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ΤΟ ΝΕΟ ΕΙΔΙΚΟ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΝΣΤΟΛΟΥΣ 

Συνεπής προς τον μνημονιακό προσανατολισμό της πριν λίγες ημέρες η Κυβέρνηση, 

προχώρησε με  τον γνωστό εδώ και 7 χρόνια τρόπο στην ψήφιση ενός ακόμα  

επαχθές μνημονίου με τους στυγνούς δανειστές μας που επιτροπεύουν την πατρίδα 

μας. 

 

Στο νέο αυτό μνημόνιο, δεν θα μπορούσε να απουσιάζει, η συνήθη προκρούστεια 

περιποίηση για το προσωπικό των Σωμάτων Ασφαλείας και των Ενόπλων 

Δυνάμεων. 

 

Αυτή τη φορά δεν επιλέχθηκε απλά μια ονομαστική περικοπή του  πενιχρού μισθού, 

αλλά  η αλλαγή της συνολικής δομής του, ώστε να εξορθολογιστεί, σύμφωνα  με τον 

νέο ορολογικό χάρτη των μνημονιακών επιταγών. 

 

«Εξορθολογισμός» που σηματοδοτεί  ένα νέο μισθολόγιο  περικοπών, τόσο  

σημερινών όσο και μακροπρόθεσμων. 

 

Πριν φτάσουμε στην αυτή καθ αυτή την ουσία του, θα πρέπει να επισημάνουμε πως 

και η επιλεγόμενη διαδικασία, ήταν η συνήθη πλέον. 

 

Άνευ ουδενός διαλόγου και ουδεμίας διαβούλευσης, εισήχθη το νέο ειδικό 

μισθολόγιο μας στην Βουλή εντός του πολυνομοσχεδίου που αχθοφορούσε το νέο 

ολόφρεσκο 4ο ΜΝΗΜΟΝΙΟ. 

 

 Με τη γνωστή μορφή του κατεπείγοντος, έτσι ώστε εντός 4ημέρου να ολοκληρωθεί 

η ψήφιση ενός νομοθετήματος που θα καθορίσει τη ζωή χιλιάδων συναδέλφων για 

τα επόμενα χρόνια. 

 

 

Η ΕΑΠΣ σε  κοινό μέτωπο με τα σωματεία του χώρου μας, στο μικρό αυτό χρονικό 

διάστημα έδωσε τον αγώνα  της προς όλες τις κατευθύνσεις, με κύριο αίτημα την 

απόσυρση του νομοσχεδίου αναφορικά με  το μισθολόγιο και την έναρξη ουσιαστικής 

διαβούλευσης για την κατάρτιση ενός νέου, που θα έχει ως κεντρικό άξονα τις 
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αποφάσεις του ΣτΕ και βέβαια την ανταπόκριση των αμοιβών με το παρεχόμενο 

επικίνδυνο και ανθυγιεινό επάγγελμα μας. 

 

Παρεμβάσεις στα κόμματα, παρουσία στην επιτροπή επεξεργασίας του ν/σ. στη 

Βουλή, παρεμβάσεις στα ΜΜΕ και μαχητική συμμετοχή στις αγωνιστικές 

κινητοποιήσεις, ήταν  το αντίμετρο του σωματείου μας στη νέα αυτή επίθεση.  

 

Παράλληλα μπροστά στην ανυποχώρητη στάση της κυβέρνησης για την  ψήφιση του 

νομοσχεδίου, το συνδικαλιστικό μας κίνημα, κινήθηκε και προς την κατεύθυνση της 

διάσωσης και άμυνας όσων μπορούσε περισσότερων από την νέα αυτή μνημονιακή 

λαίλαπα. 

 

Στις σελίδες αυτού του μικρού e-book, επιχειρούμε μια πρώτη παρουσίαση του νέου 

μισθολογίου, αναμένοντας και τις σχετικές εγκυκλίους από το οικονομικό υπουργείο.  

                                                                                                28 Μάιου 2017 

Γιάννης Σταμούλης 

Πρόεδρος Δ.Σ. ΕΑΠΣ 
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Το νέο ειδικό μισθολόγιο των ένστολων. Μια 

πρώτη θεώρηση. 
 

 
Το νέο αυτό ειδικό μισθολόγιο, έγινε τελικά νόμος του κράτους, με την 

ψήφο τω βουλευτών της συγκυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ- ΑΝΕΛ. με το 
Ν.4472/17 – ΦΕΚ 74/Α/19-5-2017. 

 

Στην κεντρική του φιλοσοφία προσπαθεί να ακολουθήσει το ενιαίο  

μισθολόγιο των δημοσίων υπαλλήλων,  κρατώντας  όμως και 

συγκεκριμένα ειδικά στοιχεία, που να το κάνει να διατηρεί το 

χαρακτηρισμό «ειδικό». 

 

Με αυτό τον τρόπο δεν θεσμοθετεί τις  ειδικές αποζημιώσεις που 

υπάρχουν στο μισθολόγιο των δημοσίων υπαλλήλων, δηλ.  πληρωμή 

υπερωριών, εξαιρέσιμων, αργιών αλλά και των ποσών των εκτός έδρας. 

 

Από την άλλη στα ειδικά στοιχεία που διατηρεί, δεν λαμβάνει υπόψη του, 

το επικίνδυνο και ανθυγιεινό του επαγγέλματος, το καθεστώς της 

απλήρωτης υπερεργασίας, λόγω των επιφυλακών και σαφώς δεν  μεριμνά 

για την συμμόρφωση της πολιτείας σύμφωνα με τις αποφάσεις του ΣτΕ 

που επιτάσσει ότι το όποιο νέο μισθολόγιο  θα πρέπει να είναι 

τουλάχιστον στα επίπεδα του Ιουλίου του 2012 και σε καμία περίπτωση  

να μην προβλέπει  κατώτερες εκείνων των αποδοχών, που είχαν 

διαμορφωθεί με τις διατάξεις του ν. 4093/12 που είχαν κριθεί 

αντισυνταγματικές.  

 

 

Την καλύτερη όμως αποτύπωση  του τι είναι το νέο  ειδικό μας 

μισθολόγιο, το έδωσε παραμονές της ψήφισης του νομοσχεδίου η 

Επιστημονική Επιτροπή της Βουλής, στην ειδική έκθεσή της για το 

νομοσχέδιο. Αναφορικά με τα σχετικά άρθρα για τα ειδικά μισθολόγια 

αναφέρει: 
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«Περαιτέρω, οι περικοπές αυτές δεν μπορούν να δικαιολογηθούν ούτε 

εκ του λόγου ότι αποτελούν τμήμα ενός ευρύτερου προγράμματος 

δημοσιονομικής προσαρμογής που περιέχει δέσμη μέτρων για την 

ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας και την εξυγίανση των δημοσίων 

οικονομικών, προϋπόθεση, η οποία αποτελεί αναγκαίο όχι όμως και 

επαρκή όρο για την συνταγματικότητα των εν λόγω περικοπών.  

 

Εξάλλου, ανεπιτυχώς επιχειρείται η στήριξη της συνταγματικότητας 

των μέτρων αφενός μεν στην μεγαλύτερη της αναμενόμενης ύφεση της 

ελληνικής οικονομίας, η οποία κατέστησε μεν επιβεβλημένη την λήψη 

νέων μέτρων, όχι όμως και αναγκαίως την εκ νέου περιστολή του 

μισθολογικού κόστους του Δημοσίου, αφετέρου δε στην αυξημένη 

αποτελεσματικότητα των εν λόγω μέτρων, η οποία, ωστόσο, δεν μπορεί 

να δικαιολογήσει την κατ` επανάληψη επιβάρυνση των ίδιων 

προσώπων. 

 

 Τέλος, η υπ` αριθ. 2Ο12/211/ΕΕ απόφαση του Συμβουλίου της 

Ευρωπαϊκής Ενώσεως της 13.3.2012, με την οποία προβλέφθηκε 

«μείωση κατά 12% κατά μέσο όρο των ειδικών μισθών του δημόσιου 

τομέα για τους οποίους δεν ισχύει το νέο μισθολόγιο», εν πάση 

περιπτώσει δεν έχει την έννοια ότι απαλλάσσει τον εθνικό νομοθέτη, 

κατά την άσκηση της εθνικής δημοσιονομικής πολιτικής στο πλαίσιο 

εκπληρώσεως των διεθνών υποχρεώσεων της Χώρας, από την τήρηση 

των προαναφερομένων συνταγματικών διατάξεων και αρχών», βλ., 

σχετικώς, τις ανωτέρω ανα- φερόμενες αποφάσεις [ΣτΕ (Ολ) 

4741/2014, ΣτΕ (Στ) 1198/2017, ΕλΣυν (Ολ) 7412/2015, ΣτΕ (Ολ) 

2192/2014]. 

  

 

Υπό το φως των ανωτέρω, δημιουργείται προβληματισμός, ως προς το 

εάν με την προτεινόμενη αναμόρφωση των «ειδικών μισθολογίων» σε 

συν- δυασμό με την εκτίμηση, κατά την Έκθεση του Γενικού 

Λογιστηρίου του Κράτους (άρθρο 75 παρ. 1 του Συντάγματος), για 

ετήσια αύξηση - δαπάνη, που «εκτιμάται στο ποσό των 36,2 εκατ. ευρώ, 

83,5 εκατ. ευρώ, 77,5 εκατ. ευρώ, 78,5 εκατ. ευρώ και 76,1 εκατ. ευρώ, 

για τα έτη 2017, 2018, 2019, 2020 και 2021 αντίστοιχα», αλλά και του 
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ότι, διά του άρθρου 155 του νομο- σχεδίου, εξασφαλίζονται, κατ’ 

ελάχιστον, οι αποδοχές των λειτουργών ή υ- παλλήλων που δικαιούνταν 

την 31.12.2016, επιτυγχάνεται πλήρης και επαρ- κής προσαρμογή προς 

τις ανωτέρω δικαστικές αποφάσεις, την οποία επι- τάσσει η 

συνταγματική αρχή του κράτους δικαίου.» 
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Τα νέα δεδομένα του μισθολογίου 

 

Το νέο μισθολόγιο καταργεί τις μισθολογικές προαγωγές, που ήταν μία 

σοβαρή κατάκτηση για την ενίσχυση του μισθού σχετική με την ωρίμανση 

του αναλογικά με τα έτη υπηρεσίας. Στην θέση τους εισάγονται τα 

μισθολογικά κλιμάκια στο πραγματικά κατεχόμενο βαθμό, που ανά ένα 

ή δύο έτη του δίνει μια μικρή αύξηση στο βασικό μισθό. 

Στους νέους βασικούς μισθούς έχει ενσωματωθεί και το χρονοεπίδομα, 

το οποίο καταργείται. 

Η μεγάλη ανατροπή γίνεται στα επιδόματα, όπου καταργούνται εκτός από 

το Επίδομα Χρόνου Υπηρεσίας, που αναφέραμε παραπάνω,  

το Επίδομα ετοιμότητας,  

το Επίδομα διοίκησης-διεύθυνσης,  

το  Επίδομα ειδικής απασχόλησης,  

το  Επίδομα εξομάλυνσης,  

το επίδομα υψηλής ευθύνης. 

 

Παραμένει η οικογενειακή παροχή, για τα τέκνα, και εισάγονται τρία 

νέα ονομασίας και αξίας επιδόματα: 

Το επίδομα ιδιαίτερων συνθηκών εργασίας, 

Το επίδομα θέσης ευθύνης από τον Επιπυραγό και άνω, 

Το επίδομα παραμεθορίου για τους συναδέλφους που εκτελούν 

υπηρεσία σε Έβρο, Λέσβο, Χίο, Σάμο, Δωδεκάνησα, Σαμοθράκη. 

 

Παραμένουν τα επιδόματα αναπηρίας, κινδύνου της ΕΜΑΚ και γραφείου 

λόγω ανικανότητας ένεκα παθήματος στην υπηρεσία, για τα οποία 

εντός ενός έτους, θα πρέπει να εκδοθεί νέα σχετική ΚΥΑ, αλλιώς 

καταργούνται. 

Το  ίδιο ισχύει και για την αποζημίωση του εκπαιδευτικού προσωπικού 

των Σχολών, όπου απαιτείται νέα ΚΥΑ, αλλιώς  παύει η καταβολή της. 
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Τέλος διατηρείται  η αποζημίωση για την πέραν του πενθημέρου εργασία 

στο ίδιο ποσό και για τον ίδιο αριθμό ημερών, καθώς και η αποζημίωση 

για την νυχτερινή εργασία στο ποσό των 2,77 λεπτών την ώρα. Το 

ανώτατο όριο των ωρών αναμένεται με νέα ΚΥΑ. 
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ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ- ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΑ 

ΚΛΙΜΑΚΙΑ 
 

Αναφορικά με το πυροσβεστικό προσωπικό, η κατάταξη του προσωπικού 

γίνεται σε δύο κατηγορίες: 

 στην Κατηγορία Α: για τα στελέχη που προέρχονται από παραγωγικές 

Σχολές Αξιωματικών του Πυροσβεστικού Σώματος, τους απευθείας ή με 

διαγωνισμό κατατασσόμενους στο Σώμα των αξιωματικών και τα κοινά 

Σώματα από την ονομασία τους ως αξιωματικών, για  αξιωματικούς 

Ειδικών Υπηρεσιών του Πυροσβεστικού Σώματος. 

στην Κατηγορία Β: για τους αξιωματικούς του ν.δ. 649/1970 (Α'176), 

για τους υπαξιωματικούς, Πυρονόμους  και αξιωματικούς που 

προέρχονται από παραγωγικές ή μη σχολές, καθώς και για τους 

πυροσβέστες. 

Η βάση του μισθολογίου είναι ο βασικός μισθός, συνδεδεμένος 

πλέον με τον κατεχόμενο βαθμό, και προσαυξημένος ανάλογα με 

τα χρόνια υπηρεσίας σε μισθολογικά κλιμάκια. 

 

Για την Κατηγορία Α, ο βασικός μισθός ανάλογα βαθμό και 

κλιμάκιο είναι ο ακόλουθος 
 

ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ 

1 4200 

2 3800 

3 3400 

4 3150 

5 3000 

6 2880 

7 2800 

δ 2705 

9 2650 

10 2575 

11 2455 

12 2375 

13 2245 

14 2155 

https://www.e-nomothesia.gr/tags.html?tag=649%2F1970
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15 2095 

16 2025 

17 1975 

18 1925 

19 1875 

20 1845 

21 1755 

22 1705 

23 1655 

24 1625 

25 1575 

26 1525 

27 1475 

28 1435 

29 1395 

30 1355 

31 1315 

32 1275 

33 1235 

34 1195 

35 1155 

 

Για την Κατηγορία Β, ο βασικός μισθός ανάλογα βαθμό και 

κλιμάκιο είναι ο ακόλουθος 
 

ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ 

1 2445 

2 2385 

3 2325 

4 2265 

5 2165 

6 2145 

7 2085 

8 2065 

9 1995 

10 1925 

11 1845 

12 1785 
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13 1725 

14 1665 

15 1605 

16 1545 

17 1485 

18 1455 

19 1415 

20 1365 

21 1315 

22 1285 

23 1245 

24 1185 

25 1115 

26 1085 

27 1045 

28 985 

Για τη μισθολογική εξέλιξη των στελεχών από το κατώτερο μισθολογικό 

κλιμάκιο στο αμέσως ανώτερο, απαιτείται να έχει συμπληρωθεί ο 

καθορισμένος χρόνος υπηρεσίας στο κατώτερο μισθολογικό κλιμάκιο. 

Ως υπηρεσία για τη μισθολογική κατάταξη και εξέλιξη αναγνωρίζεται η 

αναφερόμενη στις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 11 του ν. 4354/2015 

(Α' 176), ο χρόνος φοίτησης στις στρατιωτικές σχολές ή στις αντίστοιχες 

σχολές των Σωμάτων Ασφαλείας, καθώς και ο χρόνος απόκτησης 

ιατρικής ειδικότητας, εφόσον η ειδικότητα αυτή αποτελεί τυπικό προσόν 

κατάταξης. Δεν αναγνωρίζεται σε καμία περίπτωση ο χρόνος 

στρατιωτικής θητείας. 

Σύμφωνα όμως το άρθρο 154, τίθεται Μεταβατική διάταξη, όπου 

αναφέρει  ότι κατά την πρώτη εφαρμογή του παρόντος, η μισθολογική 

κατάταξη των λειτουργών και υπαλλήλων στα μισθολογικά κλιμάκια 

πραγματοποιείται σύμφωνα με το χρόνο υπηρεσίας στο φορέα που 

υπηρετούν, καθώς και το χρόνο υπηρεσίας, που έχει αναγνωριστεί 

για μισθολογική εξέλιξη από το φορέα αυτόν μέχρι και τις 

31.12.2016. 

https://www.e-nomothesia.gr/tags.html?tag=4354%2F2015
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Το παραπάνω σημαίνει προφανώς ότι για την κατάταξη σε μισθολογικό 

κλιμάκιο, θα ληφθεί ο χρόνος υπηρεσίας, η στρατιωτική θητεία και τα 

χρόνια πτυχίου, όπου αυτό ήταν προσόν κατάταξης. Το παραπάνω 

προφανώς και δεν θα ισχύει για τους συναδέλφους που θα 

προσλαμβάνονται από εδώ και πέρα. 

Σύμφωνα με τα παραπάνω η μισθολογική κατάταξη και εξέλιξη των 

στελεχών της ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Α είναι: 

Αρχηγός Πυροσβεστικού Σώματος στο 2ο Κλιμάκιο. 

Υπαρχηγοί Πυροσβεστικού Σώματος στο 3ο Κλιμάκιο. 

Τα στελέχη των  παραπάνω περιπτώσεων κατατάσσονται στα 

προβλεπόμενα Κλιμάκια ανεξαρτήτως των ετών υπηρεσίας και 

παραμένουν σε αυτά μέχρι την με οποιονδήποτε τρόπο αποχώρησή 

τους. 

Αντιστράτηγος  

μέχρι τριάντα (30) έτη υπηρεσίας στο 5ο Κλιμάκιο  

και με τριάντα (30) και άνω στο 4ο Κλιμάκιο. 

Υποστράτηγος  

μέχρι είκοσι έξι έτη(26)έτη υπηρεσίας στο 9ο Κλιμάκιο,  

από είκοσι έξι (26) και μέχρι είκοσι οκτώ (28) στο 8ο Κλιμάκιο, 

 από είκοσι οκτώ (28) και μέχρι τριάντα (30) στο 7ο Κλιμάκιο,  

από τριάντα (30) και μέχρι τριάντα δύο (32) στο 6ο Κλιμάκιο  

και με τριάντα δύο (32) και άνω στο 5ο Κλιμάκιο. 

Αρχιπύραρχος  

Μέχρι είκοσι τέσσερα (24) έτη υπηρεσίας στο 13ο Κλιμάκιο,  

από είκοσι τέσσερα(24) μέχρι είκοσι πέντε (25) στο 12ο Κλιμάκιο,  

από είκοσι πέντε (25) μέχρι είκοσι έξι (26) στο 11ο Κλιμάκιο,  

από είκοσι έξι (26) μέχρι είκοσι επτά (27) στο 10ο Κλιμάκιο,  

από είκοσι επτά (27) μέχρι είκοσι οκτώ (28) στο 9ο Κλιμάκιο,  

από είκοσι οκτώ (28) μέχρι τριάντα (30) στο 8ο Κλιμάκιο,  

από τριάντα (30) και μέχρι τριάντα δύο (32) στο 7ο Κλιμάκιο  

και με τριάντα δύο (32) και άνω στο 6ο Κλιμάκιο. 
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Πύραρχος. 

 Μέχρι δεκαεννέα (19) έτη υπηρεσίας στο 19ο Κλιμάκιο,  

από δεκαεννέα (19) μέχρι είκοσι (20) στο 18ο Κλιμάκιο,  

από είκοσι (20) μέχρι είκοσι δύο (22) στο 17ο Κλιμάκιο,  

από είκοσι δύο (22) μέχρι είκοσι τέσσερα (24) στο 16ο Κλιμάκιο,  

από είκοσι τέσσερα (24) μέχρι είκοσι πέντε (25) στο 15ο Κλιμάκιο,  

από είκοσι πέντε (25) μέχρι είκοσι έξι (26) στο 14ο Κλιμάκιο, 

 από είκοσι έξι (26) μέχρι είκοσι επτά (27) στο 13ο Κλιμάκιο,  

από είκοσι επτά (27) μέχρι είκοσι οκτώ(28) στο 12ο Κλιμάκιο,  

από είκοσι οκτώ (28) μέχρι είκοσι εννέα (29) στο 11ο Κλιμάκιο,  

από είκοσι εννέα (29) μέχρι τριάντα (30) στο 10ο Κλιμάκιο,  

από τριάντα (30) μέχρι τριάντα ένα (31) στο 9ο Κλιμάκιο,  

από τριάντα ένα (31) και μέχρι τριάντα δύο (32) στο 8ο Κλιμάκιο  

και με τριάντα δύο (32) και άνω στο 7ο Κλιμάκιο. 

Αντιπύραρχος.  

Μέχρι δεκατρία (13) έτη υπηρεσίας στο 26ο Κλιμάκιο, 

 από δεκατρία (13) μέχρι δεκαπέντε (15) στο 25ο Κλιμάκιο,  

από δεκαπέντε (15) μέχρι δεκαεπτά (17) στο 24ο Κλιμάκιο,  

από δεκαεπτά (17) μέχρι δεκαοκτώ (18) στο 23ο Κλιμάκιο,  

από δεκαοκτώ (18) μέχρι δεκαεννέα (19) στο 22ο Κλιμάκιο,  

από δεκαεννέα (19) μέχρι είκοσι (20) στο 21ο Κλιμάκιο,  

από είκοσι (20) μέχρι είκοσι ένα (21) στο 20ο Κλιμάκιο,  

από είκοσι ένα (21) μέχρι είκοσι δύο (22) στο 19ο Κλιμάκιο,  

από είκοσι δύο (22) μέχρι είκοσι τρία (23) στο 18ο Κλιμάκιο,  

από είκοσι τρία (23) μέχρι είκοσι τέσσερα (24) στο 17ο Κλιμάκιο,  

από είκοσι τέσσερα (24) μέχρι είκοσι πέντε (25) στο 16ο Κλιμάκιο,  

από είκοσι πέντε (25) μέχρι είκοσι έξι (26) στο 15ο Κλιμάκιο,  

από είκοσι έξι (26) μέχρι είκοσι επτά (27) στο 14ο Κλιμάκιο,  

από είκοσι επτά(27)μέχρι είκοσι οκτώ (28) στο 13ο Κλιμάκιο,  

από είκοσι οκτώ (28) μέχρι είκοσι εννέα (29) στο 12ο Κλιμάκιο,  

από είκοσι εννέα (29) μέχρι τριάντα (30) έτη υπηρεσίας στο 11ο 

Κλιμάκιο,  

από τριάντα (30) μέχρι τριάντα ένα (31) στο 10ο Κλιμάκιο  

και με τριάντα ένα (31) και άνω στο 9ο Κλιμάκιο. 
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Επιπυραγός 

Μέχρι έντεκα (11) έτη στο 28ο Κλιμάκιο,  

από έντεκα (11) μέχρι δεκατρία (13) στο 27ο Κλιμάκιο, 

 από δεκατρία (13) μέχρι δεκαπέντε (15) στο 26ο Κλιμάκιο,  

από δεκαπέντε (15) μέχρι δεκαεπτά (17) στο 25ο Κλιμάκιο,  

από δεκαεπτά (17) μέχρι δεκαοκτώ (18) στο 24ο Κλιμάκιο,  

από δεκαοκτώ (18) μέχρι δεκαεννέα (19) στο 23ο Κλιμάκιο,  

από δεκαεννέα (19) μέχρι είκοσι (20) στο 22ο Κλιμάκιο,  

από είκοσι (20) μέχρι είκοσι ένα (21) στο 21ο Κλιμάκιο,  

από είκοσι ένα (21)μέχρι είκοσι δύο (22) στο 20ο Κλιμάκιο,  

από είκοσι δύο (22) μέχρι είκοσι τρία (23) στο 19ο Κλιμάκιο,  

από είκοσι τρία (23) μέχρι είκοσι πέντε (25) στο 18ο Κλιμάκιο,  

από είκοσι πέντε (25) μέχρι είκοσι έξι (26) στο 17ο Κλιμάκιο,  

από είκοσι έξι (26) μέχρι είκοσι επτά (27) στο 16ο Κλιμάκιο,  

από είκοσι επτά (27) μέχρι είκοσι οκτώ (28)στο 15ο Κλιμάκιο,  

από είκοσι οκτώ (28) μέχρι είκοσι εννέα (29) στο 14ο Κλιμάκιο, 

 από είκοσι εννέα (29) μέχρι τριάντα (30) στο 13ο Κλιμάκιο,  

από τριάντα (30) μέχρι τριάντα ένα (31) στο 12ο Κλιμάκιο  

και με τριάντα ένα (31)και άνω στο 11ο Κλιμάκιο. 

 

Πυραγός 

 Μέχρι επτά (7) έτη υπηρεσίας στο 31ο Κλιμάκιο,  

από επτά (7) μέχρι εννέα (9) στο 30ο Κλιμάκιο,  

από εννέα (9) μέχρι έντεκα (11) στο 29ο Κλιμάκιο,  

από έντεκα (11) μέχρι δεκατρία (13) στο 28ο Κλιμάκιο,  

από δεκατρία (13) μέχρι δεκαπέντε (15) στο 27ο Κλιμάκιο,  

από δεκαπέντε (15) μέχρι δεκαεπτά (17) στο 26ο Κλιμάκιο, 

 από δεκαεπτά (17) μέχρι δεκαοκτώ (18)στο 25ο Κλιμάκιο,  

από δεκαοκτώ (18) μέχρι δεκαεννέα (19) στο 24ο Κλιμάκιο,  

από δεκαεννέα (19) μέχρι είκοσι (20) στο 23ο Κλιμάκιο, 

 από είκοσι (20) μέχρι είκοσι ένα (21) στο 22ο Κλιμάκιο,  

από είκοσι ένα (21) μέχρι είκοσι δύο (22) στο 21ο Κλιμάκιο,  

από είκοσι δύο (22) μέχρι είκοσι τρία (23) στο 20ο Κλιμάκιο,  

από είκοσι τρία (23) μέχρι είκοσι τέσσερα (24) στο 19ο Κλιμάκιο,  

από είκοσι τέσσερα (24) μέχρι είκοσι πέντε (25) στο 18ο Κλιμάκιο,  
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από είκοσι πέντε(25) μέχρι είκοσι έξι (26) στο 17ο Κλιμάκιο,  

από είκοσι έξι (26) μέχρι είκοσι επτά (27) στο 16ο Κλιμάκιο,  

από είκοσι επτά (27) μέχρι είκοσι εννέα (29) στο 15ο Κλιμάκιο,  

από είκοσι εννέα (29) μέχρι τριάντα ένα (31) στο 14ο Κλιμάκιο,  

από τριάντα ένα (31) μέχρι τριάντα δύο (32) στο 13ο Κλιμάκιο  

και από τριάντα δύο (32) και άνω στο 12ο Κλιμάκιο. 

 

Υποπυραγός 

 Μέχρι πέντε (5) έτη υπηρεσίας στο 33ο Κλιμάκιο,  

από πέντε (5) μέχρι επτά (7) στο 32ο Κλιμάκιο, 

από επτά (7) μέχρι εννέα (9) στο 31ο Κλιμάκιο,  

από εννέα (9) μέχρι έντεκα (11) στο 30ο Κλιμάκιο,  

από έντεκα (11) μέχρι δεκατρία (13) στο 29οΚλιμάκιο,  

από δεκατρία (13) μέχρι δεκαπέντε (15) στο 28ο Κλιμάκιο,  

από δεκαπέντε (15) μέχρι δεκαεπτά (17) στο 27ο Κλιμάκιο,  

από δεκαεπτά (17) μέχρι δεκαοκτώ(18)στο 26ο Κλιμάκιο,  

από δεκαοκτώ (18) έτη μέχρι δεκαεννέα έτη (19) υπηρεσίας στο 25ο 

Κλιμάκιο,  

από δεκαεννέα (19) μέχρι είκοσι (20) στο 24ο Κλιμάκιο,  

από είκοσι (20) μέχρι είκοσι ένα (21) στο 23ο Κλιμάκιο,  

από είκοσι ένα (21) μέχρι είκοσι δύο (22) στο 22ο Κλιμάκιο,  

από είκοσι δύο (22) μέχρι είκοσι τρία (23) στο 21ο Κλιμάκιο,  

από είκοσι τρία (23) μέχρι είκοσι τέσσερα (24) στο 20ο Κλιμάκιο,  

από είκοσι τέσσερα (24) μέχρι είκοσι πέντε (25) στο 19ο Κλιμάκιο,  

από είκοσι πέντε (25) μέχρι είκοσι έξι (26) στο 18ο Κλιμάκιο,  

από είκοσι έξι (26) μέχρι είκοσι επτά (27) στο 17ο Κλιμάκιο,  

από είκοσι επτά (27) μέχρι είκοσι οκτώ (28) στο 16ο Κλιμάκιο  

και από είκοσι οκτώ (28)και άνω στο 15ο Κλιμάκιο. 

Ανθυποπυραγός 

 Μέχρι τρία (3) έτη υπηρεσίας στο 35ο Κλιμάκιο,  

από τρία (3) μέχρι έξι (6) στο 34ο Κλιμάκιο,  

από έξι (6) μέχρι επτά (7) στο 33ο Κλιμάκιο,  

από επτά (7) μέχρι δέκα (10) στο 32ο Κλιμάκιο,  

από δέκα (10) μέχρι έντεκα (11) στο 31ο Κλιμάκιο,  

από έντεκα (11) μέχρι δεκατρία (13) στο 30ο Κλιμάκιο,  
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από δεκατρία (13) μέχρι δεκαπέντε (15) στο 29ο Κλιμάκιο,  

από δεκαπέντε (15) μέχρι δεκαέξι (16) στο 28ο Κλιμάκιο,  

από δεκαέξι (16) μέχρι δεκαεπτά (17) στο 27ο Κλιμάκιο,  

από δεκαεπτά (17) μέχρι δεκαοκτώ (18) στο 26ο Κλιμάκιο,  

από δεκαοκτώ (18) μέχρι δεκαεννέα (19) στο 25ο Κλιμάκιο,  

από δεκαεννέα (19) μέχρι είκοσι (20) στο 24ο Κλιμάκιο,  

από είκοσι (20) μέχρι είκοσι ένα (21) στο 23ο Κλιμάκιο,  

από είκοσι ένα (21) μέχρι είκοσι τρία (23) στο 22ο Κλιμάκιο,  

από είκοσι τρία (23) και άνω στο 21ο Κλιμάκιο. 

Η μισθολογική κατάταξη και εξέλιξη των στελεχών της ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 

Β είναι: 

Πύραρχος 

Μέχρι τριάντα έξι (36) έτη υπηρεσίας στο 2ο Κλιμάκιο,  

από τριάντα έξι (36) και άνω στο 1ο Κλιμάκιο. 

 

Αντιπύραρχος  

Μέχρι είκοσι επτά (27) έτη στο 7ο Κλιμάκιο,  

από είκοσι επτά (27) μέχρι είκοσι οκτώ (28) στο 6ο Κλιμάκιο,  

από είκοσι οκτώ (28) μέχρι είκοσι εννέα (29) στο 5ο Κλιμάκιο,  

από είκοσι εννέα(29)μέχρι τριάντα (30) στο 4ο Κλιμάκιο,  

από τριάντα (30) μέχρι τριάντα ένα (31) στο 3ο Κλιμάκιο  

και με τριάντα ένα (31) και άνω στο 2ο Κλιμάκιο. 

 

Επιπυραγός 

 Μέχρι είκοσι πέντε (25) έτη στο 9ο Κλιμάκιο,  

από είκοσι πέντε (25) μέχρι είκοσι επτά (27) στο 8ο Κλιμάκιο,  

από είκοσι επτά (27) μέχρι είκοσι οκτώ (28) στο 7ο Κλιμάκιο,  

από είκοσι οκτώ (28) μέχρι είκοσι εννέα (29) στο 6ο Κλιμάκιο,  

από είκοσι εννέα(29)μέχρι τριάντα ένα (31) στο 5ο Κλιμάκιο, 

 από τριάντα ένα (31) μέχρι τριάντα τέσσερα (34) στο 4ο Κλιμάκιο 

 και με τριάντα τέσσερα (34) και άνω στο 3ο Κλιμάκιο. 
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Πυραγός 

Μέχρι είκοσι ένα (21) έτη στο 13ο Κλιμάκιο,  

από είκοσι ένα (21) μέχρι είκοσι δύο(22)στο 12ο Κλιμάκιο,  

από είκοσι δύο (22) μέχρι είκοσι τρία (23) στο 11ο Κλιμάκιο,  

από είκοσι τρία (23) μέχρι είκοσι πέντε (25) στο 10ο Κλιμάκιο, 

 από είκοσι πέντε (25) μέχρι είκοσι επτά (27) στο 9ο Κλιμάκιο,  

από είκοσι επτά(27)μέχρι είκοσι οκτώ (28) στο 8ο Κλιμάκιο, 

 από είκοσι οκτώ (28) μέχρι είκοσι εννέα (29) στο 7ο Κλιμάκιο,  

από είκοσι εννέα (29) μέχρι τριάντα ένα (31) στο 6ο Κλιμάκιο,  

από τριάντα ένα (31) μέχρι τριάντα δύο (32) στο 5ο Κλιμάκιο  

και με τριάντα δύο (32) και άνω στο 4ο Κλιμάκιο. 

 

Υποπυραγός 

 Μέχρι δεκαεπτά (17) έτη υπηρεσίας στο 17ο Κλιμάκιο, 

 από δεκαεπτά (17) μέχρι δεκαοκτώ (18) στο 16ο Κλιμάκιο, 

 από δεκαοκτώ (18) μέχρι δεκαεννέα (19) στο 15ο Κλιμάκιο,  

από δεκαεννέα (19) μέχρι είκοσι ένα (21) στο 14ο Κλιμάκιο, 

 από είκοσι ένα (21) μέχρι είκοσι δύο (22) στο 13ο Κλιμάκιο,  

από είκοσι δύο (22) μέχρι είκοσι τρία (23) στο 12ο Κλιμάκιο,  

από είκοσι τρία (23) μέχρι είκοσι πέντε (25) στο 11ο Κλιμάκιο,  

από είκοσι πέντε (25) μέχρι είκοσι επτά (27) στο 10ο Κλιμάκιο,  

από είκοσι επτά (27) μέχρι είκοσι οκτώ (28) στο 9ο Κλιμάκιο,  

από είκοσι οκτώ (28) μέχρι είκοσι εννέα (29) στο 8ο Κλιμάκιο,  

από είκοσι εννέα (29) μέχρι τριάντα ένα (31) στο 7ο Κλιμάκιο,  

από τριάντα ένα (31) μέχρι τριάντα δύο (32) στο 6ο Κλιμάκιο 

και από τριάντα δύο (32) και άνω στο 5ο Κλιμάκιο. 

 

Ανθυποπυραγός.  

Μέχρι δεκατέσσερα (14) έτη υπηρεσίας στο 20ο Κλιμάκιο,  

από δεκατέσσερα (14) μέχρι δεκαπέντε (15) στο 19ο Κλιμάκιο,  

από δεκαπέντε (15) μέχρι δεκαεπτά (17) στο 18ο Κλιμάκιο,  

από δεκαεπτά (17) μέχρι δεκαοκτώ (18) στο 17ο Κλιμάκιο,  

από δεκαοκτώ (18) μέχρι δεκαεννέα (19) στο 16ο Κλιμάκιο,  

από δεκαεννέα (19) μέχρι είκοσι ένα (21) στο 15ο Κλιμάκιο,  

από είκοσι ένα (21) μέχρι είκοσι δύο (22) στο 14ο Κλιμάκιο,  
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από είκοσι δύο (22) μέχρι είκοσι τρία(23)στο 13ο Κλιμάκιο,  

από είκοσι τρία (23) μέχρι είκοσι πέντε (25) στο 12ο Κλιμάκιο,  

από είκοσι πέντε (25) μέχρι είκοσι επτά (27) στο 11ο Κλιμάκιο,  

από είκοσι επτά (27) μέχρι είκοσι οκτώ (28) στο 10ο Κλιμάκιο,  

από είκοσι οκτώ(28)μέχρι είκοσι εννέα (29) στο 9ο Κλιμάκιο,  

από είκοσι εννέα (29) μέχρι τριάντα ένα (31) στο 8ο Κλιμάκιο,  

από τριάντα ένα (31) μέχρι τριάντα δύο (32) στο 7ο Κλιμάκιο  

και από τριάντα δύο (32) και άνω στο 6ο Κλιμάκιο. 

 

Πυρονόμος 

 Μέχρι δέκα (10) έτη υπηρεσίας στο 24ο Κλιμάκιο,  

από δέκα (10) μέχρι έντεκα (11)στο 23ο Κλιμάκιο,  

από έντεκα (11) μέχρι δώδεκα (12) στο 22ο Κλιμάκιο,  

από δώδεκα (12) μέχρι δεκατέσσερα (14) στο 21ο Κλιμάκιο,  

από δεκατέσσερα (14) μέχρι δεκαπέντε (15) στο 20ο Κλιμάκιο,  

από δεκαπέντε (15) μέχρι δεκαεπτά (17) στο 19ο Κλιμάκιο,  

από δεκαεπτά (17) μέχρι δεκαοκτώ (18) στο 18ο Κλιμάκιο,  

από δεκαοκτώ(18)μέχρι δεκαεννέα (19) στο 17ο Κλιμάκιο,  

από δεκαεννέα (19) μέχρι είκοσι ένα (21) στο 16ο Κλιμάκιο,  

από είκοσι ένα (21) μέχρι είκοσι δύο (22) στο 15ο Κλιμάκιο,  

από είκοσι δύο (22) μέχρι είκοσι τρία (23) στο 14ο Κλιμάκιο,  

από είκοσι τρία (23) μέχρι είκοσι πέντε (25) στο 13ο Κλιμάκιο,  

από είκοσι πέντε (25) μέχρι είκοσι επτά (27) στο 12ο Κλιμάκιο,  

από είκοσι επτά (27) μέχρι είκοσι οκτώ (28)στο 11ο Κλιμάκιο,  

από είκοσι οκτώ (28) μέχρι είκοσι εννέα (29) στο 10ο Κλιμάκιο,  

από είκοσι εννέα (29) μέχρι τριάντα ένα (31) στο 9ο Κλιμάκιο,  

από τριάντα ένα (31) μέχρι τριάντα δύο (32) στο 8ο Κλιμάκιο  

και από τριάντα δύο (32) και άνω στο 7ο Κλιμάκιο. 

 

Αρχιπυροσβέστης 

 Μέχρι πέντε (5) έτη υπηρεσίας στο 27ο Κλιμάκιο,  

από πέντε (5) μέχρι επτά (7) στο 26ο Κλιμάκιο,  

από επτά (7) μέχρι εννέα (9) στο 25ο Κλιμάκιο,  

από εννέα (9) μέχρι έντεκα (11) στο 24ο Κλιμάκιο,  

από έντεκα (11) μέχρι δώδεκα (12) στο 23ο Κλιμάκιο,  
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από δώδεκα (12) μέχρι δεκατέσσερα (14) στο 22ο Κλιμάκιο,  

από δεκατέσσερα (14) μέχρι δεκαπέντε (15) στο 21ο Κλιμάκιο,  

από δεκαπέντε (15) μέχρι δεκαεπτά (17) στο 20ο Κλιμάκιο,  

από δεκαεπτά (17) μέχρι δεκαοκτώ (18)στο 19ο Κλιμάκιο,  

από δεκαοκτώ (18) μέχρι δεκαεννέα (19) στο 18ο Κλιμάκιο, 

 από δεκαεννέα (19) μέχρι είκοσι ένα (21) στο 17ο Κλιμάκιο,  

από είκοσι ένα (21) μέχρι είκοσι δύο (22) στο 16ο Κλιμάκιο,  

από είκοσι δύο (22)μέχρι είκοσι τρία (23) στο 15ο Κλιμάκιο,  

από είκοσι τρία (23) μέχρι είκοσι πέντε (25) στο 14ο Κλιμάκιο,  

από είκοσι πέντε (25) μέχρι είκοσι επτά (27) στο 13ο Κλιμάκιο,  

από είκοσι επτά (27) μέχρι είκοσι οκτώ (28) στο 12ο Κλιμάκιο,  

από είκοσι οκτώ (28) μέχρι είκοσι εννέα (29) στο 11ο Κλιμάκιο  

και από είκοσι εννέα (29) και άνω στο 10ο Κλιμάκιο. 

 

Επιλοχίας και αντίστοιχοι.  

Μέχρι πέντε (5) έτη υπηρεσίας στο 27ο Κλιμάκιο,  

από πέντε (5) μέχρι επτά (7) στο 26ο Κλιμάκιο,  

από επτά (7) μέχρι εννέα (9) στο 25ο Κλιμάκιο,  

από εννέα (9) μέχρι δώδεκα (12) στο 24ο Κλιμάκιο,  

από δώδεκα (12) μέχρι δεκατέσσερα (14) στο 23ο Κλιμάκιο,  

από δεκατέσσερα (14) μέχρι δεκαπέντε (15) στο 22ο Κλιμάκιο,  

από δεκαπέντε (15) μέχρι δεκαεπτά (17) στο 21ο Κλιμάκιο 

 και από δεκαεπτά (17) και άνω στο 20ο Κλιμάκιο. 

 

 Λοχίας και αντίστοιχοι.  

Μέχρι πέντε (5) έτη υπηρεσίας στο 28ο Κλιμάκιο,  

από πέντε (5) μέχρι δέκα (10) στο 27ο Κλιμάκιο,  

από δέκα (10) μέχρι έντεκα (11) στο 26ο Κλιμάκιο,  

από έντεκα (11) μέχρι δώδεκα (12) στο 25ο Κλιμάκιο,  

από δώδεκα (12) μέχρι δεκατέσσερα (14) στο 24ο Κλιμάκιο  

και από δεκατέσσερα (14) και άνω στο 23ο Κλιμάκιο. 
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Για τους Δόκιμους των Σχολών της Πυροσβεστικής 

Ακαδημίας. 

Ο Δόκιμος Πυροσβέστης λαμβάνει  

το  33% του Μ.Κ. 28 της Β' Κατηγορίας κατά τη διάρκεια του πρώτου 

έτους φοίτησης  

και το 35% του Μ.Κ. 28 της Β' Κατηγορίας κατά τη διάρκεια του 

δεύτερου και τρίτου έτους φοίτησης. 

 

Ο Δόκιμος Ανθυποπυραγός λαμβάνει  

το 54% του Μ.Κ. 35 της Α' Κατηγορίας κατά τη διάρκεια του πρώτου 

έτους φοίτησης,  

το 56% του Μ.Κ. 35 της Α ‘κατηγορίας κατά τη διάρκεια του δεύτερου 

και τρίτου έτους φοίτησης  

και το 58% του Μ.Κ. 35 της Α' Κατηγορίας κατά το τέταρτο έτος 

φοίτησης. 

γ. Μαθητές που προέρχονται από τα Πυροσβεστικό Σώμα, 

συνεχίζουν να λαμβάνουν το σύνολο των αποδοχών που αντιστοιχεί 

στον κατεχόμενο βαθμό. 

Τα επιδόματα  ιδιαιτέρων συνθηκών εργασίας, το επίδομα θέσης 

ευθύνης, ο επίδομα παραμεθορίου, η αποζημίωση για εργασία πέρα 

του πενθημέρου και η αποζημίωση για νυχτερινή εργασία 

Δεν καταβάλλονται στους μαθητές των σχολών των Σωμάτων 

Ασφαλείας, στους τελούντες σε κατάσταση πολεμικής ή μόνιμης 

διαθεσιμότητας, καθώς και στους έφεδρους και δόκιμους έφεδρους 

αξιωματικούς. 
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ΕΠΙΔΟΜΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ 

 

Συνεχίζεται να χορηγείται το επίδομα  Οικογενειακής παροχής, 

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 του ν. 4354/2015 (Α'176). 

Να υπενθυμίσουμε ότι το επίδομα αυτό χορηγείται μηνιαίως «για την 

ενίσχυση της οικογένειας των υπαλλήλων», ανάλογα με την οικογενειακή 

κατάσταση των υπαλλήλων, ως εξής: 

 

Για υπάλληλο με τέκνα 

 ανήλικα  

 ή ανίκανα σωματικά 

 ή πνευματικά για άσκηση βιοποριστικού επαγγέλματος με ποσοστό 

αναπηρίας πενήντα τοις εκατό (50%) τουλάχιστον,  

 

η παροχή ορίζεται : 

 

σε πενήντα (50) ευρώ για ένα (1) τέκνο,  

σε εβδομήντα (70) ευρώ συνολικά για δύο (2) τέκνα, 

σε εκατό είκοσι (120) ευρώ συνολικά για τρία (3) τέκνα,  

σε εκατόν εβδομήντα (170) ευρώ συνολικά για τέσσερα (4) τέκνα 

και προσαυξάνεται κατά εβδομήντα (70) ευρώ για κάθε επιπλέον 

τέκνο. 

 

Η κατά τα ανωτέρω παροχή χορηγείται για τέκνα προερχόμενα από γάμο, 

φυσικά, θετά ή αναγνωρισθέντα, εφόσον είναι άγαμα και δεν υπερβαίνουν 

το 18ο έτος της ηλικίας τους ή το 19ο έτος, εφόσον φοιτούν στη Μέση 

Εκπαίδευση. 

https://www.e-nomothesia.gr/tags.html?tag=4354%2F2015
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Ειδικά, για τέκνα που φοιτούν στην ανώτερη η ανώτατη εκπαίδευση, 

καθώς και σε Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (I.E.Κ.), η παροχή 

δίδεται μόνο κατά τη διάρκεια του ελάχιστου αριθμού των αναγκαίων για 

την απονομή των τίτλων σπουδών εξαμήνων, που προβλέπεται από τον 

οργανισμό κάθε Σχολής και σε καμιά περίπτωση πέρα από τη 

συμπλήρωση του 24ου έτους της ηλικίας τους. 

 

Για τη διακοπή της παροχής, λόγω συμπλήρωσης των ανωτέρω, κατά 

περίπτωση, ορίων, ως ημέρα γέννησης των παιδιών θεωρείται η 31η 

Δεκεμβρίου του έτους γέννησής τους και, προκειμένου περί φοιτητών ή 

σπουδαστών, η λήξη του ακαδημαϊκού ή σπουδαστικού έτους. 
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Επίδομα ιδιαίτερων συνθηκών εργασίας  

 

Νέο επίδομα  που χορηγείται λόγω της ιδιαίτερης φύσης των καθηκόντων 

καθώς και της απασχόλησης χωρίς ωράριο εργασίας ή πέραν του ωραρίου 

εργασίας, οριζόμενο ως εξής: 

ΒΑΘΜΟΣ ΠΟΣΟ 

ΑΡΧΗΓΟΣ  390 

ΥΠΑΡΧΗΓΟΙ 370 

ΑΝΤΙΣΤΡΑΤΗΓΟΣ  360 

ΥΠΟΣΤΡΑΤΗΓΟΣ  340 

ΑΡΧΙΠΥΡΑΡΧΟΣ 335 

ΠΥΡΑΡΧΟΣ 325 

ΑΝΤΙΠΥΡΑΡΧΟΣ 315 

ΕΠΙΠΥΡΑΓΟΣ 225 

ΠΥΡΑΓΟΣ 160 

ΥΠΟΠΥΡΑΓΟΣ 130 

ΑΝΘΥΠΟΠΥΡΑΓΟΣ 120 

ΠΥΡΟΝΟΜΟΣ 100 

ΑΡΧΙΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΣ 90 
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ΕΠΙΛΟΧΙΑΣ και αντίστοιχοι 80 

ΛΟΧΙΑΣ και αντίστοιχοι 55 

ΔΕΚΑΝΕΑΣ και αντίστοιχοι   

ΜΟΝΙΜΟΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΗΣ και 

ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΑΣ που δεν έχει 

εκπληρώσει τις στρατιωτικές 

του υποχρεώσεις 

45 

  

Το εν λόγω επίδομα προσαυξάνεται  

 

κατά πενήντα πέντε (55) ευρώ για τα στελέχη που είναι έγγαμα χωρίς 

τέκνα 

κατά εκατόν δεκαπέντε (115) ευρώ για τα στελέχη που έχουν τέκνα, τα 

οποία πληρούν τις προϋποθέσεις χορήγησης της οικογενειακής παροχής 

του άρθρου 15 του ν.4354/2015 (Α' 176).  

 

Αυτό πρακτικά σημαίνει  ότι το λαμβάνουν όσοι είναι έγγαμοι και όσοι 

έχουν τέκνα, (έγγαμοι ή διαζευγμένοι) και είναι δικαιούχοι της 

οικογενειακής παροχής. 

 

Σε περίπτωση συζύγων που αμείβονται και οι δύο με τις διατάξεις του 

παρόντος, η ως άνω προσαύξηση καταβάλλεται και στους δύο. 

 

Το ως άνω επίδομα καταβάλλεται με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι οι 

δικαιούχοι του προσφέρουν υπηρεσία με πλήρη και αποκλειστική 

απασχόληση στα καθήκοντα και τις συνθήκες που δικαιολογούν την 

καταβολή του. 

 

Σε περίπτωση απομάκρυνσης των στελεχών με απόσπαση, μετακίνηση, 

διάθεση ή εκπαιδευτική άδεια μεγαλύτερη των δύο (2) μηνών, από τα εν 

γένει καθήκοντα, τις θέσεις και τις συνθήκες, οι οποίες δικαιολογούν τη 

χορήγηση του επιδόματος αυτού, διακόπτεται ισοχρόνως και η καταβολή 

του με βεβαίωση του οικείου προϊσταμένου. 

https://www.e-nomothesia.gr/tags.html?tag=4354%2F2015
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                  Επίδομα θέσης ευθύνης,  

Νέο επίδομα  που κατά βαθμίδα θέσης  χορηγείται μηνιαίως  ως εξής: 

  

ΑΡΧΗΓΟΣ  400 

ΥΠΑΡΧΗΓΟΙ 350 

ΑΝΤΙΣΤΡΑΤΗΓΟΣ  250 

ΥΠΟΣΤΡΑΤΗΓΟΣ  200 

ΑΡΧΙΠΥΡΑΡΧΟΣ 170 

ΠΥΡΑΡΧΟΣ 60 

ΑΝΤΙΠΥΡΑΡΧΟΣ 40 

ΕΠΙΠΥΡΑΓΟΣ 30 

 

 

Απαραίτητη προϋπόθεση για τη χορήγηση του εν λόγω επιδόματος είναι 

η πραγματική άσκηση των καθηκόντων όλων των ανωτέρω. 
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ΕΙΔΙΚΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΕΡΑ ΤΩΝ 

5 ΗΜΕΡΩΝ 

 

 

Διατηρείται η αποζημίωση για την εργασία πέρα του πενθημέρου. Όπως 

αναγράφεται στη σχετική διάταξη  λόγω «της ιδιοτυπίας των συνθηκών» 

στο προσωπικό που  αποδεδειγμένα εργάζεται πέραν των πέντε (5) 

ημερών την εβδομάδα, χορηγείται ειδική αποζημίωση, η οποία 

ανέρχεται στο ποσό των σαράντα έξι ευρώ (46) για κάθε επιπλέον 

ημέρα απασχόλησης. 

 

Εδώ θα πρέπει να σημειώσουμε στην αρχική κατάθεση του νόμου είχε 

τεθεί περιορισμός, μέχρι 4 επιπλέον ημέρες το μήνα. Μετά από τις 

έντονες αντιδράσεις των σωματείων μας, απαλείφθηκε το συγκεκριμένο 

πλαφόν. 
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ΕΙΔΙΚΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΝΥΧΤΕΡΙΝΗΣ 

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 

Διατηρείται η αποζημίωση για την εργασία κατά τις νυχτερινές ώρες. 

Όπως αναγράφεται στη σχετική διάταξη,   στο προσωπικό, που 

αποδεδειγμένα εργάζεται κατά τις νυκτερινές ώρες χορηγείται ειδική 

αποζημίωση, η οποία ανέρχεται στο ποσό των δύο ευρώ και εβδομήντα 

επτά λεπτών (2,77 €) ανά ώρα νυχτερινής απασχόλησης.  

Το ανώτατο όριο των ωρών νυχτερινής απασχόλησης, οι όροι και 

προϋποθέσεις χορήγησης της εν λόγω αποζημίωσης καθορίζονται με 

κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και του κατά περίπτωση 

αρμόδιου Υπουργού.  

Μέχρι την έκδοση της εν λόγω κοινής υπουργικής απόφασης εξακολουθεί 

να καταβάλλεται το επίδομα αυξημένης επιχειρησιακής ετοιμότητας 

μονάδων που προβλέπεται από τις διατάξεις της παρ. Α8 υποπερίπτωση 

β' του άρθρου 51 του ν. 3205/2003 (Α'297) και σύμφωνα με τις 

σχετικές εκδοθείσες υπουργικές αποφάσεις, όπως έχουν τροποποιηθεί 

και ισχύουν. 

Σε περίπτωση απομάκρυνσης των στελεχών με απόσπαση, μετακίνηση ή 

εκπαιδευτική άδεια μεγαλύτερη των δύο (2) μηνών από τα καθήκοντα, τις 

θέσεις και τις συνθήκες, οι οποίες δικαιολογούν τη χορήγηση των 

αποζημιώσεων αυτών, διακόπτεται ισοχρόνως και η καταβολή τους με 

βεβαίωση του οικείου προϊσταμένου. 

Εδώ θα πρέπει να σημειώσουμε στην αρχική κατάθεση του νόμου είχε 

τεθεί πλαφόν ανά δικαιούχο οι 488 ώρες ανά έτος.  Μετά από τις έντονες 

αντιδράσεις των σωματείων μας, απαλείφθηκε το συγκεκριμένο πλαφόν. 

Βέβαια αναμένουμε την σχετική έκδοση της ΚΥΑ για να δούμε το ανώτατο 

όριο που θα τεθεί.  Πάντως μέχρι την έκδοση της ΚΥΑ, ισχύουν τα 

σημερινά ανώτερα όρια. 

https://www.e-nomothesia.gr/tags.html?tag=3205%2F2003
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ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ  ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

ΣΕ ΓΡΑΦΕΙΑ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ 

 Στο προσωπικό  των Σωμάτων Ασφαλείας που αποσπάται ή διατίθεται 

ως προσωπικό ασφαλείας σε γραφεία μελών της Κυβέρνησης, 

υφυπουργών, γενικών και ειδικών γραμματέων καταβάλλονται και η 

υπερωριακή αποζημίωση σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου Γ2 

του άρθρου 20 του ν. 4354/2015 (Α' 176). Δηλαδή: 

«Ο αριθμός των ωρών της απογευματινής υπερωριακής απασχόλησης, 

καθώς και των ωρών της υπερωριακής απασχόλησης με αποζημίωση 

κατά τις νυχτερινές ώρες ή κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες, των 

υπαλλήλων που αποσπώνται ή διατίθενται ή διορίζονται για την 

εξυπηρέτηση των κατωτέρω Γραφείων και καλύπτουν οργανικές θέσεις, 

σύμφωνα με τις ισχύουσες περί αυτών διατάξεις, ορίζεται ως εξής: 

α) Για τους υπαλλήλους, καθώς και την προσωπική ασφάλεια και τους 

οδηγούς, που είναι αποσπασμένοι ή διατίθενται ή διορίζονται στην 

Προεδρία της Δημοκρατίας, στη Γενική Γραμματεία του Πρωθυπουργού, 

στο γραφείο του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, στα γραφεία των 

Υπουργών, των Αναπληρωτών Υπουργών και των Υφυπουργών και στη 

Γενική Γραμματεία της Κυβέρνησης, συνολικά το μήνα για κάθε 

υπάλληλο, ως ακολούθως: α) Υπερωριακή εργασία (μέχρι 22ης ώρας) 20 

ώρες. ββ) Νυχτερινή υπερωριακή εργασία.(από 22ης ώρας μέχρι 6ης 

πρωινής) 8 ώρες. γγ) Εργασία τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες (από 

6ης πρωινής μέχρι 22ης ώρας) 12 ώρες. β) Γ ια τους υπαλλήλους, καθώς 

και την προσωπική ασφάλεια και τους οδηγούς, που είναι αποσπασμένοι 

ή διατίθενται ή διορίζονται στα γραφεία των Γενικών και Αναπληρωτών 

Γενικών Γραμματέων Υπουργείων και των Ειδικών Γραμματέων, 

συνολικά το μήνα για κάθε υπάλληλο, ως ακολούθως: αα) Υπερωριακή 

εργασία (μέχρι 22ης ώρας) 15 ώρες. ββ) Νυχτερινή υπερωριακή εργασία 

(από 22ης ώρας μέχρι 6ης πρωινής) 7 ώρες. γγ) Εργασία τις Κυριακές 

και εξαιρέσιμες ημέρες (από 6ης πρωινής μέχρι 22ης ώρας) 8 ώρες. 

Η δαπάνη που προκαλείται από την παραπάνω εργασία των 

περιπτώσεων α' και β' βαρύνει τις πιστώσεις των προϋπολογισμών των 

φορέων στους οποίους οι ανωτέρω παρέχουν τις υπηρεσίες τους. 

https://www.e-nomothesia.gr/tags.html?tag=4354%2F2015
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γ) Γ ια τους υπαλλήλους που είναι αποσπασμένοι ή διατίθενται για την 

εξυπηρέτηση των Γραφείων των Βουλευτών, των Μελών του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, των Πολιτικών Κομμάτων, καθώς και του 

Γραφείου του Επιτρόπου στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, συνολικά το μήνα 

για κάθε υπάλληλο, ως ακολούθως: αα) Υπερωριακή εργασία (μέχρι 22ης 

ώρας) 14 ώρες. ββ) Νυχτερινή υπερωριακή εργασία (από 22ης ώρας 

μέχρι 6ης πρωινής) 5 ώρες. 

γγ) Εργασία τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες (από 6ης πρωινής μέχρι 

22ης ώρας) 6 ώρες. 

Οι πιστώσεις για την υπερωριακή απογευματινή, νυκτερινή απασχόληση 

ή απασχόληση κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες των παραπάνω 

υπαλλήλων της περίπτωσης γ’ των οποίων η μισθοδοσία βαρύνει τον 

Κρατικό Προϋπολογισμό (Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, Υπουργεία, 

Νοσοκομεία κ.λπ.) εγγράφονται στον προϋπολογισμό των ανωτέρω 

φορέων για την πληρωμή των αποζημιώσεων. 

Για τους υπαλλήλους που διατίθενται ή αποσπώνται στα παραπάνω 

Γραφεία της ίδιας περίπτωσης γ' από νομικά πρόσωπα και Ο.Τ.Α. 

πρώτου και δεύτερου βαθμού, των οποίων η μισθοδοσία δεν βαρύνει τον 

Κρατικό Προϋπολογισμό, η αποζημίωση καταβάλλεται από τις Υπηρεσίες 

που ανήκουν οργανικά οι παραπάνω υπάλληλοι, για όσο χρονικό 

διάστημα είναι αποσπασμένοι ή διατίθενται στα προαναφερόμενα 

γραφεία. 

Το ωρομίσθιο της υπερωριακής εργασίας για τους υπαλλήλους όλων των 

προαναφερόμενων περιπτώσεων α', β' και γ ’, καθορίζεται σύμφωνα με 

τις διατάξεις της παραγράφου A3. 

 

Στην περίπτωση που το εν λόγω προσωπικό εκτελεί διοικητικά 

καθήκοντα στα ως άνω γραφεία, δικαιούται υπερωριακή αποζημίωση ως 

εξής: 

Οι ώρες της απασχόλησης καθ’ υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου 

ορίζονται ανά εξάμηνο, χωρίς να υπάρχει η δυνατότητα αυξομείωσης 

μεταξύ των δύο (2) εξαμήνων μέσα στο έτος, ως εξής: 

α. Απογευματινή υπερωριακή εργασία Για απογευματινή υπερωριακή 
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εργασία μέχρι εκατόν είκοσι (120) ανά υπάλληλο. 

Για τα πληρώματα ασθενοφόρων του Ε. Κ.Α. Β. οι ως άνω ώρες ορίζονται 

μέχρι διακόσιες (200) ανά υπάλληλο. 

β. Υπερωριακή εργασία κατά τις νυχτερινές ώρες ή κατά τις Κυριακές και 

εξαιρέσιμες ημέρες. 

Για υπερωριακή εργασία κατά τις νυχτερινές ώρες ή κατά τις Κυριακές και 

εξαιρέσιμες ημέρες, για υπαλλήλους που ανήκουν σε υπηρεσίες που 

λειτουργούν, βάσει νόμου είτε όλες τις ημέρες του μήνα είτε σε 

δωδεκάωρη ή εικοσιτετράωρη βάση, μέχρι ενενήντα έξι (96) ώρες για τις 

νυκτερινές και μέχρι ενενήντα έξι (96) ώρες για τις Κυριακές και 

εξαιρέσιμες ημέρες, ανά υπάλληλο. 

Για το προσωπικό των Ο.Τ.Α. πρώτου βαθμού που ανήκει σε υπηρεσίες 

καθαριότητας, οι οποίες λειτουργούν, βάσει νόμου, σε εικοσιτετράωρη 

βάση, οι ως άνω ώρες ορίζονται μέχρι εκατόν ογδόντα (180) αντίστοιχα 

ανά υπάλληλο. 
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ΕΠΙΔΟΜΑ «ΠΑΡΑΜΕΘΟΡΙΟΥ» 

Στα στελέχη του Πυροσβεστικού Σώματος που υπηρετούν ή είναι 

αποσπασμένα στο Νομό Έβρου και στους Νομούς Λέσβου, Χίου, Σάμου, 

Δωδεκανήσων και Σαμοθράκης, χορηγείται μηνιαίο επίδομα ύψους εκατό 

ευρώ (100 €). 

Το επίδομα αυτό καταβάλλεται με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι οι 

δικαιούχοι προσφέρουν υπηρεσία με πλήρη και αποκλειστική απασχόληση 

στην Υπηρεσία της περιοχής που δικαιολογεί την καταβολή του. Επίσης 

καταβάλλεται και για όσο διάστημα οι υπάλληλοι τελούν σε 

θεσμοθετημένες άδειες. 

Σε περίπτωση απομάκρυνσης των υπαλλήλων, για οποιονδήποτε λόγο 

όπως μετακίνηση, απόσπαση, μετάθεση, διάθεση, από την περιοχή η 

οποία δικαιολογεί τη χορήγησή του, διακόπτεται ισοχρόνως η καταβολή 

του με βεβαίωση του οικείου Προϊσταμένου. 
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ΔΙΑΤΗΡΟΥΜΕΝΑ ΕΙΔΙΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ  

 

Τα επιδόματα  

 αναπηρίας  

  κινδύνου Ε.Μ.Α.Κ.,  

 γραφείου λόγω ανικανότητας ένεκα παθήματος στην υπηρεσία)  

που παρέχονται στα στελέχη του Π.Σ. εξακολουθούν να 

καταβάλλονται, σύμφωνα με τις ισχύουσες περί αυτών διατάξεις και 

στο ύψος που έχουν διαμορφωθεί κατά την έναρξη ισχύος του νέου 

μισθολογίου. 

Υπάρχει όμως μια ιδιαίτερη διάταξη στο  ψηφισθέν νομοθέτημα που 

αναφέρει  ότι: 

Με κοινές αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών και του καθ' ύλην 
αρμόδιου Υπουργού, οι οποίες εκδίδονται σε αποκλειστική προθεσμία 
ενός έτους από την ημερομηνία έναρξης ισχύος των διατάξεων του 
παρόντος, καθορίζονται το ύψος, οι δικαιούχοι, οι όροι και οι 
προϋποθέσεις χορήγησης των ως άνω επιδομάτων. Στην περίπτωση 
που παρέλθει άπρακτη η παραπάνω προθεσμία παύει στο εξής η 
καταβολή οποιουδήποτε από τα παραπάνω επιδόματα. 

 

Πρακτικά αυτό σημαίνει, ότι αν η κυβέρνηση σε ένα χρόνο από τώρα 

δεν προσχωρήσει σε έκδοση σχετικής  ΚΥΑ, που να καθορίσει τις 

λεπτομέρειες της χορήγησης των συγκεκριμένων επιδομάτων, ΑΥΤΑ 

ΣΤΑΜΑΤΟΥΝ ΝΑ ΚΑΤΑΒΑΛΟΝΤΑΙ. 
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Αποζημίωση του διδακτικού και εκπαιδευτικού 

προσωπικού των Σχολών της Πυροσβεστικής 

Ακαδημίας 

Και σε αυτή την αποζημίωση στο καινούριο μνημονιακό νομοθέτημα, 

επαναλαμβάνεται η προηγούμενη διατύπωση, δηλ. προβλέπεται  ότι: 

Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και των καθ' ύλην 
αρμόδιων Υπουργών, η οποία εκδίδεται σε αποκλειστική προθεσμία 
ενός (1) έτους από την ημερομηνία έναρξης ισχύος των διατάξεων του 
παρόντος, καθορίζεται η αποζημίωση του διδακτικού και 
εκπαιδευτικού προσωπικού των στρατιωτικών σχολών και των 
κέντρων εκπαίδευσης των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων 
Ασφαλείας. Στην περίπτωση που παρέλθει άπρακτη η παραπάνω 
προθεσμία παύει στο εξής η καταβολή της παραπάνω αποζημίωσης. 
Μέχρι την έκδοση της εν λόγω κοινής απόφασης εξακολουθούν να 
καταβάλλονται τα ποσά που ίσχυαν κατά την έναρξη ισχύος της 
παρούσας διάταξης. 

 

Πρακτικά αυτό σημαίνει, ότι αν η κυβέρνηση σε ένα χρόνο από τώρα 

δεν προσχωρήσει σε έκδοση σχετικής  ΚΥΑ, που να καθορίσει τις 

λεπτομέρειες της χορήγησης των συγκεκριμένων αποζημιώσεων, 

ΑΥΤΕΣ ΣΤΑΜΑΤΟΥΝ ΝΑ ΚΑΤΑΒΑΛΟΝΤΑΙ. 
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ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ 

ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟΥ 

1. Το νέο μνημονιακό αυτό μισθολόγιο, για να μην αφήσει καμιά 

χαραμάδα από τυχόν κεκτημένες παροχές, θέτει μια γενική 

διάταξη σύμφωνα με την οποία: 
«Πέρα από τα επιδόματα, παροχές και αποζημιώσεις, που 
προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου αυτού, όλες οι 
άλλες παροχές, επιδόματα και αποζημιώσεις με οποιαδήποτε 
ονομασία, που προβλέπονται από άλλες γενικές ή ειδικές 
διατάξεις καταργούνται.» 
 

2. Σχετικά με τις αποδοχές αποσπασμένων ή μετακινούμενων 

λειτουργών, υπαλλήλων και στελεχών καθορίζεται ότι: 
«Οι λειτουργοί ή υπάλληλοι που αποσπώνται ή μετακινούνται 
από το φορέα τους σε άλλο φορέα λαμβάνουν τις μηνιαίες 
τακτικές αποδοχές της οργανικής τους θέσης σύμφωνα με τις 
προϋποθέσεις χορήγησής τους. 
.Η καταβολή των αποδοχών των αποσπασμένων ή 
μετακινούμενων λειτουργών ή υπαλλήλων διενεργείται από την 
υπηρεσία στην οποία τοποθετούνται, εκτός εάν διαφορετικά 
ορίζεται σε ειδικές διατάξεις.» 

 

3. Σχετικά με την επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων 

αποδοχών καθορίζεται ότι: 
«Για την επιστροφή τυχόν αχρεωστήτως καταβληθεισών 
αποδοχών εφαρμογή έχουν οι διατάξεις του άρθρου 24 του ν. 
4354/2015, όπως κάθε φορά ισχύει.» 
 

4. Σχετικά με τις αμοιβές συλλογικών οργάνων καθορίζεται ότι: 
«Για τις αμοιβές από τη συμμετοχή σε συλλογικά όργανα 
εφαρμογή έχουν οι διατάξεις του άρθρου 21 του ν. 4354/2015 
όπως κάθε φορά ισχύει.» 
 
 
 
 

 

https://www.e-nomothesia.gr/tags.html?tag=4354%2F2015
https://www.e-nomothesia.gr/tags.html?tag=4354%2F2015
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ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ 

ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟΥ  

Γενικές ρυθμίσεις για θέματα αποδοχών 

1.Η αξίωση του λειτουργού ή υπαλλήλου για αποδοχές αρχίζει από την ανάληψη 

υπηρεσίας και παύει με τη λύση της υπαλληλικής του σχέσης. Δεν 

καταβάλλονται αποδοχές όταν ο λειτουργός ή ο υπάλληλος από υπαιτιότητά του 

δεν παρέσχε υπηρεσία καθόλου ή εν μέρει. 

2.Για τον υπολογισμό των αποδοχών ο μήνας λογίζεται για τριάντα (30) ημέρες. 

Στις περιπτώσεις απεργίας ή αποχής του λειτουργού ή υπαλλήλου από τα 

καθήκοντά του, ο μήνας λογίζεται για είκοσι πέντε (25) ημέρες. Στην περίπτωση 

απεργίας ή αποχής, στην έννοια της οποίας υπάγονται και οι στάσεις εργασίας, 

γίνεται περικοπή των μεικτών μηνιαίων τακτικών αποδοχών, 

συμπεριλαμβανομένων και των κρατήσεων, εργοδότη και εργαζόμενου, για 

κύρια και επικουρική σύνταξη, στην περίπτωση που η ημέρα απεργίας 

αναγνωρίζεται ως συντάξιμη. 

3.Ο λειτουργός ή ο υπάλληλος κατά τη διάρκεια θέσης σε διαθεσιμότητα 

δικαιούται τα τρία τέταρτα (3/4) των αποδοχών του, πλην αυτών που συνδέονται 

με την πραγματική άσκηση των καθηκόντων του, τα οποία περικόπτονται 

εντελώς. Ο χρόνος διαθεσιμότητας δεν λαμβάνεται υπόψη για μισθολογική 

εξέλιξη. 

4.Ο λειτουργός ή ο υπάλληλος που τελεί σε κατάσταση αργίας δικαιούται το 

ήμισυ των αποδοχών του, πλην αυτών που συνδέονται με την πραγματική 

άσκηση των καθηκόντων του, τα οποία περικόπτονται εντελώς. Ο χρόνος αργίας 

δεν λαμβάνεται υπόψη για μισθολογική εξέλιξη. Σε περίπτωση που επιβληθεί η 

ποινή της απόλυσης ή της οριστικής παύσης, οι αποδοχές που καταβλήθηκαν σε 

αυτόν κατά το διάστημα της αργίας αναζητούνται ως αχρεωστήτως 

καταβληθείσες. 

5.Λειτουργός ή υπάλληλος, ο οποίος επανέρχεται από την κατάσταση της 

διαθεσιμότητας ή της αργίας ή λόγω πλάνης σχετικά με το συνταξιοδοτικό του 

δικαίωμα στα καθήκοντά του, δικαιούται πλήρεις αποδοχές από την ημερομηνία 

της εκ νέου ανάληψης των καθηκόντων του. Αν από οικείες διατάξεις 

προβλέπεται επιστροφή αποδοχών για την περίοδο που ο λειτουργός ή ο 

υπάλληλος είχε τεθεί σε αργία, δεν μπορεί να επιστρέφονται αποδοχές που 

συνδέονται με την ενεργό άσκηση των καθηκόντων του. Αν ο λειτουργός ή ο 

υπάλληλος επιστρέφει στα καθήκοντά του μετά από τη θέση του σε 
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διαθεσιμότητα με υπαιτιότητα της Υπηρεσίας, για το διάστημα αυτό 

καταβάλλεται το σύνολο των αποδοχών του. 

6.Σε περίπτωση πειθαρχικής ποινής επιβολής προστίμου, σύμφωνα με τις 

ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις, αυτό υπολογίζεται επί των μηνιαίων τακτικών 

αποδοχών του λειτουργού ή υπαλλήλου, αφαιρουμένων των προβλεπόμενων 

κρατήσεων. 

7.Με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 13 του άρθρου 130 του 

παρόντος, λειτουργοί και υπάλληλοι μερικής απασχόλησης ή εργαζόμενοι ως 

ωρομίσθιοι λαμβάνουν αναλογία των αποδοχών αντίστοιχου προσωπικού 

πλήρους απασχόλησης. 

8.Για υπηρεσίες που παρέχονται με μειωμένο ωράριο εργασίας, αναγνωρίζεται 

για μισθολογική εξέλιξη τόσος χρόνος, όσος προκύπτει από το πηλίκο διαίρεσης 

του συνόλου των ωρών εργασίας δια του αριθμού των ωρών εβδομαδιαίας 

απασχόλησης που ισχύει για τον αντίστοιχο κλάδο λειτουργών, υπαλλήλων και 

στελεχών. 

9.Λειτουργοί και υπάλληλοι που υπάγονται στις διατάξεις του παρόντος, οι 

οποίοι κατέχουν νόμιμα και δεύτερη έμμισθη θέση στους φορείς της παρ. 1 του 

άρθρου του ν. 4354/2015, λαμβάνουν το σύνολο των αποδοχών της οργανικής 

τους θέσης και το τριάντα τοις εκατό (30%) των αποδοχών της δεύτερης θέσης 

στην οποία απασχολούνται, με την επιφύλαξη της παραγράφου 13 του άρθρου 

130 του παρόντος νόμου. Ως δεύτερη θέση ή απασχόληση λογίζεται η 

προσδιοριζόμενη με τη διάταξη της παρ.12 του άρθρου 25 του ν. 4354/2015. 

10.Για την εφαρμογή του παρόντος νόμου οι τακτικές μηνιαίες αποδοχές 

αποτελούνται  

από το βασικό μισθό,  

τα επιδόματα  

 τις παροχές που καθορίζονται από τις διατάξεις του νόμου αυτού  

την προσωπική διαφορά του άρθρου 155. 

Δεν περιλαμβάνονται στην έννοια των μηνιαίων τακτικών αποδοχών  οι 

αποζημιώσεις για εργασία πέρα του πενθημέρου και για νυχτερινή εργασία. 

https://www.e-nomothesia.gr/tags.html?tag=4354%2F2015
https://www.e-nomothesia.gr/tags.html?tag=4354%2F2015
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Δεν αποτελούν τακτικές αποδοχές οι εφημερίες του άρθρου 140, αποζημιώσεις 

που καταβάλλονται για υπερωριακή απασχόληση και τα επιμίσθια για εκτέλεση 

χρηματοδοτούμενων ερευνητικών προγραμμάτων της παραγράφου 3 του άρθρου 

135 του παρόντος νόμου. 

Επίσης, δεν αποτελούν τακτικές αποδοχές τα έξοδα κίνησης της παρ. 4 του 

άρθρου 60 του ν. 1943/1991 (Α' 50), καθώς και το μηνιαίο επιμίσθιο της 

παραγράφου 5 του ίδιου άρθρου και νόμου. 

11.Οι ρυθμίσεις των παραγράφων 3 και 4 του παρόντος άρθρου ισχύουν με την 

επιφύλαξη ειδικότερων διατάξεων. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.e-nomothesia.gr/tags.html?tag=1943%2F1991
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Μεταβατική διάταξη. Μισθολογική κατάταξη και 

εξέλιξη των υπηρετούντων λειτουργών και 

υπαλλήλων. 

 

Σύμφωνα με το νομοθέτημα, για την πρώτη εφαρμογή του μισθολογίου, η 

μισθολογική κατάταξη στα μισθολογικά κλιμάκια του Βασικού Μισθού, θα 

γίνει σύμφωνα με το χρόνο υπηρεσίας  μας στο Π.Σ., καθώς και το χρόνο 

υπηρεσίας, που έχει αναγνωριστεί για μισθολογική εξέλιξη  μέχρι και τις 

31.12.2016. 

Αυτό σύμφωνα και με τις διαβεβαιώσεις που δόθηκαν από την πολιτική 

ηγεσία, σημαίνει ότι για την ένταξη στο ανάλογο κλιμάκιο του Βασικού 

Μισθού, θα ληφθεί ο πραγματικός χρόνος υπηρεσίας στο Π.Σ. καθώς και 

τα έτη στρατιωτικής θητείας, πτυχίου ( ως προσόν κατάταξης) ή άλλος 

χρόνος που έχει αναγνωριστεί για  το χρονοεπίδομα (παλαιό μισθολόγιο), 

μέχρι την 31-12-2016. 
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Μεταβατική διάταξη. Διασφάλιση αποδοχών- 

Προσωπική Διαφορά. 

Εδώ εισάγεται μια καινοφανή για τα μισθολογικά μας ρύθμιση, σύμφωνα 

με την οποία: 

«Αν από τις ρυθμίσεις των διατάξεων του νόμου αυτού προκύπτουν 
τακτικές μηνιαίες αποδοχές χαμηλότερες από αυτές που δικαιούνταν ο 
λειτουργός ή υπάλληλος στις 31.12.2016, η διαφορά διατηρείται ως 
προσωπική.» 

Για τον υπολογισμό  όμως αυτής της προσωπικής διαφοράς, υπάρχει 

σχετική ρύθμιση που επισημαίνει ότι: 

«δεν λαμβάνεται υπόψη  
η οικογενειακή παροχή 
το επίδομα παραμεθορίου 
το επιδόματα αναπηρίας  
το επίδομα κινδύνου Ε.Μ.Α.Κ. 
το επίδομα γραφείου λόγω ανικανότητας ένεκα παθήματος στην 
υπηρεσία» 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου:  

«Η εν λόγω προσωπική διαφορά μειώνεται από οποιαδήποτε μελλοντική 
αύξηση των αποδοχών του υπαλλήλου, πλην της χορήγησης παροχών 
και επιδομάτων που εξαιρούνται της ανωτέρω σύγκρισης. 

.Σε περίπτωση που από τις ρυθμίσεις των διατάξεων του νόμου αυτού 
προκύπτουν τακτικές μηνιαίες αποδοχές υψηλότερες από αυτές που 
ελάμβανε ο λειτουργός ή υπάλληλος στις 31.12.2016, η προκαλούμενη 
αύξηση καταβάλλεται ως εξής: 

α) Εφόσον η μηνιαία αύξηση δεν υπερβαίνει το ποσό των είκοσι (20) 
ευρώ, αυτή καταβάλλεται άμεσα και σε μία δόση. 

β) Εφόσον η μηνιαία αύξηση υπερβαίνει το ποσό των είκοσι (20) ευρώ, 
αυτή καταβάλλεται σε ισόποσες δόσεις σε χρονικό διάστημα τεσσάρων 
(4) ετών. Για τη σύγκριση των αποδοχών εφαρμόζονται οι διατάξεις της 
προηγούμενης παραγράφου. 
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Ανώτατο όριο αποδοχών 

Το νέο μισθολόγιο θέτει για τους ένστολους και ανώτατο όριο αποδοχών 

και πρόσθετων αμοιβών ή απολαβών σύμφωνα με το  οποίο: 

«ορίζεται το σύνολο των μηνιαίων τακτικών αποδοχών του Αρχηγού του 
Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας (Α/Γ.Ε.ΕΘ.Α.), 
συμπεριλαμβανομένης της προσαύξησης του τρίτου εδαφίου της 
παραγράφου Β' του άρθρου 127, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η 
οικογενειακή παροχή.» 

Έλεγχος μισθοδοσίας 

«.Η ευθύνη για την ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή των διατάξεων του 
παρόντος ανήκει στους εκκαθαριστές αποδοχών των λειτουργών, 
υπαλλήλων και στελεχών. Η παρακολούθηση της ορθής και ομοιόμορφης 
εφαρμογής των διατάξεων του παρόντος, διενεργείται από τη Διεύθυνση 
Εισοδηματικής Πολιτικής του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους με την 
παροχή οδηγιών, μέσω επιτόπιων επαληθεύσεων, καθώς και με τη 
δυνατότητα συμμετοχής των υπαλλήλων της σε ελέγχους που 
διενεργούνται από τους προβλεπόμενους ελεγκτικούς φορείς.» 

Αποδοχές εκπαιδευτικής άδειας 

«Για τον υπολογισμό της προσαύξησης των αποδοχών λόγω χορήγησης 
εκπαιδευτικής άδειας στο προσωπικό του παρόντος νόμου λαμβάνεται 
υπόψη μόνο ο βασικός μισθός.» 

Έναρξη ισχύος 

Το νέο μισθολόγιο αρχίζει με αναδρομική ισχύ από 1.1.2017.  
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Ανάλυση και σχολιασμός νέου μισθολογίου 

Από την εξαίρετη ιστοσελίδα https://enstoloi.net  με τα εξαιρετικά 

υπολογιστικά βοηθήματα προσομοίωσης μισθών και συντάξεων των 

ένστολων, αντιγράφουμε τις πρώτες «τεχνικές παρατηρήσεις» για το νέο 

μνημονιακό μισθολόγιο. 

Σύμφωνα λοιπόν με την ιστοσελίδα,  

«μετά την εκτέλεση δοκιμών στην σελίδα “Νέο μισθολόγιο” με διάφορους 

βαθμούς και έτη υπηρεσίας σε σχέση με την προέλευση, προκύπτουν 

στατιστικά τα κάτωθι στοιχεία, τα οποία φυσικά είναι ενδεικτικά και 

πιθανότατα σε συγκεκριμένες περιπτώσεις να υπάρχει κάποια 

διαφοροποίηση .Όλα τα παρακάτω ενδεικτικά ποσά αναφέρονται σε 

διαφορά στον πληρωτέο μισθό (στα μικτά η διαφορά είναι φυσικά 

μεγαλύτερη).» 

Κατηγορία Α (Αξιωματικοί από Σχολές Αξιωματικών) 

ΑΓΕΣ: αύξηση ~120 € 

Ανώτατοι: αύξηση 20 ~ 50 € 

Μεσαίοι βαθμοί (Τχης ~ Σχης): αύξηση ή μείωση από -40 έως +50 €. 

Μικροί βαθμοί: μείωση από 10 ~ 40 €. 

Κατηγορία Β (Αξιωματικοί –Ανθυπασπιστές-Υπαξιωματικοί από Σχολή 

Υπαξιωματικών-Μη παραγωγικές Σχολές) 

Αξκοί (εξ’ υπξκών): μικρή αύξηση ή μείωση από -20 έως +30 €. 

Υπξκοί (απόφοιτοι ΑΣΣΥ): μείωση από 20 ~ 40 €. 

ΣΩΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ (ΑΣΤΦΚΕΣ – 

ΑΡΧΦΚΕΣ – ΑΝΘΜΟΙ) 

Μεγάλη μείωση από 50 ~ 160 €,  

 

 

https://enstoloi.net/
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Συμπέρασμα: Διαφαίνεται ότι θεσμοθετείται “άνοιγμα της ψαλίδας” 

μεταξύ υψηλόβαθμων και χαμηλόβαθμων, με αυξήσεις στους μεγάλους 

βαθμούς, αυξομειώσεις κατά περίπτωση στους μεσαίους βαθμούς και 

μειώσεις στους χαμηλόβαθμους. 

Η κατάργηση της θητείας για αύξηση ΕΧΥ και μισθολογικού βαθμού (για 

κατάταξη μετά την 1-1-2017) θα επηρρεάσει τους μελλοντικούς 

συναδέλφους που δεν προέρχονται από παραγωγικές σχολές, οι οποίοι 

συνήθως διαθέτουν χρόνο θητείας. 

Το νέο μισθολόγιο είναι σαφές ως προς το σκέλος των ακαθάριστων 

αποδοχών, αλλά χρειάζονται αρκετές ρυθμίσεις όσον αφορά τις 

κρατήσεις. 

α. Οι κρατήσεις για μερίσματα, επικουρικά και εφάπαξ καθορίζονται από 

κάθε ταμείο με διαφορετικές μεθόδους, και συνήθως υπολογίζονται ως 

ποσοστό επί του βασικού μισθού, του ΕΧΥ και κάποιων επιδομάτων. 

Επειδή τα περισσότερα επιδόματα καταργήθηκαν και κάποια άλλαξαν 

ονομασία και ποσό, θα πρέπει να εκδοθούν αποφάσεις από όλα τα ταμεία 

για να τροποποιηθεί ο υπολογισμός των εισφορών με βάση το νέο 

μισθολόγιο. 

β. Το ύψος του μερίσματος και του ΒΟΕΑ στους στρατιωτικούς 

υπολογίζεται με βάση το μισθολογικό βαθμό αποστρατείας και τα έτη 

υπηρεσίας. 

Λαμβάνοντας υπόψη ότι οι μισθολογικοί βαθμοί καταργούνται, θα πρέπει 

να εκπονηθεί αναλογιστική μελέτη για να καθοριστεί νέος τρόπος 

υπολογισμού μερίσματος και ΒΟΕΑ σε όσους θα διαγραφούν μετά την 

ημερομηνία ισχύος του νέου μισθολογίου. 

γ. Ομοίως το δικαιούμενο εφάπαξ καθορίζεται με βάση το βασικό μισθό 

και κάποια επιδόματα, τα οποία όμως καταργούνται. 

Και σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να εκπονηθεί αναλογιστική μελέτη 

για να καθοριστεί ο τρόπος υπολογισμού του εφάπαξ σε σχέση με τις 

διαφοροποιημένες εισφορές που θα προκύψουν από το νέο μισθολόγιο. 
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Στην ιστοσελίδα υπάρχει  σελίδα υπολογισμού “Νέο μισθολόγιο” στο 

enstoloi.net, δίνοντας τη δυνατότητα εξατομικευμένης ενημέρωσης σε 

όλους τους συναδέλφους σχετικά με το μισθό που δικαιούνται με τις νέες 

ρυθμίσεις και τη διαφοροποίηση σχετικά με το σημερινό. 
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