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Βουλή των Ελλήνων

Θέμα: Κοινοβουλευτικός Έλεγχος
Σχετ.: Η υπ’ αριθμ. πρωτ. 6048/26-02-2019 Ερώτηση

Σε απάντηση της ανωτέρω Ερώτησης, που κατέθεσαν οι ως άνω αναφερόμενοι Βουλευτές, 
σχετικά με την επίλυση του προβλήματος στέγασης και συνθηκών διαβίωσης των εργαζομένων στα 
νησιά, κατά λόγο αρμοδιότητας, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα: 

Σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 43 του ν.4368/2016 (Α' 21) προβλέπεται ότι «Το δεύτερο 
εδάφιο της δεύτερης παραγράφου της περίπτωσης γ` της παρ. 2 του άρθρου 21 του ν. 3580/ 2007 
(Α` 134),όπως ισχύει, αντικαθίσταται, από την έναρξη της ισχύος του, ως εξής: «Οι Ο.Τ.Α. και τα 
Ν.Π.Δ.Δ. αυτών μπορούν να παρέχουν στον επικουρικό ιατρό και τον ιατρό υπηρεσίας υπαίθρου της 
περιοχής τους, για όλη τη διάρκεια της σύμβασης ή της θητείας του, δωρεάν σίτιση, κατάλληλο 
κατάλυμα διαμονής ή και χρηματικά επιδόματα για την κάλυψη των αναγκών του αυτών».

Επιπρόσθετα, με το άρθρο 32 του ν.4483/2017 (Α' 107), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 349 
του ν.4512/2018 (Α' 5) παρέχονται κίνητρα σε εργαζομένους σε ορεινές και νησιωτικές περιοχές υπό 
προϋποθέσεις και πιο συγκεκριμένα «1….οι νησιωτικοί δήμοι με πληθυσμό μικρότερο των 18.000 
κατοίκων, καθώς και τα Ν.Π.Δ.Δ. των δήμων αυτών, μπορούν να παρέχουν δωρεάν σίτιση και 
κατάλληλο κατάλυμα διαμονής στους ιατρούς και νοσηλευτές του Κέντρου Υγείας και των δημόσιων 
νοσοκομείων, το προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας, του Λιμενικού Σώματος, της Πυροσβεστικής 
Υπηρεσίας, του Ε.Κ.Α.Β. και τους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς. Ο υπολογισμός του πληθυσμού 
γίνεται σύμφωνα με τα στοιχεία πραγματικού πληθυσμού της τελευταίας απογραφής της ΕΛΣΤΑΤ.    
2. Για τις ανωτέρω παροχές λαμβάνεται απόφαση από το οικείο Δημοτικό ή Διοικητικό Συμβούλιο, με 
την οποία εξειδικεύονται οι κατά περίπτωση παροχές και το χρονικό διάστημα ισχύος αυτών, κατόπιν 
βεβαίωσης της ύπαρξης ανάλογων πόρων από την οικονομική υπηρεσία του Ο.Τ.Α. 3. Τα ανωτέρω 
δεν ισχύουν για τους κατοίκους των περιοχών αυτών ή τους συζύγους τους ή τα ανήλικα τέκνα 
αυτών που έχουν την πλήρη κυριότητα ή την επικαρπία κατοικίας στην περιοχή υπηρέτησης. 4. Οι 
παροχές της παραγράφου 1 μπορούν να χορηγούνται υπό τις ίδιες προϋποθέσεις, και από 
νησιωτικούς δήμους με πληθυσμό μεγαλύτερο των 18.000 κατοίκων, εφόσον αφορούν αποκλειστικά 
εργαζομένους που υπηρετούν σε αυτοτελή νησιά που συνιστούν τοπικές κοινότητες αυτών….».
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Από τις προπαρατεθείσες διατάξεις, προκύπτει ότι είναι δυνητικός ο χαρακτήρας της παροχής 
κινήτρων από τους ΟΤΑ σε συγκεκριμένες κατηγορίες εργαζομένων των νησιωτικών περιοχών, 
ανάλογα με τις ανάγκες και τις οικονομικές δυνατότητες κάθε ΟΤΑ. 

Κατόπιν των ανωτέρω και λαμβάνοντας υπόψη τις πρόσθετες οικονομικές δυσκολίες που 
αντιμετωπίζουν οι νησιωτικοί ΟΤΑ, το Υπουργείο Εσωτερικών παραμένει ανοικτό σε διάλογο με το 
σύνολο των εμπλεκόμενων φορέων, για τυχόν μελλοντικές θεσμικές βελτιώσεις που αφορούν στην 
παροχή κινήτρων από το κράτος.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
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