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ΘΕΜΑ:  Κοινοβουλευτικός Έλεγχος 

ΣΧΕΤ.:  Ερώτηση 4947/21-1-2019 της Βουλής των Ελλήνων.  

 

 Σε απάντηση της σχετικής Ερώτησης που κατέθεσαν οι βουλευτές της κοινοποίησης με 

θέμα «Να επαναπροσληφθούν οι 39 επικουρικοί εργαζόμενοι υγειονομικοί στα στρατιωτικά 

νοσοκομεία της Αττικής.» σας γνωρίζω, σύμφωνα με τα στοιχεία τα οποία τέθηκαν υπόψη 

μου, τα ακόλουθα: 

 Σύμφωνα με το άρθρο 3 του ν.4211/2013 (Α΄ 256), επιτράπηκε η πρόσληψη επικουρικού 

προσωπικού στα στρατιωτικά νοσοκομεία για την κάλυψη άμεσων και επιτακτικών αναγκών. 

Η θητεία του επικουρικού προσωπικού, το οποίο προσλήφθηκε, κατά τις διατάξεις του 

ανωτέρω άρθρου και δυνάμει της Φ.470/60/376096/Σ.197/31-03-2014 υπουργικής απόφασης, 

παρατάθηκε μέχρι τις 31.12.2018, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 40 του ν. 4508/2017 (Α΄ 200). 

 Η περίοδος αυτή, κατά την οποία η θητεία του προαναφερθέντος επικουρικού πολιτικού 

προσωπικού παρατάθηκε, έχει πλέον λήξει. Η διαδικασία για την πρόσληψη του νέου 

επικουρικού προσωπικού, σύμφωνα με την προαναφερθείσα νομοθεσία, εξελίσσεται ομαλά 

και βρίσκεται στο στάδιο προ της απόφασης του Συμβουλίου Αρχηγών Γενικών Επιτελείων 

(ΣΑΓΕ), όπως ορίζεται στο άρθρο 1 παρ.1 περ.γ, δ της παραπάνω σχετικής υπουργικής 

απόφασης.  

 Για το λόγο ότι η συγκεκριμένη διαδικασία αναμένεται να διαρκέσει για χρονικό 

διάστημα λίγων μηνών, προβήκαμε στη σύνταξη τροπολογίας (1943/45 από 5.2.2019), η οποία 

έχει κατατεθεί σε σχέδιο νόμου του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και με την οποία 

προβλέπεται αναδρομικά, από 1.1.2019 και μέχρι την ολοκλήρωση της πρόσληψης του 

επικουρικού προσωπικού και σε κάθε περίπτωση όχι πέραν από τις 31.5.2019, η παράταση της 



 

 

 

απασχόλησης του υφιστάμενου επικουρικού προσωπικού στα στρατιωτικά νοσοκομεία.      

 Παράλληλα βρίσκεται σε εξέλιξη διαδικασία μετάταξης από τον ευρύτερο δημόσιο 

τομέα στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, κατόπιν ανακοίνωσης και πρόσκλησης, σύμφωνα με το 

άρθρο 71 του ν.3528/2007 και η συμμετοχή του Υπουργείου στο Ενιαίο Σύστημα 

Κινητικότητας προς κάλυψη ανελαστικών αναγκών (ν.4440/16). Με τις ως άνω διαδικασίες 

προωθείται η κάλυψη των αναγκών των Στρατιωτικών Νοσοκομείων με πλήρη και 

αποκλειστική απασχόληση. 
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