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ΠΡΟΣ: 

Τη Βουλή των Ελλήνων 

Δ/νση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου 

Τμήμα Ερωτήσεων  

 

ΚΟΙΝ: 

1. Βουλευτή κ. Σοφία-Χάιδω Ασημακοπούλου 

2. Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων 

 

  
 

Επί της με αριθ. 4352_1-4-2022 Ερώτησης που κατέθεσε στη Βουλή η βουλευτής 

κ. Σοφία-Χάιδω Ασημακοπούλου της κοινοβουλευτικής ομάδας της Ελληνικής Λύσης, με 

θέμα «Τι συμβαίνει με τους πίνακες της Ειδικής Αγωγής», σας γνωρίζουμε, στο πλαίσιο 

των αρμοδιοτήτων μας, τα ακόλουθα:   

Το Υπουργείο μας είναι αρμόδιο για την έγκριση της κίνησης των διαδικασιών  

πλήρωσης θέσεων τακτικού προσωπικού σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 51 του 

Ν.4622/2019 και πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 

ορισμένου χρόνου και σύμβασης  μίσθωσης έργου,  σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 

25 του ν.4829/2021, περί ετήσιου προγραμματισμού προσλήψεων. 

Σχετικά με το ερώτημα που τίθεται περί του χρονοδιαγράμματος έκδοσης της 

προκήρυξης του ΑΣΕΠ στην Ειδική Αγωγή και της διαδικασίας κατάρτισης νέων πινάκων 

κατάταξης στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση, σας ενημερώνουμε ότι η έκδοση της 

εκάστοτε προκήρυξης, η κατάρτιση των πινάκων κ.λπ., διενεργείται από το ΑΣΕΠ και δεν 

εμπίπτει στις αρμοδιότητες του Υπουργείου Εσωτερικών.  

Σύμφωνα δε, με τις διατάξεις του άρθρου 3 του ν. 4765/2021(ΦΕΚ 6/Α΄/2021), 

προβλέπεται μεταξύ άλλων ότι, το Α.Σ.Ε.Π. λειτουργεί ως Ανεξάρτητη Αρχή, κατά το 

άρθρο 101Α και την παρ. 7 του άρθρου 103 του Συντάγματος, απολαύει λειτουργικής 

ανεξαρτησίας και δεν υπόκειται σε εποπτεία και οποιονδήποτε έλεγχο νομιμότητας ή 



σκοπιμότητας από κυβερνητικά όργανα ή άλλες διοικητικές αρχές, υπόκειται δε σε 

κοινοβουλευτικό έλεγχο σύμφωνα με τα άρθρα 14, 43Α και 138Α του Κανονισμού της 

Βουλής.  

Η Ερώτηση τέθηκε υπόψη του ΑΣΕΠ το οποίο απάντησε με το έγγραφό του 

8451/2022//01/2022/20-04-2022 το οποίο επισυνάπτεται. 

    Περαιτέρω, αρμόδιο να απαντήσει είναι το συνερωτώμενο Υπουργείο Παιδείας και 

Θρησκευμάτων.  

 

 

                                                                                         Ο  Υπουργός 
             

                                                   Μαυρουδής Βορίδης  

 

Eσωτερική Διανομή:  

- Γραφείο   Υπουργού 
 
Συνημμένο: 
-το έγγραφο του ΑΣΕΠ με αρ. πρωτ. 
8451/2022//01/2022/20-04-2022 
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