ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ
ΣΤΟ Ι΄ ΤΜΗΜΑ
ΠΡΑΞΗ 168/2018
Αποτελούμενο από την Πρόεδρο του Κλιμακίου, Μαρία Αθανασοπούλου, Σύμβουλο,
την Πάρεδρο Γεωργία Κάνδυλα και την Εισηγητή Βασιλεία Χαραλάμπους.
Συνεδρίασε στην αίθουσα διασκέψεων του Καταστήματός του, που βρίσκεται στην
Αθήνα, στις 19 Ιουνίου 2018, με την παρουσία της Γραμματέως του Πελαγίας
Κρητικού.
Για να αποφανθεί, ύστερα από διαφωνία που ανέκυψε μεταξύ της Επιτρόπου του
Ελεγκτικού Συνεδρίου στο Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης και της Ενιαίας
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.), εάν πρέπει να θεωρηθεί
το 206, οικονομικού έτους 2018, χρηματικό ένταλμα πληρωμής της εν λόγω
Ανεξάρτητης Αρχής.
Άκουσε την εισήγηση της Εισηγητού Βασιλείας Χαραλάμπους. Και
Αφού μελέτησε τα στοιχεία του φακέλου
Σκέφθηκε κατά το Νόμο
Ι. Η Επίτροπος του Ελεγκτικού Συνεδρίου στο Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης
αρνήθηκε, με την 3/31.5.2018 πράξη επιστροφής, τη θεώρηση του 206, οικονομικού
έτους 2018, χρηματικού εντάλματος πληρωμής της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής
Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.), ποσού 3.175,98 ευρώ, που αφορά στην
καταβολή αποδοχών, μηνός Ιουλίου του έτους 2018, στην ΧΧΧ, μόνιμη υπάλληλο της
ως άνω Αρχής, μετά από μετάταξή της από τη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας του
Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης στην Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ., σε κενή οργανική θέση
ειδικού επιστημονικού προσωπικού, ειδικότητας Χημικών. Ως αιτιολογία της άρνησης
θεώρησης, η Επίτροπος προέβαλε ότι δεν είναι νόμιμη η μετάταξη της ως άνω
υπαλλήλου, καθόσον οι θέσεις ειδικού επιστημονικού προσωπικού, σύμφωνα με το
Σύνταγμα (άρθρο 103), καλύπτονται από υπαλλήλους με σχέση εργασίας ιδιωτικού
δικαίου αορίστου χρόνου και όχι από μονίμους υπαλλήλους. Ακολούθως, η ανωτέρω
Αρχή επανυπέβαλε το ελεγχόμενο χρηματικό ένταλμα πληρωμής, με το 2975/4.6.2018
έγγραφό της, στο οποίο επισυνάπτεται το 2974/4.6.2018 έγγραφο του Προέδρου της,
υποστηρίζοντας τη νομιμότητα της εντελλόμενης δαπάνης. Η Επίτροπος, όμως,
ενέμεινε στην άρνηση θεώρησης, με αποτέλεσμα να ανακύψει διαφωνία, για την άρση
της οποίας νομίμως απευθύνεται, με την από 5.6.2018 έκθεσή της, στο Κλιμάκιο
τούτο.

ΙΙ. Α. Στο άρθρο 103 του Συντάγματος, ορίζονται τα εξής: «1. Οι δημόσιοι υπάλληλοι
είναι εκτελεστές της θέλησης του Κράτους και υπηρετούν το Λαό. Οφείλουν πίστη
στο Σύνταγμα και αφοσίωση στην Πατρίδα. Τα προσόντα και ο τρόπος του διορισμού
τους ορίζονται από το νόμο. 2. Κανένας δεν μπορεί να διοριστεί υπάλληλος σε
οργανική θέση που δεν είναι νομοθετημένη. Εξαιρέσεις μπορεί να προβλέπονται από
ειδικό νόμο, για να καλυφθούν απρόβλεπτες και επείγουσες ανάγκες με προσωπικό
που προσλαμβάνεται για ορισμένη χρονική περίοδο με σχέση ιδιωτικού δικαίου. 3.
Οργανικές θέσεις ειδικού επιστημονικού καθώς και τεχνικού ή βοηθητικού
προσωπικού μπορούν να πληρούνται με προσωπικό που προσλαμβάνεται με σχέση
ιδιωτικού δικαίου. Νόμος ορίζει τους όρους για την πρόσληψη, καθώς και τις
ειδικότερες εγγυήσεις τις οποίες έχει το προσωπικό που προσλαμβάνεται (…)». Β.
Σύμφωνα με τις ως άνω συνταγματικές διατάξεις, στη Δημόσια Διοίκηση, η οποία,
κατά τον κανόνα της παραγράφου 1 του άρθρου 103 του Συντάγματος, στελεχώνεται
από μόνιμους δημοσίους υπαλλήλους (Σ.τ.Ε. 2686/2005), δηλαδή, πρόσωπα
συνδεόμενα με το Κράτος ή άλλους φορείς δημόσιας εξουσίας με ειδική νομική σχέση
και υπαγόμενα σε ειδικό νομικό καθεστώς δημόσιου δικαίου, είναι δυνατόν να
παρέχουν τις υπηρεσίες τους και πρόσωπα, συνδεόμενα με τους εν λόγω φορείς με
σχέση ιδιωτικού δικαίου. Η σύναψη συμβάσεων ιδιωτικού δικαίου μεταξύ φορέων
δημόσιας εξουσίας και των προσώπων αυτών, αντικείμενο της οποίας είναι η παροχή
εργασίας εκ μέρους των τελευταίων, δεν μπορεί να αποτελεί τον κανόνα για τη
στελέχωση της Δημόσιας Διοίκησης και τελεί υπό τις αυστηρές προϋποθέσεις που
θέτουν οι παράγραφοι 2, 3 και 8 του άρθρου 103 του Συντάγματος. Ειδικότερα, η
παράγραφος 3 προβλέπει τη δυνατότητα σύναψης συμβάσεων ιδιωτικού δικαίου
αορίστου χρόνου, μεταξύ του Κράτους ή άλλου φορέα δημόσιας εξουσίας και
φυσικών προσώπων, η οποία μπορεί να αποσκοπεί στην κάλυψη παγίων και διαρκών
αναγκών δημόσιας διοίκησης. Η σύναψη, όμως, των συμβάσεων αυτών, κατ’
εφαρμογή της παραγράφου 3, τελεί υπό την προϋπόθεση ότι το προσωπικό, με το
οποίο συνάπτεται η σύμβαση, το μεν καταλαμβάνει νομοθετημένες οργανικές θέσεις
και, συνεπώς, δεν επιτρέπεται να προσληφθεί εκτός οργανικών θέσεων, το δε έχει το
χαρακτήρα είτε ειδικού επιστημονικού προσωπικού, δηλαδή, προσωπικού
εξειδικευμένων επιστημονικών γνώσεων και εμπειρίας, απαιτουμένων λόγω των
ιδιάζουσας φύσης αρμοδιοτήτων, τις οποίες πρόκειται να ασκήσει (πρβλ. Σ.τ.Ε. Π.Ε.
64/2011, 257/2007, 170/2005, 82/2003 κ.ά.), είτε τεχνικού ή βοηθητικού προσωπικού.
Παρέπεται δε ότι, στα πλαίσια της απορρέουσας από το Σύνταγμα αρχής που
επιτάσσει την ορθολογική οργάνωση της Δημόσιας Διοίκησης (Σ.τ.Ε. Π.Ε. 229/2016,
176/2013) και ενόψει του διαγραφόμενου, στην προαναφερθείσα διάταξη του άρθρου
103 παρ. 3 του Συντάγματος, εξαιρετικού χαρακτήρα της πλήρωσης θέσεων ειδικού
επιστημονικού προσωπικού στη Δημόσια Διοίκηση με πρόσληψη προσωπικού με
σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (Σ.τ.Ε. Ολομ. Π.Ε. 86/2012),
ανήκει στην ευχέρεια του νομοθέτη να επιλέξει την πλήρωση των ως άνω θέσεων είτε

από μονίμους δημοσίους υπαλλήλους είτε από προσωπικό προσλαμβανόμενο με
σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (πρβλ. Σ.τ.Ε. Π.Ε. 86/2017).
ΙΙΙ. Α. Ο ν. 4013/2011 «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων
και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων - Αντικατάσταση του
έκτου κεφαλαίου του ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας)- Προπτωχευτική
διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις» (Α′ 204), ορίζει, στο άρθρο 9, όπως ισχύει
μετά την αντικατάστασή του από τα άρθρα 61 παρ. 7 του ν. 4146/2013 (Α′ 90) και 21
παρ. 5α του ν. 4441/2016 (Α′ 227/6.12.2016), ότι: «1. Στην Αρχή συνιστώνται
δεκαπέντε (15) θέσεις ειδικού επιστημονικού προσωπικού του άρθρου 2 του π.δ.
50/2001 (Α΄ 39), με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, από τις
οποίες οκτώ (8) είναι θέσεις νομικών, τρεις (3) θέσεις διπλωματούχων μηχανικών, μία
(1) χημικού, δύο (2) θέσεις επιστημόνων πληροφορικής και μία (1) θέση
οικονομολόγου (…). 2. Στις θέσεις της προηγούμενης παραγράφου προσλαμβάνονται
επιστήμονες με τριετή, τουλάχιστον, εμπειρία στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων,
σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2190/1994 (Α΄ 28), όπως ισχύουν, ύστερα από
προκήρυξη της Αρχής, στην οποία εξειδικεύονται τα εκάστοτε απαιτούμενα τυπικά
και ουσιαστικά προσόντα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του π.δ. 50/2001.
Για την κάλυψη των άμεσων αναγκών της Αρχής σε εξειδικευμένο προσωπικό, η
πλήρωση των θέσεων μπορεί, κατά προτεραιότητα, να γίνει με τριετή απόσπαση, η
οποία μπορεί να ανανεώνεται μία μόνο φορά, προσωπικού που κατέχει τα ίδια τυπικά
και ουσιαστικά προσόντα από τη Μονάδα Διαχείρισης του Κοινοτικού Πλαισίου
Στήριξης Α.Ε. (ΜΟΔ Α.Ε.) (ν. 2372/1996, Α΄ 29). Η πλήρωση των θέσεων μπορεί να
γίνει, τηρουμένων των προϋποθέσεων του πρώτου εδαφίου, με μετάταξη ή με τριετή
απόσπαση, ανανεούμενη μία φορά, προσωπικού οποιασδήποτε κατηγορίας ή κλάδου ή
με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, από το Δημόσιο, τους φορείς της παρ. 6 του άρθρου
1 του Ν. 1256/1982 (Α΄ 65) ή του άρθρου τρίτου του Ν. 2372/1996 (Α΄ 29). Οι
αποσπάσεις και οι μετατάξεις των προηγούμενων εδαφίων διενεργούνται, κατά
παρέκκλιση κάθε αντίθετης γενικής ή ειδικής διάταξης, με μόνη απόφαση του
Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων,
χωρίς να απαιτείται η τήρηση της διαδικασίας του άρθρου 68 παρ. 1 του ν. 4002/2011
(Α΄180). (…). 5. Οι παράγραφοι 2, 3, 5 και 6 του άρθρου 4 του ν. 3051/2002, όπως
ισχύει, εφαρμόζονται και στο προσωπικό της Αρχής. Το αποσπώμενο προσωπικό που
καταλαμβάνει θέσεις ειδικού επιστημονικού και διοικητικού προσωπικού λαμβάνει τις
αποδοχές του βαθμού και του μισθολογικού του κλιμακίου σύμφωνα με την κείμενη
νομοθεσία (…). Ο συνολικός χρόνος υπηρεσίας του μετατασσόμενου προσωπικού που
έχει διανυθεί στους φορείς προέλευσης και ο χρόνος που αναγνωρίστηκε ως χρόνος
προϋπηρεσίας λογίζεται ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας στην Αρχή για τα θέματα
βαθμολογικής και μισθολογικής εξέλιξης και για κάθε άλλη συνέπεια (…)». Β. 1. Με
τις προαναφερθείσες διατάξεις του άρθρου 9 του ν. 4013/2011, όπως ίσχυαν πριν την
αντικατάστασή τους με το άρθρο 21 παρ. 5α του ν. 4441/2016, συστάθηκαν στην

Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ., μεταξύ άλλων, δεκαπέντε (15) θέσεις ειδικού επιστημονικού
προσωπικού του άρθρου 2 του π.δ/τος 50/2001, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
αορίστου χρόνου, και ρυθμίστηκε ο τρόπος κάλυψης των εν λόγω θέσεων. Ειδικότερα,
ορίστηκε ότι, στις θέσεις αυτές, προσλαμβάνονται επιστήμονες, με τριετή τουλάχιστον
εμπειρία στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.
2190/1994, κατόπιν σχετικής προκήρυξης της Αρχής, στην οποία εξειδικεύονται τα
εκάστοτε απαιτούμενα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα. Περαιτέρω, σύμφωνα με τα
οριζόμενα στις παραγράφους 2 και 3 του ίδιου άρθρου 9 του ανωτέρω νόμου, η
πλήρωση των θέσεων του ειδικού επιστημονικού προσωπικού μπορεί να γίνει και με
τριετή απόσπαση προσωπικού που κατέχει τα ίδια τυπικά και ουσιαστικά προσόντα
από τη Μονάδα Διαχείρισης του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης Α.Ε. (ΜΟΔ Α.Ε.),
καθώς και με τριετή απόσπαση ή μετάταξη από τους φορείς της παραγράφου 6 του
άρθρου 1 του ν. 1256/1982 και του άρθρου τρίτου του ν. 2372/1996. Η εν λόγω δε
απόσπαση ή μετάταξη γίνεται, κατά παρέκκλιση κάθε αντίθετης γενικής ή ειδικής
διάταξης, με μόνη απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας,
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.
2. Εξάλλου, με το άρθρο 13 του π.δ/τος 123/2012 «Οργανισμός Ενιαίας Ανεξάρτητης
Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.)» (Α′ 216/5.11.2012), προβλέφθηκε η
σύσταση, πλην άλλων, επιπλέον πενήντα (50) θέσεων ειδικού επιστημονικού
προσωπικού, μεταξύ δε αυτών και μίας (1) θέσης ειδικότητας Χημικών, και η
πλήρωσή τους με μετάταξη προσωπικού ή με τριετή απόσπαση, η οποία μπορεί να
ανανεώνεται μία μόνο φορά, ενώ, περαιτέρω, ορίστηκε ότι, πριν από την έκδοση της
απόφασης μετάταξης ή απόσπασης, διεξάγεται αξιολόγηση των τυπικών και
ουσιαστικών προσόντων ενός εκάστου υποψηφίου, από οριζόμενη, με απόφαση της
Αρχής, τριμελή επιτροπή. 3. Τέλος, με τις διατάξεις του άρθρου 21 παρ. 5α του ν.
4441/2016, αντικαταστάθηκε το προαναφερθέν άρθρο 9 του ν. 4013/2011 και
ορίστηκε ότι η πλήρωση των θέσεων ειδικού επιστημονικού προσωπικού μπορεί να
γίνει και με τριετή απόσπαση ή μετάταξη προσωπικού οποιασδήποτε κατηγορίας ή
κλάδου ή με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, από το Δημόσιο, τους φορείς της
παραγράφου 6 του άρθρου 1 του ν. 1256/1982 ή του άρθρου τρίτου του ν. 2372/1996.
Σύμφωνα δε με όσα αναφέρθηκαν στην προηγούμενη σκέψη, θεμιτώς η ως άνω
διάταξη του άρθρου 9 του ν. 4013/2011, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 21 παρ. 5α
του ν. 4441/2016, παρέχει στην Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. σημαντική ευελιξία, κατά την επιλογή
του ειδικού επιστημονικού προσωπικού της, πλην άλλων, είτε από τους υπηρετούντες
στον ευρύτερο δημόσιο τομέα μονίμους υπαλλήλους είτε με την πρόσληψη νέου
προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου. Τούτο δε,
ενόψει και της ιδιάζουσας φύσης των αρμοδιοτήτων που ασκεί το εν λόγω ειδικό
επιστημονικό προσωπικό, οι οποίες συναρτώνται με την ειδικότερη αποστολή της
Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. ως Αρχής, που σκοπό έχει την ανάπτυξη και προαγωγή της εθνικής
στρατηγικής, πολιτικής και δράσης στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων, τη
διασφάλιση της διαφάνειας, αποτελεσματικότητας, συνοχής και εναρμόνισης των

διαδικασιών ανάθεσης και εκτέλεσης των δημοσίων συμβάσεων προς το εθνικό και
ευρωπαϊκό δίκαιο, τη διαρκή βελτίωση του νομικού πλαισίου των δημοσίων
συμβάσεων, καθώς και τον έλεγχο της τήρησής του από τα δημόσια όργανα και τις
αναθέτουσες αρχές (πρβλ. Σ.τ.Ε. Π.Ε. 86/2017).
ΙV. Α. Ο ν. 4440/2016 «Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας στη Δημόσια Διοίκηση και
την Τοπική Αυτοδιοίκηση, υποχρεώσεις των προσώπων που διορίζονται στις θέσεις
των άρθρων 6 και 8 του N. 4369/2016, ασυμβίβαστα και πρόληψη των περιπτώσεων
σύγκρουσης συμφερόντων και λοιπές διατάξεις» (Α′ 224) ορίζει, στο άρθρο 18, όπως
ίσχυε κατά τον κρίσιμο χρόνο, μετά την αντικατάστασή του με το άρθρο 38 παρ. 2 του
ν. 4456/2017 (Α΄ 24/1.3.2017), ότι: «1. (…). 2. Τακτικοί υπάλληλοι δημοσίων
υπηρεσιών, Ν.Π.Δ.Δ., ΟΤΑ α` και β` βαθμού και Ν.Π.Ι.Δ. που ανήκουν στη Γενική
Κυβέρνηση, οι οποίοι κατά τις 2.12.2016 είναι αποσπασμένοι με γενικές ή ειδικές
διατάξεις, σε άλλες δημόσιες υπηρεσίες, Ν.Π.Δ.Δ., ΟΤΑ α` και β` βαθμού και
Ν.Π.Ι.Δ., επιτρέπεται να μεταταχθούν με αίτησή τους στην υπηρεσία που είναι
αποσπασμένοι, μετά από γνώμη του υπηρεσιακού συμβουλίου της υπηρεσίας
υποδοχής, εφόσον αυτό υφίσταται. Η μετάταξη διενεργείται σε κενή θέση κλάδου της
ίδιας ή ανώτερης κατηγορίας και εάν δεν υπάρχει, με μεταφορά της θέσης που κατέχει
ο υπάλληλος, με την ίδια σχέση εργασίας και διατήρηση της τυχόν προσωπικής
διαφοράς στις αποδοχές. Η αίτηση υποβάλλεται έως τις 15.3.2017 και η μετάταξη
γίνεται με απόφαση των οικείων Υπουργών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 1
του άρθρου 68 του ν. 4002/2011 (Α΄ 180) (…)». Β. Με τις ως άνω διατάξεις - οι
οποίες, σύμφωνα με την οικεία αιτιολογική έκθεση, θεσπίστηκαν, στο πλαίσιο της
ανάγκης διαμόρφωσης ενός Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας (Ε.Σ.Κ.), µε κύρια
χαρακτηριστικά την εισαγωγή ενιαίων και οµοιόµορφων κανόνων για το σύνολο των
υπαλλήλων που υπηρετούν σε δηµόσιες υπηρεσίες, νομικά πρόσωπα δημοσίου
δικαίου (ν.π.δ.δ.), Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α΄ και β΄ βαθµού
και νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου (ν.π.ι.δ.) που ανήκουν στη Γενική Κυβέρνηση
και την αρµονική σύζευξη της ικανοποίησης των υπηρεσιακών αναγκών µε το
δικαίωµα του υπαλλήλου στην κινητικότητα - δόθηκε η δυνατότητα στους ως άνω
φορείς να προβούν, για την κάλυψη πάγιων αναγκών τους, σε µετατάξεις υπαλλήλων,
οι οποίοι, κατά την έναρξη ισχύος του ως άνω νόμου (2.12.2016) ήταν ήδη
αποσπασµένοι στους φορείς αυτούς, κατόπιν σχετικής ανακοίνωσης-πρόσκλησης και
μετά από υποβολή αίτησης του ενδιαφερόμενου υπαλλήλου έως τις 15.3.2017.
V. Α. Στην προκείμενη περίπτωση, από τα δικαιολογητικά που συνοδεύουν το
ελεγχόμενο χρηματικό ένταλμα πληρωμής, προκύπτουν τα ακόλουθα: 1. Με την
1215/30.11.2012 ανακοίνωση-πρόσκλησή της, η Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. γνωστοποίησε ότι
προτίθεται να προβεί σε απόσπαση, τριετούς διάρκειας με δυνατότητα ανανέωσης,
υπαλλήλων από το προσωπικό της Μ.Ο.Δ. Α.Ε. κατά προτεραιότητα, σύμφωνα με την
παράγραφο 2 του άρθρου 9 του ν. 4013/2011, καθώς και από τους φορείς του

δημοσίου τομέα, όπως ορίζονται στις περιπτώσεις α και β της παραγράφου 6 του
άρθρου 1 του ν. 1256/1982, για την πλήρωση, μεταξύ άλλων, μίας (1) θέσης ειδικού
επιστημονικού προσωπικού, ειδικότητας Χημικών, με γνώσεις στις δημόσιες
συμβάσεις. Με την ως άνω πρόσκληση, ορίστηκε ότι οι υποψήφιοι για την εν λόγω
θέση πρέπει να διαθέτουν τα προσόντα του άρθρου 2 του π.δ/τος 50/2001, πολύ καλή
γνώση αγγλικής ή γαλλικής ή γερμανικής γλώσσας και εξαιρετική ικανότητα
χειρισμού Η/Υ. 2. Ακολούθως, με την 3976/3.9.2013 απόφαση του Υπουργού
Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, η φερόμενη
ως δικαιούχος του ελεγχόμενου χρηματικού εντάλματος, ΧΧΧ, μόνιμη υπάλληλος της
Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας του πρώην Υπουργείου Ανάπτυξης και
Ανταγωνιστικότητας, του κλάδου Π.Ε. Θετικών Επιστημών, με βαθμό Γ’, κατόπιν της
1316/7.12.2012 αίτησής της, αποσπάστηκε στην ανωτέρω θέση και ανέλαβε υπηρεσία
στις 16.9.2013. Εξάλλου, η ως άνω υπάλληλος, με την 2214/10.5.2016 αίτησή της,
ζήτησε την ανανέωση της απόσπασής της και, με το από 28.6.2016 Πρακτικό της
σχετικώς συγκροτηθείσας τριμελούς επιτροπής του άρθρου 13 παρ. 4 του π.δ/τος
123/2012, κρίθηκε ότι αυτή διαθέτει τα απαιτούμενα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα
για ανανέωση της απόσπασής της σε θέση ειδικού επιστημονικού προσωπικού,
ειδικότητας Χημικών, και συγκεκριμένα: α. Πτυχίο Χημείας της Σχολής Θετικών
Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης, β. Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Σπουδών του
Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (Ε.Κ.Π.Α.), με ειδίκευση στη
Βιομηχανική Χημεία, γ. Διδακτορικό στη Χημεία από το Ε.Κ.Π.Α., δ. Άριστη γνώση
της αγγλικής γλώσσας και ε. Γνώση Χειρισμού Η/Υ. Κατόπιν αυτών, με την
3623/23.8.2016 απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, η
απόσπαση της εν λόγω υπαλλήλου ανανεώθηκε, για τρία (3) έτη, από τις 3.9.2016. 3.
Περαιτέρω, με την 6341/20.12.2016 αίτησή της, η ανωτέρω υπάλληλος ζήτησε τη
μετάταξή της από τη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας του Υπουργείου Οικονομίας και
Ανάπτυξης στην Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ., σε θέση ειδικού επιστημονικού προσωπικού,
ειδικότητας Χημικών, στο πλαίσιο της μεταβατικής διάταξης του άρθρου 18 παρ. 2
του ν. 4440/2016. Επί της αίτησης αυτής, το Πενταμελές Υπηρεσιακό Συμβούλιο της
Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. διατύπωσε, με το 3/4.4.2017 Πρακτικό του, σύμφωνη γνώμη για τη
μετάταξη της εν λόγω υπαλλήλου, με την ίδια σχέση εργασίας και διατήρηση της
προσωπικής διαφοράς στις αποδοχές της. Ακολούθως, κατόπιν της, σε ορθή
επανάληψη, ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ.Μ/22289/29.11.2017 εγκριτικής απόφασης της
Επιτροπής της Π.Υ.Σ. 33/2006, εκδόθηκε η 2242/24.4.2018 απόφαση του Υπουργού
Οικονομίας και Ανάπτυξης (Γ΄ ΧΧΧ), με την οποία η προαναφερθείσα υπάλληλος
μετατάχθηκε από τη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας του ως άνω Υπουργείου στην
Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ., σε κενή οργανική θέση ειδικού επιστημονικού προσωπικού,
ειδικότητας Χημικών. Για την καταβολή δε της πρώτης μισθοδοσίας της εν λόγω
υπαλλήλου, μηνός Ιουλίου του έτους 2018, εκδόθηκε το ελεγχόμενο χρηματικό
ένταλμα πληρωμής. Β. Με τα δεδομένα αυτά και σύμφωνα με όσα έγιναν δεκτά
ανωτέρω, είναι νόμιμη η μετάταξη της φερόμενης ως δικαιούχου μόνιμης δημοσίας

υπαλλήλου από τη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας του Υπουργείου Οικονομίας και
Ανάπτυξης στην Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ., σε κενή οργανική θέση ειδικού επιστημονικού
προσωπικού, ειδικότητας Χημικών, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 18 του
ν. 4440/2016, 9 του ν. 4013/2011, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 21 παρ. 5α του
ν. 4441/2016, και 13 του π.δ/τος 123/2012. Και τούτο, διότι, κατά τα γενόμενα δεκτά
στις σκέψεις ΙΙ και ΙΙΙ της παρούσας, θεμιτώς παρέχεται στην Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. η
δυνατότητα επιλογής του ειδικού επιστημονικού προσωπικού της, μεταξύ άλλων, και
από τους υπηρετούντες στον ευρύτερο δημόσιο τομέα μονίμους υπαλλήλους,
καθόσον, σύμφωνα με το άρθρο 103 του Συντάγματος, ανήκει στην ευχέρεια του
νομοθέτη η επιλογή της πλήρωσης των θέσεων ειδικού επιστημονικού προσωπικού
είτε από μονίμους δημοσίους υπαλλήλους είτε από προσωπικό προσλαμβανόμενο με
σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου.
VΙ. Κατ’ ακολουθίαν των ανωτέρω, η εντελλόμενη, με το ελεγχόμενο χρηματικό
ένταλμα πληρωμής, δαπάνη είναι νόμιμη και, ως εκ τούτου, αυτό πρέπει να θεωρηθεί.
Για τους λόγους αυτούς
Αποφαίνεται ότι το 206, οικονομικού έτους 2018, χρηματικό ένταλμα πληρωμής της
Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.), ποσού
3.175,98 ευρώ, πρέπει να θεωρηθεί.

