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ΘΕΜΑ : Ιατροφαρμακευτικές Δαπάνες Στρατιωτικού Προσωπικού
ΣΧΕΤ :
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1. Σύμφωνα με το σχετικό, ρυθμίστηκαν ζητήματα που αφορούν στις
ιατροφαρμακευτικές δαπάνες του στρατιωτικού προσωπικού και των μελών των
οικογενειών τους, οι οποίες αφού υλοποιηθούν υποβάλλονται με τα απαραίτητα
δικαιολογητικά από τον ενδιαφερόμενο στην Μονάδα - Υπηρεσία που υπηρετεί και
κατόπιν αποστέλλονται στη ΜΕΡΥΠ/ΔΥΓ, όπου γίνεται ο έλεγχος των δικαιολογητικών
και η εκκαθάριση από το οικείο Κεντρικό Ταμείο το οποίο καταβάλει το προβλεπόμενο
ποσό στον δικαιούχο.
2. Η Ένωσή μας έχει γίνει αποδέκτης παραπόνων από συναδέλφους μας οι
οποίοι αναφέρουν ότι η παραπάνω διαδικασία ολοκληρώνεται σε χρονικό διάστημα
κατά μέσο όρο περίπου σε έξι (6) με επτά (7) μήνες, γεγονός που προκαλεί σημαντικό
οικονομικό πρόβλημα στον οικογενειακό προγραμματισμό σε μία σημαντική μερίδα
συναδέλφων μας, οι οποίοι αντιμετωπίζουν μακροχρόνιες θεραπείες που οι μηνιαίες
δαπάνες αφορούν ποσά που ξεπερνούν πολλές φορές και το ένα τρίτο (1/3) του
μισθού τους, τα οποία ενώ καταβάλουν άμεσα μηνιαίως, τα εισπράττουν μετά από έξι
(6) με επτά (7) μήνες. Εύκολα μπορεί να καταλάβει κάποιος το μέγεθος του
προβλήματος αν π.χ. υποθέσουμε ότι συνάδελφος, για μία θεραπεία έξι (6) μηνών
καταβάλει τριακόσια (300) ευρώ μηνιαίως, τότε, πριν να ξεκινήσει να του
επιστρέφονται χρήματα, πρέπει να έχει καταβάλει χίλια οκτακόσια (1.800) ευρώ.
Δυστυχώς το παράδειγμα δεν είναι ακραίο και σπάνιο, αλλά αφορά πολλούς
συναδέλφους και τα μηνιαία ποσά είναι πολύ μεγαλύτερα. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι
στη φρουρά Καστοριάς υπάρχει περίπτωση συναδέλφου ο οποίος δαπανά μηνιαίως
οκτακόσια (800) ευρώ και αφορά σε θεραπεία διάρκειας ενός (1) έτους .
3. Η Ένωση μας αφού έλαβε υπόψη και μελέτησε τα στοιχεία και τις
προτάσεις των μελών μας, με γνώμονα πάντα το συμφέρον του συνόλου του
προσωπικού, προτείνει τις παρακάτω λύσεις προς άρση του προβλήματος:
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 την 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 όπως μας έχουν μεταφέρει συνάδελφοι μας που ήρθαν σε επαφή μαζί τους
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. Η Π.Ο.Ε.Σ. στην οποία αποστέλλεται το παρόν, παρακαλείται για τις κατά
την κρίση της ενέργειές της.
4. Οι κ.κ. βουλευτές Καστοριάς παρακαλούνται για τον κοινοβουλευτικό έλεγχο
του θέματος.
5. Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή πληροφορία.
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