
Απόσπαση υπαλλήλου ΟΤΑ σε γραφείο βουλευτή 

 

 

Ερώτηση 

 

Είμαι μόνιμος υπάλληλος Λιμενικού Ταμείου Ο.Τ.Α. Δεν κατέχω θέση 

προϊσταμένου, ούτε είμαι ο μοναδικός υπάλληλος στον κλάδο μου. Παρ’ όλα 

αυτά μου είπαν ότι για να αποσπαστώ σε γραφείο βουλευτή πρέπει να 

πληρείται ακόμα μια προϋπόθεση, ήτοι «να αποτελώ το 4% των υπαλλήλων της 

υπηρεσίας μου», κάτι που στην περίπτωσή μου δεν ισχύει. Ο πρόεδρος του 

Ταμείου έστειλε επιστολή προς τον Υπουργό στην οποία αναφέρει ότι η 

υπηρεσία μου δίνει έγκριση για την απόσπασή μου, όμως και πάλι δεν 

καταφέραμε τίποτα.  

Ποιο είναι το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο που διέπει τις αποσπάσεις σε γραφεία 

βουλευτών; Πώς θα μπορέσει να γίνει αυτή η απόσπαση; 

 

Απάντηση 

 

Σύμφωνα με τις προβλέψεις των παραγράφων 1 και 2 της Π.Υ.Σ. 19/8-

2-1990, που κυρώθηκε με το άρθρο 6 του ν. 1878/1990 και έχει ισχύ νόμου 

από τότε που εκδόθηκε, του άρθρου 32 παρ. 2 και 4 του ν. 2190/1994 καθώς 

και του άρθρου 14 παρ. 2 του ν. 2266/1994, υπάλληλοι του Δημοσίου, των 

νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, των Οργανισμών Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης και των λοιπών φορέων που υπάγονται στην παράγραφο 1 του 

άρθρου 14 του ν. 2190/1994 μπορούν, με απόφαση του Υπουργού 

Εσωτερικών, να αποσπώνται στο Υπουργείο Εσωτερικών και να διατίθενται στα 

γραφεία των βουλευτών, των Ελλήνων βουλευτών του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου καθώς και στο γραφείο του Έλληνα επιτρόπου της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης για την ενίσχυση της γραμματειακής υποστήριξης του έργου τους. 



Εξαιρούνται ωστόσο από την ως άνω δυνατότητα όσοι κατέχουν θέση 

προϊσταμένου διεύθυνσης, τμήματος ή αυτοτελούς γραφείου καθώς και εκείνοι 

οι υπάλληλοι που είναι μοναδικοί στον κλάδο και την ειδικότητά τους. Κατά το 

άρθρο 24 του ν.3051/2002, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 23 

Ν.3649/2008, ο αριθμός των υπαλλήλων που διατίθενται σε κάθε βουλευτή δεν 

επιτρέπεται να υπερβαίνει τους τέσσερεις [4].  

Περαιτέρω, σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 2 του ν. 1878/1990, όπως 

τροποποιήθηκε από την παρ. 8 του άρθρου 35 του ν. 3274/2004, «από κάθε 

φορέα του δημόσιου τομέα (υπουργείο, ν.π.δ.δ., ν.π.ι.δ.) δεν επιτρέπεται διάθεση 

αριθμού μεγαλύτερου του τέσσερα τοις εκατό (4%), υπολογιζόμενου επί του συνόλου 

των υπηρετούντων τακτικών υπαλλήλων ή με σχέση εργασίας ιδιωτικού δκαίου αορίστου 

χρόνου που υπάγονται στην ίδια υπηρεσία διοικητικού ή προσωπικού». Με την 

πρόβλεψη αυτή ο νομοθέτης προσδιόρισε τον αριθμό των υπαλλήλων κάθε 

φορέα του δημοσίου τομέα που επιτρέπεται να αποσπαστεί σε γραφείο 

Βουλευτή ή Ευρωβουλευτή (όχι μεγαλύτερο του 4% των υπηρετούντων), με 

σκοπό να διασφαλίζεται η εύρυθμη λειτουργία κάθε φορέα και μετά τη 

διενέργεια των εν λόγω αποσπάσεων. Επομένως, εφόσον συντρέχουν οι 

ανωτέρω προϋποθέσεις, είναι δυνατή η απόσπασή σας σε γραφείο Βουλευτή.   


