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ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ 

Το Ίδρυμα με την επωνυμία «Η Στέγη της Εκκλησίας», το οποίο έχει συσταθεί 

νομίμως δυνάμει του ΒΔ 9/15-1-1973 , προκειμένου να προβεί στην προμήθεια 

φαρμάκων για την κάλυψη των αναγκών του, προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο 

φαρμακείο εντός του Νομού Μεσσηνίας, δια του νομίμου εκπροσώπου του, να 

υποβάλλει ηλεκτρονικά και δη στο email του Ιδρύματος stegiekklisias@gmail.com 

την σχετική αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, η οποία βρίσκεται στην ηλεκτρονική 

σελίδα του Ιδρύματος www.stegiekklisias.gr. 

Η αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα αποστέλλεται ηλεκτρονικά μέσω – email, 

μαζί με την συνημμένη αυτής αίτηση και υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, η 

οποία είναι ομοίως διαθέσιμη στην ως άνω ηλεκτρονική σελίδα του Ιδρύματος και για 

την οποία απαιτείται θεώρηση του γνησίου της υπογραφής του νομίμου εκπροσώπου 

του εκάστοτε φαρμακείου μέσω ΚΕΠ ή ηλεκτρονικά στο gov.gr. 

Η προθεσμία υποβολής της αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος αρχίζει την 30η 

Νοεμβρίου και εκπνέει την 15η Δεκεμβρίου 2022 και για την κατάρτιση της λίστας 

των συνεργαζόμενων φαρμακείων Νομού Μεσσηνίας θα τηρηθεί αυστηρά 

προτεραιότητα με βάση τον χρόνο εκδήλωσης ενδιαφέροντος δια της υποβληθείσας 

αίτησης (ημέρα και ώρα). Μεταβολές στην λίστα που θα καταρτισθεί δεν θα γίνονται 

αποδεκτές και η ισχύς της ξεκινά από τον Ιανουάριο του έτους 2023. 

Κάθε συνεργαζόμενο φαρμακείο θα πρέπει να ανταποκρίνεται με συνέπεια στον 

χρόνο παράδοσης των φαρμάκων, άλλως το Ίδρυμα θα έχει το δικαίωμα να το 

παρακάμπτει και να συνεργάζεται με το επόμενο στην λίστα που θα καταρτισθεί και 

θα παραμένει αναρτημένη στην ηλεκτρονική σελίδα του Ιδρύματος. Ειδικότερα κάθε 



συνεργαζόμενο φαρμακείο βάσει της λίστας που θα καταρτιστεί, θα ενημερώνεται για 

την απαιτούμενη προμήθεια φαρμάκων τουλάχιστον 10 ημέρες πριν την ημερομηνία 

παράδοσης. Αν στο διάστημα αυτό το συνεργαζόμενο φαρμακείο δεν ανταποκριθεί 

με απόλυτη συνέπεια στην υποχρέωση  παράδοσης των παραγγελθέντων φαρμάκων, 

αν κωλύεται για οποιονδήποτε λόγο ή αρνηθεί τη συνεργασία το Ίδρυμα θα έχει το 

δικαίωμα αυθωρεί και παραχρήμα άνευ ετέρας οχλήσεως να το παρακάμπτει και να 

συνεργάζεται με το επόμενο στην λίστα. Ρητώς δηλώνεται στο παρόν ότι η παράδοση 

των φαρμάκων γίνεται στο χώρο του Ιδρύματος από ώρα 8:00 π.μ. έως 14:00. 

Οποιοδήποτε φάρμακο επιπλέον της αρχικής παραγγελίας απαιτηθεί κατά τη διάρκεια 

της συνεργασίας του εκάστοτε φαρμακείου, θα παραδίδεται αυθημερόν εφόσον είναι 

διαθέσιμο στην αγορά. 

Μόλις ολοκληρωθεί η συνεργασία του Ιδρύματος με όλα τα καταχωρημένα στη λίστα 

φαρμακεία, με την επιφύλαξη της παραγράφου, το Ίδρυμα θα εκδηλώσει εκ νέου το 

ενδιαφέρον του για συνεργασία και θα καταρτισθεί με τον ίδιο τρόπο νέα λίστα 

συνεργαζόμενων φαρμακείων. 

Κάθε συνεργαζόμενο φαρμακείο, δια της υποβολής της σχετικής αιτήσεως του για 

εκδήλωση ενδιαφέροντος τεκμαίρεται ότι αποδέχεται, ανεπιφύλακτα τους όρους της 

παρούσης εκδήλωσης ενδιαφέροντος. 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο 

Ίδρυμα καθημερινά από ώρα 9:00 π.μ. έως 13:00 στον Διευθυντή του Ιδρύματος στο 

τηλέφωνο 27210 -21643,27210 -28694 

                                                                                               Kαλαμάτα 28-11-2022 

     Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. 

                                                                                           του Ιδρύματος 


