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ΠΡΟΣ: ΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ - Α.Κ.Ε.
ΘΕΜΑ: Απάντηση στην από 23-07-2019 με αριθμό 3/2 ερώτηση και αίτηση κατάθεσης
εγγράφων των Βουλευτών κ.κ. Β. ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ, Γ. ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗ, Α. ΙΛΧΑΝ,
Ν. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, Χ. ΓΚΟΚΑ, Γ. ΚΑΜΙΝΗ, Χ. ΚΑΣΤΑΝΙΔΗ, Μ. ΚΑΤΡΙΝΗ,
Χ. ΚΕΦΑΛΙΔΟΥ, Ο. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΥ, Ε. ΛΙΑΚΟΥΛΗ, Α. ΛΟΒΕΡΔΟΥ,
Γ. ΜΟΥΛΚΙΩΤΗ, Μ. ΜΠΟΥΡΧΑΝ, Δ. ΜΠΙΑΓΚΗ, Α. ΠΑΝΑ, Α. ΠΟΥΛΑ,
Δ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ, Κ. ΣΚΑΝΔΑΛΙΔΗ και Γ. ΦΡΑΓΓΙΔΗ.
Σε απάντηση του ανωτέρω μέσου κοινοβουλευτικού ελέγχου, σας γνωρίζουμε ότι, για το
διαλαμβανόμενο σε αυτό χρονικό διάστημα, το ζήτημα της στελέχωσης των Πολιτικών
Γραφείων των Υπουργών, των Αναπληρωτών Υπουργών, των Υφυπουργών και των Γραφείων
των Γενικών Γραμματέων Υπουργείων καθοριζόταν από τις διατάξεις των άρθρων 55 και 56 του
Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο
πρώτο του π.δ/τος 63/2005 (Φ.Ε.Κ. Α’ - 98), όπως αυτά τροποποιήθηκαν με το άρθρο έκτο του
ν. 4079/2012 (Φ.Ε.Κ. Α’ - 180) και τα άρθρα 23, 24 και 25 του ν. 4320/2015 (Φ.Ε.Κ. Α’ - 29).
Κατόπιν των ανωτέρω, σημειώνεται ότι, την 31-12-2014, οι προβλεπόμενες θέσεις
προσωπικού, για το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, ήταν οι εξής:
 Γραφείο Υπουργού Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη: 8 θέσεις μετακλητών
υπάλληλων (7 καλύφθηκαν), 6 θέσεις ειδικών συμβούλων/συνεργατών (4 καλύφθηκαν),
5 θέσεις ειδικού επιστημονικού προσωπικού (1 καλύφθηκε), 12 θέσεις αποσπασμένων
υπάλληλων (5 καλύφθηκαν) και 2 θέσεις δημοσιογράφων (1 καλύφθηκε).
 Γραφείο Γενικού Γραμματέα Δημόσιας Τάξης: 1 θέση ειδικού συμβούλου (καλύφθηκε),
1 θέση ειδικού συνεργάτη (καλύφθηκε) και 3 θέσεις αποσπασμένων υπάλληλων (δεν
καλύφθηκαν).
Ακολούθως, την 07-07-2019, οι προαναφερόμενες θέσεις διαμορφώθηκαν, για το Υπουργείο
Προστασίας του Πολίτη, ως εξής:
 Γραφείο Υπουργού Προστασίας του Πολίτη: 4 θέσεις μετακλητών υπάλληλων
(καλύφθηκαν), 3 θέσεις ειδικών συμβούλων/συνεργατών (καλύφθηκαν), 5 θέσεις ειδικού
επιστημονικού προσωπικού (1 καλύφθηκε), 10 θέσεις αποσπασμένων υπάλληλων
(5 καλύφθηκαν) και 2 θέσεις δημοσιογράφων (καλύφθηκαν)
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 Γραφείο Υφυπουργού Προστασίας του Πολίτη: 3 θέσεις μετακλητών υπάλληλων
(καλύφθηκαν), 2 θέσεις ειδικών συμβούλων/συνεργατών (καλύφθηκαν) και 10 θέσεις
αποσπασμένων υπάλληλων (7 καλύφθηκαν)
 Γραφείο Γενικού Γραμματέα Δημόσιας Τάξης: 1 θέση ειδικού συμβούλου (καλύφθηκε),
1 θέση ειδικού συνεργάτη (καλύφθηκε) και 2 θέσεις αποσπασμένων υπάλληλων
(καλύφθηκαν)
 Γραφείο Γενικού Γραμματέα Συντονισμού Θεμάτων Αλλοδαπών, Υπηκόων Τρίτων Χωρών
και Παράτυπης Μετανάστευσης: 1 θέση ειδικού συμβούλου (δεν καλύφθηκε), 1 θέση
ειδικού συνεργάτη (δεν καλύφθηκε) και 1 θέση αποσπασμένων υπάλληλων (δεν
καλύφθηκε).
Ειδικότερα, σε ό,τι αφορά στο αιτούμενο χρονικό διάστημα Ιανουαρίου 2015 - Ιουνίου 2019
και στις διαλαμβανόμενες στο ανωτέρω μέσο κοινοβουλευτικού ελέγχου κατηγορίες
προσωπικού, σας πληροφορούμε τα ακόλουθα:


στο Πολιτικό Γραφείο του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής
Ανασυγκρότησης κ. Ιωάννη Πανούση (θητεία 27-01-2015 έως 28-08-2015) υπηρέτησαν
4 μετακλητοί υπάλληλοι, εκ των οποίων 2 από 16-02-2015 έως 28-08-2015 και 2 από
01-04-2015 έως 28-08-2015, 1 ειδική σύμβουλος από 01-03-2015 έως 28-08-2015,
καθώς και 2 αποσπασμένοι δημόσιοι υπάλληλοι από 16-02-2015 και 27-07-2015,
αντίστοιχα, έως 28-08-2015.



στο Πολιτικό Γραφείο του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής
Ανασυγκρότησης κ. Αντωνίου Μακρυδημήτρη (θητεία 28-08-2015 έως 23-09-2015)
απασχολήθηκαν 1 μετακλητή υπάλληλος από 29-08-2015 έως 23-09-2015 και 2
αποσπασμένοι δημόσιοι υπάλληλοι από 29-08-2015 έως 23-09-2015.



στο Πολιτικό Γραφείο του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής
Ανασυγκρότησης κ. Νικολάου Τόσκα (θητεία 23-09-2015 έως 05-11-2016)
απασχολήθηκαν οι κάτωθι μετακλητοί υπάλληλοι, ειδικοί σύμβουλοι, ειδικοί συνεργάτες
και δημοσιογράφοι ως εξής: 1 μετακλητός υπάλληλος από 28-09-2015 έως 22-01-2016,
1 μετακλητός υπάλληλος από 01-03-2016 έως 05-11-2016, 1 μετακλητή υπάλληλος από
09-10-2015 έως 05-11-2016, 1 μετακλητός υπάλληλος από 12-10-2015 έως 01-12-2015,
1 μετακλητός υπάλληλος από 02-12-2015 έως 05-11-2016, 1 μετακλητή υπάλληλος από
26-10-2015 έως 01-06-2016, 1 μετακλητή υπάλληλος από 01-06-2016 έως 05-11-2016,
1 ειδική σύμβουλος από 30-09-2015 έως 05-11-2016, 1 ειδική σύμβουλος από
10-10-2015 έως 31-05-2016, 1 ειδική συνεργάτης από 07-10-2015 έως 05-11-2016,
1 ειδικός συνεργάτης από 01-06-2016 έως 05-11-2016, 1 δημοσιογράφος από
01-02-2016 έως 05-11-2016 και 1 δημοσιογράφος από 06-06-2016 έως 05-11-2016.
Επίσης, για το χρονικό διάστημα από 23-09-2015 έως 05-11-2016 αποσπάσθηκαν και 2
δημόσιοι υπάλληλοι.



στο Πολιτικό Γραφείο του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών κ. Νικολάου Τόσκα
(θητεία 05-11-2016 έως 03-08-2018) απασχολήθηκαν 1 μετακλητή υπάλληλος από
05-11-2016 έως 02-12-2016, 1 μετακλητή υπάλληλος από 01-12-2016 έως 03-08-2018,
1 μετακλητή υπάλληλος από 02-12-2016 έως 03-08-2018, 2 μετακλητοί υπάλληλοι από
05-11-2016 έως 03-08-2018, 1 ειδική σύμβουλος από 05-11-2016 έως 03-08-2018,
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2 ειδικοί συνεργάτες από 05-11-2016 έως 03-08-2018 και 2 δημοσιογράφοι από
05-11-2016 έως 03-08-2018. Επίσης, για το χρονικό διάστημα από 25-11-2016 έως 0308-2018 αποσπάσθηκαν και 2 δημόσιοι υπάλληλοι. Επιπλέον, απασχολήθηκαν 4
εξωτερικοί συνεργάτες, ενώ την 31-01-2018 διορίστηκε και 1 άμισθος ειδικός σύμβουλος,
καθ’ υπέρβαση του οριζόμενου ανώτατου αριθμού ειδικών συμβούλων και συνεργατών,
για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους.


στο Πολιτικό Γραφείο της Υπουργού Προστασίας του Πολίτη κας Όλγας Γεροβασίλη
(θητεία 29-08-2018 έως 09-07-2019) απασχολήθηκαν 3 μετακλητοί υπάλληλοι από
29-08-2018 έως 09-07-2019, 1 μετακλητή υπάλληλος από 26-09-2018 έως 09-07-2019,
3 ειδικοί σύμβουλοι από 29-08-2018 έως 09-07-2019, 1 άτομο σε θέση ειδικού
επιστημονικού συνεργάτη από 12-10-2018 έως 09-07-2019, 1 άτομο σε θέση ειδικού
επιστημονικού συνεργάτη από 21-11-2018 έως 28-02-2019 και 2 δημοσιογράφοι από
29-08-2018 έως 09-07-2019. Επίσης, αποσπάσθηκαν 3 δημόσιοι υπάλληλοι από
29-08-2018 έως 09-07-2019, 1 δημόσιος υπάλληλος από 29-08-2018 έως 07-01-2019,
1 δημόσιος υπάλληλος από 01-10-2018 έως 09-07-2019 και 1 δημόσιος υπάλληλος από
08-04-2019 έως 09-07-2019, ενώ την 29-08-2018 διορίστηκε και 1 άμισθη ειδική
σύμβουλος, καθ’ υπέρβαση του οριζόμενου ανώτατου αριθμού ειδικών συμβούλων και
συνεργατών, για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους.



στο Πολιτικό Γραφείο της Υφυπουργού Προστασίας του Πολίτη κας Αικατερίνης
Παπακώστα – Σιδηροπούλου (θητεία 29-08-2018 έως 09-07-2019) απασχολήθηκαν
2 μετακλητοί υπάλληλοι από 29-08-2018 έως 09-07-2019, 1 μετακλητός υπάλληλος από
29-08-2018 έως 08-12-2018, 1 μετακλητός υπάλληλος από 10-12-2018 έως 09-07-2019,
1 ειδική συνεργάτης από 29-08-2018 έως 09-07-2019, 1 ειδική σύμβουλος από
28-09-2018 έως 27-05-2019 και 1 ειδική σύμβουλος από 31-05-2019 έως 09-07-2019.
Επιπλέον, αποσπάσθηκαν 2 δημόσιοι υπάλληλοι από 29-08-2018 έως 09-07-2019,
1 δημόσιος υπάλληλος από 29-08-2018 έως 28-06-2019, 1 δημόσιος υπάλληλος από
18-09-2018 έως 23-01-2019, 1 δημόσιος υπάλληλος από 21-09-2018 έως 21-02-2019,
1 δημόσιος υπάλληλος από 01-11-2018 έως 09-07-2019, 1 δημόσιος υπάλληλος από
07-01-2019 έως 09-07-2019, 1 δημόσιος υπάλληλος από 25-01-2019 έως 09-07-2019,
1 δημόσιος υπάλληλος από 09-04-2019 έως 09-07-2019 και 1 δημόσιος υπάλληλος από
28-05-2019 έως 09-07-2019.



στο Γραφείο του Γενικού Γραμματέα Δημόσιας Τάξης κ. Δημητρίου Αναγνωστάκη (θητεία
31-03-2015 έως 31-03-2017, η οποία παρατάθηκε έως 31-03-2019) απασχολήθηκαν
1 ειδικός σύμβουλος από 12-10-2015 έως 29-02-2016, 1 ειδικός σύμβουλος από
18-10-2016 έως 31-03-2019, 1 ειδικός συνεργάτης από 29-08-2018 έως 31-03-2019 και
1 αποσπασμένος υπάλληλος από 03-09-2018 έως σήμερα.



στο Γραφείο της Γενικής Γραμματέως Δημόσιας Τάξης κας Σπυριδούλας Καλαντζή (θητεία
08-04-2019 έως τη λήξη αυτής με τη δημοσίευσή της στο Φ.Ε.Κ.) απασχολήθηκαν 1
ειδικός σύμβουλος και 1 ειδικός συνεργάτης από 08-04-2019 έως τη λήξη της θητείας
της οικείας Γενικής Γραμματέως, καθώς και 1 αποσπασμένος υπάλληλος από 10-04-2019
έως 12-07-2019.
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στο Γραφείο του Αναπληρωτή Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Εσωτερικών και
Διοικητικής Ανασυγκρότησης (μετέπειτα Υπουργείου Εσωτερικών) κ. Τζανέτου
Φιλιππάκου (θητεία 28-04-2015 έως 03-10-2017) απασχολήθηκαν 1 ειδικός σύμβουλος
από 22-06-2015 έως 06-04-2017, 1 ειδικός σύμβουλος από 21-06-2017 έως 03-10-2017,
καθώς και 1 αποσπασμένη υπάλληλος από 13-03-2017 έως 03-10-2017.



στο Γραφείο του Γενικού Γραμματέα Συντονισμού Θεμάτων Αλλοδαπών, Υπηκόων
Τρίτων Χωρών και Παράτυπης Μετανάστευσης Υπουργείου Εσωτερικών (μετέπειτα
Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη) κ. Τζανέτου Φιλιππάκου (θητεία 03-10-2017 έως
05-04-2019) απασχολήθηκαν 1 ειδικός σύμβουλος από 03-10-2017 έως 03-04-2019,
1 ειδική συνεργάτης από 02-01-2018 έως 05-04-2019 και 1 αποσπασμένη δημόσιος
υπάλληλος από 21-03-2018 έως 05-04-2019.

Αναφορικά δε με το κόστος κάλυψης των δαπανών μισθοδοσίας και των εν γένει αποδοχών
των μετακλητών υπαλλήλων, των ειδικών συμβούλων και ειδικών συνεργατών, καθώς και των
δαπανών μετακίνησης των άμισθων ειδικών συμβούλων και εξωτερικών συνεργατών, κατά το
χρονικό διάστημα Ιανουαρίου 2015 - Ιουνίου 2019), παρατίθεται ο κάτωθι πίνακας:

ΕΤΗ

ΚΟΣΤΟΣ
ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ
ΜΕΤΑΚΛΗΤΩΝ

ΚΟΣΤΟΣ
ΥΠΕΡΩΡΙΩΝ
ΜΕΤΑΚΛΗΤΩΝ

ΚΟΣΤΟΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ
ΑΜΙΣΘΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ/
ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ

2015

224.278,43 €

20.710,51 €

5.588,23 €

2016

321.790,70 €

36.171,48 €

14.934,12 €

2017

369.507,96 €

36.148,27 €

10.646,62 €

2018

460.593,83 €

58.311,49 €

611,59 €

2019
(έως Ιούνιο)

282.752,53 €

44.420,09 €

160,00 €

ΣΥΝΟΛΟ

1.658.923,45 €

195.761,48 €

31.940,56 €

Πέραν των ανωτέρω, σε ό,τι αφορά στη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας
(Γ.Γ.Π.Π.) του Υπουργείου μας, καθίσταται γνωστό ότι, σύμφωνα με τις προαναφερόμενες
διατάξεις του π.δ/τος 63/2005, στο Γραφείο του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας
προβλέπονται 2 θέσεις μετακλητών υπαλλήλων και 2 θέσεις αποσπασμένων υπαλλήλων.
Κατόπιν τούτου, διευκρινίζεται ότι την 31-12-2014 υπηρετούσε 1 ειδικός σύμβουλος και 1
ειδικός συνεργάτης, ενώ την 07-07-2019 υπηρετούσε 1 ειδικός συνεργάτης.
Επιπλέον, σημειώνεται ότι, κατά το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου 2015 - Ιουνίου 2019,
διετέλεσαν 4 Γενικοί Γραμματείς, ενώ απασχολήθηκαν στα Γραφεία αυτών συνολικά
9 μετακλητοί υπάλληλοι με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ήτοι 6 με την
ιδιότητα του ειδικού συνεργάτη και 3 με την ιδιότητα του ειδικού συμβούλου, καθώς και 2
αποσπασμένοι δημόσιοι υπάλληλοι (εκ των οποίων ο ένας κατά το έτος 2015 έως τον Οκτώβριο
2016 και άλλος κατά το χρονικό διάστημα από 12-06-2017 έως 18-04-2019). Παράλληλα,
επισημαίνεται ότι, κατά το ως άνω χρονικό διάστημα, ουδείς απασχολήθηκε ως άμισθος
σύμβουλος/συνεργάτης.
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Σχετικά με το κόστος κάλυψης της δαπάνης της μισθοδοσίας και των πρόσθετων αποδοχών
των υπαλλήλων της ανωτέρω παραγράφου, παραθέτουμε τον κατωτέρω πίνακα:
ΕΤΗ

ΚΟΣΤΟΣ
ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ
ΜΕΤΑΚΛΗΤΩΝ

ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ
ΑΠΟΔΟΧΕΣ
ΜΕΤΑΚΛΗΤΩΝ

ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΟΛΟ

2015

17.371,00 €

0,00 €

17.371,00 €

2016

25.901,00 €

2.679,03 €

28.580,03 €

2017

49.284,78 €

5.466,07 €

54.750,85 €

2018

34.174,61 €

6.575,10 €

40.749,71 €

2019
(έως Ιούλιο)

22.417,18 €

3.520,02 €

25.937,20 €

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

149.148,57 €

18.240,22 €

167.388,79 €

Αναφορικά δε με το εποπτευόμενο, από τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, Κέντρο
Μελετών Ασφαλείας (ΚΕ.ΜΕ.Α.), επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 παρ.
1 και 4 του ν. 3387/2005 (Φ.Ε.Κ. Α’ - 224), ως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει, προβλέπονται οι
θέσεις Διευθυντή και Αναπληρωτή Διευθυντή, που προσλαμβάνονται, με απόφαση του
προαναφερόμενου Υπουργού, με τριετή θητεία και απασχολούνται με σύμβαση εργασίας
ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου. Βάσει των ανωτέρω διατάξεων, κατά το χρονικό διάστημα
Ιανουαρίου 2015 - Ιουνίου 2019 προσελήφθη και απασχολήθηκε στο ΚΕ.ΜΕ.Α. ο Διευθυντής
ΚΕ.ΜΕ.Α., ενώ κατά το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου 2016 - Ιουνίου 2019 προσελήφθη και
Αναπληρωτής Διευθυντής ΚΕ.ΜΕ.Α.. Επιπλέον, σημειώνεται ότι οι προαναφερόμενες θέσεις
καλύπτονταν τόσο την 31-12-2014 όσο και την 07-07-2019.
Στο σημείο αυτό, διευκρινίζεται ότι, πέραν της αρχικής, κατά τη σύστασή του,
χρηματοδότησης από τον κρατικό προϋπολογισμό, το ΚΕ.ΜΕ.Α., μέσω της δραστηριότητας που
αναπτύσσει, εξασφαλίζει αυτοτελώς τους πόρους για την χρηματοδότηση της λειτουργίας του
και δεν επιβαρύνει τον κρατικό προϋπολογισμό. Αναφορικά δε με το κόστος με το οποίο
επιβαρύνθηκε ο προϋπολογισμός του ΚΕ.ΜΕ.Α. για την κάλυψη της δαπάνης της μισθοδοσίας και
των εν γένει αποδοχών του Διευθυντή και του Αναπληρωτή Διευθυντή, παραθέτουμε τον
κατωτέρω πίνακα:
ΕΤΗ

ΚΟΣΤΟΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΙ
ΕΝ ΓΕΝΕΙ ΑΠΟΔΟΧΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ

ΚΟΣΤΟΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΙ
ΕΝ ΓΕΝΕΙ ΑΠΟΔΟΧΩΝ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ

2015

40.038,00 €

0,00 €

2016

41.572,00 €

31.697,00 €

2017

42.905,00 €

29.100,00 €

2018

40.110,00 €

30.959,00 €

2019
(έως Ιούνιο)

22.800,00 €

15.450,00 €

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

187.425,00 €

107.206,00 €
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Κατόπιν των ανωτέρω, σας πληροφορούμε ότι το ΚΕ.ΜΕ.Α. στελεχώνεται σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 3 εδ. β’ και γ’ του ιδρυτικού του νόμου (ν. 3387/2005), ως
τροποποιήθηκε και ισχύει και δεν απασχολούνται σε αυτό υπάλληλοι των διαλαμβανόμενων στο
ανωτέρω μέσο κοινοβουλευτικού ελέγχου κατηγοριών (μετακλητοί, άμισθοι κ.λπ.).
Σε ό,τι αφορά στο πρώην Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής, το οποίο με τις διατάξεις
του άρθρου 2 του π.δ/τος 81/2019 (Φ.Ε.Κ. Α’ - 119) συγχωνεύθηκε με το Υπουργείο
Προστασίας του Πολίτη, σας γνωρίζουμε ότι συστάθηκε με το π.δ. 123/2016 (Φ.Ε.Κ. Α’ - 208),
ενώ η Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοικητικής Υποστήριξης, της οποίας αρμοδιότητα
αποτελεί “ο διορισμός και η λύση της σχέσης, καθώς και η υπηρεσιακή κατάσταση του
προσωπικού ειδικών θέσεων και μετακλητών υπαλλήλων” συστάθηκε με το π.δ. 122/2017
(Φ.Ε.Κ. Α’ - 149).
Ως προς τα διαλαμβανόμενα στο ανωτέρω μέσο κοινοβουλευτικού ελέγχου ζητήματα, σας
πληροφορούμε ότι το Πολιτικό Γραφείο Υπουργού Μεταναστευτικής Πολιτικής συστάθηκε με
την υπ’ αριθ. 36783/16-11-2016 κοινή απόφαση του Υπουργού Μεταναστευτικής Πολιτικής και
του Υπουργού Οικονομικών (Φ.Ε.Κ. Β’ - 3752) και βάσει των προαναφερόμενων διατάξεων του
π.δ/τος 63/2005, ως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, προβλέπονται σε αυτό: 4 θέσεις μετακλητών
υπαλλήλων, 3 ενιαίες θέσεις για ειδικούς συμβούλους και ειδικούς συνεργάτες και 10 θέσεις
αποσπασμένων υπαλλήλων του Δημοσίου ή νομικού προσώπου του δημόσιου τομέα.
Ακολούθως, με την έκδοση της υπ’ αριθ. 2/23-01-2017 πράξης του Υπουργικού Συμβουλίου
(Φ.Ε.Κ. Α’ - 5), προσαυξήθηκαν οι εν λόγω θέσεις κατά: 2 θέσεις μετακλητών υπαλλήλων,
5 ενιαίες θέσεις ειδικών συμβούλων - ειδικών συνεργατών και 10 θέσεις αποσπασμένων
υπαλλήλων του Δημοσίου ή νομικού προσώπου του δημόσιου τομέα.
Από τις ανωτέρω θέσεις, έως την 28-02-2018, ημερομηνία κατά την οποία έγινε δεκτή η
παραίτηση του Υπουργού Μεταναστευτικής Πολιτικής είχαν καλυφθεί: 6 θέσεις μετακλητών
υπαλλήλων, 5 θέσεις ειδικών συμβούλων - ειδικών συνεργατών και 2 θέσεις αποσπασμένων
υπαλλήλων. Κατά την ως άνω ημερομηνία και με την έκδοση του π.δ/τος 22/2018 (Φ.Ε.Κ. Α’ 37), οι θέσεις που καλύφθηκαν από τον νέο Υπουργό Μεταναστευτικής Πολιτικής, έως την
09-07-2019, ημερομηνία κατά την οποία έγινε δεκτή η παραίτηση του Υπουργού
Μεταναστευτικής Πολιτικής είχαν καλυφθεί: 6 θέσεις μετακλητών υπαλλήλων, 8 ενιαίες θέσεις
ειδικών συμβούλων - ειδικών συνεργατών και 6 θέσεις αποσπασμένων υπαλλήλων.
Επιπλέον, σημειώνεται ότι το Πολιτικό Γραφείο του Υφυπουργού Μεταναστευτικής
Πολιτικής συστάθηκε με την υπ’ αριθ. 36784/16-11-2016 απόφαση του Υπουργού
Μεταναστευτικής Πολιτικής και του Υπουργού Οικονομικών (Φ.Ε.Κ. Β’ - 3752) και βάσει των
διατάξεων του π.δ/τος 63/2005, ως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, προβλέπονται σε αυτό:
3 θέσεις μετακλητών υπαλλήλων, 2 ενιαίες θέσεις ειδικών συμβούλων - ειδικών συνεργατών και
10 θέσεις αποσπασμένων υπαλλήλων του Δημοσίου ή νομικού προσώπου του δημόσιου τομέα.
Από τις ανωτέρω θέσεις, έως την 29-08-2018, ημερομηνία κατά την οποία έληξε η θητεία
του Υφυπουργού Μεταναστευτικής Πολιτικής, είχαν καλυφθεί: 3 θέσεις μετακλητών υπαλλήλων,
2 θέσεις ειδικών συμβούλων - ειδικών συνεργατών και 7 θέσεις αποσπασμένων υπαλλήλων. Εν
συνεχεία, κατά την 18-02-2019 και με τον διορισμό του νέου Υφυπουργού Μεταναστευτικής
Πολιτικής, με το π.δ. 23/2019 (Φ.Ε.Κ. Α’ - 28), οι θέσεις που είχαν καλυφθεί έως την
09-07-2019, ημερομηνία κατά την οποία έγινε δεκτή η παραίτηση του Υφυπουργού
- // -
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Μεταναστευτικής Πολιτικής ήταν οι εξής: 2 θέσεις μετακλητών υπαλλήλων, 2 ενιαίες θέσεις
ειδικών συμβούλων - ειδικών συνεργατών και 5 θέσεις αποσπασμένων υπαλλήλων.
Ως προς τις κατηγορίες Ειδικών Θέσεων, ήτοι Γενικών/Διοικητικών/Τομεακών Γραμματέων,
σας ενημερώνουμε ότι στο πρώην Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής υπηρέτησαν οι εξής:
 Γενικός Γραμματέας Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής: του ανατέθηκαν καθήκοντα
Γενικού Γραμματέα με βαθμό 1ο της κατηγορίας Ειδικών Θέσεων, με την υπ’ αριθ.
16922/22-05-2017 κοινή Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού
Μεταναστευτικής Πολιτικής (Φ.Ε.Κ. ΥΟΔΔ - 257), τα οποία παρατάθηκαν με την υπ’ αριθ.
5720/31-05-2019 όμοια (Φ.Ε.Κ. ΥΟΔΔ - 333) και έως την αποδοχή της παραίτησής του,
από 22-07-2019, απασχόλησε στο Γραφείο του: 2 αποσπασμένους υπαλλήλους, εκ των
οποίων ο ένας σε θέση ειδικού συμβούλου και 1 ειδικό συνεργάτη με σύμβαση εργασίας
ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.
 Γενικός/Τομεακός Γραμματέας Υποδοχής: του ανατέθηκαν καθήκοντα Γενικού Γραμματέα
Υποδοχής με βαθμό 1ο της κατηγορίας Ειδικών Θέσεων, με την υπ’ αριθ. 16897/
22-05-2017 κοινή Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Μεταναστευτικής
Πολιτικής (Φ.Ε.Κ. ΥΟΔΔ - 259) και έως την αποδοχή της παραίτησής του από 17-01-2019
(Φ.Ε.Κ. ΥΟΔΔ - 26), απασχόλησε στο Γραφείο του: 1 ειδικό σύμβουλο με σύμβαση
εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, 1 ειδικό συνεργάτη με σύμβαση εργασίας
ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και 1 αποσπασμένο υπάλληλο (ΙΔΑΧ).
 Γενικός/Τομεακός Γραμματέας Μεταναστευτικής Πολιτικής: διορίστηκε στη θέση του
Γενικού Γραμματέα Μεταναστευτικής Πολιτικής, με βαθμό 1ο της κατηγορίας Ειδικών
Θέσεων, με την υπ’ αριθ. 18644/06-06-2017 κοινή Απόφαση του Πρωθυπουργού και του
Υπουργού Μεταναστευτικής Πολιτικής (Φ.Ε.Κ. ΥΟΔΔ - 297) και έως την αποδοχή της
παραίτησής του, από 07-02-2019 (Φ.Ε.Κ. ΥΟΔΔ - 87 και ΥΟΔΔ - 325), απασχόλησε στο
γραφείο του: 1 ειδικό σύμβουλο με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου
χρόνου και 1 ειδικό συνεργάτη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου
Επισημαίνουμε ότι ο διορισμός στη θέση του Τομεακού πλέον Γραμματέα Μεταναστευτικής
Πολιτικής, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 6, 7 και 10 του ν. 4369/2016 (Φ.Ε.Κ. Α’ - 33)
πραγματοποιήθηκε με την υπ’ αριθ. 262/18-02-2019 Απόφαση του Υπουργού Μεταναστευτικής
Πολιτικής και έληξε αυτοδίκαια με την κατάργηση της εν λόγω θέσης, με την έκδοση του
π.δ/τος 84/2019 (Φ.Ε.Κ. Α’ - 123).
Τέλος, αναφορικά με το κόστος που επιβάρυνε τον προϋπολογισμό του πρώην Υπουργείου
Μεταναστευτικής Πολιτικής, για δαπάνες μισθοδοσίας των υπό συζήτηση υπαλλήλων,
διευκρινίζεται, κατ’ αρχήν, η σταδιακή ανάληψη των σχετικών αρμοδιοτήτων, από τη σύστασή
του μέχρι την στελέχωση των υπηρεσιών του το έτος 2018. Στο διάστημα που μεσολάβησε
υποστηριζόταν από τις αντίστοιχες οργανικές μονάδες του Υπουργείου Εσωτερικών, οι οποίες
και είναι σε θέση να δώσουν τα ζητούμενα στοιχεία για την περίοδο αυτή.
Συνεπώς, για το έτος 2018 προκύπτουν (με τη συνδρομή των αρμόδιων υπηρεσιών του
Υπουργείου Εσωτερικών το οποίο εκτελούσε την μισθοδοσία του Υπουργείου Μεταναστευτικής
Πολιτικής για το έτος 2018) τα εξής στοιχεία: α) κόστος μισθοδοσίας των μετακλητών και ΙΔΟΧ
μετακλητών: 571.732,94 € β) υπερωρίες μετακλητών και ΙΔΟΧ μετακλητών: 90.871,04 € και
γ) υπερωρίες υπάλληλου αποσπασμένου σε βουλευτικό γραφείο: 1.610,25 €. Μέχρι τον Ιούλιο
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του έτους 2019, το κόστος μισθοδοσίας των μετακλητών υπαλλήλων του πρώην Υπουργείου
Μεταναστευτικής Πολιτικής, ανέρχεται σε 236.849,05 € όσον αφορά τις τακτικές αποδοχές και
σε 66.053,15 € για υπερωρίες που πραγματοποιήθηκαν μέχρι τον Ιούνιο του τρέχοντος έτους.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ

