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ΘΕΜΑ : «Αποσπάσεις εκπαιδευτικών στην Υπηρεσία μας και διάθεση τους σε Γραφεία
Βουλευτών και Κομμάτων »

Αναφερόμενοι στην υποχρέωση δημοσίευσης των αποφάσεων απόσπασης υπαλλήλων
του δημοσίου και ευρύτερου δημόσιου τομέα στην Υπηρεσία μας με σκοπό τη διάθεση τους
σε γραφεία βουλευτών και Κομμάτων της Βουλής των Ελλήνων καθώς και Ελλήνων
βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, και προκειμένου να επιλυθούν τα προβλήματα,
τα οποία έχουν ανακύψει μετά τις απόψεις που δόθηκαν από το Γενικό Λογιστήριο του
Κράτους, διευκρινίζουμε τα εξής :
Η στελέχωση των γραφείων βουλευτών, κομμάτων και για την γραμματειακή υποστήριξη
του έργου τους, διενεργείται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν.1878/1990 (ΦΕΚ
33/Α), με τις οποίες κυρώθηκε η 19/8-2-1990 Π.Υ.Σ. (ΦΕΚ 16/Α), όπως ισχύουν, δια
αποφάσεων απόσπασης των υπαλλήλων του δημοσίου και ευρύτερου δημοσίου τομέα
στην Υπηρεσία μας και διάθεσης τους σε γραφεία βουλευτών και Κομμάτων της Βουλής των
Ελλήνων και Ελλήνων βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Καθ’ ύλην αρμόδιο
Υπουργείο για την ορθή εφαρμογή των οριζομένων στις σχετικές διατάξεις είναι το Υπουργείο
Διοικητικής Ανασυγκρότησης, και ως εκ τούτου οποιαδήποτε αμφισβήτηση ή αμφιβολία
ανακύπτει αναφορικά με αυτές ερμηνεύεται από το Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης.
Ήδη στο με αριθ. πρωτ. ΔΙΔΚ/Φ.44.1/15510/15-06-2017 έγγραφο της Υπηρεσίας μας γίνεται
σαφές ότι όσον αφορά στις αποφάσεις απόσπασης υπαλλήλων του δημοσίου και ευρύτερου
δημόσιου τομέα στο Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης με σκοπό τη διάθεση τους σε
γραφεία βουλευτών και Κομμάτων της Βουλής των Ελλήνων και Ελλήνων βουλευτών του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, δεν υπάρχει υποχρέωση δημοσιότητας. Πιο συγκεκριμένα στις
διατάξεις του άρθρου 7 παρ.6 εδάφιο ε΄ του ν. 3469/2006 (ΦΕΚ 131/Α) προβλέπεται ότι, στο
τεύχος Υ.Ο.Δ.Δ. δημοσιεύονται οι περιλήψεις διορισμού, αποδοχής παραίτησης, ανάκλησης
διορισμού και παύσης των ειδικών συμβούλων, των ειδικών συνεργατών και των
μετακλητών υπαλλήλων του Πολιτικού Γραφείου Πρωθυπουργού, της Γενικής Γραμματείας
της Κυβέρνησης και των Πολιτικών Γραφείων των Υπουργών και Υφυπουργών καθώς και των
αποσπάσεων και ανακλήσεων αποσπάσεων υπαλλήλων στα ανωτέρω Γραφεία και τα
γραφεία των γενικών γραμματέων υπουργείων, των γενικών γραμματέων προϊσταμένων
γενικών γραμματειών υπουργείων, των ειδικών γραμματέων προϊσταμένων ενιαίων

διοικητικών τομέων υπουργείων και στα μέλη της Βουλής και του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου.
Εκ των ανωτέρω συνάγεται ότι, καθώς ούτε στις διατάξεις που προβλέπουν τη δυνατότητα
στελέχωσης των γραφείων βουλευτών, Κομμάτων και Ευρωβουλευτών γίνεται ρητή αναφορά
περί υποχρέωσης δημοσιότητας των εν λόγω πράξεων ούτε από τις διατάξεις του
ν.3469/2006 περί δημοσιευτέας ύλης προκύπτει σχετική υποχρέωση, οι εν λόγω αποφάσεις
απόσπασης στο Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης, προκειμένου να ακολουθήσει η
διάθεση του προσωπικού αυτού σε γραφεία βουλευτών, Κομμάτων και Ευρωβουλευτών δεν
δημοσιεύονται. Εξάλλου, κατά συνεπή των ως άνω διατάξεων εφαρμογή από το Υπουργείο
Διοικητικής Ανασυγκρότησης, ουδέποτε και καμία από τις ανωτέρω αποφάσεις δεν έχει
δημοσιευθεί.
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