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Αθήνα,   10  Ιουνίου  2020 

Αρ.Πρωτ. ΤΚΕ/Φ3/11777 

 

ΠΡΟΣ: 

Τη Βουλή των Ελλήνων 

Δ/νση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου 

Τμήμα Ερωτήσεων 

 

ΚΟΙΝ: 

1. Βουλευτή κ. Κυριάκο Βελόπουλο 

2. Βουλευτή κ. Απόστολο Αβδελά 

3. Υπουργείο Οικονομικών 

 

 

 

 

Σε απάντηση της υπ’ αριθμ. 6964_325/1-6-2020 Ερώτησης και Αίτησης Κατάθεσης 

Εγγράφων, που κατέθεσαν στη Βουλή οι Βουλευτές της «Ελληνικής Λύσης» κ.κ. Κυριάκος 

Βελόπουλος και Απόστολος Αβδελάς, με θέμα: «Διαφοροποιείται το Μισθολόγιο του 

Δημόσιου Τομέα, λόγω κορωνοϊού», και στο πλαίσιο αρμοδιοτήτων του Υπουργείου μας, 

σας γνωρίζουμε τα εξής:  

Με τις διατάξεις του άρθρου 77 του ν.4674/2020 που δημοσιεύθηκε στις 11 Μαρτίου 2020 

συστάθηκε Επιτροπή Θεμάτων Ανθρώπινου Δυναμικού Δημοσίου Τομέα.  

 

Πρόκειται για ένα πάγιο συλλογικό όργανο γνωμοδοτικού χαρακτήρα, το οποίο, σύμφωνα και 

με την αιτιολογική έκθεση του νόμου, έχει ως στόχο την επίτευξη καλύτερου συντονισμού, 

παρακολούθησης και ελέγχου των πολιτικών που αφορούν στο ανθρώπινο δυναμικό 

προκειμένου, έτσι, να καταστούν συνεκτικότερες και να περιοριστούν φαινόμενα 

μεμονωμένων και αποσπασματικών πρωτοβουλιών. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή εμπλέκεται 

σε θέματα πολυετούς και ετήσιου προγραμματισμού προσλήψεων, είτε τακτικού 

προσωπικού είτε έκτακτου, σε θέματα κινητικότητας αλλά και, εν γένει, στελέχωσης των 

δημοσίων υπηρεσιών, καθώς και σε θέματα μισθολογίου, με την υποβολή προτάσεων και 

εισηγήσεων προς τους αρμόδιους Υπουργούς. 

Κατά συνέπεια, η συγκρότηση σε σώμα του ήδη προβλεπόμενου στις σχετικές 

προαναφερόμενες διατάξεις πάγιου συλλογικού οργάνου δεν θα μπορούσε εκ προοιμίου να 

τελεί σε αιτιώδη σύνδεσμο με την εισήγηση για περικοπές στο μισθολόγιο των δημόσιων 

υπαλλήλων. Επιπλέον, η συγκρότηση της εν λόγω Επιτροπής προβλέπει τη συμμετοχή ex 

officio των στελεχών εκείνων της Διοίκησης που είναι καθ’ ύλην αρμόδια για τα θέματα που 

εντάσσονται στο έργο της συγκεκριμένης Επιτροπής προκειμένου να διασφαλίζεται η 



αντικειμενικότητα, η τεχνοκρατική αντίληψη αλλά και η πληρότητα στις εισηγήσεις της καθώς 

η μισθολογική πολιτική προσδιορίζει και τελεί σε άμεση συνάρτηση με την απασχόληση-

εξέλιξη και πορεία του ανθρώπινου δυναμικού του δημόσιου τομέα. 

Σε κάθε περίπτωση, οι εισηγήσεις-προτάσεις ενός συλλογικού οργάνου δεν δεσμεύουν ούτε 

τα έχοντα τη νομοθετική πρωτοβουλία όργανα ούτε βέβαια τη νομοθετική εξουσία. 

Υπενθυμίζεται ότι ο ν.4674/2020 κατατέθηκε στη Βουλή στις 21.2.2020 και ψηφίστηκε από 

την Ολομέλεια στις 5.3.2020 ήτοι προ της πανδημίας του κορωνοϊού. Η εν λόγω Επιτροπή 

δεν έχει έως σήμερα συνεδριάσει οπότε και δεν υπάρχουν πρακτικά προς κατάθεση. Η 

πρώτη προγραμματισμένη συνεδρίαση είναι στις 11.6.2020. 

                  Ο  Υπουργός  

 

 

 

         Παναγιώτης Θεοδωρικάκος 

 

 

Eσωτερική Διανομή 

Γραφείο  Υπουργού ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

H Προϊσταμένη του Τμήματος 
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Του Υπουργείου Εσωτερικών 
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