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Θέμα : «Καταβολή υπερβάλλουσας διαφοράς στους Διπλωματούχους Μηχανι-
κούς στα πλαίσια της ενδοαυτοδιοικητικής κινητικότητας»

Θα  θέλαμε  να  σας  ενημερώσουμε  ότι  για  τους  Διπλωματούχους  Μηχανικούς  που  μετα-
τάχθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 30 «Πρόγραμμα Εθελοντικής Ενδοαυτοδιοικη-
τικής Κινητικότητας» του Ν. 4223/2013, έχει παρουσιαστεί ένα ιδιαίτερα σοβαρό ζήτημα όσον
αφορά στον υπολογισμό των αποδοχών τους στις νέες τους υπηρεσίες.

Ειδικότερα, γίναμε αποδέκτες εγγράφου από Διπλωματούχους Μηχανικούς που μετατάχθη-
καν στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, με το οποίο μας ενημέρωναν ότι στις αποδοχές τους
δεν καταβάλλεται η υπερβάλλουσα διαφορά. Το θέμα αναλύθηκε και συζητήθηκε κατά την 21η

συνεδρίαση [18.10.2014] της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΕ/τμ. Δυτικής Μακεδονίας.

Σχετικά με την υπερβάλλουσα διαφορά των Διπλωματούχων Μηχανικών, αυτή έχει προκύ-
ψει από την παρ. 2 του άρθρου 29 του Ν. 4024/2011 σύμφωνα με την οποία: «εφόσον προκύ-
πτει μείωση η οποία είναι μεγαλύτερη κατά ποσοστό του 25% των αποδοχών που ελάμβαναν οι
δικαιούχοι κατά τον τελευταίο μήνα πριν την έναρξη ισχύος του παρόντος κεφαλαίου η συνολι-
κή μείωση κατανέμεται ως εξής: α. 25% μείωση επί των αποδοχών που ελάμβαναν οι δικαιούχοι
κατά τον τελευταίο μήνα πριν την έναρξη ισχύος των διατάξεων του παρόντος κεφαλαίου με
την έναρξη ισχύος των διατάξεων του παρόντος κεφαλαίου, β. η υπερβάλλουσα μείωση ισόπο -
σα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών το οποίο αρχίζει ένα έτος μετά την έναρξη ισχύος των δια-
τάξεων του παρόντος κεφαλαίου.». Με την παρ. 2 της υποπαρ. Γ1 του άρθρου 1 του Ν. 4093/12
ορίζεται ότι: «αναστέλλεται μέχρι 31-12-2016 η εφαρμογή των διατάξεων …… της περίπτωσης
β. του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 29 του Ν. 4024/2011».

 Το πρόβλημα της μη καταβολής της υπερβάλλουσας διαφοράς στους Διπλωματούχους Μη-
χανικούς προέκυψε από την αυθαίρετη ερμηνεία του άρθρου 3 παρ. 22 του Ν. 3845/2010 όπως
αυτό προστέθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 3899/2010.  Σύμφωνα με τις διατάξεις
αυτές «όσοι από 1.1.2010 έχουν μεταταχθεί ή μεταφερθεί, καθώς και όσοι μετατάσσονται ή με-
ταφέρονται εφεξής, με οποιαδήποτε σχέση εργασίας από οποιονδήποτε φορέα του δημόσιου
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τομέα, σε άλλο φορέα του δημόσιου τομέα, δικαιούνται μόνον το σύνολο των αποδοχών της
θέσης στην οποία μετατάσσονται ή μεταφέρονται, χωρίς να διατηρούν ως προσωπική διαφορά
τυχόν επιπλέον αποδοχές που ελάμβαναν στο φορέα από τον οποίο μετατάχθηκαν ή μεταφέρ-
θηκαν».

Αναφορικά με το ζήτημα, είναι διαθέσιμη η υπ’ αριθμ. 211/2013 Πράξη του Κλιμακίου Προ-
ληπτικού Ελέγχου Δαπανών στο Ι Τμήμα του Ελεγκτικού Συνεδρίου, σύμφωνα με την οποία «η
υπερβάλλουσα μείωση, η οποία προκύπτει από την κατάταξη σε βαθμό και μισθολογικό
κλιμάκιο του νέου μισθολογικού νόμου, δεν εμπίπτει στην έννοια της προσωπικής δια-
φοράς από τυχόν επιπλέον αποδοχές που λάμβανε από το φορέα από τον οποίο μετα-
τάχθηκε».

Επίσης με το υπ’ αριθμ. οικ36871/26-09-2014 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών γίνεται
δεκτό  ότι  η διαφορά μείωσης των αποδοχών δεν συναρτάται  με την κατοχή θέσης,
αλλά καταβάλλεται εξαιτίας της μείωσης των αποδοχών που λάμβαναν με το προηγού-
μενο μισθολογικό νόμο, ανεξαρτήτως του φορέα στον οποίο υπηρετούσαν, λόγω της
ένταξης τους στους βαθμούς και τα μισθολογικά κλιμάκια των βαθμών του νέου μισθο-
λογικού νόμου (Ν. 4024/2011). 

Παρακαλούμε για τις άμεσες δικές σας ενέργειες προκειμένου να αποκατασταθεί η ορθή
εφαρμογή του Νόμου και να καταβληθεί η υπερβάλλουσα διαφορά στους Διπλωματούχους Μη-
χανικούς που μετατάχθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 30 του Ν. 4223/2013 με την παράλληλη
άμεση ενημέρωση όλων των αρμόδιων Οικονομικών Υπηρεσιών των Φορέων Υποδοχής του Δη-
μοσίου.

Για τη Δ.Ε. του Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ.

Ο Πρόεδρος

Δημήτριος Μαυροματίδης
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