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Θέμα: Αποκατάσταση της άδικης αντιμετώπισης των συναδέλφων που μετατάχθηκαν στις 

Αποκεντρωμένες Διοικήσεις και τις Περιφερειακές Αυτοδιοικήσεις με την περικοπή του 

ποσού που αντιστοιχεί στην υπερβάλλουσα μείωση του Ν.4024/2011, καθώς και της 

μισθολογικής υποβάθμισης των εργαζομένων Τ.Ε. και Δ.Ε. κατηγορίας που έχουν 

προσληφθεί ή μεταταχθεί με τυπικό προσόν την εμπειρία. 

 
Κύριε Υπουργέ,  

 
Ενόψει της επικείμενης νομοθετικής πρωτοβουλίας του Υπουργείου σας, παρακαλούμε να 

αποκατασταθεί η αδικία που υπέστησαν οι συνάδελφοί μας που υποχρεωτικά 

μετατάχθηκαν στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις και στις Περιφερειακές Αυτοδιοικήσεις με 

την περικοπή του ποσού της υπερβάλλουσας μείωσης που λάμβαναν από το φορέα 

προέλευσης, όπως σας έχουμε ήδη επισημάνει με τις υπ’ αριθ. 132/23-11-2015 και 

168/15-12-2015 επιστολές μας. Ειδικότερα, 323 υπάλληλοι της Γενικής Γραμματείας Υποδομών 

που υπηρετούσαν στους Τομείς Αποκατάστασης Σεισμοπλήκτων (ΤΑΣ), στην Υπηρεσία 

Αποκατάστασης Σεισμοπλήκτων Βορείου Ελλάδας (ΥΑΣΒΕ) και σε Ειδικές Υπηρεσίες Δημοσίων Έργων 

(ΕΥΔΕ), με βάση το άρθρο 129 του Ν.4199/2013, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του 4172/2013 

τέθηκαν σε διαθεσιμότητα και στη συνέχεια 282 εξ’ αυτών μετατάχθηκαν στις Αποκεντρωμένες 

Διοικήσεις και 41 στις Περιφερειακές Αυτοδιοικήσεις. 

 
Μετά τη διενέργεια των μετατάξεων παρουσιάστηκε σοβαρό πρόβλημα στον υπολογισμό των 

συνολικών αποδοχών των συναδέλφων στις νέες υπηρεσίες, αφού δεν υπολογίζονται τα ποσά που 

αντιστοιχούν στην υπερβάλλουσα μείωση του Ν.4024/2011. Το πρόβλημα προέκυψε από τη 

λανθασμένη ερμηνεία των Ν.3845/2010, 3899/2010 και 4024/2011, άποψη που διατυπώνεται και 

στην υπ’ αριθ. 211/2013 Πράξη του Κλιμακίου Προληπτικού Ελέγχου δαπανών του Ι΄ Τμήματος του 

Ελεγκτικού Συνεδρίου, την οποία και αποδέχτηκε ο τότε Υπουργός Εσωτερικών με Εγκύκλιο που 

απέστειλε  στους Γενικούς Γραμματείς των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της χώρας, καλώντας τους 

να ενημερώσουν σχετικά τους ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού, παραλείποντας πιστεύουμε εκ παραδρομής να 

συμπεριλάβει και τους υπαλλήλους που μετατάχθηκαν στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις.  

 
Το παράλογο είναι ότι οι συγκεκριμένοι υπάλληλοι, εκτός του ότι τέθηκαν σε διαθεσιμότητα χωρίς τη 

θέλησή τους και είχαν υποστεί μειώσεις των αποδοχών τους κατά το χρονικό διάστημα της 

διαθεσιμότητας, η πολιτεία τους αντιμετώπισε εχθρικά, τιμωρώντας τους για δεύτερη φορά με την 
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παρακράτηση των ποσών που αντιστοιχούν στην υπερβάλλουσα μείωση του Ν.4024/2011, ενώ τόσο 

οι συνάδελφοί τους που έχουν παραμείνει στο Υπουργείο Υ.ΜΕ.ΔΙ., όσο και οι συνάδελφοι που 

υπηρετούν στις υπηρεσίες υποδοχής τους συνεχίζουν και δικαίως να λαμβάνουν το σύνολο των 

αποδοχών τους, όπως αυτές διαμορφώθηκαν μετά την ένταξή τους στους νέους βαθμούς και τα 

μισθολογικά κλιμάκια του Ν.4024/2011, συμπεριλαμβανομένης και της προβλεπόμενης 

υπερβάλλουσας μείωσης της παρ. 2 του άρθρου 29 του ανωτέρω Νόμου, και συνεχίζουν να την 

εισπράττουν ως προσωπική διαφορά και με την εφαρμογή του νέου μισθολογίου του Ν.4354/15. 

 

Παράλληλα, με την εφαρμογή του νέου μισθολογίου παρουσιάστηκε σοβαρό πρόβλημα με την 

κατάταξη των υπαλλήλων κατηγορίας Τ.Ε. και Δ.Ε. που έχουν προσληφθεί ή μεταταχθεί με τυπικό 

προσόν την εμπειρία, με αποτέλεσμα να υποστούν μισθολογική υποβάθμιση σε κατώτερη κατηγορία 

μετά από 30 και 35 χρόνια υπηρεσίας, δημιουργώντας επιπλέον και ένα τεράστιο θέμα σε ότι αφορά 

και την συνταξιοδοτική τους αντιμετώπιση. 

 

Κύριε Υπουργέ,  

 

Παρακαλούμε όπως παρέμβετε άμεσα για να δοθεί οριστική λύση:  

 

 στην άδικη μεταχείριση των συναδέλφων μας που υπέστησαν περικοπή του ποσού 

που αντιστοιχεί στην υπερβάλλουσα μείωση, με την ένταξή τους στις διατάξεις του 

αρ.28 του Σχεδίου Νόμου του Υπουργείου σας, στο οποίο δίνεται λύση και στο 

πρόβλημα που παρουσιάστηκε για τους υπαλλήλους που συμμετείχαν στην 

ενδοαυτοδιοικητική κινητικότητα και στους επανελθόντες με τον Ν.4325/15. 

 στην άμεση μισθολογική αποκατάσταση των υπαλλήλων Τ.Ε. και Δ.Ε. που 

υπέστησαν υποβάθμιση με την εφαρμογή του νέου μισθολογίου, με την εισαγωγή 

διάταξης η οποία να ορίζει ότι σε όσες περιπτώσεις απαραίτητο προσόν διορισμού-

μετάταξης ήταν η εμπειρία οι εργαζόμενοι να εντάσσονται στην αντίστοιχη 

μισθολογική κατηγορία της ειδικότητας που κατείχαν. 

 

Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση, καθώς και να σας αναπτύξουμε και προφορικά 

τις θέσεις μας για τα ανωτέρω ζητήματα. 

 

 

 


