με ηα (β), (δ) θαη (ζη) ζρεηηθά ε σο άλσ αλεζπρία καο θαη πξόβιεκα θαηαηέ-
ζεθε, δηα ηνπ θνηλνβνπιεπηηθνύ ειέγρνπ, ζηε Βνπιή ησλ Διιήλσλ από θ.θ. βνπιεπ-
ηέο, επί ησλ νπνίσλ απάληεζε ν Υθππνπξγόο Δζληθήο Άκπλαο, θ. Νηθόιανο Φαξδα-
ιηάο, κε ηα (γ), (ε) θαη (δ) όκνηα. Μέζσ ησλ απαληήζεώλ ηνπ καο γλσζηνπνίεζε όηη 
ε από 23 Ννεκβξίνπ 2020 ππνγξαθείζα ζύκβαζε κεηαμύ ηνπ ΥΠΔΘΑ θαη ηνπ Φαξ-
καθεπηηθνύ Σπιιόγνπ Γσδεθαλήζνπ έρεη δηεηή ηζρύ θαιύπηνληαο όινπο ηνπο Κιά-
δνπο ησλ ΔΓ θαη ε ηήξεζε ησλ ζπκβαηηθώλ όξσλ ηεο, αλαθνξηθά κε ην ρξόλν εμό-
θιεζεο ησλ ζπληαγώλ από ην εθάζηνηε Γεληθό Δπηηειείν, απνθιείνπλ ηε δηαθνπή ή 
αλαζηνιή ηήο επί πηζηώζεη ρνξήγεζεο θαξκάθσλ ζηνπο αζθαιηζκέλνπο απηνύ. 
 
 Καηόπηλ ησλ παξαπάλσ θαη δεδνκέλνπ όηη ζπλερίδεηαη ε ηαιαηπσξία ησλ 
ζπλαδέιθσλ καο ηνπ ΠΝ πνπ ππεξεηνύλ ζηε λήζν Κσ, παξαθαινύκε όπσο καο 
γλσξίζεηε ζηνηρεία νηθνλνκηθώλ εθθξεκνηήησλ κεηαμύ ηνπ ΓΔΝ θαη ηνπ Σπιιόγνπ 
ζαο, ηα νπνία λα πεξηιακβάλνπλ ηνλ ζπλνιηθό αξηζκό ρξεσζηνύκελσλ ζπληαγν-
γξαθήζεσλ θαη ην ζπλνιηθό αλεμόθιεην πνζό απηώλ, θαζώο θαη ηελ εκεξνκελία 
εμόθιεζεο ηεο ηειεπηαίαο ζπληαγνγξάθεζεο. 
 
 Παξακέλνπκε ζηε δηάζεζή ζαο γηα παξνρή θάζε πιεξνθνξίαο ή δηεπθξίλε-
ζεο. 
 

http://www.poes.gr/
mailto:info@poes.gr


 Οη θ.θ. ΥΔΘΑ, ΥΦΔΘΑ θαη Α/ΓΔΝ, πξνο ηνπο νπνίνπο θνηλνπνηείηαη ην παξόλ, 
παξαθαινύληαη γηα ηελ ελεκέξσζή ηνπο θαη θαηά ηελ αξκνδηόηεηά ηνπο ελέξγεηεο 
πξνο επίιπζε ηνπ δεηήκαηνο. 
 
 Οη θ.θ. Βνπιεπηέο, πξνο ηνπο νπνίνπο θνηλνπνηείηαη ην παξόλ, παξαθαινύληαη 
ζην πιαίζην ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπο, γηα ηελ αλάδεημε ηνπ ζέκαηνο κέζσ ηνπ θνηλν-
βνπιεπηηθνύ ειέγρνπ. 

 
Για ηην Εκηελεζηική Γραμμαηεία 

 
Ο Πρόεδρος 

 
Μαξηλέιεο Φξήζηνο 

Αλζππαζπηζηήο (ΠΕ) 
6944857472 

Αληηπξόεδξνο 
(Για ηον αποσζιάζονηα Πρόεδρο) 

Ο Γεν. Γραμμαηέας 

 
Καηζαλεβάθεο Ισάλλεο 

Δπηζκελαγόο (ΥΑΓ) 
6983503514 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΓΔΚΤΩΝ 

Απνδέθηεο γηα ελέξγεηα 

Φαξκαθεπηηθόο Σύιινγνο Γσδεθαλήζσλ (farmsyldod@gmail.com) 

Απνδέθηεο γηα πιεξνθνξία 

ΥΔΘΑ  

ΥΦΔΘΑ  

Βνπιεπηέο ηεο ΒηΔ      

Α/ΓΔΔΘΑ, Α/ΓΔΝ 

ΓΥΓ/ΓΔΔΘΑ - ΓΔΝ 

Π.Ο.Δ.Σ. 

Πεξηθεξεηαθέο ελώζεηο - κέιε καο (γηα ελεκέξσζε ησλ κειώλ ηνπο) 

Πεξηθεξεηαθέο ελώζεηο ζηξαηησηηθώλ (γηα ελεκέξσζε ησλ κειώλ ηνπο) 

 


