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Κοιν.:       ΕΜΔΥΔΑΣ Αττικής 

 

Θέμα:  Επαναφορά Προσωπικής διαφοράς 

 

 Η ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ αποτελεί την Ομοσπονδία που εκπροσωπεί το σύνολο των 

Διπλωματούχων Μηχανικών του Δημοσίου Τομέα. Απευθυνόμαστε  σε εσάς για 

το θέμα που έχει ανακύψει σχετικά με τη μη καταβολή προηγούμενης 

προσωπικής διαφοράς σε Υπάλληλο ο οποίος μετατάχθηκε στις Υπηρεσίες σας. 

 Συγκεκριμένα συνάδελφος μας Διπλωματούχος Μηχανικός και μέλος μας 

μετατάχθηκε το 2019 στο Υπουργείο Οικονομικών/ΓΓΠΣ/Αυτοτελές τμήμα 

Στρατηγικής, Προγραμματισμού και Διαχείρισης Έργων και στη συνέχεια 

μεταφέρθηκε από 01-01-2020 στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης – ΥψηΔ 

με νομοθετική πράξη .  

 Κανένας από τους δύο φορείς δεν έχει χορηγήσει τη μικρή προσωπική 

διαφορά που διατηρούσε ο συνάδελφός μας από την προηγούμενη Υπηρεσία 

του, παρόλο που με την υπ’ αριθ. πρωτ. 26284 ΕΞ 2019 ΥΠΟΙΚ 19/03/2019 ΚΥΑ 
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(ΦΕΚ 503/Γ/5- 4-2019) με την οποία ολοκληρώθηκε η προαναφερόμενη 

μετάταξή  αναφέρεται ρητά ότι αυτή διενεργήθηκε δυνάμει (μεταξύ άλλων) και 

του άρθρου 18 του Ν.4440/2016. Ως εκ τούτου διέπεται και από τις διατάξεις 

του Ν.4440/2016, μεταξύ των οποίων και η διάταξη του άρθρου 2 παρ. 5. «Στο 

πλαίσιο εφαρμογής του ΕΣΚ, οι προκηρυσσόμενες θέσεις καλύπτονται με ενιαίο 

τρόπο, ανεξαρτήτως εάν οι υπάλληλοι είναι μόνιμοι ή απασχολούμενοι με σχέση 

εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου. Σε κάθε περίπτωση η μετάταξη 

διενεργείται με την ίδια σχέση εργασίας. Οι μετατασσόμενοι διατηρούν το ίδιο 

ασφαλιστικό και συνταξιοδοτικό καθεστώς, καθώς και τυχόν προσωπική 

διαφορά στις αποδοχές τους.»  

 Σας καλούμε να αποκαταστήσετε αυτή την αδικία σε βάρος του 

συναδέλφου μας και να του επαναχορηγήσετε την  προσωπική διαφορά. Είμαστε 

στη διάθεση σας για οποιαδήποτε διευκρίνηση. 

 

 


