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Αθήνα,  17 Οκτωβρίου  2019 

Αρ.Πρωτ. ΤΚΕ/Φ2/ΟΙΚ:35744 

 

ΠΡΟΣ: 

Τη Βουλή των Ελλήνων 

Δ/νση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου 

Τμήμα Ερωτήσεων 

 

ΚΟΙΝ: 

1. Βουλευτή κ. Κώστα Μπάρκα 

2. Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων 

 

Σε απάντηση της υπ’ αριθμ. 1099/4-10-2019 Ερώτησης, που κατέθεσε στη Βουλή ο Βουλευτής 

του ΣΥΡΙΖΑ κ. Κώστας Μπάρκας, με θέμα: «Αδικαιολόγητη υποστελέχωση των Διευθύνσεων 

Εκπαίδευσης του Νομού Πρέβεζας», και  στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του Υπουργείου μας, 

σας πληροφορούμε τα εξής:  

Σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στο άρθρο 3 της ΠΥΣ 33/2006 (ΦΕΚ Α΄280/28-12-

2006), όπως ισχύει, προκειμένου το Υπουργείο μας να προωθήσει στην Επιτροπή του άρθρου 2 

παρ. 1 της εν λόγω ΠΥΣ, σχέδιο εγκριτικής απόφασης για προσλήψεις προσωπικού, απαιτείται η 

υποβολή σχετικού αιτήματος μέσω του εποπτεύοντος Υπουργού, καθώς και βεβαίωση του 

Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους για την ύπαρξη των απαιτούμενων πιστώσεων, στο πλαίσιο 

πάντα του προγραμματισμού των προσλήψεων του τρέχοντος και των επόμενων ετών και των 

δημοσιονομικών συνθηκών της χώρας.  

Στην Υπουργείο μας, δεν έχει υποβληθεί σχετικό αίτημα από τον αρμόδιο Υπουργό Παιδείας και 

Θρησκευμάτων για την κάλυψη των αναγκών των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης, προκειμένου, 

εφόσον εξετασθεί στο πλαίσιο των δημοσιονομικών  συνθηκών και του προγραμματισμού 

προσλήψεων, να προωθηθεί προς έγκριση από την Επιτροπή του άρθρου 2 της 

προαναφερόμενης ΠΥΣ.  

Όσον αφορά στο τρίτο και τέταρτο ερώτημα, σχετικά με τις εκκρεμείς μετατάξεις από 

προηγούμενους κύκλους κινητικότητας και την επανεκκίνηση της διαδικασίας στο πλαίσιο του 

Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας (ΕΣΚ), σας πληροφορούμε τα εξής:  

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 παρ. 1 του ν. 4440/2016, όπως ισχύει: «Η αξιολόγηση των 

υποψηφίων για κάλυψη θέσης με μετάταξη ή απόσπαση γίνεται από την υπηρεσία υποδοχής και 

συγκεκριμένα από τριμελές όργανο που αποτελείται…». 

 



Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, για την διαδικασία ολοκλήρωσης των εκκρεμών μετατάξεων 

από προηγούμενους κύκλους κινητικότητας αποκλειστικά αρμόδιες είναι οι υπηρεσίες υποδοχής. 

Το Υπουργείο μας, μετά την λήξη της ημερομηνίας υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων των 

υπάλληλων μέσω της πλατφόρμας για το Ε.Σ.Κ.,  δεν έχει καμία περαιτέρω αρμοδιότητα σε ό,τι 

αφορά τη διαδικασία ολοκλήρωσης των αποσπάσεων/μετατάξεων. 

 

Ειδικότερα, όσον αφορά στο τέταρτο ερώτημα, σας ενημερώνουμε ότι η εκκίνηση του πρώτου 

κύκλου Κινητικότητας έτους 2019 θα πραγματοποιηθεί κατόπιν της ανασυγκρότησης του αρμοδίου 

συλλογικού οργάνου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του αρ. 108 του ν. 4622/2019.  

Σε κάθε περίπτωση, στο πλαίσιο της ορθολογικής διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού, αλλά 

και της αποτελεσματικής άσκησης των προβλεπόμενων αρμοδιοτήτων που ασκούν οι διευθύνσεις 

Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης εν προκειμένω, θα πρέπει ενδεχομένως να 

επανεξεταστεί η οργανωτική διάρθρωση των Υπηρεσιών αυτών, προκειμένου στο πλαίσιο 

εύρυθμης λειτουργίας να ανταποκρίνονται στην εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος, αλλά και 

χωρίς να θίγονται τα δικαιώματα των υπηρετούντων υπαλλήλων στις Υπηρεσίες αυτές. 

Κατά τα λοιπά αρμόδιο να απαντήσει είναι το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων προς το 

οποίο επίσης απευθύνεται η ανωτέρω Ερώτηση.  

                 Ο  Υπουργός  

 

 

         Παναγιώτης Θεοδωρικάκος 

Eσωτερική Διανομή 

Γραφείο  Υπουργού 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

H Προϊσταμένη του Τμήματος Γραμματείας 

και Παροχής Πληροφοριών 

Του Υπουργείου Εσωτερικών 

Μαρίνα Χρύση 


		2019-10-17T14:07:36+0300




