
   Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ. ΔΩΔ/ΣΟΥ  
ΕΝΩΗ  ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ  ΔΗΜΟΙΩΝ  ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ  ΔΙΠΛΩΜΑΣΟΤΥΩΝ  ΑΝΩΣΑΣΩΝ  ΣΥΟΛΩΝ 

ΔΩΔΕΚΑΝΗΟΤ 

Μητροπόλεως 4,  85100 Ρόδος 

τηλ: 2241364623, 2241364686 fax: 2241364695  e-mail: emdydasdod@gmail.com URL: www.emdydas.gr 

                                       Ρόδος,  11-05-2015 
   Αρ. Πρωη. : 28 

 

Ππορ: 
 
 
 
 

    

Βοςλεςηέρ Γυδεκανήζος 
- κ. Γάκη Γημήηριο 
Δθν. Ανηίζηαζηρ 83, Ρόδορ 
Fax: 2241025051 
- κ. ανηορινιό Νεκηάριο 
email: nectarsant@gmail.com 
- κ. Καμαηερό Ηλία 
email: ikamateros@gmail.com 
- κ. Κόνζολα Δμμανοσήλ 
Δθν. Μακαπίος 28, Ρόδορ 
Fax: 2241034920 
- κ. Κρεμαζηινό Γημήηριο 
Καναδά 69, Ρόδορ 
Fax: 2241022320 

Κοιν.: - Π.Ο. Δ.Μ.Γ.Τ.Γ.Α.. 
- T.E.E. Tμ. Γυδεκανήζος 
- Γπαθείο Γημάπσος Ρόδος 

 
 
ΘΔΜΑ : Μη καηαβολή ηης σπερβάλλοσζας διαθοράς ζηοσς Γιπλωμαηούτοσς 

Μητανικούς ζηα πλαίζια ηης ενδοασηοδιοικηηικής κινηηικόηηηας 
 
 
Κύπιοι Βοςλεςηέρ, 
 

Θα θέλαμε να ζαρ ενημεπώζοςμε για ηο μεγάλο ππόβλημα πος έσει δημιοςπγηθεί 
από ηη μη καηαβολή ηης σπερβάλλοσζας διαθοράς ζε ζςναδέλθοςρ μησανικούρ πος 
μεηαηάσθηκαν ζύμθυνα με ηιρ διαηάξειρ ηος άπθπος 30 «Πρόγραμμα Δθελονηικής 
Δνδοασηοδιοικηηικής κινηηικόηηηας ηοσ Ν. 4223/2013.  

Η ςπεπβάλλοςζα διαθοπά έσει πποκύτει από ηην παπ. 2 ηος άπθπος 29 ηος Ν. 
4024/2011 και καηαβάλλεηαι εθόζον ςπάπσει μείυζη καηά ποζοζηό μεγαλύηεπη ηος 25% 
ηυν αποδοσών πος λάμβαναν οι δικαιούσοι καηά ηον ηελεςηαίο μήνα ππιν ηην έναπξη 
ιζσύορ ηυν διαηάξευν ηος νόμος. Η μη καηαβολή ηηρ ςπεπβάλλοςζαρ διαθοπάρ έσει 
πποκύτει από ηην αςθαίπεηη επμηνεία ηος άπθπος 2 παπ. 22 ηος Ν. 3899/2010 και μεηά 
ηην ςπ. απιθμ. ππυη. 2/3057/ΓΔΠ/23-3-2015 εγκύκλιο πος εξέδυζε ο ζημεπινόρ 
ςθςποςπγόρ κ. Γ. Μάπδαρ, ζύμθυνα με ηα οποία όζοι από 1.1.2010 έσοςν μεηαηασθεί ή 
μεηαθεπθεί, καθώρ και όζοι μεηαηάζζονηαι ή μεηαθέπονηαι εθεξήρ, με οποιαδήποηε ζσέζη 
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επγαζίαρ από οποιονδήποηε θοπέα ηος δημόζιος ηομέα, ζε άλλο θοπέα ηος δημόζιος 
ηομέα, δικαιούνηαι μόνον ηο ζύνολο ηυν αποδοσών ηηρ θέζηρ ζηην οποία μεηαηάζζονηαι 
ή μεηαθέπονηαι, συπίρ να διαηηπούν υρ πποζυπική διαθοπά ηςσόν επιπλέον αποδοσέρ πος 
ελάμβαναν ζηο θοπέα από ηον οποίο μεηαηάσθηκαν ή μεηαθέπθηκαν.  

Ο ανυηέπυ πεπιοπιζμόρ αθοπά ζε μεηακινήζειρ ή μεηαηάξειρ από και ππορ 
διαθοπεηικό θοπέα ηος δημοζίος και όσι ζε μεηακινήζειρ ή μεηαηάξειρ ενηόρ ηος ιδίος 
θοπέα, καθώρ επίζηρ η πποζυπική διαθοπά όπυρ πεπιγπάθεηαι ζηον εν λόγυ νόμο 
αναθέπεηαι ζε επιδόμαηα, αποδοσέρ κ.α., οι οποίερ διαθοποποιούζαν ηη μιζθοδοζία 
ςπαλλήλος από μία ςπηπεζία ζε άλλη, ππιν από ηην εθαπμογή ηος ενιαίος μιζθολογίος με 
ηον Ν.4024/2011.  

Όπυρ γίνεηαι ανηιληπηό, είναι άδικη και μεποληπηική αςηή η ανηιμεηώπιζη 
οπιζμένυν μόνο ςπαλλήλυν, οι οποίοι είηε ςποσπεώθηκαν να μεηακινηθούν, είηε 
εθελονηικά ενηάσθηκαν ζηην ενδοαςηοδιοικηηική κινηηικόηηηα, καθώρ ςπάπσει πλήθορ 
άλλυν ςπαλλήλυν ιδίυν ειδικοηήηυν πος εξακολοςθούν να λαμβάνοςν ηην ςπεπβάλλοςζα 
διαθοπά.  

Δπί ηος θέμαηορ ςπάπσει η ςπ. απιθμ. 211/2013 Ππάξη ηος Κλιμακίος Πποληπηικού 
Δλέγσος Γαπανών ζηο Ι Σμήμα ηος Δλεγκηικού ςνεδπίος ζύμθυνα με ηην οποία η 
ςπεπβάλλοςζα μείυζη, η οποία πποκύπηει από ηην καηάηαξη ζε βαθμό και μιζθολογικό 
κλιμάκιο ηος νέος μιζθολογικού νόμος, δεν εμπίπηει ζηην έννοια ηηρ πποζυπικήρ 
διαθοπάρ από ηςσόν επιπλέον αποδοσέρ πος λάμβανε από ηο θοπέα από ηον οποίο 
μεηαηάσθηκε, καθώρ επίζηρ ηο ςπ’ απιθμ. οικ36871/26-09-2014 έγγπαθο ηος ππώην 
Τποςπγού Δζυηεπικών, ζύμθυνα με ηο οποίο γίνεηαι δεκηό όηι η διαθοπά μείυζηρ ηυν 
αποδοσών δε ζςναπηάηαι με ηην καηοσή θέζηρ, αλλά καηαβάλλεηαι εξαιηίαρ ηηρ μείυζηρ 
ηυν αποδοσών πος λάμβαναν με ηο πποηγούμενο μιζθολογικό νόμο, ανεξαπηήηυρ ηος 
θοπέα ζηον οποίο ςπηπεηούζαν, λόγυ ηηρ ένηαξηρ ηοςρ ζηοςρ βαθμούρ και ηα 
μιζθολογικά κλιμάκια ηυν βαθμών ηος νέος μιζθολογικού νόμος (Ν. 4024/2011).  
 

 
Κύριοι Βοσλεσηές,  
Με αςηά ηα δεδομένα, η Δ.Μ.Γ.Τ.Γ.Α.. Γυδ/ζος παπακαλεί για ηιρ δικέρ ζαρ ενέπγειερ 
πποκειμένος να εθαπμοζθεί ο Νόμορ και να καηαβάλλεηαι η ςπεπβάλλοςζα διαθοπά ζε 
όλοςρ ηοςρ ζςναδέλθοςρ Γιπλυμαηούσοςρ Μησανικούρ πος μεηαηάσθηκαν με ηο Ν. 
4223/2013.  
 

 
Για ηο Γ.. 

Η Πρόεδρος 
 
 
 

Μίκα Μιταλάκη  
Αρτιηέκηων Μητανικός  

 

Ο Γενικός Γραμμαηέας 
 
 
 

Γιακοζηαμαηίοσ Παύλος 
Αγρ. Σοπογράθος Μητανικός 

 


