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Θέμα: Θέματα νέων συναδέλφων των προερχόμενων από την κινητικότητα. 

Συνάδελφοι, 

Με το παρόν έγγραφο θα θέλαμε να ενημερώσουμε τους νέους 

συναδέλφους για τις εξελίξεις που υπάρχουν στα κάτωθι θέματα που τους 

αφορούν: 

 Με το υπ’ αριθμ. 743/10-10-2014 έγγραφό μας, είχαμε αιτηθεί στον 

Υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης κι Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, 

μετά την οριστικοποίηση των πινάκων κατάταξης, να προβλεφθεί με 

νομοθετική ρύθμιση η δυνατότητα όσων νέων συναδέλφων το 

επιθυμούν να παραμείνουν στην Υπηρεσία μας. Τις προηγούμενες μέρες 

η Ομοσπονδία μας ζήτησε από τους αρμόδιους Υπηρεσιακούς 

Παράγοντες του Υπουργείου μας να προχωρήσουν στη σύνταξη της 

σχετικής τροπολογίας η οποία και εστάλη για υπογραφή στον κο 

Κυριάκο Μητσοτάκη την Παρασκευή 19/12/2014. Σύμφωνα με 

πληροφορίες που έχουμε η εν λόγω τροπολογία υπεγράφη από τον 

αρμόδιο Υπουργό και εστάλη στην Βουλή των Ελλήνων προς ψήφιση.  

 Εν αναμονή της έκδοσης των ατομικών φύλλων μετάταξης των νέων 

συναδέλφων συζητήσαμε με τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου 

μας το ζήτημα της νέας κατάταξης των συναδέλφων που 

υποβιβάστηκαν από τις κατηγορίες Π.Ε και Τ.Ε σε Δ.Ε Εξωτερικής 

Φρούρησης. Το υπουργείο μας ενημέρωσε ότι η νέα κατάταξη στο 

βαθμό και το μισθολογικό κλιμάκιο της νέας κατηγορίας θα γίνει με βάση 
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το συνολικό χρόνο υπηρεσίας όπως προβλέπεται από τις γενικές 

διατάξεις του ν. 4024/2011. Οι μισθολογικές διαφορές που θα 

προκύψουν θα αποδοθούν στους δικαιούχους αναδρομικά από την 

ημερομηνία πρόσληψής τους.    

  Όσον αφορά την προαιρετική ασφάλιση στο Μ.Τ.Π.Υ σας 

ενημερώνουμε ότι σε νέα συνάντηση που είχαμε με παράγοντες του 

Μ.Τ.Π.Υ, μετά και τη διαβίβαση από το Τμήμα Μισθοδοσίας του 

Υπουργείου μας αιτήματος συναδέλφου για διακοπή της 

παρακράτησης, μας ενημέρωσαν πως αν και αποδέχονται τη 

δυνατότητα εξαίρεσης, ωστόσο θεωρούν, σε αντίθεση με τη  Διεύθυνση 

Οικονομικών μας,  ότι αρμόδιο για να προχωρήσει αυτή τη διαδικασία 

είναι το Υπουργείο μας. Η Ομοσπονδία μας τις επόμενες μέρες θα 

επιδιώξει την εξεύρεση λύσης ώστε να είναι δυνατή η επιλογή ασφάλισης 

ή όχι στο Μ.Τ.Π.Υ. 

Για οποιαδήποτε εξέλιξη υπάρξει σχετικά με τα ανωτέρω θέματα θα σας 

ενημερώσουμε με νεότερα έγγραφά μας.   
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