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                                     Προς :       Κο  Υφυπουργό  Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης  Μιχάλη Τιµοσίδη     
                                                         
                                     Κοιν/ση :  1ον  Ko Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ανδρέα Λοβέρδο                                                         
                                                       2ον  Κο  Υφυπουργό Υγείας&Κοινωνικής Αλληλεγγύης  Μάρκο Μπόλαρη   
                                                       3ον  Κο Υφυπουργό Υγείας&Κοινωνικής Αλληλεγγύης ∆ηµήτρη Βαρτζόπουλο 
                                                       4ον  Πολιτικούς  Φορείς - Α.∆.Ε.∆.Υ - Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.    ---    ΜΜΕ       
 
    ΘΕΜΑ:  « Αποσπάσεις υπαλλήλων Υπουργείου Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης – συζύγων  
                     υπαλλήλων του Πυροσβεστικού Σώµατος » 
 

   Κύριε Υφυπουργέ 
   Στις  19-11-2011 ενηµερώσαµε την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου σας µε έγγραφό µας, για τα προβλήµατα που 
αντιµετωπίζουν δεκάδες συνάδελφοί µας που είναι σύζυγοι υπαλλήλων νοσηλευτών και πληρωµάτων ασθενοφόρων 
Ε.Κ.Α.Β. εξαιτίας της χρόνιας άρνησης των αρµόδιων υπηρεσιών που εποπτεύετε, να διενεργήσουν τις προβλεπόµενες 
αποσπάσεις για συνυπηρέτηση σύµφωνα µε το νόµο 2946/2001.  
   Επίσης σας τονίσαµε ότι σύµφωνα µε την ισχύουσα για το πυροσβεστικό προσωπικό νοµοθεσία, δεν µπορεί να 
εξασφαλιστεί η συνυπηρέτηση για τις περισσότερες περιπτώσεις και ζητήσαµε την άµεση εφαρµογή του άρθρου 21 του 
νόµου 2946/2001, σε συνδυασµό µε την υπ. αριθµ. ∆Ι∆Α∆/Φ.41/323/19743/29-10-2010 Εγκύκλιο του Υπουργείου 
Εσωτερικών, ώστε να δοθεί οριστική λύση σε ένα τόσο σοβαρό πρόβληµα που επηρεάζει καταλυτικά τη συνοχή των 
οικογενειών των ανωτέρω υπαλλήλων.   
   Στις 14-3-2012 σε απάντησή σας στο Ελληνικό Κοινοβούλιο επί της υπ. αριθµ. 4319/11-1-2012 ερώτησης Βουλευτών 
του Κοµµουνιστικού Κόµµατος, αναφέρατε ότι το Υπουργείο σας εφαρµόζει τις διατάξεις του νόµου 3812/2009, που 
προβλέπει ότι το νοσηλευτικό προσωπικό των νοσοκοµείων του Υπουργείου Υγείας από την ηµεροµηνία πρόσληψής του 
και για µία 5ετία, δεν επιτρέπεται να αποµακρυνθεί από τη θέση στην οποία διορίστηκε.  
   Επίσης αναφέρατε ότι για όσους δεν εµπίπτουν στον περιορισµό της 5ετούς παραµονής στην υπηρεσία που 
πρωτοδιορίστηκαν, η συνυπηρέτηση διενεργείται κανονικά έπειτα από εξέταση κατά περίπτωση. 
 

   Με αφορµή τη συγκεκριµένη τοποθέτησή σας ενηµερώνουµε ότι:  

• Αρκετοί υπάλληλοι του νοσηλευτικού προσωπικού του Υπουργείου σας που είναι σύζυγοι πυροσβεστικών 
υπαλλήλων, δεν υπάγονται στις διατάξεις περί υποχρεωτικής 5ετούς παραµονής, που ορίζει ο νόµος 3812/2009. Το 
ίδιο ισχύει και για το σύνολο των αντίστοιχων υπαλλήλων που υπηρετούν στο Ε.Κ.Α.Β. 

• Παρόλα αυτά τα αρµόδια υπηρεσιακά συµβούλια δεν εγκρίνουν τις αιτήσεις αποσπάσεων για συνυπηρέτηση των 
ανωτέρω υπαλλήλων, στερώντας τους ένα κεκτηµένο που επί σειρά ετών εφαρµόζεται για όλους τους υπαλλήλους 
του δηµοσίου που είναι σύζυγοι ενστόλων.  

• Αποτέλεσµα της τακτικής που ακολουθείτε από το Υπουργείο σας, είναι να παραµένουν επί σειρά ετών οι 
προαναφερόµενοι υπάλληλοι εγκλωβισµένοι σε αποµακρυσµένες περιοχές της χώρας όπως π.χ. στην Χίο, αλλά και 
την Αττική, στερούµενοι τις οικογένειές τους και επωµιζόµενοι τις αρνητικές επιπτώσεις στον οικογενειακό τους 
προγραµµατισµό, που επιφέρουν οι συγκεκριµένες επιλογές του Υπουργείου σας. 

 
   Κύριε Υφυπουργέ µεταφέροντας την δικαιολογηµένη αγανάκτηση των συναδέλφων µας, σας καλούµε να υλοποιήσετε 
το δίκαιο αίτηµά µας ως αναγνώριση της συνεχούς προσφοράς µας στην Ελληνική κοινωνία, συµβάλλοντας µε αυτόν τον 
τρόπο στην άµβλυνση των σοβαρών προβληµάτων που επιφέρει ο διαχωρισµός των οικογενειών πυροσβεστών και 
υπαλλήλων Υπουργείου Υγείας και στη βάση αυτή αναµένουµε την επίσηµη απάντηση σας. 
 

Για την Ενωτική Αγωνιστική Κίνηση Πυροσβεστών 
Τα µέλη  του ∆.Σ. της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ 

 

Βλάχος ∆ηµήτριος – Ζαµπάτης Σπυρίδων – Καραγκούνης ∆ηµήτριος 
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