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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

Από την πρώτη ημέρα ψήφισης του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας 
(Ε.Σ.Κ.) των Δημοσίων και Δημοτικών Υπαλλήλων (Ν.4440/2016), η Π.Ο.Ε.-
Ο.Τ.Α. ζητά την ουσιαστική και πλήρη ένταξη και συμμετοχή στη κινητικότητα και 
των υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου (Ι.Δ.Α.Χ.). 

Με τροπολογία στο σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Διοικητικής 
Ανασυγκρότησης «Ενδυνάμωση Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού 
(Α.Σ.Ε.Π.), Ενίσχυση και Αναβάθμιση Δημόσιας Διοίκησης και άλλες Διατάξεις», 
προβλέπεται ότι στη διαδικασία κάλυψης Οργανικών Θέσεων Μόνιμου Προσωπικού 
που προκηρύσσονται με το Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας (Ε.Σ.Κ.), θα μπορούν να 
επιλέγονται και οι υπάλληλοι με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου 
Χρόνου (Ι.Δ.Α.Χ.) με παράλληλη δέσμευση της προκηρυσσόμενης κενής Οργανικής 
Θέσης Μόνιμου Προσωπικού αλλά μόνο εφόσον δεν υποβληθούν αιτήσεις από 
υπαλλήλους με Μόνιμη σχέση εργασίας (Δημοσίου Δικαίου)!!! 

Δυστυχώς όμως, για ακόμη μια φορά η κυβέρνηση, αντί να επιλύει οριστικά 
ένα τόσο σοβαρό πρόβλημα, όπως ο αποκλεισμός ενός μεγάλου αριθμού 
εργαζομένων στο Δημόσιο Τομέα από το δικαίωμα μετακίνησης, μετάταξης ή 
απόσπασης, με την πλήρη ένταξη και συμμετοχή τους στο Ενιαίο Σύστημα 
Κινητικότητας (Ε.Σ.Κ.), καταθέτει τροπολογία η οποία περιέχει όρους και 
προϋποθέσεις διαχωρισμού και κατηγοριοποίησης των εργαζομένων σε Α΄ και Β΄ 
κατηγορίας υπαλλήλους. 

Για ακόμη μία φορά ψηφίζεται μία αδικαιολόγητη Νομοθετική ρύθμιση 
από την κυβέρνηση, που προκαλεί περισσότερα προβλήματα από ότι προσπαθεί 
να λύσει. «Ναι μεν… αλλά!». Όχι μόνο ουσιαστικά συνεχίζουν να αποκλείουν την 
ένταξη στο Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας (Ε.Σ.Κ.) των εργαζομένων με σχέση 
εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου (Ι.Δ.Α.Χ.) εγκλωβίζοντάς τους χωρίς 
καμιά δυνατότητα μετακίνησης ή απόσπασης αλλά «διχάζουν» για ακόμη μία φορά 
τους εργαζόμενους αφού τους διαχωρίζει σε «παιδιά και αποπαίδια». 

Η Εκτελεστική Επιτροπή της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α., καλεί την κυβέρνηση πριν 
ακόμη στεγνώσει το μελάνι της άστοχης και απαράδεκτης τροπολογίας, να την 
ανακαλέσει και να προχωρήσει άμεσα στην πλήρη, ουσιαστική και ισότιμη ένταξη 
των εργαζομένων με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου 
(Ι.Δ.Α.Χ.) στο Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας (Ε.Σ.Κ.) χωρίς όρους, προϋποθέσεις 
και αστερίσκους, με δέσμευση της προκηρυσσόμενης κενής Οργανικής Θέσης 
Μόνιμου Προσωπικού. Ίσα δικαιώματα και ίση αντιμετώπιση για όλους!!! 

 

Για την Εκτελεστική Επιτροπή της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. 
   Ο Πρόεδρος                                                                               Ο Γεν. Γραμματέας 
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