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 : - κ. Α/ΓΕΣ
- ΓΕΣ/ΔΟΙ
ΚΟΙΝ

e-mail: info@poes.gr

Αρ. πρωτ. 160
Αθήνα, 19 Αυγούστου 2019

: - κ.κ. ΥΕΘΑ, ΥΦΕΘΑ
- Βουλευτές της ΒτΕ
- Π.Ο.Ε.Σ.
- Πρωτοβάθμιες ενώσεις – μέλη μας

ΘΕΜΑ : Υλοποίηση Ιατροφαρμακευτικής Δαπάνης Στελεχών ΣΞ
ΣΧΕΤ

: α. Υπ΄ αριθμ. πρωτ. 90/18.8.2019/Ε.Σ.ΠΕ.Ε.ΚΑΣ.
β. Υπ΄ αριθμ. Φ.838/26/81230/Σ.337/18.7.2016/ΔΥΒ/ΔΥΓ/2ο

1. Σας αποστέλλουμε, συνημμένως, το σχετικό έγγραφο της Ένωσης Στρατιωτικών Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς (Ε.Σ.ΠΕ.Ε.ΚΑΣ.), με το οποίο διαπιστώνονται
καθυστερήσεις στην υλοποίηση ιατροφαρμακευτικής δαπάνης στελεχών του ΣΞ, τα
οποία, μετά βίας μπορούν να αντεπεξέλθουν οικονομικώς στις χρόνιες θεραπείες τους,
εξαιτίας αυτών (των καθυστερήσεων).
2. Θεωρώντας βέβαιη την παρέμβασή σας, προτείνουμε, κατά πρόταση της
Ε.Σ.ΠΕ.Ε.ΚΑΣ.:
α. Να ελέγχονται και να εκκαθαρίζονται κατά προτεραιότητα οι δαπάνες που
αφορούν σε χρόνιες και δαπανηρές θεραπείες, ώστε να μειωθεί ο χρόνος καταβολής των
επιστρεφόμενων ποσών στους δικαιούχους.
β. Να προβλεφτεί και να υλοποιηθεί εάν είναι δυνατόν ξεχωριστός «Δίαυλος» αποστολής, ελέγχου και εκκαθάρισης των εν λόγω δαπανών με τη μορφή επείγουσας αλληλογραφίας, προκειμένου να μειωθούν οι χρόνοι διαβίβασης των δικαιολογητικών στις αρμόδιες υπηρεσίες.
γ. Να στελεχωθεί με περισσότερο προσωπικό (το οποίο κατά κοινή ομολογία
συναδέλφων κάνει υπεράνθρωπες προσπάθειες να εξυπηρετήσει και να διεκπεραιώσει
τον όγκο δουλειάς) το αρμόδιο τμήμα της ΜΕΡΥΠ/ΔΥΓ, στο οποίο γίνεται ο έλεγχος των
δικαιολογητικών.
δ. Να καθοριστεί εάν είναι δυνατόν και μόνο για τις χρόνιες και πολύμηνες
περιπτώσεις ιατροφαρμακευτικών δαπανών μία ημέρα ανά 15νθήμερο ή το μήνα όπου οι
συνάδελφοι θα έχουν την δυνατότητα να επισκέπτονται το αρμόδιο τμήμα της ΜΕΡΥΠ/ΔΥΓ, ώστε να γίνεται ο έλεγχος άμεσα.
3. Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή πληροφορία.
4. Οι κ.κ. βουλευτές της ΒτΕ, στις/στους οποίες/οποίους κοινοποιείται το παρόν,

παρακαλούνται για την παρέμβασή τους προς επίλυση του ανακύψαντος προβλήματος,
δια του κοινοβουλευτικού ελέγχου τους.
Για την Εκτελεστική Γραμματεία
Ο Πρόεδρος
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