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Βουλή των Ελλήνων
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3. Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & 

Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Θέμα: Κοινοβουλευτικός Έλεγχος
Σχετ.: Η υπ’ αριθμ. πρωτ. 3368/14-11-2018 Ερώτηση

Σε απάντηση της ανωτέρω Ερώτησης, που κατέθεσαν οι ως άνω αναφερόμενοι Βουλευτές, με 
θέμα «Να δοθούν άμεσα τα χρήματα στους Σχολικούς Φύλακες από τις περικοπές την περίοδο της 
διαθεσιμότητάς τους και της απόλυσής τους, καθώς επίσης και τα ένσημα για το διάστημα 2001-
2006», κατά λόγο αρμοδιότητας, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Με τις διατάξεις του άρθρου 18 του ν.4325/2015 επανασυστάθηκε η ειδικότητα καθώς και οι 
θέσεις των σχολικών φυλάκων, που είχαν καταργηθεί δυνάμει του άρθρου 80 του ν.4172/2013 και το 
εν λόγω προσωπικό επανήλθε στις θέσεις που κατείχε πριν τη θέση του σε καθεστώς 
διαθεσιμότητας, στο βαθμό και στο μισθολογικό κλιμάκιο που κατείχε κατά την ημερομηνία που 
τέθηκε σε διαθεσιμότητα.

Στο άρθρο 39 του ν.4369/2016, όπως ισχύει, προβλέπεται ότι, για όσους υπαλλήλους τέθηκαν σε 
καθεστώς διαθεσιμότητας, μεταξύ άλλων και με τις διατάξεις του ν.4172/2013, όπως είναι η 
περίπτωση των σχολικών φυλάκων, ο χρόνος της διαθεσιμότητας θεωρείται ως χρόνος πραγματικής 
υπηρεσίας και λαμβάνεται υπόψη για τη μισθολογική και βαθμολογική εξέλιξη.

Για θέματα μισθολογικού περιεχομένου και για ασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά ζητήματα των 
σχολικών φυλάκων για το χρονικό διάστημα που απασχολούνταν με συμβάσεις μίσθωσης έργου, 
αρμόδια να ενημερώσουν τη Βουλή των Ελλήνων είναι το Υπουργείο Οικονομικών (Γενικό 
Λογιστήριο του Κράτους), και το  Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης αντίστοιχα, στα οποία κοινοποιείται το παρόν.

Τέλος, ως προς τη χρηματοδότηση των πρωτοβάθμιων Ο.Τ.Α. της Χώρας από τους Κεντρικούς 
Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.), σας γνωρίζουμε ότι αυτή γίνεται βάσει των πιστώσεων που εγγράφονται 
κάθε έτος στον Κρατικό Προϋπολογισμό, ο οποίος ψηφίζεται από την Εθνική Αντιπροσωπία. Με 
κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών, η οποία εκδίδεται ύστερα από 
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πρόταση της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (Κ.Ε.Δ.Ε.), καθορίζεται το ύψος των πιστώσεων 
που προορίζονται για την κάλυψη επενδυτικών καθώς και λειτουργικών δαπανών τους.

Στο πλαίσιο αυτό, με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών αποδίδονται στους Δήμους της 
Χώρας μηνιαίως, έσοδα από τους ΚΑΠ, για την κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών 
τους.

Η περαιτέρω διαχείριση των πιστώσεων αυτών γίνεται κατόπιν σχετικών αποφάσεων των οικείων 
Δημοτικών Συμβουλίων υπό την εποπτεία του Κράτους, η οποία συνίσταται αποκλειστικά στον 
έλεγχο νομιμότητας των πράξεών τους και στον πειθαρχικό έλεγχο των αιρετών.
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