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: Έλλειψη προσωπικού και μεγάλη καθυστέρηση στην καταβολή
νοσηλίων στο ΤΣΜΕΔΕ Κοζάνης

Συνάδελφε Πρόεδρε,
Θα παρακαλούσα να δείτε τα παρακάτω θέματα τα οποία έχουν δημιουργήσει προβλήματα
στους συναδέλφους μηχανικούς του EΤΑΑ –ΤΣΜΕΔΕ:
1. Νοσήλια
Σύμφωνα με πληροφόρησή μας από το Γραφείο του ΕΤΑΑ ΤΣΜΕΔΕ της Κοζάνης έχουμε
νοσήλια τα οποία δεν έχουν αποδοθεί για χρονικό διάστημα πάνω από ένα έτος, ενώ υπάρχει
ελεγκτής γιατρός (μετά από κενό ενός περίπου χρόνου) από τις 28 Φεβρουαρίου 2011. Σε
σχετική ερώτηση μας, από την Προϊσταμένη του τμήματος της Κοζάνης αναφέρθηκαν ότι:
•

•
•

•

Τα νοσήλια της περιόδου Αυγούστου– Σεπτεμβρίου 2010 θα διεκπεραιωθούν από
την Κοζάνη κάποια στιγμή εντός του τρέχοντος μηνός (εφόσον υπάρξει επιπλέον
εργαζόμενος για απασχόληση).
Τα νοσήλια της περιόδου Οκτωβρίου – Δεκεμβρίου 2010 έχουν σταλεί στην Έδεσσα
απ’ όπου αναμένεται και η διεκπεραίωση τους.
Τα νοσήλια της περιόδου Ιανουαρίου-Ιουλίου 2011 έχουν σταλεί στην Αθήνα (με
κλιμάκιο που επισκέφτηκε την Κοζάνη αρχές Σεπτεμβρίου) και ως σήμερα δεν έχουν
καταβληθεί μολονότι υπήρχε αναφορά- υπόσχεση για αποπληρωμή τους εντός του
Σεπτεμβρίου.
Επιπλέον σε ερώτηση μας γιατί δεν διεκπεραιώνονται άμεσα οι οφειλές των
νοσηλίων των συναδέλφων για τις ιατρικές δαπάνες της τρέχουσας περιόδου στο
βαθμό που υπάρχει γιατρός η απάντηση είναι ότι δεν υπάρχει η δυνατότητα
ανταπόκρισης από το γραφείο της Κοζάνης λόγω έλλειψης προσωπικού!

Ταυτόχρονα έχουμε γίνει αποδέκτες παραπόνων και διαμαρτυριών για χαμένα παραστατικά
νοσηλίων (συνημμένη επιστολή συναδέλφου Μηχανικού).
Κύριε Πρόεδρε επειδή η κατάσταση που βιώνουν οι συνάδελφοι είναι πρωτοφανής σε
σκληρότητα και τίθενται άμεσα ακόμη και θέματα επιβίωσης –ιδιαίτερα όσων
συναδέλφων έχουν ανάγκη συνεχούς ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης μεταξύ αυτών
και συνταξιούχοι - ζητούμε την άμεση επίλυση του προβλήματος των νοσηλίων. Το
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θέμα σας είναι ήδη γνωστό από προηγούμενες σχετικές επιστολές μας, από την επίσκεψή
σας τον Ιανουάριο του 2011 στην Κοζάνη και από τις δια ζώσης επανειλημμένες
συναντήσεις μας για το θέμα.
2. Νέα συνταγολόγια
Δεν είναι δυνατή η ενημέρωση του τρόπου χρήσης τους από το γραφείο στην Κοζάνη. Η
υπόδειξη είναι ότι θα διεκπεραιώνονται με τον ίδιο τρόπο τα νοσήλια. Δηλαδή θα
προπληρώνονται τόσο οι ιατρικές επισκέψεις
(στο βαθμό που δεν υπάρχουν
συμβεβλημένοι γιατροί στην περιοχή μας) όσο και η προμήθεια των φαρμάκων από
τους μηχανικούς. Κατόπιν θα υποβάλλονται στο ΤΣΜΕΔΕ και θα αναμένουν οι συνάδελφοι
την διεκπεραίωσή τους όπως έχουμε αναφερθεί στην προηγούμενη ενότητα. Συνεχίζεται
δηλαδή η προκαταβολή των χρημάτων από τους μηχανικούς για τις ιατρικές τους
δαπάνες και η εκ των υστέρων πληρωμή τους από το ταμείο. Σε αυτό πρέπει να δοθεί
άμεσα λύση.
3. Έλλειψη προσωπικού
Λόγω της έλλειψης προσωπικού του γραφείου είναι δυσχερής η εξυπηρέτηση των
συναδέλφων (ακόμη και για τα νέα συνταγολόγια). Παρακαλούμε για την επίλυση του
θέματος με την αποδοχή μετάταξης ενδιαφερόμενου υπαλλήλου (που έχει ήδη καταθέσει
αίτηση) διότι δεν είναι κατανοητός για εμάς ο διαχωρισμός των υπαλλήλων του ΤΣΜΕΔΕ
από τα άλλα ταμεία επιστημόνων που είναι υπό τη σκέπη του ΕΤΑΑ.
Σημειώνεται ότι στη Φλώρινα ακόμη δεν έχει στελεχωθεί το γραφείο του ΕΤΑΑ –
ΤΣΜΕΔΕ.

Για τη Δ.Ε. του Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ.
Ο Πρόεδρος

Δημήτρης Μαυροματίδης
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