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Βουλή των Ελλήνων
Θέμα: Κοινοβουλευτικός Έλεγχος
Σχετ.: Η υπ’ αριθμ. πρωτ. 277/24-10-2019 Αναφορά

Σε απάντηση της ανωτέρω Αναφοράς, που κατέθεσαν οι ως άνω αναφερόμενοι Βουλευτές, 
σχετικά με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 135/20-10-2019 έγγραφο της Ομοσπονδίας Συλλόγων Υπαλλήλων 
Αιρετών Περιφερειών Ελλάδας (Ο.Σ.Υ.Α.Π.Ε.) για την υποστελέχωση των οικονομικών υπηρεσιών 
των Περιφερειών, κατά λόγο αρμοδιότητας, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Σύμφωνα με  τα στοιχεία του Μητρώου Ανθρώπινου Δυναμικού του Ελληνικού Δημοσίου 
(Μ.Α.Δ.Ε.Δ.) που αντλήθηκαν από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Εσωτερικών το 
Σεπτέμβριο 2019, το τακτικό ανθρώπινο δυναμικό που εντοπίστηκε σε κλάδους/ειδικότητες που 
εντάσσονται στην ευρύτερη κατηγορία των “Οικονομικών”  υπαλλήλων και  καταγράφονται με 
οργανικούς φορείς τις Περιφέρειες της Χώρας, ανέρχονται σε εννιακόσια (900). 

Τα στοιχεία παρατίθενται αναλυτικά ανά Περιφέρεια στον παρακάτω πίνακα:

Φορείς
Αριθμός ατόμων που εντάσσονται σε κλάδους /ειδικότητες 
της ευρύτερης κατηγορίας “Οικονομικών” Υπαλλήλων 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ 95

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 129

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 66

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 41

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 51

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 97

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 36

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 22

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 89

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 42

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 57

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 31

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 144
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Γενικό Άθροισμα 900

Αναφορικά με τη δυνατότητα ενίσχυσης των εν λόγω φορέων με τακτικούς υπαλλήλους, σας 
γνωρίζουμε ότι οι  Ο.Τ.Α. και τα νομικά τους πρόσωπα εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Ενιαίου 
Συστήματος Κινητικότητας (Ε.Σ.Κ) του ν.4440/2016 (Α΄ 224), μέσω του οποίου δύναται να αντληθεί 
το καταλληλότερο προσωπικό για την κάλυψη των κενών θέσεών του. Πέραν του Ενιαίου 
Συστήματος Κινητικότητας, οι νέες προσλήψεις του πάσης φύσεως τακτικού προσωπικού, 
διενεργούνται βάσει του ετήσιου στρατηγικού προγραμματισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
μέρους Γ, κεφαλαίου Α, άρθρου 51 του νόμου 4622/2019 (Α΄ 133), οι δε καταστάσεις με τα αιτήματα 
προσλήψεων για το επόμενο έτος, καταρτίζονται με βάση τον πολυετή προγραμματισμό του ν. 
4590/2019 (Α΄19). Σημειώνεται ότι ο ετήσιος προγραμματισμός προσλήψεων, ειδικά για το έτος 
2020, θα πραγματοποιηθεί  σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 51, 117, 119 και 120  του νόμου 
4622/2019, σε συνδυασμό με τα άρθρα 1 έως 7 του ν. 4590/2019.

Στο πλαίσιο των ανωτέρω, και κατόπιν των σχετικών εγκύκλιων που εκδόθηκαν σε εφαρμογή του 
ν.4590/2019, οι Περιφέρειες της Χώρας, προχώρησαν σε  4ετή προγραμματισμό προσλήψεων 
τακτικού προσωπικού για τα έτη 2020-2023, τον οποίο και απέστειλαν στο Υπουργείο Εσωτερικών. 
Στη βάση αυτού, αιτήθηκαν για το έτος 2020 συνολικά 1646 άτομα τακτικό προσωπικό, εκ των 
οποίων αυτά που εντοπίζονται σε κλάδους/ειδικότητες της ευρύτερης κατηγορίας των “Οικονομικών” 
υπαλλήλων, ανέρχονται σε εκατόν τέσσερα (104), η κάλυψη των οποίων προβλέφθηκε από τους 
ίδιους τους φορείς να πραγματοποιηθεί, για είκοσι έξι (26) άτομα με μετατάξεις, και για εβδομήντα 
οκτώ (78) άτομα με νέες προσλήψεις. 

Τα στοιχεία, αναλυτικά ανά Περιφέρεια, παρατίθενται στον πίνακα που ακολουθεί:

Φορείς

Εκτιμώμενες ανάγκες 
για μετάταξη 
έτους 2020

Εκτιμώμενες ανάγκες 
για πρόσληψη 
έτους 2020

Γενικό 
άθροισμα 
έτους 2020

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ 2 8 10

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 0 9 9

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 0 5 5

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 0 7 7

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 4 6 10

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 10 0 10

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 2 5 7

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 0 4 4

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 8 0 8

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 0 15 15

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 0 13 13

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 0 6 6

Γενικό Άθροισμα 26 78 104

Η Διεύθυνση Προσωπικού Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών, με το υπ’ αριθμ. 
πρωτ. 42712/04-06-2019 έγγραφο, απέστειλε ως όφειλε, το Σχέδιο Προγραμματισμού Προσλήψεων 
Τακτικού Προσωπικού ετών 2020-2023 για το σύνολο των φορέων Τοπικής Αυτοδιοίκησης, στον 
τέως Υπουργό Διοικητικής Ανασυγκρότησης, κοινοποιώντας στην κατά λόγο αρμόδια Διεύθυνση  
Προγραμματισμού και Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού, για τις περαιτέρω ενέργειες του τέως 
Υπουργείου, ενόψει του ετήσιου προγραμματισμού προσλήψεων για το 2020.

Σημειώνεται, ότι η Διεύθυνση Προσωπικού Τοπικής Αυτοδιοίκησης,  με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 
76784/31-10-2019 έγγραφό της  με θέμα «Προεργασία ενόψει υποβολής των αιτημάτων 
προγραμματισμού προσλήψεων έτους 2020 από τους φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης», κάλεσε τις 
Περιφέρειες της Χώρας, να ξεκινήσουν την προετοιμασία τους για τον προγραμματισμό προσλήψεων 
έτους 2020. Επί του εν λόγω εγγράφου, επίκειται η έκδοση εγκυκλίου, για την έναρξη των σχετικών 
διαδικασιών (καταχώρηση και υποβολή προγραμματισμού στην ηλεκτρονική εφαρμογή που 
δημιουργήθηκε για το σκοπό αυτό). 
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Επιπρόσθετα, το Υπουργείο Εσωτερικών, προς υποβοήθηση του έργου των οικονομικών 
υπηρεσιών των Ο.Τ.Α. Α΄ και Β΄ βαθμού, βρίσκεται στο στάδιο επεξεργασίας σχεδίου οδηγού με τα 
δικαιολογητικά και τις κρατήσεις των χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής. Επίσης,  κατόπιν σχετικών 
νομοθετικών διατάξεων, που προώθησε το συνερωτώμενο Υπουργείο Οικονομικών, επήλθε η 
κατάργηση του προληπτικού ελέγχου των δαπανών των Ο.Τ.Α..

Αναφορικά τέλος με το αίτημα σχετικά με τη χρήση τεχνολογικών εργαλείων (κατάλληλη 
ηλεκτρονική πλατφόρμα, ψηφιοποίηση, κλπ) και μέσων που μειώνουν τη γραφειοκρατία και τη 
σπατάλη ανθρωπίνων πόρων, σας ενημερώνουμε ότι το Τμήμα Πληροφοριακών Συστημάτων 
Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και Ο.Τ.Α. της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του 
Υπουργείου Εσωτερικών, έχει ήδη εκκινήσει μια προσπάθεια αναβάθμισης, εξορθολογισμού και 
ομογενοποίησης των Πληροφοριακών Συστημάτων των Ο.Τ.Α. και των Αποκεντρωμένων 
Διοικήσεων.

Πρωταρχικό στάδιο της προσπάθειας αυτής, αποτελεί η λεπτομερής καταγραφή των 
πληροφοριακών συστημάτων που κατέχουν και χρησιμοποιούν σήμερα οι Ο.Τ.Α. και οι 
Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, του είδους των πληροφοριών που τηρούνται σε αυτά και των 
παρεχόμενων υπηρεσιών. Χρησιμοποιώντας τη μεθοδολογία μελέτης περίπτωσης (case study), έχει 
πραγματοποιηθεί καταγραφή των Πληροφοριακών Συστημάτων του Δήμου Καλαμάτας, 
αναδεικνύοντας με τον τρόπο αυτό τα πεδία που θα χρειαστεί να καταγραφούν, το βαθμό 
λεπτομέρειας της καταγραφής, την κατηγοριοποίηση της πληροφορίας και άλλων παραμέτρων, με 
στόχο τη γενίκευση της καταγραφής και στους υπόλοιπους φορείς σε εύλογο χρονικό διάστημα. 

Στο πλαίσιο εφαρμογής της γενίκευσης, αποφασίστηκε και έχει ήδη δρομολογηθεί η δημιουργία 
πληροφοριακού συστήματος του Υπουργείου Εσωτερικών, που θα διευκολύνει την αποκεντρωμένη 
εξόρυξη της απαιτούμενης πληροφορίας με δομημένο τρόπο, καθώς και τη συστηματική αξιοποίησή 
της. Απώτερος στόχος είναι η κατάρτιση ενιαίας στρατηγικής και η δημοπράτηση έργων για την 
κάλυψη νέων αναγκών, υπό το πρίσμα της βέλτιστης αξιοποίησης των οικονομικών πόρων που 
παρέχονται στην τοπική αυτοδιοίκηση.

Κατά τα λοιπά, σας γνωρίζουμε ότι αρμόδιο να ενημερώσει τη Βουλή των Ελλήνων είναι το 
συνερωτώμενο Υπουργείο.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ
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