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Αθήνα  3/4/2015 
Αρ. Πρωτ.: 2078 

  Προσ:  Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών 
   κ. Δ. Μάρδα.    
  Κοιν.:   -Υπουργό Εςωτερικών  και Διοικητικήσ Αναςυγκρότηςησ 
   κ. Ν. Βοφτςη    
   -Αν. Υπουργό Εςωτερικών και Διοικητικήσ Αναςυγκρότηςησ 
   κ. Γ. Κατροφγκαλο  
   -Α’ βάθμιουσ Συλλόγουσ, μζλη ΠΟΜΗΤΕΔΥ  
 
Θζμα : Μθ διατιρθςθ τθσ υπερβάλλουςασ μείωςθσ τθσ παρ. 2 του άρκρου 29 του 

ν.4024/2011 ςτισ περιπτϊςεισ μετατάξεων – μετακινιςεων προςωπικοφ. 
 
Κφριε Υπουργζ,  

Η Ομοςπονδία μασ αποτελεί το ςυνδικαλιςτικό φορζα των Πτυχιοφχων 
Μθχανικϊν, αποφοίτων Τ.Ε.Ι. και ιςοτίμων Σχολϊν Μθχανικϊν, που εργάηονται ςτο 
Δθμόςιο, ςτθν Τοπικι Αυτοδιοίκθςθ Αϋ και Βϋ βακμοφ, ςτα Ν.Π.Δ.Δ. και διορίηονται 
ςτον κλάδο Τ.Ε. Μθχανικϊν. 

Μασ εξζπλθξε ζντονα και δυςάρεςτα θ ζκδοςθ τθσ εγκυκλίου με Αρ. Πρωτ. 
2/3057/ΔΕΠ και κζμα: «Παροχι οδθγιϊν αναφορικά με τθ μθ διατιρθςθ τθσ 
υπερβάλλουςασ μείωςθσ τθσ παρ.2 του άρκρου 29 του ν.4024/2011 ςτισ περιπτϊςεισ 
μετατάξεων-μεταφορϊν προςωπικοφ», ςφμφωνα με τθν οποία, όςοι από 1.1.2010 
ζχουν μεταταχθεί ή μεταφερθεί, καθώσ και όςοι μετατάςςονται ή μεταφζρονται 
εφεξήσ, με οποιαδήποτε ςχζςη εργαςίασ από οποιονδήποτε φορζα του δημόςιου 
τομζα, ςε άλλο φορζα του δημόςιου τομζα, δικαιοφνται μόνον το ςφνολο των 
αποδοχών τησ θζςησ ςτην οποία μετατάςςονται ή μεταφζρονται, χωρίσ να διατηροφν 
ωσ προςωπική διαφορά τυχόν επιπλζον αποδοχζσ που ελάμβαναν ςτο φορζα από τον 
οποίο μετατάχθηκαν ή μεταφζρθηκαν. 
 Πεποίκθςθ τθσ Ομοςπονδίασ μασ είναι ότι θ εγκφκλιοσ αυτι ςυνιςτά κατάφωρθ 
αδικία για όςουσ υπαλλιλουσ υποχρεϊκθκαν να μετακινθκοφν (λόγω κατάργθςθσ των 
Φορζων που υπθρετοφςαν) ι όςων με καλι κζλθςθ και πρόκεςθ εντάχκθκαν ςτθν 
διαδικαςία των εκελοντικϊν μετακινιςεων. Οι εργαηόμενοι αυτοί δζχονται ζνα 
επιπλζον οικονομικό πλιγμα και παρακολουκοφν το ειςόδθμά τουσ να βάλλεται από 
τισ μνθμονιακζσ πολιτικζσ ακόμα και ςιμερα. 
 Από τθν άλλθ πλευρά, θ εγκφκλιοσ αυτι, ακυρϊνει ςτθ πράξθ το πρόγραμμα τθσ 
εκελοντικισ κινθτικότθτασ, θ οποία, όπωσ και θ κυβζρνθςι ςασ υποςτθρίηει, μπορεί να 
αποτελζςει πυλϊνα τθσ Διοικθτικισ Αναςυγκρότθςθσ του κράτουσ. 
 Για τουσ παραπάνω λόγουσ κρίνουμε αναγκαία τθ μθ εφαρμογι αυτισ τθσ 
εγκυκλίου και τθ λιψθ όλων των απαραίτθτων μζτρων για τθν αποκατάςταςθ των 
αδικιϊν που ςυνεπάγεται. 

  
 
      
 
 
 

 


