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Αθήνα, 13 Ιανουαρίου 2020
Αρ.Πρωτ. ΤΚΕ/Φ2/2007
ΠΡΟΣ:
Τη Βουλή των Ελλήνων
Δ/νση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
Τμήμα Ερωτήσεων
ΚΟΙΝ:
1. ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
2. Υπουργείο Οικονομικών
2. Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων

Σε απάντηση της υπ’ αριθμ. 2818/23.12.2019 Ερώτησης, που κατέθεσαν στη Βουλή οι
Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ κ.κ. Χρήστος Γιαννούλης κ.ά (βλ. ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ), με θέμα:
«Καθυστέρηση ολοκλήρωσης της διαδικασίας μετατάξεων 103 εργαζομένων στην
Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης σε φορείς του δημόσιου τομέα», και στο πλαίσιο των
αρμοδιοτήτων του Υπουργείου μας, σας πληροφορούμε τα εξής:
Με τις διατάξεις του άρθρου 23 του Ν.4587/2018 (Α΄ 218) προβλέπεται ότι οι υπάλληλοι που
υπηρετούν με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου στην Ανώνυμη Εταιρεία με
την επωνυμία «Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης Α.Ε.» δύνανται να μεταφέρονται σε φορείς της
παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 2190/1994 (Α` 28), με αίτησή τους που υποβάλλεται στο
Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης εντός αποκλειστικής προθεσμίας ενός (1) μήνα από τη
δημοσίευση της κοινής υπουργικής απόφασης της παραγράφου 3 στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Η προβλεπόμενη στην παρ. 3 του άρ. 23 του ν. 4587/2018 Κοινή Υπουργική Απόφαση με
θέμα «Καθορισμός διαδικασίας μεταφοράς του προσωπικού του άρ.23 του ν.4587/2018
(Α΄218)», με συνημμένο το Παράρτημα αυτής με τις θέσεις /ανάγκες των φορέων υποδοχής
για τη μεταφορά του εν λόγω προσωπικού, σύμφωνα με τα σχετικά αιτήματα που
εστάλησαν, δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1939/Β/29.5.2019 (με ΑΔΑ: 9ΟΘ5465ΧΘΨ-ΛΩΣ) , ως
εκ τούτου η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων έληξε την 1η Ιουλίου 2019.
Το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης στις 27.6.2019 διαβίβασε στην Υπηρεσία μας
συνολικά εκατόν τέσσερις (104) αιτήσεις (με τα συνημμένα σε αυτές δικαιολογητικά) των
ενδιαφερομένων υπαλλήλων και η Υπηρεσία μας αφού αντιστοίχισε τα
υποψηφίων

προς

τις

θέσεις

επιλογής

προσόντα

των

τους, ανήρτησε στις 4.7.2019 στην ιστοσελίδα

της Υπηρεσίας μας τον Οριστικό Πίνακα διάθεσης για εκατόν έναν (101) υπαλλήλους. Για
έναν (1) υπάλληλο υπεβλήθη συμπληρωματική αίτηση για μεταφορά του στην ΥΕ κατηγορία
καθώς αν και κατέχει τυπικό προσόν δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης δεν κατέχει τα

απαιτούμενα λοιπά τυπικά προσόντα και ως εκ τούτου δεν καταλάμβανε καμία θέση
επιλογής του, λόγος για τον οποίο και δεν συμπεριλαμβάνεται στον ως άνω πίνακα. Για την
περίπτωση δύο (2) υπαλλήλων δεν πληρούται το τυπικό προσόν της ΥΕ κατηγορίας και
συνεπώς δεν περιλαμβάνονται στον εν λόγω Πίνακα, καθώς δεν δύναται να μεταφερθούν
βάσει των ισχυουσών διατάξεων και ένας (1) υπάλληλος απεβίωσε. Επομένως η διαδικασία
αφορά συνολικά σε εκατόν ένα (101) υπαλλήλους, συμπεριλαμβανομένου και του ανωτέρω
υπαλλήλου που τελικώς θα μεταφερθεί σε κατώτερη κατηγορία για την οποία έχει τα τυπικά
προσόντα.
Σύμφωνα με το εν λόγω θεσμικό πλαίσιο, η διαδικασία της μεταφοράς ολοκληρώνεται με την
έκδοση κοινής απόφασης των Υπουργών (τέως) Διοικητικής Ανασυγκρότησης (νυν
Εσωτερικών), (τέως) Οικονομίας και Ανάπτυξης (νυν Ανάπτυξης και Επενδύσεων),
Οικονομικών και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού του φορέα, στον οποίο θα
μεταφερθεί ο υπάλληλος, σύμφωνα με τον ως άνω Πίνακα.
Βάσει όλων των ανωτέρω, η Υπηρεσία μας έχει καταρτίσει και υπογράψει αρμοδίως τα
σχέδια των ΚΥΑ μεταφοράς των υπαλλήλων και ειδικότερα:

ΦΟΡΕΑΣ
ΥΠΟΔΟΧΗΣ
ΥΠ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
(Τομέας
Μακεδονίας Θράκης)

ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ
προς
Α΄ΥΠΟΓΡΑΦΗ από Υπουργό ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ / περαιτέρω
μεταφορά
πορεία

1

ΥΠ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
(ΔΗΜΟΙ)

10

ΥΠ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
(Αποκεντρωμένες
Διοικήσεις)

3

ΥΠ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
(ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ)
ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
(ΑΕΙ)
ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
(ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ
Δ/ΝΣΕΙΣ)
ΥΠ. ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
(ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ)

28

16

6
10

ΝΑΙ
και
περαιτέρω
διαβίβαση
14.11.2019
–
ΔΙΔΑΔ/Φ.ΕΒΖ/7/ΟΙΚ.39207/12.11.2019 στο ΥΠΕΣ- Τομέα
Μακεδονίας Θράκης για πιστώσεις.
ΝΑΙ
και
περαιτέρω
διαβίβαση
14.11.2019
–
ΔΙΔΑΔ/Φ.ΕΒΖ/5/ΟΙΚ.39210/12.11.2019
στη
Διεύθυνση
Προσωπικού Τοπικής Αυτοδιοίκησης για πιστώσεις, η οποία
αρμοδίως έχει προβεί στη σχετική αλληλογραφία με τους ΟΤΑ –
φορείς υποδοχής
ΝΑΙ
και
περαιτέρω
διαβίβαση
14.11.2019
–
ΔΙΔΑΔ/Φ.ΕΒΖ/4/ΟΙΚ.39209/12.11.2019 - στην αρμόδια οργανική
μονάδα του ΥΠΕΣ για τις αποκεντρωμένες διοικήσεις, η οποία
αρμοδίως έχει προβεί στη σχετική αλληλογραφία με τις Α.Δ.φορείς υποδοχής για την βεβαίωση των πιστώσεων.
ΝΑΙ
και
περαιτέρω
διαβίβαση
14.11.2019
–
ΔΙΔΑΔ/Φ.ΕΒΖ/6/ΟΙΚ.39208/12.11.2019 - στην αρμόδια οργανική
μονάδα του ΥΠΕΣ για τις Περιφέρειες, η οποία αρμοδίως έχει
προβεί στη σχετική αλληλογραφία με τις Περιφέρειες- φορείς
υποδοχής για την βεβαίωση των πιστώσεων.
ΝΑΙ
και
περαιτέρω
διαβίβαση
στις
25.11.2019
ΔΙΔΑΔ/Φ.ΕΒΖ/8/40467/22.11.2019- στην αρμόδια οργανική
μονάδα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων για
βεβαίωση πιστώσεων και συνυπογραφή
ΝΑΙ
και
περαιτέρω
διαβίβαση
25.11.2019
ΔΙΔΑΔ/Φ.ΕΒΖ/9/40469/22.11.2019 - στην αρμόδια οργανική
μονάδα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων για
βεβαίωση πιστώσεων και συνυπογραφή
ΝΑΙ
και
περαιτέρω
διαβίβαση
26.11.
2019ΔΙΔΑΔ/Φ.ΕΒΖ/13/37583/22.11.2019 στην αρμόδια οργανική

ΦΟΡΕΑΣ
ΥΠΟΔΟΧΗΣ

ΥΠ. ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΥΠ. ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΥΠΕΘΑ

ΑΑΔΕ

ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ
προς
Α΄ΥΠΟΓΡΑΦΗ από Υπουργό ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ / περαιτέρω
μεταφορά
πορεία
μονάδα του Υπουργείου Δικαιοσύνης για βεβαίωση πιστώσεων
και συνυπογραφή
ΝΑΙ
και
περαιτέρω
διαβίβαση
25.11.2019ΔΙΔΑΔ/Φ.ΕΒΖ/12/40471/22.11.2019 στην αρμόδια οργανική
μονάδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για
7
βεβαίωση πιστώσεων και συνυπογραφή
ΝΑΙ
και
περαιτέρω
διαβίβαση
25.11-2019ΔΙΔΑΔ/Φ.ΕΒΖ/11/40470/22.11.2019- στην αρμόδια οργανική
μονάδα του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής για
8
βεβαίωση πιστώσεων και συνυπογραφή
ΝΑΙ και περαιτέρω διαβίβαση 26.11.2019- ΔΙΔΑΔ/Φ.ΕΒΖ/10
/οικ. 40514/22.11.2019- στην αρμόδια οργανική μονάδα του
Υπουργείου Εθνικής Άμυνας για βεβαίωση πιστώσεων και
5
συνυπογραφή
Έχουν σταλεί 25.10.2019 και 30.10.2019 οι αιτήσεις των
ενδιαφερομένων για γνωμοδότηση του αρμοδίου υπηρεσιακού
συμβουλίου της ΑΑΔΕ σύμφωνα με τα οριζόμενα στις σχετικές
διατάξεις του αρ. 25 του ν. 4389/2016.(σχετικά τα αρ. πρωτ.
ΔΙΔΑΔ/Φ.ΕΒΖ/2/οικ.37018/23.10.2019
και
ΔΙΔΑΔ/
7
Φ.ΕΒΖ/3/34363/23.10.2019

Βάσει των ανωτέρω, η διαδικασία μεταφοράς του προσωπικού της ΕΒΖ Α.Ε. είναι σε εξέλιξη
και έχουν πραγματοποιηθεί από πλευράς του Υπουργείου μας όλες οι προβλεπόμενες κατά
νόμο ενέργειες για την ολοκλήρωση της διαδικασίας μεταφοράς.
Ο Υπουργός
Παναγιώτης Θεοδωρικάκος
Eσωτερική Διανομή
Γραφείο Υπουργού
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
1. Γιαννούλης Χρήστος
2. Αβραμάκης Ελευθέριος
3. Αλεξιάδης Τρύφων
4. Αναγνωστοπούλου Αθανασία (Σία)
5. Αυγέρη Θεοδώρα (Δώρα)
6. Βαρδάκης Σωκράτης
7. Βερναρδάκης Χριστόφορος
8. Γκαρά Αναστασία (Νατάσα)
9. Γκιόλας Ιωάννης
10.Ελευθεριάδου Σουλτάνα

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
H Προϊσταμένη του Τμήματος
Γραμματείας και Παροχής
Πληροφοριών
Του Υπουργείου Εσωτερικών
Μαρίνα Χρύση

11.Ζεϊμπέκ Χουσεΐν
12.Καρασαρλίδου Ευφροσύνη (Φρόσω)
13.Λάππας Σπυρίδων
14.Μάλαμα Κυριακή
15.Μεϊκόπουλος Αλέξανδρος
16.Μουζάλας Ιωάννης
17.Νοτοπούλου Αικατερίνη
18.Παπαδόπουλος Αθανάσιος (Σάκης)
19.Παππάς Νικόλαος
20.Πούλου Παναγιού (Γιώτα)
21.Σκουρολιάκος Παναγιώτης (Πάνος)
22.Σκούφα Ελισσάβετ (Μπέττυ)
23.Τζάκρη Θεοδώρα
24.Φάμελος Σωκράτης
25. Χαρίτου Δημήτριος (Τάκης)
26. Χατζηγιαννάκης Μιλτιάδης

