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   Θα συζητήσουµε τώρα τη  µε αριθµό 4319/11-1-2012 Ερώτηση του Βουλευτή του Κοµµουνιστικού 
Κόµµατος Ελλάδας κ. Αντωνίου Σκυλλάκου προς τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, 
σχετικά µε τις αποσπάσεις υπαλλήλων του Υπουργείου Υγείας που είναι σύζυγοι ένστολου 
προσωπικού της Ελληνικής Αστυνοµίας, του Πυροσβεστικού και Λιµενικού Σώµατος.  
 
Στον ερωτώντα Βουλευτή του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Αντώνιο Σκυλλάκο θα απαντήσει ο 
Υφυπουργός Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, κ. Μιχαήλ Τιµοσίδης.  
Παρακαλώ, κύριε Σκυλλάκο, έχετε το λόγο για δυο λεπτά, να παρουσιάσετε την ερώτησή σας. 
 

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΣΚΥΛΛΑΚΟΣ: Γίναµε δέκτες διαµαρτυριών από τους συνδικαλιστικούς φορείς των ένστολων 
υπαλλήλων της Ελληνικής Αστυνοµίας, του Πυροσβεστικού Σώµατος και του Λιµενικού Σώµατος γιατί δεν 
εφαρµόζεται ο σχετικός νόµος που προέβλεπε αποσπάσεις συζύγων των ενστόλων για να υπάρξει 
συνυπηρέτηση.  
Εµείς υποβάλλαµε δυο φορές την ερώτηση. Αυτή είναι η δεύτερη φορά. Γιατί και την πρώτη και τη δεύτερη δεν 
απαντήθηκε από το Υπουργείο. ∆εν ξέρω γιατί δεν απαντήθηκε. Θα µας εξηγήσετε εσείς. Έτσι και αλλιώς τώρα 
είστε υποχρεωµένος να απαντήσετε.  
Μπαίνει το εξής ζήτηµα. Ποιος ο λόγος να µην εφαρµοστεί ο νόµος ενώ µέχρι πρόσφατα εφαρµοζόταν και να 
µην µπορούν οι οικογένειες των Σωµάτων Ασφαλείας και των τριών κλάδων να συνυπηρετούν όπως συνέβαινε 
και παλιότερα. ∆ηλαδή, το ανθρώπινο στοιχείο δε το βλέπουµε καθόλου; Είναι σωστό να χωρίζονται έτσι 
οικογένειες, ενώ υπάρχει σχετική διάταξη για κατ’ εξαίρεση απόσπαση µε σκοπό τη συνυπηρέτηση; Είναι 
ακατανόητο για  εµάς.  
∆εν ξέρω τι θα επικαλεστείτε. Μην επικαλεστείτε ότι δεν υπάρχουν υπηρεσιακές ανάγκες. Μιλάµε για 
νοσηλεύτριες και πληρώµατα ασθενοφόρων του ΕΚΑΒ. Ελλείψεις στα νοσοκοµεία και στα ασθενοφόρα του 
ΕΚΑΒ έχει πολλές. Το να µεταφερθεί ένας από  ένα νοσοκοµείο που έχει ελλείψεις σε ένα άλλο νοσοκοµείο  που 
και εκείνο έχει ελλείψεις δεν χάλασε ο κόσµος. Πρέπει  να υπάρχει κάποιο άλλο επιχείρηµα βάσιµο, γιατί αυτό 
δε στέκει.  
Μη µου πείτε επίσης, ότι δεν υπάρχουν πλέον οργανικές θέσεις. Προλάβατε και αλλάξατε τους οργανισµούς; 
Σβήσατε τις οργανικές θέσεις για να µην υπάρχουν διεκδικήσεις για νοσηλευτικό προσωπικό; ∆εν ξέρω αν τα 
προλάβατε αυτά και τα κάνατε. Εν πάση περιπτώσει, είναι δίκαιο το αίτηµα και πρέπει να µας απαντήσετε 
καταφατικά, ότι θα λυθεί.  
 

ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση):  Ευχαριστούµε τον κ. Αντώνη Σκυλλάκο.  
Κύριε Υπουργέ, έχετε το λόγο. 
 

ΜΙΧΑΗΛ ΤΙΜΟΣΙ∆ΗΣ (Υφυπουργός Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.  
Κύριε συνάδελφε, κατ’ αρχήν οφείλω να απολογηθώ για την αδυναµία µας να ανταποκριθούµε στα ερωτήµατα 
του συναδέλφου. Θεωρώ ότι είναι υποχρέωση οποιασδήποτε ηγεσίας στο Υπουργείο να απαντήσει σε 
ερωτήσεις συναδέλφου. Πέρασα και εγώ από τη θέση αυτή για αρκετό διάστηµα και θεωρώ ότι οι Βουλευτές 
µεταφέρουν προβλήµατα των πολιτών από τις περιφέρειές τους και είναι ίσως ο µοναδικός τρόπος να πιέσουν 
την Κυβέρνηση να αναζητήσει λύσεις και να βρει λύσεις στα προβλήµατα αυτά. Αλλά θέλω να σας πω ότι ο 
αριθµός των ερωτήσεων είναι πάρα πολύ µεγάλος και δεν µπορέσαµε να ανταποκριθούµε. Συνέπεσε δυο φορές 
να γίνει η ερώτηση. Το είδα και εγώ. Θέλω να ζητήσω την κατανόησή σας.  
 

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΣΚΥΛΛΑΚΟΣ: Γραπτή δεν µπορούσε να είναι η απάντηση; 
 

ΜΙΧΑΗΛ ΤΙΜΟΣΙ∆ΗΣ (Υφυπουργός Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Είναι πολύ µεγάλος ο αριθµός.  
Εν πάση περιπτώσει να έρθουµε στο σήµερα και στην ερώτηση. Γι’ αυτό υπάρχει βεβαίως και η διέξοδος από 
τον Κανονισµό της Βουλής, όποια ερώτηση δεν απαντάται να έρθει ως Επίκαιρη Ερώτηση και να υποχρεωθεί 
έτσι η ηγεσία του Υπουργείου να απαντήσει. 
Αναφέρεστε σε ένα πολύ σοβαρό θέµα. Βεβαίως και πρέπει να διευκολύνουµε τους εργαζόµενους και ιδιαίτερα 
τους ένστολους, οι οποίοι µπορεί ξαφνικά, µε µια απόφαση µε µια ανάγκη που θα κρίνει η ηγεσία του Στρατού, 
της Αστυνοµίας του Λιµενικού Σώµατος, να χρειαστεί να µετακινηθούν. Στη θέση αυτή µπορεί να είναι για πολύ 
µικρό χρονικό διάστηµα, αλλά οι ανάγκες να υποχρεώσουν την υπηρεσία να τον µετακινήσει.  
Είχε προβλεφθεί πράγµατι, όπως και εσείς αναφέρατε, µε τον 2946/2001 στο άρθρο 21, τακτικοί υπάλληλοι και 
υπάλληλοι ιδιωτικού δικαίου να µπορούν, όταν µετακινούνται οι ένστολοι σύζυγοι, άνδρας ή γυναίκα, να 
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ακολουθεί και η µετακίνηση των υπαλλήλων, σε όλο το δηµόσιο βεβαίως τοµέα, αλλά ιδιαίτερα στο χώρο 
υγείας.  
Όµως µε την προκήρυξη 7Κ -επειδή ακριβώς δηµιουργούνταν πολύ σοβαρά προβλήµατα µε τις αιφνίδιες 
µετακινήσεις, στις οποίες δεν µπορούσε να ανταποκριθεί το Υπουργείο Υγείας για να καλύψει αυτά τα κενά- 
είχε τεθεί ως όρος το νοσηλευτικό προσωπικό των κατηγοριών ΠΕ, ΤΕ, ∆Ε, ΥΕ, καθώς και ΤΕ Επισκεπτών 
Υγείας, ΤΕ Μαιευτικής Νοσοκοµείων που προσλαµβάνονται σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρο 2194 «από την 
ηµεροµηνία πρόσληψής τους και για µια πενταετία το προσωπικό των ως άνω κατηγοριών και κλάδων δεν 
επιτρέπεται να αποµακρυνθεί από τη θέση στην οποία διορίστηκε για οποιονδήποτε λόγο και µε οποιαδήποτε 
διαδικασία προκύπτει µετάταξη». Εµείς, λοιπόν, το 2011 µετά από… 
 

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΣΚΥΛΛΑΚΟΣ: Νοµοθετική ρύθµιση είναι αυτό που επικαλεστήκατε;  
 

ΜΙΧΑΗΛ ΤΙΜΟΣΙ∆ΗΣ (Υφυπουργός Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης):  Ναι, είναι.  
Ζητήσαµε λοιπόν τη γνωµοδότηση του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους αν υπερισχύει αυτή η ειδική διάταξη 
που έγινε µε την 7Κ, η οποία απαγορεύει να γίνει µετακίνηση αν δεν Συµπληρωθεί  πενταετία.  
Το Νοµικό Συµβούλιο του Κράτους µας απαντάει ότι υπερισχύει η Ειδική διάταξη. Έτσι, λοιπόν, δεν 
µπορούσαµε να επιτρέψουµε τη µετακίνηση των συζύγων των ενστόλων όταν προέκυπτε πρόβληµα.  
Ως εκ τούτου δεδοµένης και της αδυναµίας που υπάρχει κυρίως στα µεγάλα αστικά κέντρα όπου τα αιτήµατα 
µετακίνησης από τα µεγάλα αστικά κέντρα προς την περιφέρεια είναι πολλαπλάσια, σε σύγκριση µε αιτήµατα 
που υπάρχουν από την περιφέρεια προς τα µεγάλα αστικά κέντρα δηµιουργούσε πρόβληµα λειτουργικότητας 
αυτών των νοσηλευτικών ιδρυµάτων. Έτσι, λοιπόν, τηρήσαµε και τηρούµε αυτή την ειδική διάταξη που δεν 
επιτρέπει, αν δεν παρέλθει πενταετία, να µετακινηθούν.  
Θα αναφερθώ και στη δευτερολογία µου, κυρία Πρόεδρε.  
Θέλω να πω κλείνοντας ότι εµείς δεν είµαστε άτεγκτοι σε αυτό. Τηρούµε αυτόν τον όρο, αλλά σε όσες 
περιπτώσεις υπήρχαν ιδιαιτερότητες, που ξέφευγαν από το καθιερωµένο µιας απλής µετακίνησης, ήµασταν 
θετικοί και δώσαµε τη συγκατάθεση –σε λίγες βέβαια περιπτώσεις- για να γίνει αυτή η µετακίνηση. 
 

ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση):  Ευχαριστούµε τον κ. Υπουργό. 
Το λόγο έχει ο ερωτών Βουλευτής, κ. Αντώνιος Σκυλλάκος. 
 

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΣΚΥΛΛΑΚΟΣ: Υπάρχει το τυπικό µέρος της απάντησης και το ουσιαστικό. Επί της ουσίας λέτε ότι 
θα συνεχίσετε αυτή την πρακτική. Όσοι δε συµπλήρωσαν πενταετία δε θα φέρουν τις γυναίκες τους ή το σύζυγό 
τους εκεί που βρίσκονται.  
∆ηλαδή, καθίσταται γράµµα κενό ο ν. 2946 από µία ειδική διάταξη, η οποία δεν κατάλαβα αν είναι σε νόµο ή 
είναι υπουργική απόφαση. Εξηγήστε µου. ∆εν έχω καταλάβει. Αυτή η ειδική διάταξη, που µιλάει για 5ετία, 
προβλέπεται σε κάποιο νόµο; ∆ιότι αν δεν προβλέπεται σε νόµο, δεν υπερισχύει –και ως ειδική διάταξη- του ν. 
2946. Εξηγήστε µου. 
Σε κάθε περίπτωση, λοιπόν, ακόµα και ειδική διάταξη να είναι και να προβλέπεται σε νόµο, είναι πολύ άδικη, 
διότι αναιρείται ένα κεκτηµένο που επί 10ετίες εφαρµοζόταν για τους ένστολους. ∆ηλαδή, οι ένστολοι είναι 
δεύτερης κατηγορίας δηµόσιοι υπάλληλοι; ∆εν καταλαβαίνω για ποιο λόγο πρέπει να φερθούµε έτσι. 
 

ΜΙΧΑΗΛ ΤΙΜΟΣΙ∆ΗΣ (Υφυπουργός Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Αφορά όλους. ∆εν αφορά µόνο τους 
ένστολους. 
 

 ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΚΥΛΛΑΚΟΣ: Ακόµα χειρότερα. Απ’ ό,τι καταλαβαίνω θα γίνουµε δέκτες διαµαρτυριών και άλλων 
υπαλλήλων του ∆ηµοσίου, όχι µόνο των ενστόλων.  
 

Πρέπει να επανεξεταστεί αυτό από την πλευρά σας. ∆ιότι ελλείψεις σε προσωπικό, τουλάχιστον στον τοµέα της 
Υγείας, υπάρχουν παντού. ∆εν µπορείτε να πείτε ότι δεν χρειάζεται στο νοσοκοµείο της Αθήνας ή της επαρχίας 
µία νοσηλεύτρια, θα είναι ως εκ του περισσού, ή ένας στο ΕΚΑΒ. Εδώ καταλήψεις έχει το ΕΚΑΒ αυτές τις µέρες 
για τα χρεωστικά και για την έλλειψη προσωπικού. 
Ειδικά, λοιπόν, για τις κατηγορίες στις οποίες αναφερόµαστε –και επεκτείνοµαι και στους υπόλοιπους 
δηµοσίους υπαλλήλους- πρέπει να επανεξεταστεί. Και δεν κοστίζει και τίποτα. Να µου λέγατε ότι, εµείς έχουµε 
αντίθετη άποψη µε το κόστος, µε το δηµόσιο χρέος, µε την τρόικα. Αυτό, όµως, δεν κοστίζει τίποτα, να πείτε ότι 
αυξάνονται τα έξοδα του Υπουργείου και δεν µπορείτε να το εφαρµόσετε. 
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ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ευχαριστούµε τον κ. Σκυλλάκο. 
Κύριε Υπουργέ, έχετε το λόγο. 
ΜΙΧΑΗΛ ΤΙΜΟΣΙ∆ΗΣ (Υφυπουργός Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Το πρόβληµα µπορεί να υπάρξει για 
οποιονδήποτε εργαζόµενο στο χώρο της Υγείας. Είτε είναι ένστολος ο σύζυγος είτε ο ίδιος, ισχύουν τα ίδια. 
Απλώς για τους ενστόλους υπήρξε η διάταξη του 2001, ο 2946.  
Επειδή, όµως, µε ρωτήσατε από πού προέκυψε αυτή η αδυναµία να µετακινηθεί, σας διαβάζω τα εξής:  
Στην προκήρυξη 7Κ του ΑΣΕΠ λήφθηκαν υπόψη και οι διατάξεις του ν. 3812/2009, που στο κεφάλαιο Ε, όπου 
αναφερόταν στο διορισµό, υπήρχε  η επισήµανση: Το νοσηλευτικό προσωπικό των κατηγοριών ΠΕ, ΤΕ, ∆Ε, ΥΕ 
των νοσοκοµείων του Υπουργείου Υγείας από την ηµεροµηνία πρόσληψής του και για µία 5ετία δεν επιτρέπεται 
να αποµακρυνθεί από τη θέση στην οποία διορίστηκε για οποιοδήποτε λόγο και µε οποιαδήποτε διαδικασία, 
απόσπαση ή µετάταξη ή µετάθεση. Τον όρο αυτό, κατά την υποβολή της αίτησης του ενδιαφεροµένου για 
πρόσληψη, τον απεδέχθη ο υποψήφιος, δεδοµένου ότι η αίτησή του αποτελεί ταυτόχρονα και υπεύθυνη 
δήλωση.  
∆ηλαδή, όλοι όσοι έχουν προσληφθεί, γνώριζαν ότι είναι απαράβατος όρος η 5ετία. 
 

ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΚΥΛΛΑΚΟΣ: Ο 3812 ποιού έτους είναι; 
 

ΜΙΧΑΗΛ ΤΙΜΟΣΙ∆ΗΣ (Υφυπουργός Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Του 2009. Είναι κατοπινός νόµος. 
 

ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΚΥΛΛΑΚΟΣ: ∆ηλαδή, πάνω από την 5ετία γίνεται συνυπηρέτηση; 
 

ΜΙΧΑΗΛ ΤΙΜΟΣΙ∆ΗΣ (Υφυπουργός Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Ναι. Βεβαίως.  
 

ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΚΥΛΛΑΚΟΣ: Και στους ενστόλους; 
 

ΜΙΧΑΗΛ ΤΙΜΟΣΙ∆ΗΣ (Υφυπουργός Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Βεβαίως. Εξετάζουµε περιπτώσεις και 
γίνονται. 
Θα ήθελα, όµως, να σας επαναλάβω τη δική µας αγωνία: Όπως γνωρίζετε κι εσείς, η δυνατότητα την οποία 
είχαµε τα παλαιότερα χρόνια, σε κάθε θέση που είχαµε συνταξιοδότηση να γίνεται προκήρυξη και να 
προσλαµβάνουµε νέους εργαζόµενους, έχει περιοριστεί στο 1 προς 5. Αυτό καθιστά δύσκολο το γεγονός 
αναπλήρωσης των κενών.  
Έχει πολλή µεγάλη σηµασία για εµάς το να γνωρίζετε ότι τα αιτήµατα για µετακίνηση από τα µεγάλα αστικά 
κέντρα, που είναι ο κύριος όγκος των νοσηλευοµένων, είναι πολλαπλάσια, είναι περισσότερα. Είναι 1 προς 15, 
1 προς 13, 1 προς 17. ∆ηλαδή, ζητούν να φύγουν δεκαπέντε, δεκαεπτά από τα µεγάλα αστικά κέντρα και ζήτηµα 
αν θα ζητήσει ένας να επιστρέψει. Εάν εµείς κάθε αίτηµα το ικανοποιούσαµε, θα είχαµε πολύ σοβαρό 
πρόβληµα λειτουργίας των νοσοκοµείων µας. 
Έτσι, λοιπόν, προσπαθήσαµε να ισορροπήσουµε. Υπήρξε εγκύκλιος του Υπουργού, που έδινε οδηγίες κι 
εντολές στις ∆ιοικήσεις να µην κάνουν αποδεκτό οποιοδήποτε αίτηµα. Πάλι, όµως, στα πλαίσια των σοβαρών 
προβληµάτων ιδιαιτέρων περιπτώσεων επιτρέπουµε τις µετακινήσεις. Βεβαίως, υπάρχουν προϋποθέσεις: Για 
τους µεν νεοπροσλαµβανόµενους στη 2ετία δεν επιτρέπεται καµία µετακίνηση –ούτε 3µηνη - για δε µετά την 
5ετία, εξετάζεται από τα Υπηρεσιακά Συµβούλια κι ανάλογα µε τις ανάγκες των νοσοκοµείων, επιτρέπεται η 
µετακίνηση ή όχι. 
Εµείς στα πλαίσια της δυνατότητας να αντικαταστήσουµε κενά –σήµερα ήµουν στο Υπουργείο Εσωτερικών- τις 
επόµενες ηµέρες θα έχουµε την προκήρυξη επικουρικού προσωπικού, νοσηλευτικού και λοιπού προσωπικού. 
Επικουρικό προσωπικό, ιατρικό προσλαµβάνουµε. Ήδη «τρέχουν» δύο προκηρύξεις, οι οποίες ολοκληρώθηκαν 
κιόλας και αφορούν τα µεγάλα αστικά κέντρα. Την άλλη εβδοµάδα θα γίνει προκήρυξη για την Περιφέρεια. Έτσι, 
µπορούµε να καλύψουµε κενά µε επικουρικούς γιατρούς.  
Το ίδιο νοµοθετήσαµε πέρυσι, να επιτρέπεται η πρόσληψη και επικουρικού προσωπικού, για να καλύπτουµε 
κενά στα νοσοκοµεία. 
Προσπαθούµε να κάνουµε ό,τι µπορούµε µε την υπάρχουσα και οικονοµική κατάσταση, αλλά κυρίως µε τη 
δυνατότητα να αντικαθιστούµε τα κενά. 
Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. 
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ευχαριστούµε τον Υφυπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, τον κ. 
Τιµοσίδη. 


