
  

                                                                                    
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ 
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Αθήνα,    6  Αυγούστου  2019
Αριθ. Πρωτ.:312

ΠΡΟΣ: Τη Βουλή των Ελλήνων
            Δ/νση Κοιν/κού Ελέγχου
            Τμήμα Ερωτήσεων /AKE 
                      Αθήνα 

Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 29
Ταχ. Κώδικας: 101 10 - Αθήνα
TELEFAX: 210 5203872
Πληροφορίες: Π.Παναγιωτακοπούλου 
Τηλέφωνο: 2131516475
e-mail: ypertns@ypakp.gr

ΘΕΜΑ: Σχετικά  με την αρ. πρωτ. 3/2/23-7-2019 ΕΡΩΤΗΣΗ/AKE.
        

Σε  απάντηση  του  ανωτέρω  σχετικού  που  κατατέθηκε  στη  Βουλή  από  τους

Βουλευτές,κ.  κ.  Β.Κεγκέρογλου  ,  Γ.Αρβανιτίδη  ,  Αχμέτ  Ιλχάν,  Ν.Γιαννακοπούλου,

Χ.Γκόκα, Γ.Καμίνη, Χ.Καστανίδη , Μ. Κατρίνη , Χ.Κεφαλίδου, Ο.Κωνσταντινόπουλο ,

Ε.Λιακούλη  ,  Α.Λοβέρδο  ,  Γ.Μουλκιώτη,  Μπαράν  Μπουρχάν,  Δ.Μπιάγκη,Α.Πάνα,

Α.Πουλά, Δ.Κωνσταντόπουλο , Κ.Σκανδαλίδη και Γ.Φραγκίδη,      σας πληροφορούμε

τα εξής  :      

                                   

1. τον  Ιανουάριο  2015  βάσει  των  οικείων  διατάξεων  στο  Υπουργείο  Εργασίας
υφίσταντο  τέσσερις  (4)  θέσεις  Γενικών  Γραμματέων  (Γενικός  Γραμματέας
Υπουργείου,  Γενικός  Γραμματέας  Κοινωνικών  Ασφαλίσεων,  Γενικός  Γραμματέας
Διαχείρισης Κοινοτικών και Άλλων Πόρων και Γενικός Γραμματέως Πρόνοιας) και
μία (1) θέση Ειδικού Γραμματέα στο Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας. 

Με  το  νόμο  4430/2016  (ΦΕΚ  205/Α/31-10-2016),  συστάθηκαν  δύο  (2)  επιπλέον
Ειδικές  Γραμματείες,  η  Ειδική  Γραμματεία  Κοινωνικής  και  Αλληλέγγυας
Οικονομίας (άρθρο 36) και η Ειδική Γραμματεία Κοινωνικής Ένταξης των Ρομά
(άρθρο 42) και αντίστοιχες θέσεις Ειδικών Γραμματέων (άρθρα 37 και 43).    

2. Σύμφωνα  με  τις  παρ.  2  και  3  του  άρθρου  55  του  Π.Δ.  63/2005  όπως
τροποποιήθηκαν με το άρθρο 25 του Ν. 4320/2015 σε κάθε γραφείο Υπουργού και
Αναπληρωτή Υπουργού προβλέπονται  : 

 τέσσερις (4) θέσεις μετακλητών υπαλλήλων 
 τρεις (3) ενιαίες θέσεις ειδικών συμβούλων – συνεργατών 
 δέκα (10) θέσεις αποσπασμένων υπαλλήλων 

και σε κάθε γραφείο Υφυπουργού 

 τρεις (3) θέσεις μετακλητών υπαλλήλων 
 δύο (2) ενιαίες θέσεις ειδικών συμβούλων – συνεργατών 
 δέκα (10) θέσεις αποσπασμένων υπαλλήλων 
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Επίσης σύμφωνα με την παρ. 9 του άρθρου 55 του Π.Δ. 63/2005 και το άρθρο 67
του Ν. 1943/1991 προβλέπονται :
 επτά (7) θέσεις ειδικό επιστημονικό προσωπικό στο Υπουργείο και 
 πέντε (5) θέσεις ειδικό επιστημονικό προσωπικό ανά Γενική Γραμματεία 
 δύο (2) θέσεις δημοσιογράφων

Βάσει  των  ανωτέρω στα πολιτικά  γραφεία  της  Υπουργού,  της  Αναπληρώτριας
Υπουργού και των Υφυπουργών την 07/07/2019 υπηρετούσαν συνολικά σαράντα
τρία (43) άτομα σε θέσεις μετακλητών, ειδικών συμβούλων-συνεργατών, ειδικού
επιστημονικού  προσωπικού,  δημοσιογράφων,  εκ  των  οποίων  οι  δύο  (2)  ήταν
δημόσιοι  υπάλληλοι  με  ανάθεση  καθηκόντων,  και  δεκαέξι  (16)  σε  θέσεις
αποσπασμένων υπαλλήλων ως εξής : 

Γραφείο Υπουργού, Ευτυχίας Αχτσιόγλου
 τέσσερις (4) μετακλητοί υπάλληλοι 
 δύο (2) ειδικοί σύμβουλοι
 ένας (1) ειδικός συνεργάτης
 οκτώ (8) αποσπασμένοι υπάλληλοι (3 το 2016, 6 το 2017, 5 το 2018 & 8 το
2019)

Γραφείο αναπληρώτριας Υπουργού, Θεανώς Φωτίου
 τέσσερις (4) μετακλητοί υπάλληλοι  
 ένας (1) ειδικός σύμβουλος 
 δύο (2) ειδικοί συνεργάτες 
 τέσσερις (4) αποσπασμένοι υπάλληλοι (3 το 2016, 0 το 2017, 3 το 2018 και 4 το

2019)

Γραφείο Υφυπουργού, Αναστασίου Πετρόπουλου
 τρεις  (3)  μετακλητοί  υπάλληλοι  εκ  των  οποίων  οι  δύο  (2)  ήταν  δημόσιοι
υπάλληλοι 

          με ανάθεση καθηκόντων
 ένας (1) ειδικός σύμβουλος
 τέσσερις (4) αποσπασμένοι υπάλληλοι  (2 το 2015, 3 το 2016, 4 το 2017, 5 το

2018 και 4 το 2019)

Γραφείο Υφυπουργού, Κωνσταντίνου Μπάρκα
 δύο (2) μετακλητοί υπάλληλοι
 δύο (2) ειδικοί συνεργάτες

Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό 
 έξι  (6)  στο  Υπουργείο  Εργασίας,  Κοινωνικής  Ασφάλισης  και  Κοινωνικής

Αλληλεγγύης 
 πέντε (5) στη Γενική Γραμματεία Διαχείρισης Κοινοτικών και Άλλων Πόρων 
 τέσσερις (4) στη Γενική Γραμματεία Κοινωνικής Αλληλεγγύης και 
 τέσσερις (4) στη Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων 

Δημοσιογράφοι
 δύο (2) δημοσιογράφοι  
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3. Στα γραφεία των Γενικών / Ειδικών Γραμματέων, σύμφωνα με τις διατάξεις της
παρ. 13 του άρθρου 55 του Π.Δ. 63/2005, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 25
του Ν. 4325/2015 και της παρ. 14 του ίδιου ως άρθρου, προβλέπονται : 

 μία (1) θέση ειδικού συμβούλου 
 μία (1) θέση ειδικού συνεργάτη
 δύο (2) θέσεις αποσπασμένων υπαλλήλων

Βάσει  των  ανωτέρω  στα  γραφεία  των  Γενικών  /  Ειδικών  Γραμματέων  την
07/07/2019  υπηρετούσαν  συνολικά  έντεκα  (11)  άτομα  σε  θέσεις  ειδικών
συμβούλων - συνεργατών και οκτώ (8) αποσπασμένοι υπάλληλοι ως εξής : 

Γραφείο Γενικού Γραμματέα
 ένας (1) σε θέση ειδικού συμβούλου  
 ένας (1) σε θέση ειδικού συνεργάτη  
 δύο (2) αποσπασμένοι υπάλληλοι (από το 2015 έως το 2019)

Γραφείο Γενικής Γραμματέως Κοινωνικών Ασφαλίσεων
 ένας (1) ειδικός συνεργάτης 
 δύο (2) αποσπασμένοι υπάλληλοι (1 το 2017, 1 το 2018, 2 το 2019) 

 
Γραφείο Γενικού Γραμματέα Κοινωνικής Αλληλεγγύης
 ένας (1) ειδικός συνεργάτης 
 ένας (1) ειδικός σύμβουλος
 δύο (2) αποσπασμένοι υπάλληλοι (1 το 2017, 2 το 2018 και 2 το 2019)

Γραφείο Γενικής Γραμματέως Διαχείρισης Κοινοτικών και Άλλων Πόρων
 ένας (1) ειδικός συνεργάτης 
 ένας (1) ειδικός σύμβουλος

Γραφείο Ειδικού Γραμματέα Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας 
 ένας (1) ειδικός συνεργάτης 
 ένας (1) ειδικός σύμβουλος
 ένας (1) αποσπασμένος υπάλληλος (2018 -2019)

Γραφείο Ειδικής Γραμματέως Κοινωνικής Ένταξης των Ρομά  
 ένας (1) ειδικός συνεργάτης 
 ένας (1) ειδικός σύμβουλος
 ένας (1) αποσπασμένος υπάλληλος (2017-2018)

4. Ως  άμισθοι  σύμβουλοι  σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  του  άρθρου  24  του  Ν.
4320/2015 υπηρέτησαν ανά έτος ως εξής : 

 Δύο (2) το 2017
 Τέσσερις (4) 2018 - 2019 

5. Τέλος  σας  γνωρίζουμε  ότι  την  31/12/2014  προβλέπονταν  οι  κατωτέρω
θέσεις :  

Στο πολιτικό γραφείο του Υπουργού 
σύμφωνα με το Π.Δ. 63/2005 (άρθρο 30 του ν. 1558/85) και τις ΠΥΣ 139/87
και 1/90, καθώς και με το άρθρο 67 του Ν. 1943/1991: 
 εννέα (9) μετακλητοί
 οκτώ (8) ειδικοί σύμβουλοι –συνεργάτες 
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 ειδικό  επιστημονικό  προσωπικό  (ν.  2190/93  άρθρο  33)  επτά  (7)  στο
Υπουργείο και πέντε (5) ανά Γενική Γραμματεία

     Βάσει των ανωτέρω την 31-12-2014 υπηρετούσαν : 
 οκτώ (8) μετακλητοί
 εφτά (7) ειδικοί σύμβουλοι –συνεργάτες 
 τέσσερις (4) ειδικό επιστημονικό για το Υπουργείο 
 ένας  (1)  ειδικό  επιστημονικό  προσωπικό  για  τη  Γενική  Γραμματεία

Διαχείρισης Κοινοτικών και Άλλων Πόρων 
 τέσσερις  (4)  ειδικό  επιστημονικό  προσωπικό  για  τη  Γενική  Γραμματεία

Πρόνοιας 
 ένας (1) δημοσιογράφος

Στο πολιτικό γραφείο Υφυπουργών
σύμφωνα με το Π.Δ. 63/2005 (άρθρο 30 του ν. 1558/85) και την ΠΥΣ 198/95 
 τέσσερις (4) μετακλητοί υπάλληλοι 
 τέσσερις (4) ειδικοί σύμβουλοι – ειδικοί συνεργάτες 

Βάσει των ανωτέρω την 31-12-2014 υπηρετούσαν : 

Στο πολιτικό γραφείο του Υφυπουργού, κ. Κεγκέρογλου
 τέσσερις (4) μετακλητοί
 τέσσερις (4) ειδικοί σύμβουλοι –συνεργάτες 

Στο πολιτικό γραφείο του Υφυπουργού, κ. Πλακιωτάκη
 τέσσερις (4) μετακλητοί
 τέσσερις (4) ειδικοί σύμβουλοι –συνεργάτες 

Στο πολιτικό γραφείο του Υφυπουργού, κ. Μπέζα
 τέσσερις (4) μετακλητοί
 τρεις (3) ειδικοί σύμβουλοι –συνεργάτες 

Στα γραφεία των Γενικών Γραμματέων
σύμφωνα με το Π.Δ.  63/2005 (άρθρο 30 του ν.  1558/85,  άρθρο 71 του ν.
1943/91), ένας (1) ειδικός σύμβουλος, ένας (1) ειδικός συνεργάτης

      Βάσει των ανωτέρω την 31-12-2014 υπηρετούσαν : 

Στο γραφείο της Γενικής Γραμματέως 
 ένας (1) ειδικός σύμβουλος
 ένας (1) ειδικός συνεργάτης

Στο γραφείο του Γενικού Γραμματέα Κοινωνικών Ασφαλίσεων 
 ένας (1) ειδικός σύμβουλος
 ένας (1) ειδικός συνεργάτης

Στο  γραφείο  της  Γενικής  Γραμματέως  Διαχείρισης  Κοινοτικών  και  Άλλων
Πόρων
 ένας (1) ειδικός σύμβουλος
 ένας (1) ειδικός συνεργάτης

Σελίδα 4 από 5
4



Στο  γραφείο  του  Ειδικού  Γραμματέα  του  Σώματος  Επιθεώρησης  Εργασίας
σύμφωνα με το Π.Δ. 63/2005 ένας (1) ειδικός σύμβουλος και ένας (1) ειδικός
συνεργάτης.

Την 31-12-2014 υπηρετούσαν ένας (1) ειδικός σύμβουλος και ένας (1) ειδικός
συνεργάτης.

Επίσης  όσον  αφορά  τα  οικονομικά  στοιχεία  ,  την  ετήσια   δαπάνη  των
μισθοδοτούμενων  όπως  περιγράφονται  παραπάνω  παραθέτουμε   τα  εξής
στοιχεία :

2015 :899.363,31 ευρώ

2016: 1.587.511,77 ευρώ 

2017: 2.079.626,26 ευρώ 

2018: 2.078.298,12 ευρώ

2019: 1.107.152,80 ευρώ , για την περίοδο  από 1.1.2019-30.6.2019

 
                                                             Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

                                                               Ι. ΒΡΟΥΤΣΗΣ
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