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ΝΟΜΟΣ 3205 / 2003 
ΦΕΚ:  Α 297/01.01.2004 

 
Μισθολογικές ρυθµίσεις λειτουργών και υπαλλήλων του ∆ηµοσίου, Ν.Π.∆.∆. και 
Ο.Τ.Α., µονίµων στελεχών των Ενόπλων ∆υνάµεων και αντιστοίχων της Ελληνικής 
Αστυνοµίας, του Πυροσβεστικού και Λιµενικού Σώµατος και άλλες συναφείς 
διατάξεις. (1) 
 
 
ΚΩ∆ΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ∆ΙΑΤΑΞΕΩΝ ΣΕ ΕΝΙΑΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 
Ο Ν.3205/2003 διατίθεται κωδικοποιηµένος , µε σχόλια και µε ενσωµατωµένες τις τροποποιητικές διατάξεις των : 
 Ν. 3833/2010, Ν.3868/2010, Ν.3896/2010, Ν.3986/2011. 
 
 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 
Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή: 

 
 

ΜΕΡΟΣ Α' 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ, Ν.Π.∆.∆. ΚΑΙ Ο.Τ.Α.  

 
 

Άρθρο: 1 
Έκταση εφαρµογής 

 
1. Στις διατάξεις του Μέρους Α' υπάγονται οι µόνιµοι και δόκιµοι πολιτικοί υπάλληλοι:  
α. του ∆ηµοσίου,  
β. της Γραµµατείας των ∆ικαστηρίων και Εισαγγελιών, των Έµµισθων Υποθηκοφυλακείων και 
Κτηµατολογικών Γραφείων της χώρας,  
γ. των οργανισµών τοπικής αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) και λοιπών νοµικών προσώπων δηµοσίου 
δικαίου (Ν.Π.∆.∆.), καθώς και  
                                                 
1   Σχόλιο: Σύµφωνα µε το άρθρο 1 του Ν.3833/2010 (ΦΕΚ Α-40): 
1. Τα έξοδα παράστασης του Προέδρου της ∆ηµοκρατίας, όπως καθορίζονται στο άρθρο 1 παρ. 2 του ν. 565/1977 (ΦΕΚ 85 Α), καθώς 
και του Προέδρου της Κυβέρνησης, του Προέδρου της Βουλής, του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, των Υπουργών και των 
Υφυπουργών, όπως καθορίζονται µε την αριθ. 70025/1929/5.6.1979 απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών, που κυρώθηκε µε το άρθρο 
55 του ν. 1249/1982 (ΦΕΚ 43 Α), µειώνονται κατά ποσοστό δώδεκα τοις εκατό (12%). 
    2. Τα πάσης φύσεως επιδόµατα, αποζηµιώσεις και αµοιβές γενικά, καθώς και τα µε οποιαδήποτε άλλη ονοµασία οριζόµενα και από 
οποιαδήποτε γενική ή ει δική διάταξη προβλεπόµενα των λειτουργών και υπαλλήλων του ∆ηµοσίου, των Νοµικών Προσώπων ∆ηµοσίου 
∆ικαίου (Ν.Π.∆.∆.) και των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.), των µόνιµων στελεχών των Ενόπλων ∆υνάµεων και 
αντιστοίχων της Ελληνικής Αστυνοµίας, καθώς και του Πυροσβεστικού και Λιµενικού Σώµατος µειώνονται κατά ποσοστό 
δώδεκα τοις εκατό (12%). 
Τα επιδόµατα των παραγράφων Α3 των άρθρων 30 και 33 του ν. 3205/2003 (ΦΕΚ 297 Α), όπως ισχύουν, µειώνονται κατά ποσοστό 
είκοσι τοις εκατό (20%) και τα επιδόµατα των Χριστουγέννων, Πάσχα και αδείας µειώνονται κατά ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%) 
αντίστοιχα. 
Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής εφαρµόζονται και για το προσωπικό µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου του ∆ηµοσίου, των 
Ν.Π.∆.∆. και των Ο.Τ.Α., των Ενόπλων ∆υνάµεων, της Ελληνικής Αστυνοµίας και του Πυροσβεστικού και Λιµενικού Σώµατος και 
κατισχύουν κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης ή ρήτρας ή όρου συλλογικής σύµβασης εργασίας, διαιτητικής απόφασης ή ατοµικής 
σύµβασης εργασίας ή συµφωνίας. 
    3. Από τη µείωση της προηγούµενης παραγράφου εξαιρούνται τα επιδόµατα που προβλέπονται στις παρακάτω διατάξεις, όπως 
ισχύουν κάθε φορά: 
α) οικογενειακής παροχής [άρθρο 11 παρ. 1, 30 και 33 παρ. Α4, 35 παρ. Α5, 36 και 37 παρ. 2ε, 38 παρ. 3δ, 40, 41 και 42 παρ. 2δ, 44 
παρ. Α5, 47 παρ. Α4, 49 παρ. 3ε, 51 παρ. Α2 του ν. 3205/2003, άρθρο 16 παρ. 2ε του ν. 3432/2006 (ΦΕΚ 14 Α'), άρθρο 12 παρ. 2ε 
του ν. 3413/2005 (ΦΕΚ 278 Α'), άρθρο 11 παρ. 2ε του ν. 3450/2006 (ΦΕΚ 64 Α'), άρθρο 26 παρ. 2ε του ν. 3585/2007 (ΦΕΚ 148 Α')], 
β) χρόνου υπηρεσίας (άρθρα 30 και 33 παρ. Α1, 35 παρ. Α1, 36 και 37 παρ. 2α, 38 παρ. 3α, 40, 41 και 42 παρ. 2α, 44 παρ. Α1, 47 
παρ. Α1, 48 παρ. 2α, 49 παρ. 3α και 51 παρ. Α1 του ν. 3205/2003, άρθρο 16 παρ. 2α του ν. 3432/2006, άρθρο 12 παρ. 2α του ν. 
3413/2005, άρθρο 11 παρ. 2α του ν. 3450/2006, άρθρο 26 παρ. 2α του ν. 3585/2007), γ) εφηµεριών (άρθρο 45 του ν. 3205/2003),δ) 
ραδιενέργειας (άρθρο 8 παρ. Α16 και άρθρο 38 παρ. 3ε του ν. 3205/2003),ε) ειδικής απασχόλησης (άρθρο 8 παρ. Α6 περ. α' του ν. 
3205/2003),στ) ειδικών συνθηκών εργασίας (άρθρο 8 παρ. Α11 του ν. 3205/2003),ζ) επικίνδυνης εργασίας [άρθρο 78 του ν. 
3421/2005 (ΦΕΚ 302 Α')], η) καταδυτικού [άρθρο 23 παρ. 3 του ν. 3511/2006 (ΦΕΚ 258 Α')],θ) αναπηρίας και κινδύνου [άρθρο 3 
παρ. 2 του ν.2448/1996 (ΦΕΚ 279 Α')],ι) µεταπτυχιακών σπουδών [άρθρο 8 παρ. Α1, άρθρο 30 παρ. 2, άρθρο 33 παρ. 2, άρθρο 35 
παρ. 2, άρθρο 37 παρ. 10, άρθρο 39 παρ. 1 β, άρθρο 44 παρ. 2, άρθρο 47 παρ. 2, άρθρο 48 παρ. 2β, άρθρο 49 παρ. 3β του ν. 
3205/2003, άρθρο 11 παρ. 4 του ν. 3450/2006 (ΦΕΚ 64 Α), άρθρο 16 παρ. 8 του ν. 3432/2006 (ΦΕΚ 14 Α')],ια) αποφοίτων Εθνικής 
Σχολής ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης (άρθρο 8 παρ. Α2 του ν. 3205/2003) και αποφοίτων Εθνικής Σχολής Τοπικής Αυτοδιοίκησης [άρθρο 8 παρ. 
2 του ν. 3670/2008 (ΦΕΚ 117 Α)],ιβ) κινήτρου απόδοσης (άρθρο 12 παρ. 1 και 47 παρ. Α3 του ν. 3205/2003).     
4. Στο προσωπικό µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου της παραγράφου 2 στο οποίο δεν εφαρµόζονται οι δια τάξεις του ν. 3205/2003, 
εξαιρούνται από τη µείωση, που προβλέπεται στην παράγραφο 2, τα επιδόµατα που συν δέονται µε την οικογενειακή κατάσταση ή την 
υπηρεσι-ακή εξέλιξη, καθώς και τα συνδεόµενα µε το ανθυγιεινό ή επικίνδυνο της εργασίας τους ή µε το µεταπτυχιακό τίτλο σπουδών 
τους. Αν στο ανωτέρω προσωπικό δεν καταβάλλονται επιδόµατα, αποζηµιώσεις ή αµοιβές κατά την έννοια του πρώτου εδαφίου της 
παραγράφου 2 του παρόντος, οι πάσης φύσεως αποδοχές µειώνονται κατά επτά τοις εκατό (7%).. 
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δ. οι ιατροί υπηρεσίας υπαίθρου και µόνιµοι αγροτικοί ιατροί.  
2. ∆εν υπάγονται στις διατάξεις του Μέρους Α' του παρόντος νόµου: α. κατηγορίες πολιτικών 
υπαλλήλων που δεν εµπίπτουν ευθέως στις διατάξεις του Ν. 2470/1997 (ΦΕΚ40 Α), β. λοιπές 
κατηγορίες υπαλλήλων και λειτουργών που αµείβονται µε ειδικά µισθολόγια.  
 

Άρθρο: 2 
Μισθολογική εξέλιξη υπαλλήλων 

 
1. Το προσωπικό της παραγράφου 1 του προηγούµενου άρθρου εξελίσσεται, ανεξάρτητα από 
το βαθµό που κάθε φορά έχει, σε µισθολογικά κλιµάκια, όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 3 του 
νόµου αυτού.  
2. Οι υπάλληλοι που ανήκουν στην ίδια κατηγορία και έχουν το ίδιο µισθολογικό κλιµάκιο 
δικαιούνται το βασικό µισθό που αντιστοιχεί σε αυτό, ανεξάρτητα από τον κλάδο στον οποίο 
ανήκει η θέση τους.  
 

Άρθρο: 3 
Μισθολογικά κλιµάκια 

 
1. Τα µισθολογικά κλιµάκια (Μ.Κ.) των υπαλλήλων των κατηγοριών: - Πανεπιστηµιακής 
Εκπαίδευσης (ΠΕ) µε πτυχίο ή δίπλωµα Πανεπιστηµίου ηµεδαπής ή ισότιµο Σχολών αλλοδαπής, 
- Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ) µε πτυχίο ή δίπλωµα Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύµατος 
(T.E.I.) της ηµεδαπής ή ισότιµο Σχολών ηµεδαπής ή αλλοδαπής, - ∆ευτεροβάθµιας 
Εκπαίδευσης (∆Ε) και - Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ) ορίζονται σε δεκαοκτώ (18) για κάθε 
κατηγορία και οι υπάλληλοι εκάστης κατηγορίας εξελίσσονται σε αυτά µε εισαγωγικό το 18ο 
Μ.Κ. και καταληκτικό το 1ο Μ.Κ.  
2. Ειδικά, οι υπάλληλοι που υπηρετούσαν κατά την 1.1.1997 και ανήκουν στις κατηγορίες: α. 
∆Ε και έχουν πτυχίο µέσων τεχνικών σχολών που καταργήθηκαν µε το Ν. 576/1977 
(ΦΕΚ102Α') και το πτυχίο αυτό αποτέλεσε τυπικό προσόν για το διορισµό τους, εξελίσσονται 
στα Μ.Κ. της ∆Ε κατηγορίας µε εισαγωγικό το 17ο και καταληκτικό το 1ο. β. ΤΕ ή ΠΕ, χωρίς 
πτυχίο ή δίπλωµα T.E.I, ή Πανεπιστηµίου, αντίστοιχα, ή ισότιµο µε αυτά, εξελίσσονται στα Μ.Κ. 
της ∆Ε κατηγορίας µε εισαγωγικό το 17ο και καταληκτικό το 1ο. γ. ΤΕ και είναι απόφοιτοι της 
Κρατικής Σχολής διετούς φοίτησης του Ν. 2065/1952 (ΦΕΚ 107 Α'), όπως τροποποιήθηκε 
µεταγενέστερα, εξελίσσονται στα Μ.Κ. της ΤΕ κατηγορίας.  
3. Ειδικά, οι υπάλληλοι της κατηγορίας ΠΕ µε πτυχίο ή δίπλωµα διάρκειας πλήρους πενταετούς 
φοίτησης εξελίσσονται στα Μ.Κ. της ΠΕ κατηγορίας µε εισαγωγικό το 17ο και καταληκτικό το 
1ο, και µε πτυχίο ή δίπλωµα διάρκειας πλήρους εξαετούς φοίτησης µε εισαγωγικό το 16ο και 
καταληκτικό το 1ο.  
4. Τα εισαγωγικά και καταληκτικά Μ.Κ. του εκπαιδευτικού προσωπικού της πρωτοβάθµιας και 
δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης ορίζονται ως εξής: α. Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης (προσχολικής 
αγωγής και δηµοτικής εκπαίδευσης): Εισαγωγικό το 18ο Μ.Κ. και καταληκτικό το 1ο Μ.Κ. της 
ΠΕ κατηγορίας. β. ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης: ι. Κλάδων ΠΕ1 - ΠΕ20, εισαγωγικό το 18ο 
Μ.Κ. και καταληκτικό το 1ο Μ.Κ. της ΠΕ κατηγορίας και προκειµένου για πτυχιούχους ή 
διπλωµατούχους τµηµάτων Πανεπιστηµίων πενταετούς ή εξαετούς φοίτησης εισαγωγικό το 17ο 
ή 16ο, αντίστοιχα, και καταληκτικό το 1ο της ΠΕ κατηγορίας. ιι. Κλάδου ΤΕ1 εισαγωγικό το 18ο 
και καταληκτικό το 1ο της ΤΕ κατηγορίας σε ποσοστό ενενήντα επτά τοις εκατό (97%) του 
βασικού µισθού κάθε κλιµακίου. ιιι. Κλάδου ∆Ε1 εισαγωγικό το 17ο και καταληκτικό το 1ο της 
∆Ε κατηγορίας.  
 
 
 

Άρθρο: 4 
Μισθολογικά κλιµάκια εισόδου στην Υπηρεσία 

 
1. Ο διοριζόµενος εισέρχεται στην Υπηρεσία µε το εισαγωγικό µισθολογικό κλιµάκιο της 
κατηγορίας στην οποία ανήκει η θέση που διορίζεται.  
2. Όπου από τις ισχύουσες ειδικές οργανικές διατάξεις προβλέπεται η πλήρωση της θέσης 
προϊσταµένου οργανικής µονάδας µε απευθείας διορισµό, ο διοριζόµενος στη θέση αυτή 
εισέρχεται στην Υπηρεσία µε το µισθολογικό κλιµάκιο της οικείας κατηγορίας και κλάδου, το 
οποίο αντιστοιχεί στα έτη υπηρεσίας του βαθµού της θέσης που διορίζεται.  
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Άρθρο: 5 

Χρόνος µισθολογικής εξέλιξης (2) 
1. Για τη µισθολογική εξέλιξη των υπαλλήλων όλων των κατηγοριών, από κατώτερο σε 
ανώτερο µισθολογικό κλιµάκιο, απαιτείται υπηρεσία ως εξής: 
 α. Για την απονοµή του αµέσως επόµενου µετά το εισαγωγικό Μ.Κ., υπηρεσία ενός (1) έτους 
στο εισαγωγικό Μ.Κ.  
β. Για την απονοµή όλων των επόµενων µισθολογικών κλιµακίων, υπηρεσία δύο (2) ετών σε 
κάθε µισθολογικό κλιµάκιο.  
2. Για την, κατά την προηγούµενη παράγραφο, µισθολογική εξέλιξη λαµβάνεται υπόψη ο 
χρόνος υπηρεσίας που ορίζεται στο άρθρο 15 του νόµου αυτού.  
 

Άρθρο: 6 
Τρόπος µισθολογικής εξέλιξης 

1. Για τη µισθολογική εξέλιξη των υπαλλήλων από κατώτερο µισθολογικό κλιµάκιο στο αµέσως 
ανώτερο, απαιτείται να έχει συµπληρωθεί ο καθορισµένος χρόνος υπηρεσίας στο κατώτερο 
µισθολογικό κλιµάκιο. Κατ' εξαίρεση, απαιτείται και σύµφωνη γνώµη του Υπηρεσιακού 
Συµβουλίου, στις περιπτώσεις που έχει επιβληθεί στον υπάλληλο πειθαρχική ποινή ή υπάρχει 
ποινική καταδίκη σε σχέση µε την εκτέλεση των καθηκόντων του ή όταν από τις εκθέσεις 
αξιολόγησης και επιθεώρησης ή και λοιπά στοιχεία του προσωπικού µητρώου του προκύπτει η 
µη ικανοποιητική ανταπόκριση στα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις του στην υπηρεσία ή η 
συµπεριφορά του προς τους πολίτες κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας δεν είναι η πρέπουσα, 
σύµφωνα µε τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα. Στην περίπτωση που 
το Υπηρεσιακό Συµβούλιο δεν συµφωνεί για τη χορήγηση του επόµενου µισθολογικού 
κλιµακίου, ο υπάλληλος επανακρίνεται µετά δύο έτη από τότε που συµπλήρωσε τον 
απαιτούµενο χρόνο στο µισθολογικό κλιµάκιο που κατέχει. Αν και πάλι δεν χορηγηθεί το 
επόµενο µισθολογικό κλιµάκιο, η κρίση επαναλαµβάνεται κάθε φορά µετά δύο έτη από την 
προηγούµενη κρίση.  
2. Η κατά την προηγούµενη παράγραφο εξέλιξη του υπαλλήλου γίνεται µε πράξη του αρµόδιου 
για το διορισµό οργάνου, που δεν δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, µε την 
επιφύλαξη της ισχύος των διατάξεων του άρθρου 3του Ν. 2303/1995 (ΦΕΚ80 Α').  
3. Η εξέλιξη θεωρείται ότι συντελείται από την ηµέρα συµπλήρωσης του χρόνου υπηρεσίας, 
σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 5 του νόµου αυτού, πλην των περιπτώσεων του 
δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, για τις οποίες η εξέλιξη θεωρείται 
ότι συντελείται από την ηµέρα συµπλήρωσης της διετίας για τη θετική κρίση του οικείου 
Υπηρεσιακού Συµβουλίου για τη χορήγηση του επόµενου µισθολογικού κλιµακίου.  
 

Άρθρο: 7 
Αποδοχές µισθολογικών κλιµακίων 

1. Οι µηνιαίες αποδοχές του κάθε υπαλλήλου αποτελούνται από το βασικό µισθό του Μ.Κ. της 
κατηγορίας του και τα επιδόµατα και τις παροχές των άρθρων 8, 11, 12, 13 και 24 του 
παρόντος νόµου, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις καταβολής τους.  
2. Ο µηνιαίος βασικός µισθός του Μ. Κ. 18 της ΥΕ κατηγορίας ορίζεται σε πεντακόσια ενενήντα 
ευ ρω (590 ). Ο µηνιαίος βασικός µισθός των λοιπών Μ.Κ. της κατηγορίας αυτής 
διαµορφώνεται µε πρόσθεση στο αµέσως προηγούµενο Μ.Κ. του ποσού που προκύπτει από τον 
πολλαπλασιασµό του ανωτέρω εισαγωγικού βασικού µισθού µε το συντελεστή 0,0424. Το 
προστιθέµενο ποσό στρογγυλοποιείται στην πλησιέστερη µονάδα ευρώ.  
3. Οι βασικοί µισθοί όλων των άλλων Μ.Κ. των κατηγοριών ∆Ε, ΤΕ, ΠΕ προσδιορίζονται µε 
βάση το βασικό µισθό του αντίστοιχου Μ.Κ. της ΥΕ κατηγορίας πολλαπλασιαζόµενο µε τους 

                                                 
2    Σύµφωνα µε το άρθρο 38 παρ.5 του Ν.3986/2011 (ΦΕΚ Α-152) , αναστέλλονται από 1.7.2011 και µέχρι τη 
θέσπιση νέου ενιαίου µισθολογίου: Οι διατάξεις του άρθρου 5, της παραγράφου Α.1.του άρθρου 30, της παραγράφου 
Α.1. του άρθρου 33,της παραγράφου Α.1. του άρθρου 35, της περίπτωσης α΄της παραγράφου 2 του άρθρου 36, της 
περίπτωσης α΄της παραγράφου 2 του άρθρου 37, της περίπτωσης α΄της παραγράφου 3 του άρθρου 38, της 
περίπτωσης α΄της παραγράφου 2 του άρθρου 40, της περίπτωσης α΄της παραγράφου 2 του άρθρου 41, της 
παραγράφου Α.1.του άρθρου 44, της παραγράφου Α.1. του άρθρου 47 της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 2 του 
άρθρου 48, της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 49, της παραγράφου Α.1. του άρθρου 51 του ν. 
3205/2003 (Α’ 297). 
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παρακάτω συντελεστές, στρογγυλοποιούµενοι στην πλησιέστερη µονάδα ευρώ: ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΥΕ 1,00 ∆Ε 1,17 ΤΕ 1,31 ΠΕ 1,37  
 

Άρθρο: 8 
Επιδόµατα 

Εκτός από το βασικό µισθό του κάθε µισθολογικού κλιµακίου, όπως αυτός ορίζεται στο 
προηγούµενο άρθρο, χορηγούνται και τα εξής επιδόµατα κατά µήνα: Α.1. Μεταπτυχιακών 
σπουδών, οριζόµενο ως εξής:  
α. Για κατόχους διδακτορικού διπλώµατος σε εβδοµήντα πέντε ευρώ (75 €).  
β. Για κατόχους µεταπτυχιακού διπλώµατος ετήσιας, τουλάχιστον, φοίτησης σε σαράντα πέντε 
ευρώ (45 €). Το επίδοµα αυτό παρέχεται για τίτλους που έχουν χορηγηθεί µε ξεχωριστές 
σπουδές, µετά τη λήψη του πτυχίου ανώτατης εκπαίδευσης. Προκειµένου για κατόχους τίτλων 
αλλοδαπών ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυµάτων, το επίδοµα παρέχεται µετά την αναγνώριση 
της ισοτιµίας τους προς τους µεταπτυχιακούς τίτλους που απονέµονται από τα Πανεπιστήµια 
της ηµεδαπής, σύµφωνα µε την εκάστοτε ισχύουσα νοµοθεσία. Το επίδοµα µεταπτυχιακών 
σπουδών χορηγείται µόνο στην περίπτωση που το περιεχόµενο των µεταπτυχιακών σπουδών 
είναι συναφές µε το αντικείµενο απασχόλησης του υπαλλήλου, όπως προκύπτει από την 
προκήρυξη της θέσεως κατά την πλήρωση και την περιγραφή της εργασίας, από τον 
Οργανισµό της Υπηρεσίας. Για τη συνδροµή ή όχι της προϋπόθεσης αυτής αποφαίνεται το 
οικείο Υπηρεσιακό Συµβούλιο. Η καταβολή του επιδόµατος ανατρέχει στο χρόνο κατάθεσης των 
σχετικών τίτλων στο αρµόδιο όργανο για την αναγνώριση ή συνάφεια τους. Σε περίπτωση 
κατοχής πλέον του ενός των ανωτέρω τίτλων, καταβάλλεται το επίδοµα που προβλέπεται για 
τον ανώτερο τίτλο σπουδών.  
2. Αποφοίτων Εθνικής Σχολής ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης οριζόµενο σε σαράντα ευρώ (40 €).  
3. Εξωδιδακτικής απασχόλησης εκπαιδευτικών λειτουργών, πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας 
εκπαίδευσης, οριζόµενο σε τριακόσια δύο ευρώ (302 €). Το επίδοµα αυτό αναπροσαρµόζεται 
κατ' έτος αυτόµατα, µε αφετηρία την 1.1.2005, σύµφωνα µε το ποσοστό του πληθωρισµού του 
προηγούµενου έτους. (3) 
4. Προβληµατικών και παραµεθόριων περιοχών, όπως οι περιοχές αυτές καθορίζονται µε τις 
∆Ι∆Α∆/ Φ.50/ 265/ 29847/30.10.1992 (ΦΕΚ 667 Β') και ∆Ι∆Α∆/Φ.42/2175/ 11943, 11639 και 
11981/20.12.1995 (ΦΕΚ 1054 Β') κοινές υπουργικές αποφάσεις και το άρθρο 1 του Ν. 
287/1976 (ΦΕΚ 78 Α') αντίστοιχα και µόνο για όσο χρόνο οι δικαιούχοι του επιδόµατος αυτού 
υπηρετούν σε αυτές, οριζόµενο ως εξής:  
α. Για προβληµατικές περιοχές κατηγορίας Β', σε σαράντα ευρώ (40 €).  
β. Για προβληµατικές περιοχές κατηγορίας Α', µε εξαίρεση τις εξ αυτών παραµεθόριες του Ν. 
287/1976, σε πενήντα ευ ρω (50 €).  
. Για όσες περιοχές χαρακτηρίζονται ταυτόχρονα προβληµατικές και παραµεθόριες, σύµφωνα 
µε τις ως άνω διατάξεις, σε εκατόν είκοσι ευρώ (120 €).  
5. Νοσοκοµειακό και τροφής, για το προσωπικό των Νοσοκοµείων, των Μονάδων Κοινωνικής 
Φροντίδας της χώρας, του Εθνικού Κέντρου Άµεσης Βοήθειας (Ε.Κ.Α.Β.), των Κέντρων Υγείας, 
των Ν.Π.∆.∆. του Τοµέα Πρόνοιας και των Κέντρων Ψυχικής Υγείας, οριζόµενο ως εξής:  
α. Για το προσωπικό νοσηλευτικής υπηρεσίας, εργαστηρίων, των κλάδων ΤΕ 
Φυσικοθεραπευτών, ∆Ε Βοηθών Φαρµακείου και Καθαριότητας, σε διακόσια σαράντα ευρώ 
(240 €).  
β. Για το τεχνικό προσωπικό και προσωπικό εργαζόµενο στην εστίαση, καθώς και το λοιπό 
προσωπικό σε διακόσια δέκα ευ ρω (210 €).  
γ. Για το προσωπικό που υπηρετεί στα αντικαρκινικά νοσοκοµεία, τα ποσά των περιπτώσεων α' 
και β' προσαυξάνονται κατά δέκα ευρώ (10 €), αντίστοιχα.  
δ. Για το προσωπικό που προβλέπεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 105 του Ν. 2071/1992 
(ΦΕΚ 123 Α'), τα ποσά των περιπτώσεων α' και β' προσαυξάνονται κατά δεκαπέντε ευρώ (15 
€), αντίστοιχα.  
6. Ειδικής απασχόλησης, για το προσωπικό των Ο.Τ.Α. α' βαθµού οριζόµενο ως εξής: 
 α. Για το προσωπικό καθαριότητας εξωτερικών χώρων, αφοδευτηρίων, οδηγούς 
απορριµµατοφόρων αυτοκινήτων, χειριστές σαρώθρων, εργατοτεχνίτες αποχέτευσης, 

                                                 
3    Σύµφωνα µε το  άρθρο 8  του Ν.3833/2010 (ΦΕΚ Α-40), οι προβλεπόµενες από τα άρθρα 8 παράγραφος 3 εδάφιο 
δεύτερο, 30 και 33 παρ. Α7 του ν. 3205/2003 αναπροσαρµογές των εν λόγω επιδοµάτων καταργούνται και το ύψος 
αυτών καθορίζεται εφεξής στο διαµορφωµένο κατά την 31.12.2009.. 
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νεκροταφείων και ρίψης ασφάλτου, καθώς και για τους µηχανοτεχνίτες συνεργείων 
αυτοκινήτων, σε εκατόν τριάντα δύο ευρώ (132€).  
 
β. Για το εποπτικό προσωπικό καθαριότητας, τεχνικό προσωπικό, τεχνίτες εν γένει, υγειονοµικό 
προσωπικό, γεωπονικό προσωπικό, µουσικούς πνευστών οργάνων, ένστολο προσωπικό 
∆ηµοτικής Αστυνοµίας, οδηγούς και χειριστές µηχανηµάτων έργου και για όλους τους κλάδους 
της κατηγορίας ΥΕ, σε εκατόν δεκαέξι ευρώ (116 €).  
 
γ. Για το λοιπό προσωπικό, σε ογδόντα τέσσερα ευρώ (84 €).  
7. Μεταφραστών - ∆ιερµηνέων, οριζόµενο σε τριάντα ευρώ(30€).  
8. Πληροφορικής, για τους ειδικευµένους υπαλλήλους που ανήκουν οργανικά σε κλάδους 
πληροφορικής, υπηρετούν σε νοµοθετηµένες υπηρεσίες, κέντρα, διευθύνσεις ή τµήµατα 
πληροφορικής και κατέχουν τα προσόντα που ορίζονται στο Π.∆. 50/2001 (ΦΕΚ 39 Α'), καθώς 
και τους Ηλεκτρονικούς Μηχανικούς Ασφαλείας εναερίου κυκλοφορίας της Υπηρεσίας Πολιτικής 
Αεροπορίας, οριζόµενο κατά ειδικότητα ως εξής:  
α. Αναλυτές Προγραµµατιστές, Ηλεκτρονικοί Μηχανικοί σε ογδόντα οκτώ ευρώ (88 €).  
β. Χειριστές - Χειρίστριες Η/Υ, διατρητικών µηχανών και εισαγωγής στοιχείων σε εβδοµήντα 
τέσσερα ευρώ (74€).  
γ. Ειδικά στους κωδικογράφους και στους χειριστές κοπτικών µηχανηµάτων, που 
απασχολούνται κατά πλήρες ωράριο εργασίας σε οργανωµένα κέντρα πληροφορικής, 
χορηγείται επίδοµα οριζόµενο σε σαράντα τέσσερα ευρώ (44€). Σε περίπτωση που ανατίθεται, 
µε απόφαση του οικείου προϊσταµένου διεύθυνσης, η αναπλήρωση των καθηκόντων των 
προαναφερόµενων θέσεων και ειδικοτήτων σε υπαλλήλους αντίστοιχης εξειδίκευσης άλλων 
κατηγοριών, το ανωτέρω επίδοµα καταβάλλεται στους υπαλλήλους αυτούς µε απόφαση του 
Υπηρεσιακού Συµβουλίου. Το επίδοµα αυτό καταβάλλεται µόνον εφόσον και για όσο διάστηµα 
οι δικαιούχοι εργάζονται στις προαναφερόµενες ειδικότητες, µε πλήρη και αποκλειστική 
απασχόληση στις υπηρεσίες που έχει προβλεφθεί η ειδική θέση. Για τη σωρευτική συνδροµή 
όλων των ανωτέρω προϋποθέσεων εκδίδεται, κάθε µήνα, βεβαίωση του οικείου προϊσταµένου, 
η οποία συνοδεύει τη µισθοδοτική κατάσταση. Πλην των ανωτέρω περιοριστικά αναφερόµενων 
περιπτώσεων, το επίδοµα πληροφορικής δεν καταβάλλεται σε άλλες ειδικότητες, όπως σε 
δακτυλογράφους, χρήστες Η/Υ ή προσωπικών υπολογιστών, ούτε και σε εκπαιδευτικούς 
κλάδων πληροφορικής. Στους δικαιούχους του ανωτέρω επιδόµατος δεν καταβάλλονται 
παράλληλα και τα προβλεπόµενα από την παράγραφο 11 του παρόντος άρθρου επιδόµατα 
ειδικών συνθηκών εργασίας.  
9. Αρχαιολογικών ερευνών, στους αρχαιολόγους του Υπουργείου Πολιτισµού και του Ταµείου 
Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων, οριζόµενο σε διακόσια τριάντα ευ ρω (230 €).  
10. Ειδικής απασχόλησης, για τα στελέχη της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, 
οριζόµενο ως εξής:  
α. Σχολικοί Σύµβουλοι, Προσχολικής Αγωγής, ∆ηµοτικής Εκπαίδευσης, Ειδικής Αγωγής και 
∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, Προϊστάµενοι ∆ιευθύνσεων Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας 
Εκπαίδευσης των νοµών και νοµαρχιών, Προϊστάµενοι Γραφείων Πρωτοβάθµιας και 
∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, Φυσικής Αγωγής και Τεχνικής Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και 
∆ιευθυντές Ενιαίων Λυκείων και Τεχνικής Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης, διακόσια τριάντα πέντε 
ευρώ (235 €).  
β. ∆ιευθυντές Γυµνασίων, Τεχνικών και Επαγγελµατικών Σχολών, Τετραθέσιων και άνω 
∆ηµοτικών Σχολείων και Σχολικών Εργαστηριακών Κέντρων, εκατόν εβδοµήντα έξι ευ ρω (176 
€).  
γ. Υποδιευθυντές Σχολικών Μονάδων, Υπεύθυνοι Τοµέων Σχολικών Εργαστηριακών Κέντρων, 
Προϊστάµενοι Τµηµάτων Εκπαιδευτικών Θεµάτων των ∆ιευθύνσεων Πρωτοβάθµιας και 
∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης και Προϊστάµενοι Μονοθέσιων, ∆ιθέσιων και Τριθέσιων 
∆ηµοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων, ογδόντα οκτώ ευρώ (88€). Τα επιδόµατα της 
παραγράφου αυτής χορηγούνται µε τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις των παραγράφων 2, 3 
και 4 του άρθρου 13 του παρόντος νόµου.  
11. Ειδικών συνθηκών εργασίας, στο οποίο ενοποιούνται τα επιδόµατα ανθυγιεινής, 
επικίνδυνης και ειδικών συνθηκών εργασίας, τα οποία διατηρήθηκαν µε την περίπτωση α' της 
παραγράφου 1 του άρθρου 10 του Ν. 2470/ 1997 (ΦΕΚ 40 Α') και αναπροσαρµόστηκαν µε την 
παράγραφο 3 του άρθρου 49 του Ν. 2873/2000 (ΦΕΚ 285 Α'), της περίπτωσης ε' της 
παραγράφου 3 του ίδιου άρθρου και νόµου, καθώς και της παραγράφου 10 του άρθρου 80 του 
Ν. 3057/2002 (ΦΕΚ 239 Α') οριζόµενα ως εξής:  
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α. Της κατηγορίας α', σε είκοσι δύο ευρώ (22€).  
β. Της κατηγορίας β', σε τριάντα πέντε ευρώ (35 €).  
γ. Της κατηγορίας γ', σε πενήντα τρία ευρώ (53 €).  
δ. Ποσά άνω των πενήντα τριών ευρώ (53 €) παραµένουν αµετάβλητα, στο ύψος που αυτά 
καταβάλλονται την 31.12.2003.  
12. Ειδικά επιδόµατα του εκπαιδευτικού προσωπικού, τα οποία διατηρήθηκαν µε την περίπτωση 
β' της παραγράφου 1 του άρθρου 10 του Ν. 2470/1997, οριζόµενα ως εξής:  
α. Μειονοτικών σχολείων: ι. πεδινών περιοχών πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης, σαράντα ευ ρω (40 
€), ιι. ορεινών και ηµιορεινών περιοχών πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης και ορεινών Γυµνασίων 
Ξάνθης και Ροδόπης, σαράντα πέντε ευρώ (45 €), ιιι. αποµακρυσµένων αποµονωµένων 
περιοχών, πενήντα ευ ρω (50 €), ιν. δυσπρόσιτων µειονοτικών περιοχών, όπως έχουν οριστεί 
µε τις αποφάσεις του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, τετρακόσια είκοσι πέντε 
ευρώ (425 €).  
β. Ειδικής αγωγής: Στο προσωπικό που υπηρετεί σε σχολικές µονάδες ειδικής αγωγής και 
ειδικής επαγγελµατικής εκπαίδευσης, καθώς και σε σχολικούς συµβούλους που επισκέπτονται 
σχολικές µονάδες ειδικής αγωγής, εκατόν ενενήντα πέντε ευρώ (195 €).  
13. Υψηλού βαθµού ευθύνης και ασφάλειας του προσωπικού της Εθνικής Υπηρεσίας 
Πληροφοριών (Ε.Υ.Π.), καθοριζόµενο µε κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας και 
Οικονοµικών και ∆ηµόσιας Τάξης, η οποία εκδίδεται εντός αποκλειστικού χρονικού διαστήµατος 
έξι (6) µηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου. Μέχρι την έκδοση της ως άνω 
απόφασης, εξακολουθούν να χορηγούνται τα ποσά που καταβάλλονταν την 31.12.2003.  
14. Αντισταθµίσµατος διαχειριστικών λαθών οριζόµενο σε εξήντα ευρώ (60 €). Το επίδοµα αυτό 
χορηγείται σε ταµίες, διαχειριστές και εκδότες, οι οποίοι σωρευτικά πρέπει:  
α. να κατέχουν οργανική θέση,  
β. να διαχειρίζονται αποκλειστικά και κατά πλήρες ωράριο ηµερήσιας απασχόλησης χρήµατα 
και  
γ. εφόσον το µηνιαίο ποσό της χρηµατικής διαχείρισης είναι ανώτερο των εκατόν πενήντα 
χιλιάδων ευρώ (150.000 €), σε µετρητά (πλην επιταγών). Στον περιορισµό του ανωτέρω ποσού 
µετρητών δεν εµπίπτουν ταµίες, διαχειριστές και εκδότες που αποδίδουν ετήσιο λογαριασµό 
διαχείρισης στο Ελεγκτικό Συνέδριο, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις. Στους δικαιούχους 
της παροχής αυτής δεν περιλαµβάνονται οι διαχειριστές πάγιων προκαταβολών και υλικών ή 
άλλων αξιών (επιταγών, τίτλων και αξιών εν γένει µη ρευστών διαθεσίµων). Τα ανωτέρω 
ισχύουν και για τους υπαλλήλους των Ο.Τ.Α. α' βαθµού που υπάγονται στις διατάξεις της 
παραγράφου 2 του άρθρου 6του Ν. 3146/2003 (ΦΕΚ 125 Α').  
15. Ειδικό επίδοµα προσωπικού σωφρονιστικών και αναµορφωτικών καταστηµάτων του 
Υπουργείου ∆ικαιοσύνης, οριζόµενο σε διακόσια πενήντα ευρώ (250 €) το µήνα.  
16. Ειδικό επίδοµα ραδιενέργειας του προσωπικού του Εθνικού Κέντρου Έρευνας Φυσικών 
Επιστηµών (Ε.Κ.Ε.Φ.Ε.) «∆ηµόκριτος» και της Ελληνικής Επιτροπής Ατοµικής Ενέργειας 
(Ε.Ε.Α.Ε.) οριζόµενα κατά ζώνη, ως εξής: Ζώνη Α': διακόσια εξήντα τέσσερα ευρώ (264 €). 
Ζώνη Β': εκατόν σαράντα επτά ευρώ (147€). Ζώνη Γ: ογδόντα οκτώ ευρώ (88 €).  
17. Ειδικής απασχόλησης υπαλλήλων Νοµαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, οριζόµενο σε πενήντα 
ευρώ (50 €). Το επίδοµα αυτό καταβάλλεται, µε τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις που 
καταβαλλόταν µέχρι την 31.12.2003, σε υπαλλήλους που κατέχουν οργανικές θέσεις και 
υπηρετούν σε Νοµαρχιακές Αυτοδιοικήσεις, λόγω των ειδικών συνθηκών εργασίας τους και 
των εξόδων κίνησης στα οποία υποβάλλονται κατά την άσκηση των καθηκόντων τους. Η 
προκαλούµενη, από τη χορήγηση του επιδόµατος αυτού, δαπάνη βαρύνει τους κεντρικούς 
αυτοτελείς πόρους των Νοµαρχιακών Αυτοδιοικήσεων.  
18. Στους ιατρούς υπηρεσίας υπαίθρου και µόνιµους αγροτικούς ιατρούς, καθώς και στο 
προσωπικό που υπηρετεί στα αγροτικά ιατρεία, λόγω των ειδικών συνθηκών εργασίας, 
καταβάλλονται:  
α. Έξοδα κίνησης, τριάντα πέντε ευρώ (35 €). Το ποσό αυτό καταβάλλεται στο διπλάσιο σε 
περίπτωση µετακινήσεων τους για την εξυπηρέτηση κατοίκων όµορων περιοχών.  
β. Ετοιµότητας: ι. σε πεδινές και ηµιορεινές περιοχές, τριάντα πέντε ευρώ (35 €), ιι. σε ορεινές 
περιοχές, πενήντα ευρώ (50 €). Ειδικά, στους γιατρούς υπηρεσίας υπαίθρου και µόνιµους 
αγροτικούς γιατρούς για όσο χρόνο υπηρετούν στα αγροτικά ιατρεία άγονων περιοχών 
καταβάλλεται ποσό πεντακόσια πενήντα ευ ρω (550 €).  
19. Η αποζηµίωση, που χορηγείται στο φυλακτικό προσωπικό των µουσείων και αρχαιολογικών 
χώρων, καθώς και στο προσωπικό φρούρησης σωφρονιστικών καταστηµάτων του Υπουργείου 
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∆ικαιοσύνης, για κάθε ηµέρα απασχόλησης, πέραν του πενθηµέρου, ορίζεται σε σαράντα ένα 
ευρω (41 €).  
20. Τα χορηγούµενα για αντιµετώπιση πραγµατικών δαπανών έξοδα κίνησης και ιατρείων των 
µόνιµων και συµβασιούχων γιατρών και οδοντιάτρων του Ιδρύµατος Κοινωνικών Ασφαλίσεων, 
διαµορφώνονται ως εξής:  
α. Έξοδα κίνησης, σε τριάντα τέσσερα ευρώ (34 €).  
β. Έξοδα ιατρείων, σε ενενήντα δύο ευρώ (92 €).  
21. Η αποζηµίωση για πρόσθετη απασχόληση του προσωπικού του άρθρου 8 του Ν. 2986/2002 
(ΦΕΚ24Α'), ορίζεται σε εκατόν δέκα ευρώ (110 €).  
22. Ειδικό επίδοµα στους υπαλλήλους του Υπουργείου Πολιτισµού που υπηρετούν στη νήσο 
∆ήλο, εκατό ευρώ (100€) κατά µήνα. Β.1. Τα επιδόµατα των παραγράφων 4, 5, 6, 7, 11, 12, 
13, 14, 15, 16, 17, 19 και 21 καταβάλλονται µε την απαραίτητη προϋπόθεση ότι οι δικαιούχοι 
αυτών προσφέρουν υπηρεσία µε πλήρη και αποκλειστική απασχόληση στους χώρους και στις 
ειδικότητες που δικαιολογούν την καταβολή τους.  
Επίσης καταβάλλονται και για όσο διάστηµα οι υπάλληλοι τελούν σε θεσµοθετηµένες άδειες 
(κανονικές, συνδικαλιστικές, ειδικές, εκπαιδευτικές µικρής διάρκειας έως δύο (2) µηνών, 
διευκόλυνσης υπαλλήλων µε οικογενειακές υποχρεώσεις, µητρότητας και ανατροφής παιδιού) , 
σε βραχυχρόνια αναρρωτική άδεια έως έξι (6) ηµέρες κατ' έτος, καθώς και αυτής που 
χορηγείται από δηµόσια νοσοκοµεία, κέντρα υγείας του ∆ηµοσίου, πανεπιστηµιακές κλινικές, 
νοσηλευτικούς σχηµατισµούς του Ι.Κ.Α. και ιδιωτικές κλινικές, εφόσον έχει προηγηθεί 
νοσηλεία σε αυτές, η οποία αποδεικνύεται µε σχετικά παραστατικά στοιχεία (εισαγωγή, εξιτήριο 
κ.λπ.). Για τη συνδροµή όλων των ανωτέρω προϋποθέσεων εκδίδεται κάθε µήνα βεβαίωση του 
οικείου προϊσταµένου, η οποία συνοδεύει τη µισθοδοτική κατάσταση.  
Σε περίπτωση αποµάκρυνσης των υπαλλήλων, για οποιονδήποτε λόγο (όπως ενδεικτικά, 
µετακίνηση, απόσπαση, µετάθεση, µετάταξη, διάθεση) από τα καθήκοντα, τις θέσεις και τις 
συνθήκες, οι οποίες δικαιολογούν τη χορήγηση τους, διακόπτεται ισοχρόνως η καταβολή τους 
µε ευθύνη του οικείου προϊσταµένου, µε την επιφύλαξη της παραγράφου 5 του άρθρου 22 του 
Ν. 3156/2003 (ΦΕΚ 157 Α').  
2. Το εκπαιδευτικό νοσηλευτικό προσωπικό των Μέσων Τεχνικών Επαγγελµατικών 
Νοσηλευτικών Σχολών λαµβάνει το επίδοµα της παραγράφου Α.3 του παρόντος άρθρου, όχι 
όµως και το επίδοµα της παραγράφου Α. 5 του παρόντος άρθρου. 
3. Πέραν των επιδοµάτων και παροχών του παρόντος άρθρου, όλα τα λοιπά επιδόµατα, 
αµοιβές και αποζηµιώσεις που καταβάλλονται στους υπαλλήλους που εµπίπτουν στις διατάξεις 
του Μέρους Α' του νόµου αυτού, κατά την έναρξη της ισχύος του, µε οποιαδήποτε ονοµασία 
και από οποιαδήποτε πηγή, καταργούνται εφόσον δεν προβλέπεται ρητά η χορήγηση τους από 
τις διατάξεις του νόµου αυτού.  
Στα ως άνω καταργούµενα επιδόµατα, αµοιβές και αποζηµιώσεις δεν περιλαµβάνονται τα 
προβλεπόµενα από τις διατάξεις της παραγράφου 7 του άρθρου 7 του Ν. 2860/2000 (ΦΕΚ 251 
Α'), της παραγράφου 11 του άρθρου 4του Ν. 2819/2000 (ΦΕΚ 84 Α'), της παραγράφου 1 του 
άρθρου 21 του Ν. 2965/2001 (ΦΕΚ 270 Α') και της παραγράφου 2 του άρθρου 20 του Ν. 
2606/1998 (ΦΕΚ 89 Α').  
 
 

Άρθρο: 9 
Επιδόµατα εορτών και αδείας 

1. Το επίδοµα εορτών Χριστουγέννων ορίζεται ίσο µε το µηνιαίο βασικό µισθό του 
µισθολογικού κλιµακίου που έχει κάθε φορά ο υπάλληλος. Το επίδοµα αυτό χορηγείται στο 
ακέραιο, εφόσον ο υπάλληλος µισθοδοτήθηκε ολόκληρο το χρονικό διάστηµα από 16 Απριλίου 
µέχρι 15 ∆εκεµβρίου κάθε έτους και καταβάλλεται στις 16 ∆εκεµβρίου κάθε έτους.  
2. Το επίδοµα εορτών Πάσχα ορίζεται ίσο προς το ήµισυ του µηνιαίου βασικού µισθού του 
µισθολογικού κλιµακίου που έχει κάθε φορά ο υπάλληλος. Το επίδοµα αυτό χορηγείται στο 
ακέραιο, εφόσον ο υπάλληλος µισθοδοτήθηκε ολόκληρο το χρονικό διάστηµα από 16 
∆εκεµβρίου µέχρι και 15 Απριλίου του επόµενου έτους και καταβάλλεται δέκα ηµέρες πριν από 
το Πάσχα.  
3. Το επίδοµα αδείας ορίζεται ίσο προς το ήµισυ του µηνιαίου βασικού µισθού του µισθολογικού 
κλιµακίου που έχει κάθε φορά ο υπάλληλος. Το επίδοµα αυτό χορηγείται στο ακέραιο, εφόσον 
ο υπάλληλος µισθοδοτήθηκε ολόκληρο το χρονικό διάστηµα από 1ης Ιουλίου µέχρι και 30 
Ιουνίου του επόµενου έτους και καταβάλλεται την 1η Ιουλίου κάθε έτους.  
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. Τα παραπάνω επιδόµατα υπολογίζονται στο βασικό µισθό που έχει ο υπάλληλος, κατά τις 
οριζόµενες στις προηγούµενες παραγράφους ηµεροµηνίες.  
5. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες ο υπάλληλος µισθοδοτήθηκε για χρονικό διάστηµα 
µικρότερο από τα οριζόµενα στις παραγράφους 1, 2 και 3 του άρθρου αυτού, καταβάλλεται 
τµήµα επιδόµατος ανάλογο προς αυτό που αντιστοιχεί στο χρονικό διάστηµα της µισθοδοσίας 
του.  
6. Υπάλληλοι του ∆ηµοσίου, Ν.Π.∆.∆. και Ο.Τ.Α. στους οποίους ανατίθεται σε όλες τις βαθµίδες 
εκπαίδευσης διδακτικό έργο µε ωριαία αντιµισθία, δεν δικαιούνται για το ως άνω έργο τα 
αναλογούντα επιδόµατα των παραγράφων 1, 2 και 3 του παρόντος άρθρου, καθώς και την 
αποζηµίωση για τη µη θεµελίωση δικαιώµατος λήψης αδείας της παραγράφου 3 του άρθρου 2 
του Ν. 1288/1982 (ΦΕΚ 120 Α'). Τυχόν καταβληθέντα ποσά για την αιτία αυτή, µέχρι τη 
δηµοσίευση του παρόντος νόµου, δεν αναζητούνται.  
 

Άρθρο: 10 
Αµοιβή για εργασία πέρα από τα συνήθη καθήκοντα 

1. Σε υπαλλήλους στους οποίους ανατίθενται, µε απόφαση του οικείου Υπουργού, καθήκοντα 
αυξηµένης ευθύνης λόγω φύσεως της εργασίας και για απολύτως συγκεκριµένες περιπτώσεις ή 
λόγω ειδικής εργασίας πέρα από τα συνήθη καθήκοντα τους, καταβάλλεται αµοιβή για το 
χρόνο άσκησης των παραπάνω καθηκόντων, ο οποίος δεν µπορεί να είναι µεγαλύτερος από 
τρεις (3) µήνες για κάθε έτος. 
 2. Η αναγκαιότητα και η διάρκεια της σχετικής απασχόλησης, καθώς και το ύψος της αµοιβής 
καθορίζονται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών, Εσωτερικών, 
∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης και του κατά περίπτωση αρµόδιου Υπουργού. Η αµοιβή 
αυτή καταβάλλεται µε ξεχωριστό τίτλο πληρωµής και δεν περιλαµβάνεται στην έννοια των 
αποδοχών.  
 

Άρθρο: 11 
Οικογενειακή παροχή (4) 

1. Για την ενίσχυση της οικογένειας των υπαλλήλων, που εµπίπτουν στις ρυθµίσεις του 
παρόντος νόµου, χορηγείται µηνιαία οικογενειακή παροχή, ανάλογα µε την οικογενειακή 
κατάσταση των υπαλλήλων, ως εξής:  
α. Για έγγαµο υπάλληλο, χωρίς ή µε ενήλικα τέκνα, τριάντα πέντε ευρω (35 €).  
β. Για υπάλληλο µε τέκνα ανήλικα ή ανίκανα σωµατικά ή πνευµατικά για άσκηση βιοποριστικού 
επαγγέλµατος µε ποσοστό αναπηρίας πενήντα τοις εκατό (50%) τουλάχιστον, η ανωτέρω 
παροχή προσαυξάνεται κατά δεκαοκτώ ευρώ (18 €) για καθένα από τα δύο πρώτα τέκνα, κατά 
τριάντα πέντε ευρώ (35 €) για το τρίτο, κατά σαράντα επτά ευρώ (47 €) για το τέταρτο και 
κατά εβδοµήντα τρία ευρώ (73 €) για καθένα από το πέµπτο τέκνο και άνω. Η κατά τα 
ανωτέρω προσαύξηση 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.  
2. Ειδικά, για τέκνα που φοιτούν στην ανώτερη ή ανώτατη εκπαίδευση, καθώς και σε 
Ινστιτούτα Επαγγελµατικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.), η προσαύξηση της προηγούµενης 
παραγράφου παρέχεται µόνο κατά το χρόνο φοίτησης τους, όπως αυτός προβλέπεται από τον 
οργανισµό κάθε Σχολής, σε καµιά όµως περίπτωση πέρα από τη συµπλήρωση του 24ου έτους 
της ηλικίας τους.  
3. Για τη διακοπή της προσαύξησης της παροχής αυτής, λόγω συµπλήρωσης των ανωτέρω, 
κατά περίπτωση, ορίων, ως ηµέρα γέννησης των παιδιών θεωρείται η 31η ∆εκεµβρίου του 
έτους γέννησης τους και προκειµένου περί φοιτητών ή σπουδαστών, η λήξη του ακαδηµαϊκού 
ή σπουδαστικού έτους.  
4. Σε περίπτωση θανάτου του ενός των συζύγων ο επιζών σύζυγος, εφόσον είναι υπάλληλος 
και έχει τέκνα για το οποία δικαιολογείται η καταβολή της προσαύξησης της οικογενειακής 
παροχής, εξακολουθεί να λαµβάνει στο ακέραιο την παροχή της παραγράφου 1.α του άρθρου 
αυτού, µέχρι τη συµπλήρωση των προϋποθέσεων για τη διακοπή της προσαύξησης λόγω 
τέκνων. Το ίδιο ισχύει και προκειµένου περί συζύγων που τελούν σε διάζευξη ή διάσταση, 
καθώς και για άγαµους γονείς.  

                                                 
4   Σχόλια: Σύµφωνα µε τη παρ. 12 άρθρου 1 Ν.3234/2004 (ΦΕΚ Α 52)"Η οικογενειακή παροχή που προβλέπεται από 
τις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν. 3205/2003, όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά, χορηγείται από 1ης Ιανουαρίου 2004 
µε τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις στους συνταξιούχους και βοηθηµατούχους του ∆ηµοσίου γενικά". 
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Άρθρο: 12 

Κίνητρο απόδοσης 
1. Για την αύξηση της αποδοτικότητας των υπαλλήλων, την προσαρµογή των υπηρεσιών και 
του προσωπικού στις απαιτήσεις των νέων τεχνολογιών και τη βελτίωση της εξυπηρέτησης του 
πολίτη, χορηγείται µηνιαίως χρηµατικό ποσό, ως κίνητρο απόδοσης, οριζόµενο κατά κατηγορία 
υπαλλήλων ως εξής:  
α. Κατηγορία ΥΕ ογδόντα έξι ευρώ (86 €).  
β. Κατηγορία ∆Ε ενενήντα έξι ευρώ (96 €). γ. Κατηγορία ΤΕ ή Π Ε, χωρίς πτυχίο ανώτερης ή 
ανώτατης σχολής, εκατόν είκοσι ευρώ (120 €).  
δ. Κατηγορία ΤΕ µε πτυχίο T.E.I, ή ισότιµο, εκατόν τριάντα πέντε ευρώ (135 €). ε. Κατηγορία 
ΠΕ µε πτυχίο Πανεπιστηµίου ή ισότιµο, καθώς και εκπαιδευτικοί λειτουργοί, εκατόν πενήντα 
ευρώ (150€). Τα ποσά των ανωτέρω περιπτώσεων α' και β' της παρούσας παραγράφου 
προσαυξάνονται κατά δέκα ευρώ (10 €) µε τη συµπλήρωση είκοσι πέντε (25) ετών υπηρεσίας.  
2. Κριτήρια για τη χορήγηση του ανωτέρω κινήτρου είναι η ποιοτική και ποσοτική απόδοση του 
υπαλλήλου, η µη αξιολόγηση του µε δυσµενή βαθµό, καθώς και ο βαθµός του ενδιαφέροντος 
του, για την ταχύτερη και αποτελεσµατικότερη εξυπηρέτηση των πολιτών. Σε περίπτωση που 
δεν πληρούνται οι τεθείσες προϋποθέσεις, γίνεται κατ' αρχήν περιορισµός του κινήτρου στο 
ήµισυ επί δίµηνο και εφόσον οι λόγοι περικοπής του κινήτρου εξακολουθούν να υφίστανται και 
µετά την παρέλευση διµήνου, διακόπτεται η καταβολή του επί ένα ακόµη δίµηνο. Σε όλες αυτές 
τις περιπτώσεις αποφαίνεται το οικείο Υπηρεσιακό Συµβούλιο µε αιτιολογηµένη απόφαση.  
3. Το κίνητρο απόδοσης περικόπτεται σε κάθε περίπτωση θέσεως του υπαλλήλου σε αργία ή 
διαθεσιµότητα για οποιονδήποτε λόγο, εκτός από το διάστηµα που οι υπάλληλοι τελούν σε 
θεσµοθετηµένες άδειες (κανονικές, συνδικαλιστικές, ειδικές, εκπαιδευτικές µικρής διάρκειας 
έως δύο (2) µηνών, διευκόλυνσης υπαλλήλων µε οικογενειακές υποχρεώσεις, µητρότητας και 
ανατροφής παιδιού) , σε βραχυχρόνια αναρρωτική άδεια έως έξι (6) ηµέρες κατ' έτος, καθώς 
και αυτής που χορηγείται από δηµόσια νοσοκοµεία, κέντρα υγείας του ∆ηµοσίου, 
πανεπιστηµιακές κλινικές, νοσηλευτικούς σχηµατισµούς του Ι.Κ.Α. και ιδιωτικές κλινικές, 
εφόσον έχει προηγηθεί νοσηλεία σε αυτές, η οποία αποδεικνύεται µε σχετικά παραστατικά 
στοιχεία (εισαγωγή, εξιτήριο κ.λπ.).  
4. Προκειµένου περί Ν.Π.∆.∆. και Ο.Τ.Α., οι προϋπολογισµοί των οποίων βαρύνονται εξ 
ολοκλήρου µε τη µισθοδοσία του προσωπικού τους, το ανωτέρω κίνητρο καταβάλλεται από τις 
πιστώσεις των προϋπολογισµών αυτών και δεν µπορεί, σε καµία περίπτωση, να επιβαρύνει τον 
Κρατικό Προϋπολογισµό.  
5. Προκειµένου περί νοµικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου (Ν.Π.Ι.∆.), που επιχορηγούνται από 
τον Κρατικό Προϋπολογισµό για µέρος της µισθοδοσίας του προσωπικού τους, το ύψος της 
κρατικής επιχορήγησης για την αιτία αυτή δεν περιλαµβάνει σε καµία περίπτωση το Κίνητρο 
Απόδοσης του παρόντος άρθρου. (5) 
 6. Το ποσό του Κινήτρου Απόδοσης του άρθρου αυτού συνεντέλλεται µε τις µηνιαίες αποδοχές 
των υπαλλήλων, υπόκειται στις συνήθεις κρατήσεις των επιδοµάτων, πλην ασφαλιστικών - 
συνταξιοδοτικών εισφορών και βαρύνει τους οικείους λογαριασµούς από τους οποίους 
καταβάλλονται τα ποσά της παραγράφου 9 του παρόντος άρθρου.  
7. Στον Κρατικό Προϋπολογισµό ή στους οικείους προϋπολογισµούς των Ν.Π.∆.∆., που 
επιβαρύνονται εξ ολοκλήρου µε τη µισθοδοσία του προσωπικού τους, αποδίδονται από τους 
οικείους λογαριασµούς εκτός προϋπολογισµού τα ποσά του Κινήτρου Απόδοσης που 
καταβάλλονταν µέχρι 31.12.2003, και όχι τα ποσά που προβλέπονται από την παράγραφο 1 
του άρθρου αυτού. Τυχόν θέµατα που ανακύπτουν για την εφαρµογή της παραγράφου αυτής 
ρυθµίζονται µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών. Προκειµένου περί: - 
Τελωνειακών υπαλλήλων και υπαλλήλων του Γενικού Χηµείου του Κράτους, το Κίνητρο 
Απόδοσης βαρύνει τους Λογαριασµούς ∆ικαιωµάτων Εκτελέσεως Τελωνειακών και Χηµικών 
Εργασιών (∆.Ε.Τ.Ε., ∆.Ε.Χ.Ε.). Όπου στις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν. 1798/1988 (ΦΕΚ166 
Α') αναφέρεται «επίδοµα εξοµάλυνσης», νοείται από 1.1.1997 το Κίνητρο Απόδοσης του 
                                                 
5    Οι διατάξεις του άρθρου 12 παρ. 5 του ν. 3207/2003 (ΦΕΚ 302 Α) και του άρθρου 17 παρ. 7 του ν. 3226/2004 
(ΦΕΚ 24 Α) και οι κατ' εξουσιοδότησή τους εκδοθείσες αποφάσεις καταργούνται µε το άρθρο 6 παρ. 4 του 
Ν.3833/2010 (ΦΕΚ Α-40). Ο αριθµός των ωρών νυκτερινής, Κυριακών και λοιπών εξαιρέσιµων ηµερών εργασίας για 
το προσωπικό που ορίζουν οι ανωτέρω διατάξεις, καθορίζεται µε κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών και του 
καθ' ύλην αρµόδιου Υπουργού, κατ' εξαίρεση των διατάξεων της παρ. 1 του άρθρου 16 του ν. 3205/2003, όπως 
τροποποιείται µε την παρ. 1 του άρθρου αυτού,  
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παρόντος άρθρου. - ∆ασικών υπαλλήλων του Υπουργείου Γεωργίας και οδηγών οχηµάτων 
δασικών υπηρεσιών του ίδιου Υπουργείου, το Κίνητρο Απόδοσης του άρθρου αυτού, βαρύνει 
τις πιστώσεις του επιδόµατος που προβλέπεται από τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 
8 του Ν. 2342/ 1995 (ΦΕΚ208 Α'). - Υπαλλήλων της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, το 
αναφερόµενο στο άρθρο αυτό Κίνητρο Απόδοσης, βαρύνει τις πιστώσεις των επιδοµάτων του 
άρθρου 4 του Ν. 2366/1995 (ΦΕΚ256 Α').  
8. Τα καταβαλλόµενα ποσά ή παροχές υπέρ των δικαιούχων από λογαριασµούς ή διατάξεις της 
παραγράφου 9, µετά την αφαίρεση των ποσών της παραγράφου 7 του άρθρου αυτού, 
ρυθµίζονται από 1.1.2004 µε κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών και 
του κατά περίπτωση αρµόδιου Υπουργού. Μέχρι την έκδοση των κοινών υπουργικών 
αποφάσεων, οι προβλεπόµενες έκτων λογαριασµών αυτών αµοιβές και λοιπές παροχές ή 
αποζηµιώσεις εξακολουθούν να καταβάλλονται στο ίδιο ύψος που έχουν διαµορφωθεί µέχρι 
την 31.12.2003, σύµφωνα µε τις ισχύουσες περί αυτών διατάξεις. Όπου από τις ισχύουσες 
διατάξεις έχουν συσταθεί ειδικοί λογαριασµοί περισσότεροι του ενός, µπορεί να ενοποιούνται 
µε κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών και του κατά περίπτωση 
αρµόδιου Υπουργού, µετά από έκφραση γνώµης των ενδιαφεροµένων. Με τις ίδιες αποφάσεις 
ρυθµίζονται και περιπτώσεις συρροής αξιώσεων υπαλλήλων για λήψη παροχών, κατ' εφαρµογή 
των διατάξεων της παραγράφου αυτής και από λογαριασµούς εκτός του Υπουργείου ή της 
Υπηρεσίας που ανήκουν οργανικά.  
9. Στη ρύθµιση της προηγούµενης παραγράφου εµπίπτουν τα ποσά που προβλέπονται από τις 
διατάξεις της παραγράφου 9 του άρθρου 24 του Ν. 1884/1990 (ΦΕΚ81 Α' ∆Ι.Β.Ε.Ε.Τ.), της 
παραγράφου 10 του άρθρου 6 του Ν. 1965/1991 (ΦΕΚ 146 Α'), των παραγράφων 4 και 5 του 
άρθρου 24 του Ν. 2145/1993 (ΦΕΚ 88 Α'), των παραγράφων 7, 34 και 38 του άρθρου 27 του 
Ν. 2166/1993 (ΦΕΚ 137 Α'), της παραγράφου 1 του άρθρου 16 του Ν. 2227/1994 (ΦΕΚ 129 
Α'), του άρθρου 3 του Ν. 2242/1994 (ΦΕΚ 162 Α'), της παραγράφου 1 του άρθρου 13 του Ν. 
2273/1994 (ΦΕΚ233 Α'), της παραγράφου 5 του άρθρου 14 του Ν. 2289/1995 (ΦΕΚ 27 Α'), 
του άρθρου 24 του Ν. 2300/1995 (ΦΕΚ 69 Α'), του άρθρου 57 του Ν. 2324/1995 (ΦΕΚ 146 
Α'), της παραγράφου 1 του άρθρου 12 του Ν. 2331/1995 (ΦΕΚ 173 Α'), του άρθρου 11 του Ν. 
2332/ 1995 (ΦΕΚ 181 Α'), του άρθρου 29 του Ν. 2339/1995 (ΦΕΚ204 Α'), των παραγράφων 1 
και 2 του άρθρου 8 του Ν. 2342/1995 (ΦΕΚ 208 Α'), της παραγράφου 15 του άρθρου 2 του Ν. 
2349/1995 (ΦΕΚ224 Α'), των άρθρων 2, 4 και 8 παράγραφος 20 του Ν. 2366/ 1995 (ΦΕΚ256 
Α'), του άρθρου 5 του Ν. 2390/1996 (ΦΕΚ 54 Α'), της παραγράφου 18 του άρθρου 5 του Ν. 
2408/1996 (ΦΕΚ 104 Α'), του άρθρου 8 του Ν. 2430/1996 (ΦΕΚ 156 Α'), του άρθρου 7 του Ν. 
2435/1996 (ΦΕΚ 189 Α'), των παραγράφων 3 και 6 του άρθρου 3 του Ν. 928/1917 (ΦΕΚ 218 
Α'), του άρθρου 1 του διατάγµατος της 22.12.1917 (ΦΕΚ 297 Α'), του άρθρου 10 του Ν. 
5415/1932 (ΦΕΚ 129 Α'), του άρθρου 7 του προεδρικού διατάγµατος της 27.8.1932 (ΦΕΚ 254 
Α'), της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του α.ν. 434/1945 (ΦΕΚ 169 Α'), του άρθρου 94 του Ν. 
1041/1980 (ΦΕΚ75Α') και των πράξεων του Υπουργικού Συµβουλίου µε αριθµ.29/1985, 
35/1985, 144/1991, 237/1996 και 238/1996, του άρθρου 5 του Ν. 2229/1994 (ΦΕΚ 138 Α'), 
του άρθρου τέταρτου του Ν. 2371/1996 (ΦΕΚ2Α') και της παραγράφου 22 του άρθρου 14 του 
Ν. 2328/1995 (ΦΕΚ 159 Α'), όπως οι διατάξεις αυτές ισχύουν στις 31.12.2003, καθώς και κάθε 
άλλη παροχή από οποιονδήποτε ειδικό λογαριασµό ή διάταξη νόµου ανεξάρτητα από την πηγή 
προέλευσης των εσόδων τους.  
 

Αρθρο:13 
Επίδοµα θέσης ευθύνης 

1. Στους προϊσταµένους οργανικών µονάδων οποιουδήποτε επιπέδου καταβάλλεται, για όσο 
χρόνο ασκούντα καθήκοντα τους, µηνιαίο επίδοµα θέσης ευθύνης οριζόµενο, κατά βαθµίδα 
θέσης, ως εξής:  
α. Προϊστάµενοι ∆ιοίκησης: ι. Προϊστάµενοι ∆ιευθύνσεων ∆ιοίκησης, εκατόν τριάντα ευρώ (130 
€). ιι. Προϊστάµενοι Υποδιευθύνσεων ∆ιοίκησης (υποδιευθυντές) και επιθεωρητές που δεν 
προΐστανται ∆ιευθύνσεων, εβδοµήντα ευρώ (70 €). ιιι. Προϊστάµενοι Τµηµάτων ∆ιοίκησης, 
εξήντα πέντε ευρώ (65 €). ιν. Προϊστάµενοι Αυτοτελών Γραφείων ∆ιοίκησης και Παιδικών 
Σταθµών, είκοσι πέντε ευρώ (25 €). β. Προϊστάµενοι εκπαίδευσης: ι. Σχολικοί Σύµβουλοι 
προσχολικής αγωγής, δηµοτικής εκπαίδευσης, ειδικής αγωγής και δευτεροβάθµιας 
εκπαίδευσης, Προϊστάµενοι ∆ιευθύνσεων Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, 
εκατόν εβδοµήντα πέντε ευρώ (175 €). ιι. Προϊστάµενοι Γραφείων Πρωτοβάθµιας και 
∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, Φυσικής Αγωγής και Τεχνικής Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης, 
εκατόν τριάντα πέντε ευρώ (135 €). ιιι. ∆ιευθυντές Ενιαίων Λυκείων και Τεχνικής 
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Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης, εκατόν τριάντα ευρω (130 €). ιν. ∆ιευθυντές Γυµνασίων, 
Τεχνικών και Επαγγελµατικών Σχολών, Τετραθέσιων και άνω ∆ηµοτικών Σχολείων και 
Σχολικών Εργαστηριακών Κέντρων, εκατόν δεκαπέντε ευρώ (115€). ν. Υποδιευθυντές 
Σχολικών Μονάδων, Υπεύθυνοι Τοµέων Σχολικών Εργαστηριακών Κέντρων και Προϊστάµενοι 
Τµηµάτων Εκπαιδευτικών Θεµάτων των ∆ιευθύνσεων Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας 
Εκπαίδευσης, εβδοµήντα ευρώ (70 €). νι. Προϊστάµενοι Μονοθέσιων, ∆ιθέσιων και Τριθέσιων 
∆ηµοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων, τριάντα πέντε ευρώ (35 €).  
2. Το επίδοµα της προηγούµενης παραγράφου καταβάλλεται και στην περίπτωση προσωρινής 
απουσίας του δικαιούχου από τα καθήκοντα του, για οποιαδήποτε αιτία, αλλά όχι πέρα των δύο 
(2) µηνών συνολικά κατ' έτος. 
 3. Σε περίπτωση νόµιµης αναπλήρωσης των προϊσταµένων της παραγράφου 1 του άρθρου 
αυτού, το επίδοµα της αντίστοιχης βαθµίδας καταβάλλεται µετά την παρέλευση διµήνου στους 
αναπληρωτές των θέσεων αυτών. Ειδικότερα, στην περίπτωση κένωσης ή σύστασης θέσης 
προϊσταµένου οργανικής µονάδας καταβάλλεται το ως άνω επίδοµα στο νόµιµο αναπληρωτή, 
από την έναρξη της αναπλήρωσης.  
4. Επί συρροής αξιώσεων για λήψη του επιδόµατος από δύο βαθµίδες καταβάλλεται µόνο το 
ποσό που αντιστοιχεί στην ανώτερη βαθµίδα. 
 5. Οι διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 9 και της περίπτωσης α' της παραγράφου 4 του 
άρθρου 3 του Ν. 2986/2002 (ΦΕΚ24Α'), καθώς και των παραγράφων 8, 34, 35 και 36 του 
άρθρου 13 του Ν. 3149/2003 (ΦΕΚ 141 Α') εξακολουθούν να ισχύουν και µετά τη θέση σε 
ισχύ του παρόντος νόµου.  
 

Αρθρο:14 
Αποδοχές Γενικών και Ειδικών Γραµµατέων, Υπουργείων και Περιφερειών, Γενικών 
∆ιευθυντών Κεντρικών Υπηρεσιών Υπουργείων και Περιφερειών, ∆ικαστηρίων, 

Ασφαλιστικών Οργανισµών και του Ο.Α.Ε.∆., Γενικών ∆ιευθυντών Ν.Π.∆.∆. και Ο.Τ.Α, 
Υπαλλήλων Ειδικών Θέσεων, Οικονοµικών Επιθεωρητών και Επιθεωρητών ∆ηµόσιων 

Έργων 
Οι κάθε είδους αποδοχές και επιδόµατα ή προσαυξήσεις των Γενικών και Ειδικών Γραµµατέων 
Υπουργείων και Περιφερειών, Γενικών ∆ιευθυντών Κεντρικών Υπηρεσιών Υπουργείων και 
Περιφερειών, ∆ικαστηρίων, Ασφαλιστικών Οργανισµών και του Ο.Α.Ε.∆., Γενικών ∆ιευθυντών 
Ν.Π.∆.∆. και Ο.Τ.Α., Υπαλλήλων Ειδικών Θέσεων, Οικονοµικών Επιθεωρητών και Επιθεωρητών 
∆ηµόσιων Έργων, καθορίζονται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών 
και Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης κατά παρέκκλιση των διατάξεων του 
παρόντος νόµου. Μέχρι την έκδοση της ανωτέρω απόφασης εξακολουθούν να καταβάλλονται 
οι αποδοχές στο ύψος που είχαν διαµορφωθεί την 31.12.2003.  
 

Αρθρο:15 
Υπηρεσία για µισθολογική εξέλιξη 

1. Ως υπηρεσία για την εξέλιξη των υπαλλήλων στα µισθολογικά κλιµάκια του άρθρου 3 του 
παρόντος νόµου, λαµβάνεται υπόψη: α. Η υπηρεσία που προσφέρεται στο ∆ηµόσιο, σε 
Ν.Π.∆.∆. και Ο.Τ.Α. µε σχέση εξαρτηµένης εργασίας δηµοσίου ή ιδιωτικού δικαίου αορίστου ή 
ορισµένου χρόνου. β. Η προϋπηρεσία σε Υπηρεσίες Κρατών - Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
καθώς και της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας, αντίστοιχες µε αυτές του προηγούµενου εδαφίου. γ. 
Κάθε πραγµατική και συντάξιµη δηµόσια υπηρεσία που υπολογίζεται για τη συµπλήρωση της 
35ετίας, ανεξάρτητα από το φορέα που έχει προσφερθεί. δ. Ο χρόνος αποδεδειγµένης 
υπηρεσίας στις πρώην σοσιαλιστικές χώρες των πολιτικών προσφύγων, των συζύγων και των 
τέκνων αυτών, που έχουν επαναπατρισθεί µέχρι την 31.12.1996. ε. Κάθε προϋπηρεσία, που 
από ισχύουσες διατάξεις αναγνωρίζεται ως πραγµατική δηµόσια υπηρεσία στις θέσεις που 
υπηρετούν. στ. Η προϋπηρεσία που έχει προσφερθεί µε την ιδιότητα του µόνιµου, εθελοντή ή 
ανακαταταγµένου στρατιωτικού στις Ένοπλες ∆υνάµεις, στην Ελληνική Αστυνοµία, στο 
Πυροσβεστικό και Λιµενικό Σώµα, µετά την αφαίρεση του χρόνου που θα υπηρετούσε ο 
υπάλληλος ως κληρωτός ή έφεδρος, εάν δεν είχε καταταγεί ως στρατιωτικός (µόνιµος, 
εθελοντής ή ανακαταταγµένος). ζ. Η προϋπηρεσία των εκπαιδευτικών σε σχολεία της Κύπρου 
και ισότιµα ελληνικά σχολεία του εξωτερικού, εφόσον δεν έχει χρησιµοποιηθεί για απονοµή 
σύνταξης, καθώς και η προϋπηρεσία τους σε σχολεία της ιδιωτικής εκπαίδευσης. η. Χρόνος 
µέχρι οκτώ (8) έτη που έχει ληφθεί υπόψη ως προσόν διορισµού υπαλλήλων που υπηρετούσαν 
κατά την31.12.1996. θ. Ο χρόνος απεργίας, κανονικής άδειας και διαθεσιµότητας λόγω νόσου. 
ι. Ο χρόνος παροχής υπηρεσίας µε σύµβαση µίσθωσης έργου ή µε ανάθεση κατ' αποκοπήν 



PoliceNET of Greece 

εργασίας, εφόσον οι υπηρεσίες αυτές έχουν χαρακτηριστεί µε διάταξη νόµου ή µε δικαστική 
απόφαση ότι διανύθηκαν µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου (εξαρτηµένης) ή εφόσον 
σύµφωνα µε τα υπηρεσιακά έγγραφα συντρέχουν σωρευτικά οι εξής προϋποθέσεις: ι. 
απασχόληση κατά το σύνηθες δηµοσιοϋπαλληλικό ωράριο, ιι. παροχή εργασίας στο χώρο της 
δηµόσιας υπηρεσίας και µε την άµεση εποπτεία της υπηρεσίας και ιιι. αµοιβή ανάλογη µε των 
προσλαµβανοµένων µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου. ια. Η ιεροψαλτική προϋπηρεσία µε 
τις προϋποθέσεις που τίθενται από τις διατάξεις της παραγράφου 8 του άρθρου 3 του Ν. 
2320/1995 (ΦΕΚ 133 Α'). 
 2. ∆εν υπολογίζεται για µισθολογική εξέλιξη: α. Η στρατιωτική υπηρεσία κληρωτού και 
εφέδρου. Κατ' εξαίρεση, αναγνωρίζεται η στρατιωτική υπηρεσία κληρωτού και εφέδρου που 
συµπίπτει µε πολιτική υπηρεσία, εφόσον παρασχέθηκε µέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος. 
β. Ο χρόνος φοίτησης σε σχολές, µε εξαίρεση τις περιπτώσεις ειδικών διατάξεων. γ. Ο χρόνος 
αδείας άνευ αποδοχών, πέραν του µηνός κατ' ηµερολογιακό έτος. δ. Ο χρόνος που 
προβλέπεται από τα ακόλουθα άρθρα του Υπαλληλικού Κώδικα (Ν. 2683/1999, ΦΕΚ 19 Α'): ι. 
άρθρο 99, µε εξαίρεση το χρόνο διαθεσιµότητας λόγω ασθένειας, ιι. άρθρο 104 παράγραφος 
1α, 1 β και 1γ, µε την προϋπόθεση να έχει επιβληθεί πειθαρχική ποινή, ιιι. άρθρο 107 
παράγραφος 1δ, αδικαιολόγητης αποχής από την εκτέλεση των καθηκόντων και ιν. άρθρο 109 
παράγραφος 1ε, προσωρινής παύσης. ε. Η προϋπηρεσία σε Ν.Π.Ι.∆., µε την επιφύλαξη της 
παραγράφου 4 του άρθρου 22 του Ν. 3156/2003 (ΦΕΚ 157 Α'), και στον ιδιωτικό τοµέα εν 
γένει. στ. Ο χρόνος πρακτικής άσκησης, όπου απαιτείται, για τη λήψη πτυχίου ή για την 
απόκτηση άδειας άσκησης επαγγέλµατος, εκτός εάν εµπίπτει στις περιπτώσεις της παραγράφου 
1 του παρόντος άρθρου.  
3. Για υπηρεσίες που παρέχονται µε µειωµένο ωράριο εργασίας, αναγνωρίζεται για µισθολογική 
εξέλιξη τόσος χρόνος, όσος προκύπτει από το πηλίκο της διαιρέσεως του συνόλου των ωρών 
εργασίας δια του αριθµού των ωρών εβδοµαδιαίας απασχόλησης που ισχύει για τον αντίστοιχο 
κλάδο τακτικών δηµοσίων υπαλλήλων.  
4. Απαραίτητη προϋπόθεση για την αναγνώριση των ανωτέρω προϋπηρεσιών, είναι να µην 
έχουν χρησιµοποιηθεί για τη χορήγηση καµίας άλλης οικονοµικής παροχής ή αναγνώρισης 
συνταξιοδοτικού δικαιώµατος, καθώς και να έχουν παρασχεθεί µετά τη συµπλήρωση του 
δέκατου έβδοµου (17ου) έτους της ηλικίας τους ή, για όσους στη συνέχεια µονιµοποιήθηκαν 
σε υπηρεσία του ίδιου Υπουργείου µετά τη συµπλήρωση του δέκατου πέµπτου (15ου) έτους. Σε 
κάθε περίπτωση αναγνώρισης προϋπηρεσίας για µισθολογική εξέλιξη, τα οικονοµικά 
αποτελέσµατα αυτής δεν µπορεί να ανατρέχουν σε χρόνο προγενέστερο της υποβολής όλων 
των κατά νόµο απαιτούµενων δικαιολογητικών.  
 

Αρθρο:16 
Υπερωριακή εργασία 

1. Η καθιέρωση µε αµοιβή εργασίας πέρα από τις ώρες της υποχρεωτικής απασχόλησης των 
υπαλλήλων του ∆ηµοσίου, των Ν.Π.∆.∆. και Ο.Τ.Α. επιτρέπεται µόνο για την αντιµετώπιση 
εποχικών, έκτακτων ή επειγουσών υπηρεσιακών αναγκών. Η υπερωριακή απασχόληση του 
προσωπικού εγκρίνεται µε απόφαση του καθ' ύλην αρµόδιου Υπουργού στην οποία 
αναφέρονται σαφή και συγκεκριµένα στοιχεία που δικαιολογούν την ανωτέρω εργασία πέρα 
από το κανονικό ωράριο. Με την ίδια απόφαση καθορίζεται ο αριθµός των υπαλλήλων, το 
χρονικό διάστηµα και οι ώρες υπερωριακής απασχόλησης τους µέσα στα όρια των πιστώσεων 
του Προϋπολογισµού τους, µη επιτρεποµένης της επιβάρυνσης του Προϋπολογισµού ∆ηµοσίων 
Επενδύσεων. «Οι κατά τα ως άνω ώρες απογευµατινής υπερωριακής εργασίας δεν µπορεί να 
υπερβαίνουν τις είκοσι (20) ώρες µηνιαίως ανά υπάλληλο». (6) Με την ίδια διαδικασία και 
προϋποθέσεις επιτρέπεται η καθιέρωση υπερωριακής εργασίας µε αµοιβή κατά τις Κυριακές και 
εξαιρέσιµες ηµέρες ή κατά τις νυχτερινές ώρες, προς συµπλήρωση της υποχρεωτικής 
εβδοµαδιαίας εργασίας είτε καθ' υπέρβαση αυτής, σε υπαλλήλους που ανήκουν σε υπηρεσίες 
που λειτουργούν, βάσει νόµου, όλες τις ηµέρες του µήνα ή σε δωδεκάωρη ή εικοσιτετράωρη 
βάση. Ειδικά, στην καθ' υπέρβαση εργασία οι ώρες νυκτερινής, Κυριακών και εξαιρέσιµων 
ηµερών δεν µπορεί να υπερβούν τις δεκαέξι (16) ώρες κατά περίπτωση το µήνα. "Από τον 
ανωτέρω περιορισµό των δεκαέξι (16) ωρών κατά µήνα εξαιρούνται τα καταστήµατα κράτησης 

                                                 
6   Σχόλια: Το τέταρτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 16 τουν. 3205/2003 (Α΄ 297), όπως αντικαταστάθηκε µε τις 
διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 3833/2010 (Α΄40), τίθεται ως άνω όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 38 
παρ.1 του Ν.3986/2011 (ΦΕΚ Α-152). 
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της χώρας αρµοδιότητας του Υπουργείου ∆ικαιοσύνης"  . (7)  Τα ανωτέρω ισχύουν µε την 
επιφύλαξη της παραγράφου 10 του άρθρου 12 του Ν. 2503/1997 (ΦΕΚ 107 Α') και της 
παραγράφου 7του άρθρου 25 του Ν. 2738/1999 (ΦΕΚ 180 Α') προκειµένου περί υπαλλήλων 
των Ο.Τ.Α. α' και β' βαθµού, αντίστοιχα. ∆απάνες υπερωριακής, νυκτερινής και Κυριακών ή 
εξαιρέσιµων ηµερών εργασίας, που πραγµατοποιούνται το τελευταίο δίµηνο κάθε έτους, 
δύνανται να επιβαρύνουν τον προϋπολογισµό του επόµενου έτους, µε την προϋπόθεση ότι 
είχαν προβλεφθεί οι σχετικές πιστώσεις στον προϋπολογισµό του οικονοµικού έτους κατά το 
οποίο πραγµατοποιήθηκαν και δεν κατέστη δυνατή η πληρωµή τους. Αύξηση των συνολικών 
αρχικών πιστώσεων του προϋπολογισµού για υπερωριακή εργασία και εργασία κατά τις 
Κυριακές και εξαιρέσιµες ηµέρες και νυκτερινές ώρες είναι δυνατή µόνο µε απόφαση του 
Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών, µετά από αιτιολογηµένη πρόταση του διατάκτη.  
2. Η διαπίστωση και ο καθορισµός των ωρών υπερωριακής, νυκτερινής ή Κυριακών και 
εξαιρέσιµων ηµερών απασχόλησης των υπαλλήλων που είναι αποσπασµένοι ή διατίθενται για 
την εξυπηρέτηση των κατωτέρω Γραφείων και καλύπτουν οργανικές θέσεις των Γραφείων 
αυτών, θα γίνεται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών και 
Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης στην αρχή εκάστου έτους και δεν µπορεί 
να υπερβαίνει τις:  
(8) «α. Εξήντα (60) ώρες µηνιαίως ανά υπάλληλο των Γραφείων του Προέδρου της 
∆ηµοκρατίας, του Προέδρου και Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, των Υπουργών, των 
Αναπληρωτών Υπουργών, των Υφυπουργών, της Γενικής Γραµµατείας της Κυβέρνησης, καθώς 
και των Γραφείων των Βουλευτών, των µελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, των Πολιτικών 
Κοµµάτων και του Γραφείου Επιτρόπου στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για απογευµατινή 
απασχόληση. Στην περίπτωση απασχόλησης κατά τις εξαιρέσιµες ηµέρες και νυκτερινές ώρες, 
µπορεί να χορηγηθούν µέχρι τριάντα (30) ώρες για εξαιρέσιµες ηµέρες και είκοσι (20) ώρες για 
νυκτερινή εργασία µέσα στο όριο των εξήντα (60) ωρών.  
β. Πενήντα (50) ώρες µηνιαίως ανά υπάλληλο των Γραφείων των Γενικών Γραµµατέων 
Υπουργείων, των Ειδικών Γραµµατέων και των ∆ιοικητών και των Υποδιοικητών των 
Ασφαλιστικών Οργανισµών, για απογευµατινή απασχόληση. Στην περίπτωση απασχόλησης 
κατά τις εξαιρέσιµες ηµέρες και νυκτερινές ώρες, µπορεί να χορηγηθούν µέχρι είκοσι (20) ώρες 
για εξαιρέσιµες ηµέρες και δεκαπέντε (15) ώρες για νυκτερινή εργασία µέσα στο όριο των 
πενήντα (50) ωρών». Οι πιστώσεις για την υπερωριακή, νυκτερινή ή Κυριακών και εξαιρέσιµων 
ηµερών απασχόληση των υπαλλήλων που είναι αποσπασµένοι ή διατίθενται για την 
εξυπηρέτηση των Γραφείων των Βουλευτών, των µελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, των 
Πολιτικών Κοµµάτων, καθώς και του Γραφείου Επιτρόπου στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή των 
οποίων η µισθοδοσία βαρύνει τον Κρατικό Προϋπολογισµό, εγγράφονται στον προϋπολογισµό 
του Υπουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών και µεταφέρονται µε απόφαση του Υπουργού 
Οικονοµίας και Οικονοµικών στους αρµόδιους, για την πληρωµή των αποζηµιώσεων, φορείς.  
3. Οι κατά τα ανωτέρω εκδιδόµενες αποφάσεις δεν µπορεί να έχουν αναδροµική ισχύ πέραν 
του µηνός από την ηµεροµηνία δηµοσίευσης τους στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως και η 
προκύπτουσα σχετική δαπάνη δεν δύναται να υπερβαίνει κατά µήνα το ένα δωδέκατο (1/12) 
των εγγεγραµµένων πιστώσεων.  
4. Η ωριαία αµοιβή των υπαλλήλων που απασχολούνται σύµφωνα µε τις διατάξεις των 
παραπάνω παραγράφων ορίζεται ως εξής: α. Για υπερωριακή εργασία απογευµατινών ωρών και 
µέχρι την 22η ώρα, ίση µε το ωροµίσθιο. β. Για νυκτερινή εργασία εργάσιµων ηµερών που 
παρέχεται από την 22η ώρα µέχρι την 6η πρωινή, πέρα από την υποχρεωτική, ίση µε το 
ωροµίσθιο αυξηµένο κατά δεκαπέντε τοις εκατό (15%). γ. Για εργασία ηµερήσια ή νυκτερινή, 
που παρέχεται Κυριακές και εξαιρέσιµες ηµέρες πέραν της υποχρεωτικής: ι. Από την 6η πρωινή 
µέχρι την 22η ώρα, ίση µε το ωροµίσθιο αυξηµένο κατά είκοσι πέντε τοις εκατό (25%). ιι. Από 
την 22η ώρα µέχρι την 6η πρωινή, ίση µε το ωροµίσθιο αυξηµένο κατά τριάντα τοις εκατό 
(30%). δ. Για εργασία νυκτερινή εργάσιµων ηµερών που παρέχεται για τη συµπλήρωση της 
υποχρεωτικής εβδοµαδιαίας εργασίας, ίση µε το σαράντα πέντε τοις εκατό (45%) του 

                                                 
7    Σχόλια: Το εντός "" εδάφιο τέταρτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 16 του ν. 3205/2003 αντικαταστάθηκε 
µε το άρθρο 6 παρ. 1 του Ν.3833/2010 (ΦΕΚ Α-40). 
 
 
8    Σχόλια: Η περίπτωση α' και τα εδάφια πρώτο και δεύτερο της περίπτωσης β' της παραγράφου 2 του άρθρου 16 του 
ν. 3205/2003 αντικαταστάθηκαν µε το άρθρο 6 παρ. 2 του Ν.3833/2010 (ΦΕΚ Α-40). 
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ωροµισθίου. ε. Για εργασία νυκτερινή ή ηµερήσια Κυριακών και λοιπών εξαιρέσιµων ηµερών, 
που παρέχεται για τη συµπλήρωση της υποχρεωτικής εβδοµαδιαίας εργασίας, ίση µε το εξήντα 
τοις εκατό (60%) του ωροµισθίου. στ. Για το προσωπικό των Υπηρεσιών που λειτουργούν, 
βάσει νόµου, σε δωδεκάωρη ή εικοσιτετράωρη βάση ή όλες τις ηµέρες του µήνα, η ωριαία 
αµοιβή των προηγούµενων περιπτώσεων β', γ', δ' και ε' προσαυξάνεται κατά δεκαπέντε τοις 
εκατό (15%). 5. Το ωροµίσθιο ορίζεται στο ένα διακοσιοστό (1/200) του βασικού µισθού του 
µισθολογικού κλιµακίου της κατηγορίας του κάθε υπαλλήλου. Το ίδιο ωροµίσθιο ισχύει και για 
υπαλλήλους αποσπασµένους σε υπηρεσίες του ∆ηµοσίου, Ν.Π.∆.∆. και Ο.Τ.Α., µε βάση το 
µισθολογικό κλιµάκιο που αντιστοιχεί στα έτη υπηρεσίας τους, σε συνάρτηση και µε τα τυπικά 
τους προσόντα.  
6. Στις ρυθµίσεις των διατάξεων του άρθρου αυτού δεν εµπίπτει το εκπαιδευτικό προσωπικό 
της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης για την ανάθεση διδασκαλίας του 
µαθήµατος της ειδικότητας του, προαιρετικής ή υποχρεωτικής (επιµίσθιο), της οποίας η ωριαία 
αµοιβή εξακολουθεί να καταβάλλεται στο ύψος που έχει διαµορφωθεί κατά την έναρξη ισχύος 
του παρόντος νόµου. Η αποζηµίωση αυτή µπορεί να αναπροσαρµόζεται µε κοινή απόφαση των 
Υπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων.  
7. Οι υπουργικές αποφάσεις που εκδίδονται για την καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης 
σύµφωνα µε το άρθρο αυτό, δεν εµπίπτουν στις ρυθµίσεις της παραγράφου 3 του άρθρου 22 
του Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ247 Α').  
 

Αρθρο:17 
Αµοιβές συλλογικών οργάνων (9) 

1. Τα κάθε είδους µόνιµα ή προσωρινού χαρακτήρα συλλογικά όργανα (συµβούλια, επιτροπές, 
οµάδες εργασίας κ.λπ.) του ∆ηµοσίου, των Ν.Π.∆.∆. και των Ο.Τ.Α., τα οποία προβλέπονται 
από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις ή συνιστώνται και συγκροτούνται µε διοικητικές πράξεις 
λειτουργούν εντός του κανονικού ωραρίου εργασίας των οικείων Υπηρεσιών ή σε χρόνο που 
καλύπτεται από υπερωριακή απασχόληση και δεν καταβάλλεται καµία πρόσθετη αµοιβή ή 
αποζηµίωση στα µέλη τους. Κατ' εξαίρεση στους ιδιώτες - µέλη των ανωτέρω συλλογικών 
οργάνων καθορίζεται αποζηµίωση µε απόφαση του καθ' ύλην αρµόδιου Υπουργού, η οποία δεν 
µπορεί να υπερβαίνει τα πενήντα (50) ευρώ ανά συνεδρίαση και µέχρι πενήντα (50) 
συνεδριάσεις ετησίως. Οι ανωτέρω υπουργικές αποφάσεις δεν υπάγονται στις διατάξεις της 
παραγράφου 3 του άρθρου 22 του ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α). 
   2. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, λόγω της ιδιαίτερης σηµασίας του συλλογικού οργάνου για 
την οικονοµία της χώρας ή την αποτελεσµατικότερη λειτουργία της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και την 
καλύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη και προκειµένου περί Ν.Π.∆.∆. και Ο.Τ.Α., µε βάση το 
µέγεθος, τη σπουδαιότητα και τα στοιχεία του προϋπολογισµού τους, επιτρέπεται η λειτουργία 
τους εκτός του κανονικού ωραρίου εργασίας και εκτός του χρόνου που καλύπτεται από 
υπερωριακή απασχόληση και µπορεί να καθορίζεται αποζηµίωση κατά µήνα ή κατά συνεδρίαση 
µε κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών και του καθ' ύλην αρµόδιου Υπουργού. 
Η αποζηµίωση αυτή δεν µπορεί να είναι κατά µήνα, µεγαλύτερη από τετρακόσια (400) ευρώ 
για τον πρόεδρο και τριακόσια (300) ευρώ για τα µέλη και τους γραµµατείς. 
Η ανωτέρω µηνιαία αποζηµίωση καταβάλλεται µε την προϋπόθεση συµµετοχής σε τέσσερις (4) 
τουλάχιστον συνεδριάσεις το µήνα. Σε περίπτωση συµµετοχής σε λιγότερες συνεδριάσεις η 
αποζηµίωση περικόπτεται ανάλογα. 
   3. Σε ειδικές περιπτώσεις, κατά τις οποίες δεν είναι δυνατόν να χορηγηθεί αποζηµίωση κατά 
µήνα, µπορεί, µε κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών και του καθ' ύλην αρµόδιου 
Υπουργού, να καθορισθεί αποζηµίωση ανά ώρα, έλεγχο ή αξιολογούµενο πρόγραµµα κ.λπ., 
ανάλογα µε τις κατά περίπτωση προκύπτουσες ανάγκες. Το συνολικό µηνιαίο ποσό της 
ανωτέρω αποζηµίωσης απαγορεύεται να υπερβαίνει το όριο της κατά µήνα αποζηµίωσης που 
προβλέπεται στην παράγραφο 2 για τα µέλη συλλογικών οργάνων. 
   4. Το σύνολο των πρόσθετων µηνιαίων αµοιβών ή απολαβών των λειτουργών, υπαλλήλων 
και µισθωτών του ∆ηµοσίου, των Ο.Τ.Α. και των άλλων νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου 
από συµµετοχή σε µόνιµα ή προσωρινά συλλογικά όργανα των υπηρεσιών αυτών δεν µπορεί 
να υπερβαίνει το είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) των συνολικών µηνιαίων αποδοχών της 
οργανικής τους θέσης, συµπεριλαµβανοµένης και της αναλογίας των επιδοµάτων του άρθρου 9 

                                                 
9    Σχόλια: Το άρθρο 17 του ν. 3205/2003 αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 7 του Ν.3833/2010 (ΦΕΚ Α-40). 
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του ν. 3205/2003. Οι πάσης φύσεως αµοιβές υπολογίζονται κατά το µήνα πραγµατοποίησης 
της αντίστοιχης εργασίας. 
   5. Από τις παραπάνω παραγράφους εξαιρούνται τα συλλογικά όργανα της Γενικής 
Γραµµατείας της Κυβέρνησης, των οποίων η αµοιβή καθορίζεται µε απόφαση του Υπουργού 
Οικονοµικών, µετά από εισήγηση του Γενικού Γραµµατέα της Κυβέρνησης. 
   6. Ειδικά για τους εκπαιδευτικούς και το λοιπό προσωπικό που αποδεδειγµένα συµµετέχουν 
καθ' οιονδήποτε τρόπο στην οργάνωση, διεξαγωγή και υποστήριξη των γενικών και ειδικών 
εξετάσεων ή άλλης διαδικασίας εισαγωγής στην Ανώτατη Εκπαίδευση και την έκδοση των 
αποτελεσµάτων επιλογής, καθώς και στις εξετάσεις ιδιωτικών, Γενικών και Επαγγελµατικών 
Λυκείων (Ε.ΠΑ.Λ.) και Επαγγελµατικών Σχολών (Ε.ΠΑΚ.) και στις αναβαθµολογήσεις γραπτών 
δοκιµίων µαθητών ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης καθορίζεται αποζηµίωση µε κοινή απόφαση 
των Υπουργών Οικονοµικών και Παιδείας, ∆ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων. Με όµοια 
απόφαση καθορίζεται εφάπαξ αµοιβή για το διοικητικό προσωπικό του Υπουργείου Παιδείας, 
∆ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων που αποδεδειγµένα συµµετέχει στις ανωτέρω 
διαδικασίες. 
   7. Οι διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 17 του ν. 2190/1994 (ΦΕΚ 28 Α) 
εξακολουθούν να ισχύουν.» 
 

Αρθρο:18 
Κοινοβουλευτικός έλεγχος πρόσθετων αµοιβών 

1. Με τη λήξη κάθε οικονοµικού έτους ο αρµόδιος Υπουργός υποβάλλει στη Βουλή 
συγκεντρωτική κατάσταση, στην οποία περιέχονται τα εξής στοιχεία: α. Ο αριθµός των 
υπαλλήλων που έλαβαν αµοιβή για υπερωριακή εργασία, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 
16 του παρόντος νόµου, καθώς και το συνολικό ποσό της δαπάνης που καταβλήθηκε για την 
αιτία αυτή. β. Ο αριθµός των συλλογικών οργάνων του άρθρου 17 του παρόντος νόµου που 
λειτούργησαν µε αµοιβή στον τοµέα της αρµοδιότητας του (Υπουργείο και Ν.Π.∆.∆. της 
εποπτείας του), ο συνολικός αριθµός των υπαλλήλων που συµµετείχαν µε αµοιβή στα 
συλλογικά αυτά όργανα, καθώς και το συνολικό ποσό της δαπάνης που καταβλήθηκε. γ. Οι 
πάσης φύσεως πρόσθετες αποδοχές που καταβλήθηκαν από οποιαδήποτε πηγή (εντός ή εκτός 
προϋπολογισµού).  
2. Οι λεπτοµέρειες για την εφαρµογή του άρθρου αυτού καθορίζονται µε κοινή απόφαση των 
Υπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών και Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και 
Αποκέντρωσης.  
 

Αρθρο:19 
Υπάλληλοι ειδικής ή περιορισµένης διαβάθµισης 

1. Οι µόνιµοι και δόκιµοι υπάλληλοι του ∆ηµοσίου, των Ν.Π.∆.∆. και των Ο.Τ.Α., καθώς και οι 
αγροφύλακες και οι αρχιφύλακες Αγροφυλακής που η µισθολογική τους εξέλιξη, κατά την 
έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου, είναι περιορισµένη, εξελίσσονται στα µισθολογικά κλιµάκια 
της κατηγορίας στην οποία ανήκουν. 2. Η διάταξη της παραγράφου 2 του άρθρου 16 του Ν. 
2470/1997 εξακολουθεί να ισχύει µέχρι την µε οποιονδήποτε τρόπο αποχώρηση του 
συγκεκριµένου προσωπικού.  
 

Αρθρο:20 
Κατάταξη υπαλλήλων στα µισθολογικά κλιµάκια 

Η κατάταξη των υπηρετούντων υπαλλήλων στα Μ.Κ. του άρθρου 3 του νόµου αυτού, ανάλογα 
µε την κατηγορία στην οποία ανήκουν, γίνεται µε βάση το συνολικό χρόνο υπηρεσίας τους, 
όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 15 του παρόντος νόµου, σύµφωνα µε τα τυπικά τους 
προσόντα. Ο χρόνος υπηρεσίας που πλεονάζει µετά την κατάταξη τους αυτή θεωρείται ότι 
διανύθηκε στο Μ.Κ. της κατάταξης τους για την απονοµή του επόµενου Μ.Κ.  
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Αρθρο:21 
Επέκταση διατάξεων (10) 

Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών, Εσωτερικών, ∆ηµόσιας 
∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης και του κατά περίπτωση αρµόδιου Υπουργού, οι διατάξεις του 
Μέρους Α' του παρόντος νόµου µπορεί να επεκτείνονται, εν όλω ή εν µέρει, και σε προσωπικό 
του ∆ηµοσίου ή Ν.Π.∆.∆. ή Ο.Τ.Α. που δεν υπάγεται στις διατάξεις του Μέρους αυτού, πλην 
όµως έχει βαθµολογική ή µισθολογική αντιστοιχία µε µόνιµους υπαλλήλους ∆ηµοσίου ή 
Ν.Π.∆.∆. ή Ο.Τ.Α., καθώς και σε διαβαθµισµένους κληρικούς και δικηγόρους µε σχέση 
έµµισθης εντολής. Ειδικά, για τους διαβαθµισµένους κληρικούς µε την ίδια απόφαση χορηγείται 
µηνιαίο, κατά κατηγορία, επίδοµα ειδικού λειτουργήµατος, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία 
λεπτοµέρεια. Οι αποφάσεις αυτές εκδίδονται εντός εξαµήνου από τη δηµοσίευση του παρόντος 
νόµου και ισχύουν από 1.1.2004.  
 

Άρθρο: 22 
Αντιστοιχία όρων - Προσαρµογή διατάξεων 

1. Όπου στην ισχύουσα νοµοθεσία αναφέρονται Μ.Κ. του Ν. 2470/1997 (ΦΕΚ 40 Α'), για 
κατάταξη υπαλλήλων που δεν εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του Μέρους αυτού, νοούνται τα 
µισθολογικά κλιµάκια της οικείας κατηγορίας του Μέρους Α' του παρόντος νόµου που 
αντιστοιχούν στα ίδια έτη υπηρεσίας. Σε περιπτώσεις υπολογισµού επιδοµάτων, παροχών ή 
αποζηµιώσεων εν γένει, σε αντιστοιχία µε τα Μ.Κ. του Ν. 2470/1997, νοούνται τα ποσά που 
είχαν διαµορφωθεί την 31.12.2003.  
2. Λεπτοµέρειες εφαρµογής του Μέρους Α' του νόµου αυτού ρυθµίζονται µε απόφαση του 
Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών, η οποία δύναται να ανατρέχει στην έναρξη ισχύος του 
παρόντος νόµου.  
 

Άρθρο: 23 
Εποπτεία ειδικών λογαριασµών 

1. Ειδικοί λογαριασµοί που έχουν συσταθεί εκτός προϋπολογισµού, για τη χορήγηση σε 
προσωπικό του ∆ηµοσίου ή των Ν.Π.∆.∆. παροχών µε οποιαδήποτε ονοµασία ή µορφή (πριµ 
παραγωγικότητας ή αποδοτικότητας ή αυξηµένης ευθύνης), στους οποίους αποµένουν 
αδιάθετα υπόλοιπα που εµπίπτουν στις ρυθµίσεις της παραγράφου 8 του άρθρου 12 του 
Μέρους Α' του παρόντος νόµου, εποπτεύονται από τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών, 
ανεξάρτητα από την πηγή προέλευσης των εσόδων τους.  
2. Από την έναρξη της ισχύος του παρόντος νόµου δεν επιτρέπεται πλέον η σύσταση ειδικών 
λογαριασµών εκτός Κρατικού Προϋπολογισµού ή προϋπολογισµών Ν.Π.∆.∆. για χορήγηση σε 
υπαλλήλους παροχών µε οποιαδήποτε ονοµασία ή µορφή, ούτε η καθιέρωση νέων πηγών 
εσόδων των λογαριασµών της προηγούµενης παραγράφου.  
 

Άρθρο: 24 
∆ιασφάλιση αποδοχών - Τροποποίηση µισθολογίου 

1. Σε περίπτωση που από τις ρυθµίσεις των διατάξεων του Μέρους Α' του νόµου αυτού 
προκύπτουν συνολικές µηνιαίες αποδοχές µικρότερες από αυτές που έπαιρναν οι δικαιούχοι 
τους κατά την 31.12.2003, η τυχόν διαφορά διατηρείται ως προσωπική µέχρι την κάλυψη της 
από οποιαδήποτε αύξηση των νέων αποδοχών. Για τον υπολογισµό της τυχόν προσωπικής 
διαφοράς δεν λαµβάνονται υπόψη τα ποσά της επόµενης παραγράφου και της οικογενειακής 
παροχής. 
 2. Ειδικότερα, ποσά που καταβάλλονται µέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου, 
σύµφωνα µε κοινές αποφάσεις των Υπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών, Εσωτερικών, 
∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης και του κατά περίπτωση αρµόδιου Υπουργού, που 

                                                 
10    Σχόλια:  Βλέπε και τις ΥΑ 2/73045/0022 (ΦΕΚ Β΄ 17/1.1.2004) µε την οποία επεκτάθηκε η ισχύς διατάξεων 
του παρόντος νόµου σε διαβαθµισµένους Κληρικούς, την ΥΑ ΟΙΚ.2/7093/0022 (ΦΕΚ Β΄ 215/5.2.2004) µε την οποία 
επεκτάθηκε η ισχύς διατάξεων του παρόντος νόµου στο προσωπικό µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου που 
απασχολείται στο ∆ηµόσιο, Ν.Π.∆.∆, και Ο.Τ.Α. την ΥΑ ΟΙΚ 2/5916/0022 (ΦΕΚ Β΄ 214/5.2.2004) µε την οποία 
επεκτάθηκε η ισχύς διατάξεων του παρόντος νόµου στους εκπ/κούς που υπηρετούν στη ∆ηµόσια Π/θµια και Β/θµια 
Εκπ/ση µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και στους προσωρινούς αναπληρωτές και την ΥΑ 
2/4302/0022 (ΦΕΚ Β΄ 250/9.2.2004) µε την οποία επεκτάθηκε η ισχύς διατάξεων του παρόντος νόµου σε γιατρούς 
που υπηρετούν στο ΙΚΑ. 
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εκδόθηκαν κατ' εξουσιοδότηση του άρθρου 14 του Ν. 3016/2002 (ΦΕΚ 110 Α') ως ειδική 
παροχή και του άρθρου 49 του Ν. 2956/2001 (ΦΕΚ 258 Α'), όπως αυτό τροποποιήθηκε µε την 
παράγραφο 5 του άρθρου 14του Ν. 3016/2002 και της παραγράφου 4 του άρθρου 12 του Ν. 
3050/2002 (ΦΕΚ214 Α'), διατηρούνται ως προσωπική διαφορά µειούµενη από οποιαδήποτε 
µελλοντική χορήγηση νέου επιδόµατος, παροχής ή αποζηµίωσης ή από αύξηση του κινήτρου 
απόδοσης του άρθρου 12 του παρόντος νόµου. Οι ανωτέρω κοινές υπουργικές αποφάσεις 
καταργούνται από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου. Μετά την 31.12.2003, δεν 
καταβάλλεται σωρευτικά η ως άνω προσωπική διαφορά µαζί µε οποιαδήποτε πρόσθετη 
µισθολογική παροχή που συµψηφιζόταν µε αυτή σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 14 του 
Ν. 3016/2002 και τις κατ' εξουσιοδότησης αυτού εκδοθείσες κοινές υπουργικές αποφάσεις. Στο 
προσωπικό που υπηρετεί την 31.12.2003 στα νοσοκοµεία αρµοδιότητας του Υπουργείου 
Εθνικής Άµυνας και που µετακινείται µετά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου σε άλλες 
υπηρεσίες του ίδιου Υπουργείου, στο οποίο δεν καταβάλλεται το επίδοµα της παραγράφου 5 
του άρθρου 8 του παρόντος, χορηγείται εξισωτική διαφορά εκατόν εβδοµήντα έξι ευρώ (176 
€). Το πρώτο εδάφιο της παρούσας παραγράφου εφαρµόζεται και στις περιπτώσεις των ποσών 
που χορηγούνται µέσω του ειδικού λογαριασµού εσόδων από θαλάσσια µεταφορικά µέσα 
σύµφωνα µε την περίπτωση Α' του άρθρου 5 του Ν. 2390/1996 (ΦΕΚ 54 Α'). Η 
προαναφερόµενη διάταξη και ο προβλεπόµενος από αυτή ειδικός λογαριασµός καταργούνται. 
Οι πόροι και τα τυχόν υπόλοιπα ποσά αυτού του ειδικού λογαριασµού περιέρχονται στον 
Κρατικό Προϋπολογισµό από την έναρξη ισχύος του παρόντος.  
3. Τα θέµατα του νόµου αυτού δεν αποτελούν αντικείµενο συλλογικών διαπραγµατεύσεων. Η 
χορήγηση οποιωνδήποτε άλλων παροχών ή αποζηµιώσεων εν γένει, πέραν των 
προβλεποµένων στο νόµο αυτόν επιτρέπεται µόνο µε τροποποίηση των διατάξεων του 
παρόντος. Η καταβολή αποδοχών σε υπαλλήλους του ∆ηµοσίου, των Ν.Π.∆.∆. και Ο.ΤΑ, που 
εµπίπτουν στις ρυθµίσεις του παρόντος νόµου µε βάση διατάξεις άλλων κατηγοριών 
υπαλλήλων του ∆ηµοσίου, στις οποίες δεν ανήκουν οργανικά, δεν επιτρέπεται.  
 

Άρθρο: 25 
Περικοπή αποδοχών 

Σε όλες τις περιπτώσεις αποχής των υπαλλήλων από τα καθήκοντα τους, πλην της απεργίας, ο 
µήνας λογίζεται για τριάντα (30) ηµέρες.  
Σε περίπτωση απεργίας ο µήνας λογίζεται για είκοσι πέντε (25) ηµέρες. Τα ποσά από περικοπή 
αποδοχών αποδίδονται στους οικείους προϋπολογισµούς από τους οποίους εκταµιεύτηκαν.  
 

Άρθρο: 26 
Καταβολή αναδροµικών οικογενειακής παροχής 

Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών καθορίζονται ο τρόπος και ο ακριβής 
χρόνος εξόφλησης των απαιτήσεων, καθώς και κάθε άλλη λεπτοµέρεια, των εν ενεργεία 
υπαλλήλων και λειτουργών του ∆ηµοσίου, των Ο.Τ.Α. και των λοιπών Ν.Π.∆.∆., καθώς και των 
µόνιµων στελεχών των Ενόπλων ∆υνάµεων και αντιστοίχων των Σωµάτων Ασφαλείας, οι 
οποίες απορρέουν από τη µη σύγχρονη καταβολή και στους δύο συζύγους της οικογενειακής 
παροχής λόγω γάµου και τέκνων του άρθρου 12 του Ν. 2470/1997, κατά το χρονικό διάστηµα 
από 1.3.2001 µέχρι 30.6.2002, είτε έχουν ασκήσει αγωγές είτε όχι. Στην ανωτέρω ρύθµιση 
υπάγονται και οι περιπτώσεις για τις οποίες έχουν εκδοθεί τελεσίδικες ή αµετάκλητες δικαστικές 
αποφάσεις και οι απαιτήσεις που απορρέουν από αυτές για το ανωτέρω χρονικό διάστηµα δεν 
έχουν εξοφληθεί µέχρι τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου. Για το ίδιο χρονικό διάστηµα οι 
εκκρεµείς δίκες καταργούνται. Με όµοια απόφαση θα τακτοποιηθούν και οι αντίστοιχες 
απαιτήσεις των συνταξιούχων του ∆ηµοσίου.  
 

Άρθρο: 27 
Τρίµηνες αποδοχές - Αποδοχές εκπαιδευτικής άδειας 

1. Για τον υπολογισµό των τριµήνων αποδοχών των υπαλλήλων του ∆ηµοσίου, των Ο.Τ.Α. και 
λοιπών Ν.Π.∆.∆. λαµβάνονται υπόψη ο βασικός µισθός και η οικογενειακή παροχή.  
2. Για τον υπολογισµό της προσαύξησης των αποδοχών λόγω χορήγησης εκπαιδευτικής άδειας 
λαµβάνεται υπόψη ο βασικός µισθός. Τα επιδόµατα εορτών και αδείας υπολογίζονται µόνο επί 
των αποδοχών της οργανικής θέσης όχι δε επί των τυχόν προσαυξηµένων αποδοχών.  
 

Άρθρο: 28 
Κατάργηση διατάξεων 
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Από την έναρξη της ισχύος του παρόντος νόµου καταργούνται:  
1. Τα άρθρα 1 έως και 27 και 29 έως και 33 του Ν. 2470/ 1997 (ΦΕΚ 40 Α'), µε εξαίρεση την 
παράγραφο 2 του άρθρου 16 του ίδιου νόµου.  
2. Η παράγραφος 3 του άρθρου 49 του Ν. 2873/2000 (ΦΕΚ 285 Α').  
3. Το άρθρο 105 του Ν. 2071/1992 (ΦΕΚ 123Α'),ως προς το ειδικό επίδοµα. 
 4. Το άρθρο 49 του Ν. 2956/2001 (ΦΕΚ 258 Α'), η παράγραφος 4 του άρθρου 12 του Ν. 
3050/2002 (ΦΕΚ 214 Α'), το άρθρο 14 του Ν. 3016/2002 (ΦΕΚ 110 Α') και όλες οι κοινές 
υπουργικές αποφάσεις που εκδόθηκαν κατ' εξουσιοδότηση του.  
5. Οι παράγραφοι 2 και 5 του άρθρου 9 του Ν. 2085/1992 (ΦΕΚ 170 Α') από την ηµεροµηνία 
ισχύος αυτών.  
6. Οι παράγραφοι 1 έως και 4 του άρθρου 25 του Ν. 2716/1999 (ΦΕΚ96 Α').  
7. Οι παράγραφοι 2, 3 και 4 του άρθρου 3 του Ν. 828/ 1978 (ΦΕΚ 202 Α') και οι παράγραφοι 1 
και 2 του άρθρου 20του Ν. 1963/1991 (ΦΕΚ 138 Α').  
8. Η παράγραφος 4 του άρθρου 14 του Ν. 2521/1997 (ΦΕΚ 174 Α'). 9. Κάθε άλλη γενική ή 
ειδική διάταξη κατά το µέρος που αντίκειται στις διατάξεις του Μέρους Α' του νόµου αυτού ή 
κατά το µέρος που ρυθµίζει θέµατα που διέπονται από αυτό.  
 

ΜΕΡΟΣ Β' (11) 
ΛΟΙΠΑ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΑ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' 
Α. ΕΙ∆ΙΚΟ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟ ∆ΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 

 
Άρθρο: 29 

Βασικός µισθός 
1. Ο µηνιαίος βασικός µισθός όλων των βαθµών της ιεραρχίας των δικαστικών λειτουργών του 
Συµβουλίου της Επικρατείας (Σ.τ.Ε.), των Πολιτικών και Ποινικών ∆ικαστηρίων, του 
Ελεγκτικού Συνεδρίου (Ε.Σ.), των Τακτικών ∆ιοικητικών ∆ικαστηρίων (Τ.∆.∆.) και της Γενικής 
Επιτροπείας αυτών, καθορίζεται µε βάση το βασικό µισθό του βαθµού του Πρωτοδίκη και των 
αντίστοιχων µε αυτόν βαθµών, ο οποίος πολλαπλασιάζεται µε τους παρακάτω συντελεστές και 
στρογγυλοποιείται στην πλησιέστερη µονάδα ευ ρω: α. Πρόεδρος Σ.τ.Ε., Πρόεδρος και 
Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου (Α.Π.), Πρόεδρος του Ε.Σ., Γενικός Επίτροπος της Επικρατείας 
του Ε.Σ., Γενικός Επίτροπος της Επικρατείας των Τ.∆.∆. 2,00 β. Αντιπρόεδρος του Σ.τ.Ε., του 
Α.Π. και του Ε.Σ. και Επίτροπος της Επικρατείας των Τ.∆.∆. 1,80 γ. Σύµβουλος της 
Επικρατείας, Αρεοπαγίτης, Αντεισαγγελέας του Α.Π., Σύµβουλος και Αντεπίτροπος του Ε.Σ., 
Αντεπίτροπος Επικρατείας των Τ.∆.∆., Πρόεδρος και Εισαγγελέας Εφετών και Πρόεδρος 
Εφετών ∆ιοικητικών ∆ικαστηρίων 1,60 δ. Πάρεδρος του Συµβουλίου της Επικρατείας, Εφέτης, 
Αντεισαγγελέας Εφετών, Πάρεδρος του Ε.Σ. και Εφέτης ∆ιοικητικών ∆ικαστηρίων 1,40 ε. 
Πρόεδρος και Εισαγγελέας Πρωτοδικών, Πρόεδρος Πρωτοδικών ∆ιοικητικών ∆ικαστηρίων και 
Ειρηνοδίκης Α' Τάξης 1,20 στ. Εισηγητής του Σ.τ.Ε. και του Ε.Σ., Πρωτοδίκης, Αντεισαγγελέας 
Πρωτοδικών, Πρωτοδίκης ∆ιοικητικών ∆ικαστηρίων και Ειρηνοδίκης Β' Τάξης 1,00 ζ. ∆όκιµος 
Εισηγητής του Σ.τ.Ε. και του Ε.Σ., Πάρεδρος Πρωτοδικείου, Πάρεδρος Εισαγγελίας, Πάρεδρος 
Πρωτοδικείου των ∆ιοικητικών ∆ικαστηρίων και Ειρηνοδίκης Γ Τάξης 0,80 η. Ειρηνοδίκης 
∆'Τάξης 0,72 2. Για τη διαµόρφωση των νέων βασικών µισθών της προηγούµενης παραγράφου 
ο µηνιαίος βασικός µισθός του Πρωτοδίκη ορίζεται σε χίλια είκοσι ευρώ (1.020 €).  
 
 

Άρθρο: 30 
Επιδόµατα, παροχές και αποζηµιώσεις (12)(13) 

                                                 
11    Σύµφωνα µε το άρθρο 38 παρ.5 του Ν.3986/2011 (ΦΕΚ Α-152) , αναστέλλονται από 1.7.2011 και µέχρι τη 
θέσπιση νέου ενιαίου µισθολογίου: Οι διατάξεις που προβλέπουν µισθολογική προαγωγή των αµειβοµένων µε τις 
διατάξεις του Β΄ Μέρους του ν. 3205/2003. 
12    Σύµφωνα µε το  άρθρο 8  του Ν.3833/2010 (ΦΕΚ Α-40), οι προβλεπόµενες από τα άρθρα 8 παράγραφος 3 εδάφιο 
δεύτερο, 30 και 33 παρ. Α7 του ν. 3205/2003 αναπροσαρµογές των εν λόγω επιδοµάτων καταργούνται και το ύψος 
αυτών καθορίζεται εφεξής στο διαµορφωµένο κατά την 31.12.2009.. 
13    Σύµφωνα µε το άρθρο 1 παρ.1 του Ν.3833/2010 (ΦΕΚ Α-40):Τα επιδόµατα των παραγράφων Α3 των άρθρων 30 
και 33 του ν. 3205/2003 (ΦΕΚ 297 Α), όπως ισχύουν, µειώνονται κατά ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) και  τα 
επιδόµατα των Χριστουγέννων, Πάσχα και αδείας µειώνονται κατά ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%) αντίστοιχα. 
Εξαιρούνται των µειώσεων επιδόµατα που αναφέρονται στην παρ.2 του ιδίου άρθρου ( Οικογενειακής παροχής, 
χρόνου υπηρεσίας κ.λ.π. 
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Α. Πέρα από το βασικό µισθό του προηγούµενου άρθρου παρέχονται και τα εξής επιδόµατα, 
παροχές και αποζηµιώσεις, κατά µήνα:  
1. Χρόνου υπηρεσίας, οριζόµενο σε ποσοστό τέσσερα τοις εκατό (4%) µε τη συµπλήρωση ενός 
(1) έτους υπηρεσίας, προσαυξανόµενο στη συνέχεια ανά διετία από τη χορήγηση του ποσοστού 
αυτού και µέχρι δεκατέσσερις (14) διετίες κατά τέσσερις (4) ποσοστιαίες µονάδες και µέχρι 
συνολικού ποσοστού εξήντα τοις εκατό (60%). Το επίδοµα αυτό υπολογίζεται στο βασικό µισθό 
που δικαιούται κάθε φορά ο δικαστικός λειτουργός. (14) 
2. Μεταπτυχιακών σπουδών, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου Α. 1 του άρθρου 8 του 
παρόντος νόµου.  
3. Για την ταχύτερη και αποτελεσµατικότερη διεκπεραίωση των υποθέσεων, καθώς και για την 
αντιστάθµιση δαπανών στις οποίες υποβάλλονται κατά την άσκηση του λειτουργήµατος τους 
(δηµιουργία και ενηµέρωση βιβλιοθήκης, οργάνωση γραφείου), οριζόµενο κατά βαθµό ως 
εξής: α. Ειρηνοδίκης ∆', ∆όκιµος Εισηγητής του Σ.τ.Ε. και αντίστοιχοι 475 € β. Ειρηνοδίκες Γ 
τάξεως: ι. Χωρίς προσαύξηση του βασικού µισθού 475 € ιι. Με µία προσαύξηση του βασικού 
µισθού 510 € ιιι. Με περισσότερες προσαυξήσεις του βασικού µισθού 545 € γ. Εισηγητής του 
Σ.τ.Ε. και αντίστοιχοι: ι. Χωρίς προσαύξηση του βασικού µισθού 615 € ιι. Με µία προσαύξηση 
του βασικού µισθού 650 € ιιι. Με περισσότερες προσαυξήσεις του βασικού µισθού 705 € δ. 
Πρόεδρος Πρωτοδικών και αντίστοιχοι: ι. Χωρίς προσαύξηση του βασικού µισθού 740 € ιι. Με 
µία προσαύξηση του βασικού µισθού 775 € ιιι. Με περισσότερες προσαυξήσεις του βασικού 
µισθού 810 € ε. Πάρεδρος του Σ.τ.Ε. και αντίστοιχοι 810 € στ. Πρόεδρος Εφετών, Σύµβουλος 
της Επικρατείας και αντίστοιχοι: ι. Χωρίς προσαύξηση του βασικού µισθού 810 € ιι. Με 
προσαύξηση του βασικού µισθού 880 € ζ. Αντιπρόεδρος και Πρόεδρος και αντίστοιχοι 880 €  
4. Οικογενειακή παροχή, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 11 του νόµου αυτού.  
5. Πάγια αποζηµίωση, λόγω των ειδικών συνθηκών προσφοράς υπηρεσιών (πολύωρη 
παραµονή στην έδρα, απασχόληση χωρίς ωράριο εργασίας, κατ' οίκον εργασία, προσφορά 
υπηρεσιών σε παραµεθόριες και προβληµατικές περιοχές), οριζόµενη κατά βαθµό ως εξής: Για 
δικαστικούς λειτουργούς από το βαθµό του Προέδρου Πρωτοδικών και αντιστοίχων µέχρι και 
το βαθµό του Προέδρου Ανωτάτου ∆ικαστηρίου 880 € Για δικαστικούς λειτουργούς από το 
βαθµό του Ειρηνοδίκη ∆' Τάξης µέχρι και το βαθµό του Εισηγητή του Σ.τ.Ε. και αντιστοίχων 
734 €  
6. Αποζηµίωση εξόδων παράστασης στους δικαστές που φέρουν βαθµό Προέδρου, 
Αντιπροέδρου και Συµβούλου Επικρατείας ή αντίστοιχους, οριζόµενο κατά βαθµό ως εξής: 
Πρόεδρος Σ.τ.Ε. και αντίστοιχοι 176 € Αντιπρόεδρος Σ.τ. Ε. και αντίστοιχοι 147 € Σύµβουλος 
Επικρατείας και αντίστοιχοι 73€ Η αποζηµίωση αυτή δεν παρέχεται σε δικαστικούς λειτουργούς 
που δεν φέρουν τους ανωτέρω βαθµούς, ανεξαρτήτως της τυχόν µισθολογικής εξοµοίωσης 
προς αυτούς.  
Β. Οι διατάξεις των άρθρων 3 έως 7 του Ν. 2521/1997 εξακολουθούν να ισχύουν.  
 

Άρθρο: 31 
Επιδόµατα εορτών και αδείας 

α. Το επίδοµα εορτών Χριστουγέννων ορίζεται ίσο µε το µηνιαίο βασικό µισθό που έχει κάθε 
φορά ο δικαστικός λειτουργός µαζί µε το επίδοµα χρόνου υπηρεσίας. Το επίδοµα αυτό 
χορηγείται στο ακέραιο εφόσον ο δικαστικός λειτουργός µισθοδοτήθηκε ολόκληρο το χρονικό 
διάστηµα από 16 Απριλίου µέχρι 15 ∆εκεµβρίου κάθε έτους και καταβάλλεται στις 16 
∆εκεµβρίου.  
β. Το επίδοµα εορτών Πάσχα ορίζεται ίσο µε το ήµισυ του βασικού µισθού και το ήµισυ του 
επιδόµατος χρόνου υπηρεσίας που έχει κάθε φορά ο δικαστικός λειτουργός και χορηγείται στο 
ακέραιο εφόσον µισθοδοτήθηκε ολόκληρο το χρονικό διάστηµα από 16 ∆εκεµβρίου µέχρι 15 
Απριλίου του επόµενου έτους. Το επίδοµα αυτό καταβάλλεται δέκα (10) ηµέρες πριν από το 
Πάσχα.  

                                                 
14    Σύµφωνα µε το άρθρο 38 παρ.5 του Ν.3986/2011 (ΦΕΚ Α-152) , αναστέλλονται από 1.7.2011 και µέχρι τη 
θέσπιση νέου ενιαίου µισθολογίου: Οι διατάξεις του άρθρου 5, της παραγράφου Α.1.του άρθρου 30, της παραγράφου 
Α.1. του άρθρου 33,της παραγράφου Α.1. του άρθρου 35, της περίπτωσης α΄της παραγράφου 2 του άρθρου 36, της 
περίπτωσης α΄της παραγράφου 2 του άρθρου 37, της περίπτωσης α΄της παραγράφου 3 του άρθρου 38, της 
περίπτωσης α΄της παραγράφου 2 του άρθρου 40, της περίπτωσης α΄της παραγράφου 2 του άρθρου 41, της 
παραγράφου Α.1.του άρθρου 44, της παραγράφου Α.1. του άρθρου 47 της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 2 του 
άρθρου 48, της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 49, της παραγράφου Α.1. του άρθρου 51 του ν. 
3205/2003 (Α’ 297). 
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γ. Το επίδοµα αδείας ορίζεται ίσο µε το ήµισυ του βασικού µισθού και το ήµισυ του επιδόµατος 
χρόνου υπηρεσίας που έχει κάθε φορά ο δικαστικός λειτουργός και χορηγείται στο ακέραιο 
εφόσον µισθοδοτήθηκε ολόκληρο το χρονικό διάστηµα από 1ης Ιουλίου µέχρι 30 Ιουνίου του 
επόµενου έτους. Το επίδοµα αυτό καταβάλλεται την 1η Ιουλίου. Τα επιδόµατα της παραγράφου 
αυτής υπολογίζονται επί του βασικού µισθού και του επιδόµατος χρόνου υπηρεσίας που έχει ο 
δικαστικός λειτουργός κατά τις οριζόµενες στα προηγούµενα εδάφια ηµεροµηνίες καταβολής 
τους. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες ο δικαστικός λειτουργός µισθοδοτήθηκε για χρονικό 
διάστηµα µικρότερο από τα οριζόµενα στα ανωτέρω εδάφια α', β' και γ' καταβάλλεται τµήµα 
επιδόµατος ανάλογο µε αυτό που αντιστοιχεί στο χρονικό διάστηµα της µισθοδοσίας του.  
 

Β. ΚΥΡΙΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ 
 

Άρθρο: 32 
Βασικός µισθός 

1. Ο µηνιαίος βασικός µισθός όλων των βαθµών της ιεραρχίας του κύριου προσωπικού του 
Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους καθορίζεται µε βάση το βασικό µισθό του βαθµού του 
∆ικαστικού Αντιπροσώπου, ο οποίος πολλαπλασιάζεται µε τους παρακάτω συντελεστές και 
στρογγυλοποιείται στην πλησιέστερη µονάδα ευρώ: 
α. Πρόεδρος 2,00  
β. Αντιπρόεδρος 1,80  
γ. Σύµβουλος 1,60 δ. Πάρεδρος 1,40 ε. ∆ικαστικός Αντιπρόσωπος Α' Τάξεως 1,20 στ. 
∆ικαστικός Αντιπρόσωπος 1,00 ζ. ∆όκιµος ∆ικαστικός Αντιπρόσωπος 0,80  
2. Για τη διαµόρφωση των βασικών µισθών της προηγούµενης παραγράφου ο µηνιαίος βασικός 
µισθός του ∆ικαστικού Αντιπροσώπου ορίζεται σε χίλια είκοσι ευρώ (1.020 €).  
 

Άρθρο: 33 
Επιδόµατα, παροχές και αποζηµιώσεις (15) 

Α. Πέρα από το βασικό µισθό του προηγούµενου άρθρου παρέχονται και τα εξής επιδόµατα, 
παροχές και αποζηµιώσεις κατά µήνα:  
1. Χρόνου υπηρεσίας µε ανάλογη εφαρµογή των διατάξεων της παραγράφου Α.1 του άρθρου 
30 του παρόντος νόµου. (16) 
2. Μεταπτυχιακών σπουδών, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου Α. 1 του άρθρου 8 του 
παρόντος νόµου.  
3. Για την ταχύτερη και αποτελεσµατικότερη διεκπεραίωση των υποστηριζόµενων ενώπιον των 
δικαστηρίων υποθέσεων του ∆ηµοσίου και Ν.Π.∆.∆., καθώς και για την αντιστάθµιση δαπανών 
στις οποίες υποβάλλονται κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, οριζόµενο κατά βαθµό ως 
εξής: α. ∆όκιµος ∆ικαστικός Αντιπρόσωπος 475 € β. ∆ικαστικός Αντιπρόσωπος: ι. Χωρίς 
προσαύξηση του βασικού µισθού 615 € ιι. Με µία προσαύξηση του βασικού µισθού 650 € ιιι. Με 
περισσότερες προσαυξήσεις του βασικού µισθού 705 € γ. ∆ικαστικός Αντιπρόσωπος Α' Τάξεως: 
ι. Χωρίς προσαύξηση του βασικού µισθού 740 € ιι. Με µία προσαύξηση του βασικού µισθού 775 
€ ιιι. Με περισσότερες προσαυξήσεις του βασικού µισθού 810 € δ. Πάρεδρος 810 € ε. 
Σύµβουλος: ι. Χωρίς προσαύξηση του βασικού µισθού 810 € ιι. Με προσαύξηση του βασικού 
µισθού 880 € στ. Αντιπρόεδρος, Πρόεδρος 880 €  
4. Οικογενειακή παροχή, σύµφωνα µε το άρθρο 11, του νόµου αυτού.  
5. Πάγια αποζηµίωση, λόγω της πολύωρης παραµονής στα δικαστήρια, της απασχόλησης τους 
χωρίς ωράριο εργασίας, καθώς και των ειδικών συνθηκών προσφοράς υπηρεσιών σε 

                                                 
15    Σύµφωνα µε το άρθρο 1 παρ.1 του Ν.3833/2010 (ΦΕΚ Α-40):Τα επιδόµατα των παραγράφων Α3 των άρθρων 30 
και 33 του ν. 3205/2003 (ΦΕΚ 297 Α), όπως ισχύουν, µειώνονται κατά ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) και  τα 
επιδόµατα των Χριστουγέννων, Πάσχα και αδείας µειώνονται κατά ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%) αντίστοιχα. 
Εξαιρούνται των µειώσεων επιδόµατα που αναφέρονται στην παρ.2 του ιδίου άρθρου ( Οικογενειακής παροχής, 
χρόνου υπηρεσίας κ.λ.π. 
16    Σύµφωνα µε το άρθρο 38 παρ.5 του Ν.3986/2011 (ΦΕΚ Α-152) , αναστέλλονται από 1.7.2011 και µέχρι τη 
θέσπιση νέου ενιαίου µισθολογίου: Οι διατάξεις του άρθρου 5, της παραγράφου Α.1.του άρθρου 30, της παραγράφου 
Α.1. του άρθρου 33,της παραγράφου Α.1. του άρθρου 35, της περίπτωσης α΄της παραγράφου 2 του άρθρου 36, της 
περίπτωσης α΄της παραγράφου 2 του άρθρου 37, της περίπτωσης α΄της παραγράφου 3 του άρθρου 38, της 
περίπτωσης α΄της παραγράφου 2 του άρθρου 40, της περίπτωσης α΄της παραγράφου 2 του άρθρου 41, της 
παραγράφου Α.1.του άρθρου 44, της παραγράφου Α.1. του άρθρου 47 της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 2 του 
άρθρου 48, της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 49, της παραγράφου Α.1. του άρθρου 51 του ν. 
3205/2003 (Α’ 297). 
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παραµεθόριες περιοχές, οριζόµενη κατά βαθµό ως εξής: ∆ικαστικός Αντιπρόσωπος Α' Τάξεως 
µέχρι Πρόεδρο 880 € ∆όκιµος και ∆ικαστικός Αντιπρόσωπος 734 €  
6. Αποζηµίωση εξόδων παράστασης οριζόµενη κατά βαθµό ως εξής: Πρόεδρος 176 € 
Αντιπρόεδρος 147 € Σύµβουλος 73 € Β. Εορτών και αδείας, χορηγούµενα σύµφωνα µε τις 
διατάξεις του άρθρου 31 του παρόντος νόµου.  
7. Οι διατάξεις των παραγράφων 8 έως 13 του άρθρου 10 του Ν. 2521/1997 εξακολουθούν να 
ισχύουν. (17) 
 

Γ. ΙΑΤΡΟ∆ΙΚΑΣΤΕΣ 
 

Άρθρο: 34 
Βασικός µισθός 

1. Ο µηνιαίος βασικός µισθός όλων των βαθµών της ιεραρχίας των Ιατροδικαστών του 
Υπουργείου ∆ικαιοσύνης καθορίζεται µε βάση το βασικό µισθό του βαθµού Ιατροδικαστή ∆' 
Τάξεως, ο οποίος πολλαπλασιάζεται µε τους παρακάτω συντελεστές και στρογγυλοποιείται στην 
πλησιέστερη µονάδα ευρώ: Ιατροδικαστής Α' Τάξεως 1,60 Ιατροδικαστής Β' Τάξεως 1,40 
Ιατροδικαστής Γ Τάξεως 1,20 Ιατροδικαστής ∆' Τάξεως 1,00  
2. Για τη διαµόρφωση των βασικών µισθών της προηγούµενης παραγράφου, ο µηνιαίος 
βασικός µισθός του Ιατροδικαστή ∆' Τάξεως ορίζεται σε χίλια δεκαοκτώ ευρώ  
 

Άρθρο: 35 
Επιδόµατα, παροχές και αποζηµιώσεις 

Α. Πέρα από το βασικό µισθό του προηγούµενου άρθρου παρέχονται και τα εξής επιδόµατα, 
παροχές και αποζηµιώσεις κατά µήνα:  
1. Χρόνου υπηρεσίας µε ανάλογη εφαρµογή των διατάξεων της παραγράφου Α. 1 του άρθρου 
30 του παρόντος νόµου. (18) 
2. Μεταπτυχιακών σπουδών, µε ανάλογη εφαρµογή των διατάξεων της παραγράφου Α. 1 του 
άρθρου 8 του παρόντος νόµου.  
3. Ειδικό επίδοµα ιατροδικαστικής υπηρεσίας, για την ανθυγιεινή και επικίνδυνη εργασία τους, 
καθώς και για την απασχόληση τους πέρα από το υποχρεωτικό ωράριο κατά τις απογευµατινές 
και νυκτερινές ώρες ή κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιµες ηµέρες, οριζόµενο για όλους τους 
Ιατροδικαστές σε οκτακόσια ευρώ (800 €).  
4. Στους Ιατροδικαστές του Υπουργείου ∆ικαιοσύνης χορηγείται, λόγω των ειδικών συνθηκών 
προσφοράς υπηρεσιών, της απασχόλησης τους χωρίς ωράρια εργασίας, καθώς και για τη 
δηµιουργία και ενηµέρωση βιβλιοθήκης, πάγια αποζηµίωση οριζόµενη κατά µήνα, για όλους 
τους βαθµούς της ιεραρχίας, οριζόµενη σε πεντακόσια ευρώ (500 €).  
5. Οικογενειακή παροχή, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 11 του παρόντος νόµου. 6. 
Ιατροδικαστές Β' Τάξεως, που συµπληρώνουν δέκα (10) έτη υπηρεσίας στο βαθµό αυτόν και 
δεν προάγονται στον επόµενο ελλείψει κενών θέσεων, λαµβάνουν προσαύξηση στο βασικό 
τους µισθό ίση µε το ήµισυ της διαφοράς του βασικού µισθού µεταξύ του αµέσως επόµενου και 
του κατεχόµενου βαθµού.  
Β. Εορτών και αδείας, χορηγούµενα σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 31 του παρόντος 
νόµου. 
 Γ. 1. Οι διατάξεις της παραγράφου 11 του άρθρου 10 του Ν. 2521/1997 έχουν ανάλογη 
εφαρµογή και στην περίπτωση αυτή.  

                                                 
17    Σύµφωνα µε το  άρθρο 8  του Ν.3833/2010 (ΦΕΚ Α-40), οι προβλεπόµενες από τα άρθρα 8 παράγραφος 3 εδάφιο 
δεύτερο, 30 και 33 παρ. Α7 του ν. 3205/2003 αναπροσαρµογές των εν λόγω επιδοµάτων καταργούνται και το ύψος 
αυτών καθορίζεται εφεξής στο διαµορφωµένο κατά την 31.12.2009.. 
 
 
18    Σύµφωνα µε το άρθρο 38 παρ.5 του Ν.3986/2011 (ΦΕΚ Α-152) , αναστέλλονται από 1.7.2011 και µέχρι τη 
θέσπιση νέου ενιαίου µισθολογίου: Οι διατάξεις του άρθρου 5, της παραγράφου Α.1.του άρθρου 30, της παραγράφου 
Α.1. του άρθρου 33,της παραγράφου Α.1. του άρθρου 35, της περίπτωσης α΄της παραγράφου 2 του άρθρου 36, της 
περίπτωσης α΄της παραγράφου 2 του άρθρου 37, της περίπτωσης α΄της παραγράφου 3 του άρθρου 38, της 
περίπτωσης α΄της παραγράφου 2 του άρθρου 40, της περίπτωσης α΄της παραγράφου 2 του άρθρου 41, της 
παραγράφου Α.1.του άρθρου 44, της παραγράφου Α.1. του άρθρου 47 της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 2 του 
άρθρου 48, της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 49, της παραγράφου Α.1. του άρθρου 51 του ν. 
3205/2003 (Α’ 297). 
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2. Πέρα από τα επιδόµατα, παροχές και αποζηµιώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις του 
άρθρου αυτού, όλα τα άλλα που έχουν χορηγηθεί στους Ιατροδικαστές µε άλλες γενικές ή 
ειδικές διατάξεις ή µε δικαστικές ή υπουργικές αποφάσεις καταργούνται.  
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β' 
Α. ΜΕΛΗ ∆.Ε.Π. - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 

 
Άρθρο: 36 

Βασικός µισθός - Επιδόµατα 
1. Ο βασικός µηνιαίος µισθός όλων των βαθµίδων των µελών ∆ιδακτικού Ερευνητικού 
Προσωπικού (∆.Ε.Π.) των Πανεπιστηµίων µε πλήρη απασχόληση, των Επιµελητών, Βοηθών και 
Επιστηµονικών Συνεργατών καθορίζεται µε βάση το βασικό µισθό του Λέκτορα, ο οποίος 
πολλαπλασιάζεται µε τους παρακάτω συντελεστές και στρογγυλοποιείται στην πλησιέστερη 
µονάδα ευρώ: α. Καθηγητής 1,50 β. Αναπληρωτής Καθηγητής 1,30 γ. Επίκουρος Καθηγητής 
1,10 δ. Λέκτορας 1,00 Για τη διαµόρφωση των νέων βασικών µισθών της παραγράφου αυτής ο 
µηνιαίος βασικός µισθός του Λέκτορα ορίζεται σε χίλια είκοσι πέντε ευρώ (1.025 €).  
2. Πέρα από το βασικό µισθό της προηγούµενης παραγράφου παρέχονται και τα εξής 
επιδόµατα, παροχές και αποζηµιώσεις κατά µήνα: (19)α. Χρόνου υπηρεσίας, οριζόµενο σε 
ποσοστό τέσσερα τοις εκατό (4%) µε τη συµπλήρωση ενός (1) έτους υπηρεσίας, 
προσαυξανόµενο στη συνέχεια ανά διετία από τη χορήγηση του ποσοστού αυτού και µέχρι 
δεκατέσσερις (14) διετίες κατά τέσσερις (4) ποσοστιαίες µονάδες και µέχρι συνολικού 
ποσοστού εξήντα τοις εκατό (60%). Το επίδοµα αυτό υπολογίζεται στο βασικό µισθό που έχει 
κάθε φορά το µέλος ∆.Ε.Π. Ως υπηρεσία για τη χορήγηση του επιδόµατος αυτού υπολογίζεται η 
αναφερόµενη στις διατάξεις του άρθρου 15 του νόµου αυτού, καθώς και η αναφερόµενη στις 
διατάξεις των εδαφίων β', γ' και δ' της παραγράφου 6 του άρθρου 17 του Ν. 1268/1982 (ΦΕΚ 
87 Α'), µε τις σχετικές προϋποθέσεις που αναφέρονται στις διατάξεις αυτές, κατά περίπτωση. β. 
∆ιδακτικής προετοιµασίας και εξωδιδακτικής πανεπιστηµιακής απασχόλησης εντός των 
Πανεπιστηµίων, οριζόµενο, ως εξής: ι. Καθηγητής 587 € ιι. Αναπληρωτής Καθηγητής 528 € ιιι. 
Επίκουρος Καθηγητής 470 € ιν. Λέκτορας 411 € Το ανωτέρω επίδοµα καταβάλλεται στους 
δικαιούχους και κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής τους άδειας. γ. Πάγια αποζηµίωση, για 
δηµιουργία και ενηµέρωση βιβλιοθήκης και για συµµετοχή σε συνέδρια, οριζόµενη ως εξής: ι. 
Καθηγητής 411 € ιι. Αναπληρωτής Καθηγητής 264 € ιιι. Επίκουρος Καθηγητής 176 € ιν. 
Λέκτορας 176 € δ. Ειδικό ερευνητικό, για την εκτέλεση µεταδιδακτορικής έρευνας και την 
ταχύτερη και αποτελεσµατικότερη προώθηση των ερευνητικών προγραµµάτων, οριζόµενο, ως 
εξής: ι. Καθηγητής 426 € ιι. Αναπληρωτής Καθηγητής 386 € ιιι. Επίκουρος Καθηγητής 351 € ιν. 
Λέκτορας 316 € ε. Οικογενειακή παροχή, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 11 του 
παρόντος νόµου. στ. Έξοδα παράστασης στους Πρυτάνεις, Αντιπρυτάνεις, Κοσµήτορες και 
Προέδρους Τµηµάτων, οριζόµενα, ως εξής: ι. Πρύτανης 440 € ιι. Αντιπρύτανης 382 € ιιι. 
Κοσµήτορας ή Πρόεδρος Τµήµατος 323 €  
3. Εορτών και αδείας, χορηγούµενα σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 31 του παρόντος 
νόµου.  
4. Τα ποσά των περιπτώσεων i των εδαφίων β', γ' και δ' της παραγράφου 2 του παρόντος 
άρθρου προσαυξάνονται κατά εκατόν δεκαεπτά ευρώ (117 €) µε τη συµπλήρωση είκοσι πέντε 
(25) ετών υπηρεσίας.  
5. Πέραν των παροχών και αποζηµιώσεων του άρθρου αυτού δεν δικαιολογείται, από την 
έναρξη της ισχύος του παρόντος και εφεξής, η χορήγηση άλλων µισθολογικών παροχών, µε 
οποιαδήποτε ονοµασία και από οποιαδήποτε πηγή, για τα µέλη ∆.Ε.Π. των Πανεπιστηµίων, 
καθώς και για τους Επιµελητές, Βοηθούς και Επιστηµονικούς Συνεργάτες.  
6. Οι αποδοχές και τα επιδόµατα περικόπτονται κατά τις ηµέρες της συλλογικής ή ατοµικής 
αποχής από τα καθήκοντα τους (διδακτικά και εξεταστικά).  

                                                 
19    Σύµφωνα µε το άρθρο 38 παρ.5 του Ν.3986/2011 (ΦΕΚ Α-152) , αναστέλλονται από 1.7.2011 και µέχρι τη 
θέσπιση νέου ενιαίου µισθολογίου: Οι διατάξεις του άρθρου 5, της παραγράφου Α.1.του άρθρου 30, της παραγράφου 
Α.1. του άρθρου 33,της παραγράφου Α.1. του άρθρου 35, της περίπτωσης α΄της παραγράφου 2 του άρθρου 36, της 
περίπτωσης α΄της παραγράφου 2 του άρθρου 37, της περίπτωσης α΄της παραγράφου 3 του άρθρου 38, της 
περίπτωσης α΄της παραγράφου 2 του άρθρου 40, της περίπτωσης α΄της παραγράφου 2 του άρθρου 41, της 
παραγράφου Α.1.του άρθρου 44, της παραγράφου Α.1. του άρθρου 47 της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 2 του 
άρθρου 48, της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 49, της παραγράφου Α.1. του άρθρου 51 του ν. 
3205/2003 (Α’ 297). 
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7. Η συνδροµή των προϋποθέσεων για τη χορήγηση των επιδοµάτων των περιπτώσεων β,' γ' 
και δ' της παραγράφου 2 του άρθρου αυτού εξετάζεται σε συνδυασµό µε τη διαδικασία της 
παραγράφου 2 του άρθρου 3 του Ν. 2530/ 1997.  
 

Β. ΜΕΛΗ Ε.Π. - T.E.I. 
 

Άρθρο: 37 
Βασικός µισθός - Επιδόµατα 

1. Ο βασικός µηνιαίος µισθός των µελών Εκπαιδευτικού Προσωπικού των Ανώτατων 
Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων (Ε.Π. - Τ.Ε.Ι.), καθώς και των µελών Ειδικού 
∆ιδακτικού Προσωπικού (Ε.∆Ι.Π.), καθορίζεται µε βάση το βασικό µηνιαίο µισθό του Καθηγητή 
Εφαρµογών, ο οποίος πολλαπλασιάζεται µε τους παρακάτω συντελεστές και στρογγυλοποιείται 
στην πλησιέστερη µονάδα ευρώ: α. Καθηγητής 1,50 β. Αναπληρωτής Καθηγητής 1,30 γ. 
Επίκουρος Καθηγητής 1,15 δ. Καθηγητής Εφαρµογών 1,00 ε. Μέλος Ε.∆Ι.Π. 1,00 Ο βασικός 
µηνιαίος µισθός του Καθηγητή Εφαρµογών ορίζεται σε εννιακόσια οκτώ ευρώ (908 €).  
2. Πέρα από το βασικό µισθό της προηγούµενης παραγράφου παρέχονται και τα εξής 
επιδόµατα, παροχές και αποζηµιώσεις κατά µήνα: (20) α. Χρόνου υπηρεσίας, µε ανάλογη 
εφαρµογή της παραγράφου 2. α του άρθρου 36 του παρόντος νόµου. β. ∆ιδακτικής 
προετοιµασίας και εξωδιδακτικής απασχόλησης εντός των Τ.Ε.Ι., οριζόµενο, ως ακολούθως: ι. 
Καθηγητής 558 € ιι. Αναπληρωτής Καθηγητής 499 € ιιι. Επίκουρος Καθηγητής 382 € ιν. 
Καθηγητής Εφαρµογών 264 € ν. Μέλος Ε.∆Ι.Π. 117 € Το ανωτέρω επίδοµα καταβάλλεται στους 
δικαιούχους και κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής τους άδειας. γ. Πάγια αποζηµίωση για 
δηµιουργία και ενηµέρωση βιβλιοθήκης, και για συµµετοχή σε συνέδρια, οριζόµενη ως 
ακολούθως: ι. Καθηγητής 323 € ιι. Αναπληρωτής Καθηγητής 264 € ιιι. Επίκουρος Καθηγητής 
176 € ιν. Καθηγητής Εφαρµογών 147 € ν. Μέλος Ε.∆Ι.Π. 88 € δ. Ερευνητικό επίδοµα 
τεχνολογικής έρευνας, οριζόµενο, ως ακολούθως: αα. Για τους κατέχοντες µεταπτυχιακούς 
τίτλους σπουδών: ι. Καθηγητής 364 € ιι. Αναπληρωτής Καθηγητής 322 € ιιι. Επίκουρος 
Καθηγητής 267 € ίν. Καθηγητής Εφαρµογών 178 € ββ. Για τους µη κατέχοντες µεταπτυχιακούς 
τίτλους σπουδών: ι. Καθηγητής 210 € ιι. Αναπληρωτής Καθηγητής 210 € ιιι. Επίκουρος 
Καθηγητής 170 € ιν. Καθηγητής Εφαρµογών 125 € ε. Οικογενειακή παροχή, σύµφωνα µε τις 
διατάξεις του άρθρου 11 του παρόντος νόµου. στ. Έξοδα παράστασης στους Προέδρους, 
Αντιπροέδρους, ∆ιευθυντές Σχολών και Προϊσταµένους Τµήµατος οριζόµενα, κατά µήνα, ως 
ακολούθως: ι. Πρόεδρος 382 € ιι. Αντιπρόεδρος 323 € ιιι. ∆ιευθυντής Σχολής 176 € ιν. 
Προϊστάµενος Τµήµατος και ∆ιευθυντής Κέντρου Ξένων Γλωσσών και Φυσικής Αγωγής 117 €  
3. Τα ποσά των περιπτώσεων ι των στοιχείων β', γ' και δ' της παραγράφου αυτής 
προσαυξάνονται κατά ογδόντα οκτώ ευρώ (88 €) µε τη συµπλήρωση είκοσι πέντε ετών 
υπηρεσίας. Τα ποσά των περιπτώσεων ιι των στοιχείων β', γ' και δ' ββ. της παραγράφου 2 του 
άρθρου αυτού προσαυξάνονται κατά πενήντα εννέα ευρώ (59 €) µε τη συµπλήρωση 25 ετών 
υπηρεσίας, για όσους κατέχουν προσωποπαγή θέση Αναπληρωτή Καθηγητή.  
4. Εορτών και αδείας, χορηγούµενα σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 31 του νόµου 
αυτού.  
5. Πέραν των παροχών και αποζηµιώσεων του άρθρου αυτού δεν δικαιολογείται, από την 
έναρξη της ισχύος του παρόντος και εφεξής, η χορήγηση άλλων µισθολογικών παροχών, µε 
οποιαδήποτε ονοµασία και από οποιαδήποτε πηγή, για µέλη Ε.Π. και Ε.∆Ι.Π. των T.E.I.  
6. Οι µηνιαίες αποδοχές των µελών Ε.Π. των Τ.Ε.Ι. µερικής απασχόλησης ορίζονται στο ένα 
τρίτο (1 /3) του συνόλου των µηνιαίων αποδοχών και των επιδοµάτων αντίστοιχης βαθµίδας 
πλήρους απασχόλησης µε τα ίδια έτη υπηρεσίας. Η οικογενειακή παροχή καταβάλλεται στο 
ακέραιο.  
7. Οι αποδοχές και τα επιδόµατα των ανωτέρω περικόπτονται κατά τις ηµέρες της συλλογικής ή 
ατοµικής αποχής από τα καθήκοντα τους (διδακτικά ή εξεταστικά).  

                                                 
20    Σύµφωνα µε το άρθρο 38 παρ.5 του Ν.3986/2011 (ΦΕΚ Α-152) , αναστέλλονται από 1.7.2011 και µέχρι τη 
θέσπιση νέου ενιαίου µισθολογίου: Οι διατάξεις του άρθρου 5, της παραγράφου Α.1.του άρθρου 30, της παραγράφου 
Α.1. του άρθρου 33,της παραγράφου Α.1. του άρθρου 35, της περίπτωσης α΄της παραγράφου 2 του άρθρου 36, της 
περίπτωσης α΄της παραγράφου 2 του άρθρου 37, της περίπτωσης α΄της παραγράφου 3 του άρθρου 38, της 
περίπτωσης α΄της παραγράφου 2 του άρθρου 40, της περίπτωσης α΄της παραγράφου 2 του άρθρου 41, της 
παραγράφου Α.1.του άρθρου 44, της παραγράφου Α.1. του άρθρου 47 της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 2 του 
άρθρου 48, της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 49, της παραγράφου Α.1. του άρθρου 51 του ν. 
3205/2003 (Α’ 297). 
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8. Η συνδροµή των προϋποθέσεων για τη χορήγηση των επιδοµάτων των στοιχείων β', γ' και 
δ' της παραγράφου 2 εξετάζεται σε συνδυασµό µε τη διαδικασία της παραγράφου 2 του 
άρθρου 9 του Ν. 2530/1997.  
9. ∆ιατάξεις τυπικών νόµων που παραπέµπουν, ως προς τον καθορισµό αποδοχών και παροχών 
εν γένει, σε αποδοχές βαθµίδων µελών ∆.Ε.Π. των Πανεπιστηµίων και µελών Ε.Π. των T.E.I, 
παύουν να ισχύουν. 10. Στα µέλη Ε.∆Ι.Π. χορηγείται επίσης επίδοµα µεταπτυχιακών σπουδών 
µε ανάλογη εφαρµογή των διατάξεων της παραγράφου Α.1 του άρθρου 8του νόµου αυτού.  
 
 
 
 
 
 
 

Γ. ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ ΚΑΙ ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ 
Άρθρο: 38 

Βασικός µισθός - Επιδόµατα 
1. Ο βασικός µηνιαίος µισθός των Ερευνητών που υπηρετούν σε Εθνικά Ερευνητικά Κέντρα και 
ανεξάρτητα Ερευνητικά Ινστιτούτα, τα οποία διέπονται από τις διατάξεις του Ν. 1514/1985 
(ΦΕΚ 13 Α'), καθώς και σε κέντρα έρευνας της Ακαδηµίας Αθηνών καθορίζεται µε βάση το 
βασικό µισθό της βαθµίδας του Ερευνητή ∆', ο οποίος πολλαπλασιάζεται µε τους παρακάτω 
συντελεστές και στρογγυλοποιείται στην πλησιέστερη µονάδα ευρώ: α. Ερευνητής Α' 1,50 β. 
Ερευνητής Β' 1,30 γ. Ερευνητής Γ 1,10 δ. Ερευνητής ∆' 1,00 Για τη διαµόρφωση των ανωτέρω 
νέων βασικών µισθών, ο βασικός µηνιαίος µισθός του Ερευνητή ∆' ορίζεται σε εννιακόσια 
ογδόντα ένα ευρώ (981 €). 2. Ο βασικός µηνιαίος µισθός των Ειδικών Λειτουργικών 
Επιστηµόνων (Ε.Λ.Ε.) των ανωτέρω Ερευνητικών Κέντρων και ανεξάρτητων Ερευνητικών 
Ινστιτούτων καθορίζεται, µε βάση το βασικό µισθό του Ειδικού Λειτουργικού Επιστήµονα ∆', ο 
οποίος πολλαπλασιάζεται µε τους παρακάτω συντελεστές και στρογγυλοποιείται στην 
πλησιέστερη µονάδα ευρώ: α. Ε.Λ.Ε. Α' 1,40 β. Ε.Λ.Ε. Β' 1,30 γ. Ε.Λ.Ε. Γ 1,08 δ. Ε.Λ.Ε. ∆' 
1,00 Για τη διαµόρφωση των νέων βασικών µισθών της παραγράφου αυτής, ο µηνιαίος βασικός 
µισθός του Ε.Λ.Ε. ∆' ορίζεται σε εννιακόσια δεκαοκτώ ευρώ (918 €).  
3. Πέρα από το βασικό µισθό των προηγούµενων παραγράφων παρέχονται και τα εξής 
επιδόµατα, παροχές και αποζηµιώσεις κατά µήνα: (21) α. Χρόνου υπηρεσίας, µε ανάλογη 
εφαρµογή της παραγράφου 2.α του άρθρου 36 του παρόντος νόµου. β. Πάγια αποζηµίωση για 
δηµιουργία και ενηµέρωση βιβλιοθήκης και για συµµετοχή σε συνέδρια, οριζόµενη ως εξής: ι. 
Ερευνητές Α' 411 € Ερευνητές Β' 264 € Ερευνητές Γ 176 € Ερευνητές ∆' 176 € ιι. Ε.Λ.Ε. Α' 396 
€ Ε.Λ.Ε. Β' 205 € Ε.Λ.Ε. Γ 103 € Ε.Λ.Ε. ∆' 103€ γ. Ειδικό ερευνητικό, για την εκτέλεση 
µεταδιδακτορικής έρευνας, καθώς και την ταχύτερη και αποτελεσµατικότερη προώθηση των 
ερευνητικών προγραµµάτων, οριζόµενο, ως εξής: ι. Ερευνητές Α' 388 € Ερευνητές Β' 354 € 
Ερευνητές Γ 319 € Ερευνητές ∆' 288 € ιι. Ε.Λ.Ε. Α' 327 € Ε.Λ.Ε. Β' 251 € Ε.Λ.Ε. Γ 187 € Ε.Λ.Ε. 
∆' 140 € δ. Οικογενειακή παροχή, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 11 του παρόντος 
νόµου. ε. Ραδιενέργειας, στους Ερευνητές και στους Ειδικούς Λειτουργικούς Επιστήµονες του 
Εθνικού Κέντρου Έρευνας Φυσικών Επιστηµών (Ε.Κ.Ε.Φ.Ε.) «∆ΗΜΟΚΡΙΤΟΣ», οριζόµενο, κατά 
ζώνη, ως εξής: - Ζώνη Α' 264 € - Ζώνη Β' 147€ - Ζώνη Γ 88 € Το επίδοµα αυτό καταβάλλεται 
µε την απαραίτητη προϋπόθεση ότι οι δικαιούχοι αυτού προσφέρουν υπηρεσία µε πλήρη και 
αποκλειστική απασχόληση στους χώρους που δικαιολογείται η καταβολή του, η οποία θα 
βεβαιώνεται, κάθε µήνα, από τον οικείο προϊστάµενο. Σε περίπτωση αποµάκρυνσης των 
υπαλλήλων για οποιονδήποτε λόγο από τα καθήκοντα, τις θέσεις και τις συνθήκες, οι οποίες 
δικαιολογούν τη χορήγηση του επιδόµατος αυτού, διακόπτεται ισοχρόνως και η καταβολή του 
µε ευθύνη του οικείου προϊσταµένου. Η κατανοµή του προσωπικού σε ζώνες (Α', Β', Γ) θα 
γίνεται στην αρχή κάθε εξαµήνου.  

                                                 
21    Σύµφωνα µε το άρθρο 38 παρ.5 του Ν.3986/2011 (ΦΕΚ Α-152) , αναστέλλονται από 1.7.2011 και µέχρι τη 
θέσπιση νέου ενιαίου µισθολογίου: Οι διατάξεις του άρθρου 5, της παραγράφου Α.1.του άρθρου 30, της παραγράφου 
Α.1. του άρθρου 33,της παραγράφου Α.1. του άρθρου 35, της περίπτωσης α΄της παραγράφου 2 του άρθρου 36, της 
περίπτωσης α΄της παραγράφου 2 του άρθρου 37, της περίπτωσης α΄της παραγράφου 3 του άρθρου 38, της 
περίπτωσης α΄της παραγράφου 2 του άρθρου 40, της περίπτωσης α΄της παραγράφου 2 του άρθρου 41, της 
παραγράφου Α.1.του άρθρου 44, της παραγράφου Α.1. του άρθρου 47 της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 2 του 
άρθρου 48, της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 49, της παραγράφου Α.1. του άρθρου 51 του ν. 
3205/2003 (Α’ 297). 
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4. Εορτών και αδείας, χορηγούµενα σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 31 του παρόντος 
νόµου.  
5. Οι αποδοχές των ∆ιευθυντών των ερευνητικών κέντρων, των ινστιτούτων τους και των 
αυτοτελών ερευνητικών ινστιτούτων, καθώς και του Προέδρου της Ε.Ε.Α.Ε. είναι ο βασικός 
µισθός του ερευνητή ∆' µε συντελεστή 1,7 στρογγυλοποιούµενος στην πλησιέστερη µονάδα 
ευρώ, µαζί µε όλα τα επιδόµατα, τις παροχές και τις αποζηµιώσεις, όπως αυτές ορίζονται στις 
παραγράφους 1, 3 και 4 του παρόντος άρθρου. Πέραν των αποδοχών αυτών, στους 
∆ιευθυντές αυτούς καταβάλλεται και επίδοµα θέσης ευθύνης, ύψους πεντακοσίων ογδόντα 
επτά ευρώ (587 €) το µήνα για τους ∆ιευθυντές των Ινστιτούτων των ερευνητικών κέντρων 
και των αυτοτελών ερευνητικών ινστιτούτων και επτακοσίων τριάντα τεσσάρων ευρώ (734 €) 
για τους ∆ιευθυντές των ερευνητικών κέντρων. ∆ιευθυντές που είναι µέλη ∆.Ε.Π. εισπράττουν 
ολόκληρο το επίδοµα χρόνου υπηρεσίας, ανάλογα µε τα έτη προϋπηρεσίας που αναγνωρίζονται 
από το οικείο A.E.I.  
6. Προκειµένου περί Ερευνητών Α' τα ποσά των περιπτώσεων i των εδαφίων β' και γ' της 
παραγράφου 3 του άρθρου αυτού προσαυξάνονται κατά εκατόν δεκαεπτά ευρώ (117 €), µε τη 
συµπλήρωση είκοσι πέντε (25) ετών υπηρεσίας.  
7. Αµοιβή αποδοτικότητας, που καθορίζεται ετησίως µε κυµαινόµενο συντελεστή ως 120% επί 
του συνόλου των αποδοχών και υπολογίζεται για τους Ερευνητές, τους Ειδικούς Λειτουργικούς 
Επιστήµονες και τις άλλες κατηγορίες προσωπικού από τη ∆ιοίκηση του Ερευνητικού Κέντρου ή 
αυτοτελούς Ερευνητικού Ινστιτούτου, του Κ.Ε.Τ.ΕΘ.Α. ή της Ε.Ε.Α.Ε., µε βάση τα ποσά των 
κονδυλίων που εισέρευσαν κατά τα παρελθόντα τρία έτη στον ερευνητικό φορέα από 
προγράµµατα ή έργα χρηµατοδοτούµενα, εκτός του Κρατικού Προϋπολογισµού, και στα οποία 
συµµετείχαν ενεργά οι ερευνητές και οι Ε.Λ.Ε. ή από εκµετάλλευση τεχνογνωσίας και 
ερευνητικών αποτελεσµάτων. Οι κατηγορίες των εκτός Κρατικού Προϋπολογισµού 
χρηµατοδοτήσεων, που λαµβάνονται υπόψη για τον υπολογισµό της αµοιβής αποδοτικότητας, 
αποφασίζονται από τη διοίκηση του αρµόδιου φορέα. Με κοινή απόφαση των Υπουργών 
Οικονοµίας και Οικονοµικών και του κατά περίπτωση εποπτεύοντος Υπουργού µπορεί να 
ρυθµίζεται η χορήγηση της πιο πάνω αµοιβής αποδοτικότητας σε ∆ιευθυντές ερευνητικών 
κέντρων και ινστιτούτων αυτών και αυτοτελών ερευνητικών ινστιτούτων, καθώς και στη 
∆ιοίκηση της Ε.Ε.Α.Ε.  
8. Τα επιδόµατα των περιπτώσεων β' και γ' της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου 
καταβάλλονται µε την απαραίτητη προϋπόθεση ότι οι δικαιούχοι προβαίνουν στις ενέργειες και 
ασκούν τις δραστηριότητες που προβλέπονται για τη χορήγηση τους.  
9. Πέραν των ανωτέρω επιδοµάτων, παροχών και αποζηµιώσεων δεν δικαιολογείται από την 
έναρξη ισχύος του παρόντος και εφεξής η χορήγηση άλλων µισθολογικών παροχών µε 
οποιαδήποτε ονοµασία και από οποιαδήποτε πηγή για ερευνητικό και επιστηµονικό προσωπικό 
που εµπίπτει στις διατάξεις του άρθρου αυτού, πλην συγγραφικών δικαιωµάτων και επιµισθίων 
για εκτέλεση χρηµατοδοτούµενων ερευνητικών προγραµµάτων, οι λεπτοµέρειες των οποίων 
ρυθµίζονται µε κοινή απόφαση του αρµόδιου Υπουργού και των Υπουργών Οικονοµίας και 
Οικονοµικών και Ανάπτυξης.  
 

∆. ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΙ∆ΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ 
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΚΑΙ ΑΝΩΤΕΡΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ 

 
Άρθρο: 39 

Βασικός µισθός - Επιδόµατα 
1. Οι αποδοχές των καθηγητών της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. και των Ανωτέρων Εκκλησιαστικών Σχολών 
διαµορφώνονται ως εξής: α. Για το εκπαιδευτικό και ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό της 
Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. εφαρµόζονται ανάλογα οι διατάξεις του άρθρου 37 του παρόντος νόµου. β. Στο 
εκπαιδευτικό προσωπικό των Ανωτέρων Εκκλησιαστικών Σχολών βαθµίδων Α', Β' και Γ 
καταβάλλεται ο βασικός µισθός των περιπτώσεων α', β' και γ' της παραγράφου 1 του άρθρου 
37 του παρόντος νόµου αντίστοιχα, καθώς και οι παροχές και αποζηµιώσεις των περιπτώσεων 
α', β', γ' (κατά την ίδια ως άνω αντιστοιχία), ε' και στ' της παραγράφου 2 και της παραγράφου 
4 του ίδιου άρθρου. Στο Εκπαιδευτικό Προσωπικό των Ανωτέρων Εκκλησιαστικών Σχολών 
χορηγείται επίδοµα µεταπτυχιακών σπουδών µε ανάλογη εφαρµογή των διατάξεων της 
παραγράφου Α. 1 του άρθρου 8 του παρόντος νόµου.  
2. Πέραν των παροχών και αποζηµιώσεων του άρθρου αυτού δεν δικαιολογείται, από την 
έναρξη της ισχύος του παρόντος και εφεξής, η χορήγηση άλλων µισθολογικών παροχών, µε 
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οποιαδήποτε ονοµασία και από οποιαδήποτε πηγή, σε Καθηγητές της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. και των 
Ανωτέρων Εκκλησιαστικών Σχολών.  
 

Ε. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Κ.Ε.Π.Ε. 
 

Άρθρο: 40 
Βασικός µισθός - Επιδόµατα 

1. Ο µηνιαίος βασικός µισθός του ερευνητικού προσωπικού του Κ.Ε.Π.Ε. καθορίζεται µε βάση 
το βασικό µηνιαίο µισθό του Συνεργάτη Β', ο οποίος πολλαπλασιάζεται µε τους παρακάτω 
συντελεστές και στρογγυλοποιείται στην πλησιέστερη µονάδα ευ ρω: α. Ερευνητής Α' 1,50 β. 
Ερευνητής Β' 1,40 γ. Ερευνητής Γ 1,30 δ. Ερευνητής ∆' 1,20 ε. Ερευνητής Ε' 1,15 στ. 
Ερευνητής ΣΤ 1,10 ζ. Συνεργάτης Α' 1,05 η. Συνεργάτης Β' 1,00 θ. Συνεργάτης Γ 0,88 ι. 
Συνεργάτης ∆' 0,86 ια. Συνεργάτης Ε' 0,82 Για τη διαµόρφωση των νέων βασικών µισθών της 
παραγράφου αυτής, ο µηνιαίος βασικός µισθός του Συνεργάτη Β' ορίζεται σε οκτακόσια 
ογδόντα ευρώ (880 €).  
2. Πέρα από το βασικό µισθό της προηγούµενης παραγράφου παρέχονται και τα εξής 
επιδόµατα, παροχές και αποζηµιώσεις κατά µήνα: (22) α. Χρόνου υπηρεσίας, µε ανάλογη 
εφαρµογή του εδαφίου α' της παραγράφου 2 του άρθρου 36 του νόµου αυτού. β. Πάγια 
αποζηµίωση για δηµιουργία και ενηµέρωση βιβλιοθήκης και για συµµετοχή σε συνέδρια, 
οριζόµενη ως εξής: ι. Για ερευνητές, σε διακόσια ενενήντα τέσσερα (294 €) ευρώ. ιι. Για 
συνεργάτες, σε διακόσια τριάντα πέντε (235 €) ευρώ. γ. Επίδοµα για την ταχύτερη και 
αποτελεσµατικότερη προώθηση των ερευνητικών προγραµµάτων, οριζόµενο ως εξής: ι. 
Ερευνητές 454 € ιι. Συνεργάτες 324 € δ. Οικογενειακή παροχή, σύµφωνα µε τις διατάξεις του 
άρθρου 11 του νόµου αυτού.  
3. Εορτών και αδείας, χορηγούµενα σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 31 του παρόντος 
νόµου. 
 4. Τα επιδόµατα των περιπτώσεων β' και γ' της παραγράφου 2 καταβάλλονται µε την 
απαραίτητη προϋπόθεση ότι οι δικαιούχοι προβαίνουν στις ενέργειες και ασκούν τις 
δραστηριότητες που προβλέπονται για τη χορήγηση τους.  
5. Πέραν των παροχών και αποζηµιώσεων του άρθρου αυτού, δεν δικαιολογείται από την 
έναρξη της ισχύος του παρόντος νόµου και εφεξής η χορήγηση άλλων µισθολογικών παροχών, 
µε οποιαδήποτε ονοµασία και από οποιαδήποτε πηγή, σε ερευνητές και συνεργάτες του 
Κ.Ε.Π.Ε.  
 

ΣΤ. ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ 
 

Άρθρο: 41 
Βασικός µισθός - Επιδόµατα 

1. Ο βασικός µηνιαίος µισθός των τακτικών καθηγητών της Εθνικής Σχολής ∆ηµόσιας Υγείας 
(Ε.Σ.∆.Υ.) ορίζεται σε χίλια τετρακόσια εξήντα έξι ευρώ (1.466 €). 
 2. Πέρα από το βασικό µισθό της προηγούµενης παραγράφου, παρέχονται και τα εξής 
επιδόµατα, παροχές και αποζηµιώσεις κατά µήνα: α. Χρόνου υπηρεσίας, µε ανάλογη εφαρµογή 
της παραγράφου 2. (23)α. του άρθρου 36 του νόµου αυτού. β. ∆ιδακτικής προετοιµασίας και 
εξωδιδακτικής απασχόλησης, εντός των χώρων των εκπαιδευτικών ιδρυµάτων, οριζόµενο σε 
διακόσια ενενήντα τρία ευρώ (293 €). γ. Πάγια αποζηµίωση για δηµιουργία και ενηµέρωση 

                                                 
22    Σύµφωνα µε το άρθρο 38 παρ.5 του Ν.3986/2011 (ΦΕΚ Α-152) , αναστέλλονται από 1.7.2011 και µέχρι τη 
θέσπιση νέου ενιαίου µισθολογίου: Οι διατάξεις του άρθρου 5, της παραγράφου Α.1.του άρθρου 30, της παραγράφου 
Α.1. του άρθρου 33,της παραγράφου Α.1. του άρθρου 35, της περίπτωσης α΄της παραγράφου 2 του άρθρου 36, της 
περίπτωσης α΄της παραγράφου 2 του άρθρου 37, της περίπτωσης α΄της παραγράφου 3 του άρθρου 38, της 
περίπτωσης α΄της παραγράφου 2 του άρθρου 40, της περίπτωσης α΄της παραγράφου 2 του άρθρου 41, της 
παραγράφου Α.1.του άρθρου 44, της παραγράφου Α.1. του άρθρου 47 της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 2 του 
άρθρου 48, της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 49, της παραγράφου Α.1. του άρθρου 51 του ν. 
3205/2003 (Α’ 297). 
23    Σύµφωνα µε το άρθρο 38 παρ.5 του Ν.3986/2011 (ΦΕΚ Α-152) , αναστέλλονται από 1.7.2011 και µέχρι τη 
θέσπιση νέου ενιαίου µισθολογίου: Οι διατάξεις του άρθρου 5, της παραγράφου Α.1.του άρθρου 30, της παραγράφου 
Α.1. του άρθρου 33,της παραγράφου Α.1. του άρθρου 35, της περίπτωσης α΄της παραγράφου 2 του άρθρου 36, της 
περίπτωσης α΄της παραγράφου 2 του άρθρου 37, της περίπτωσης α΄της παραγράφου 3 του άρθρου 38, της 
περίπτωσης α΄της παραγράφου 2 του άρθρου 40, της περίπτωσης α΄της παραγράφου 2 του άρθρου 41, της 
παραγράφου Α.1.του άρθρου 44, της παραγράφου Α.1. του άρθρου 47 της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 2 του 
άρθρου 48, της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 49, της παραγράφου Α.1. του άρθρου 51 του ν. 
3205/2003 (Α’ 297). 
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βιβλιοθήκης και για συµµετοχή σε συνέδρια, οριζόµενη σε τετρακόσια έντεκα ευρώ (411 €). δ. 
Οικογενειακή παροχή, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 11 του παρόντος νόµου. ε. Ειδικό 
ερευνητικό, για την εκτέλεση µεταδιδακτορικής έρευνας και την ταχύτερη και 
αποτελεσµατικότερη προώθηση των ερευνητικών προγραµµάτων, οριζόµενο σε διακόσια 
πενήντα δύο ευρώ (252 €). Το επίδοµα αυτό καταβάλλεται µε την απαραίτητη προϋπόθεση ότι 
οι δικαιούχοι επιτελούν µε επάρκεια τις ερευνητικές δραστηριότητες. 3. Εορτών και αδείας, 
χορηγούµενα σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 31 του νόµου αυτού. 
 4. Τα επιδόµατα των περιπτώσεων β' και γ' της παραγράφου 2 καταβάλλονται µε την 
απαραίτητη προϋπόθεση ότι οι δικαιούχοι προβαίνουν στις ενέργειες και ασκούν τις 
δραστηριότητες που προβλέπονται για τη χορήγηση τους.  
5. Πέραν των επιδοµάτων, παροχών και αποζηµιώσεων του άρθρου αυτού, δεν δικαιολογείται 
από την έναρξη της ισχύος του παρόντος και εφεξής, η χορήγηση άλλων µισθολογικών 
παροχών, µε οποιαδήποτε ονοµασία και από οποιαδήποτε πηγή, σε καθηγητές της Εθνικής 
Σχολής ∆ηµόσιας Υγείας.  
 

Ζ. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΠΑΙ∆ΑΓΩΓΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ 
 

Άρθρο: 42 
Αποδοχές Συµβούλων και Παρέδρων Παιδαγωγικού Ινστιτούτου 

1. Ο βασικός µηνιαίος µισθός των συµβούλων και των παρέδρων του Παιδαγωγικού 
Ινστιτούτου (Π.Ι.) καθορίζεται µε βάση το βασικό µηνιαίο µισθό του Παρέδρου µε θητεία, ο 
οποίος πολλαπλασιάζεται µε τους παρακάτω συντελεστές και στρογγυλοποιείται στην 
πλησιέστερη µονάδα ευρώ: α. Σύµβουλος 1,36 β. Μόνιµος Πάρεδρος 1,18 γ. Πάρεδρος µε 
θητεία και Ειδικός Πάρεδρος 1,00 Για τη διαµόρφωση των νέων βασικών µισθών της 
παραγράφου αυτής, ο µηνιαίος βασικός µισθός του Παρέδρου µε θητεία ορίζεται σε χίλια 
πενήντα οκτώ ευρώ (1.058€).  
2. Πέρα από το βασικό µισθό της προηγούµενης παραγράφου παρέχονται και τα εξής 
επιδόµατα, παροχές και αποζηµιώσεις κατά µήνα: α. Χρόνου υπηρεσίας, σύµφωνα µε τις 
διατάξεις της παραγράφου 2.α. του άρθρου 36 του παρόντος νόµου. β. Πάγια αποζηµίωση για 
δηµιουργία και ενηµέρωση βιβλιοθήκης και για συµµετοχή σε συνέδρια, οριζόµενη ως εξής: ι. 
Σύµβουλος 411€ ιι. Μόνιµος Πάρεδρος 293 € ιιι. Πάρεδρος µε θητεία 176 € ιν. Ειδικός 
Πάρεδρος 117 € γ. Ειδικό ερευνητικό, για την εκτέλεση µεταδιδακτορικής έρευνας και την 
ταχύτερη και αποτελεσµατικότερη προώθηση των ερευνητικών προγραµµάτων, οριζόµενο σε: 
ι. Σύµβουλος 394 € ιι. Μόνιµος Πάρεδρος 357€ ιιι. Πάρεδρος µε θητεία 319 € ιν. Ειδικός 
Πάρεδρος 172€ δ. Οικογενειακή παροχή, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 11 του νόµου 
αυτού.  
3. Εορτών και αδείας, χορηγούµενα σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 31 του παρόντος 
νόµου.  
4. Οι κατέχοντες οργανικές θέσεις εκπαιδευτικού στην Ειδική Παιδαγωγική Ακαδηµία 
Θεσσαλονίκης λαµβάνουν τις αποδοχές του Μόνιµου Παρέδρου Παιδαγωγικού Ινστιτούτου. Στο 
µόνιµο εκπαιδευτικό προσωπικό της παραγράφου 3 του άρθρου 27 του Ν. 2009/1992 (ΦΕΚ 18 
Α') καταβάλλονται οι αποδοχές του Ειδικού Παρέδρου Παιδαγωγικού Ινστιτούτου.  
5. Τα επιδόµατα των περιπτώσεων β' και γ' της παραγράφου 2 καταβάλλονται µε την 
απαραίτητη προϋπόθεση ότι οι δικαιούχοι προβαίνουν στις ενέργειες και ασκούν τις 
δραστηριότητες που προβλέπονται για τη χορήγηση τους.  
6. Στους Συµβούλους και στους Εισηγητές του Ινστιτούτου Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Ι.Τ.Ε.) 
καταβάλλεται ο βασικός µισθός των περιπτώσεων α' και γ' της παραγράφου 1, αντίστοιχα, 
καθώς και τα επιδόµατα, παροχές και αποζηµιώσεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 
αυτού.  
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ  
ΙΑΤΡΟΙ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΑΣ 

Άρθρο: 43 
Βασικός µισθός 

1. Ο µηνιαίος βασικός µισθός όλων των βαθµών της ιεραρχίας του κλάδου των ιατρών του 
Εθνικού Συστήµατος Υγείας (Ε.Σ.Υ.) καθορίζεται µε βάση το βασικό µισθό του βαθµού του 
Επιµελητή Β', ο οποίος πολλαπλασιάζεται µε τους παρακάτω συντελεστές και στρογγυλοποιείται 
στην πλησιέστερη µονάδα ευρώ: α. ∆ιευθυντής 1,40 β. Επιµελητής Α' 1,20 γ. Επιµελητής Β' 
1,00 δ. Επιµελητής Γ και ειδικευόµενος 0,70  
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2. Για τη διαµόρφωση των βασικών µισθών της προηγούµενης παραγράφου, ο µηνιαίος 
βασικός µισθός του Επιµελητή Β' ορίζεται σε χίλια σαράντα δύο ευρώ (1.042 €).  
3. Στο ιατρικό προσωπικό του κλάδου Ε.Σ.Υ. περιλαµβάνονται και οι οδοντίατροι.  
 

Άρθρο: 44 
Επιδόµατα, παροχές και αποζηµιώσεις 

Α. Πέρα από το βασικό µισθό του προηγούµενου άρθρου παρέχονται και τα εξής επιδόµατα, 
παροχές και αποζηµιώσεις κατά µήνα:  
1. Χρόνου υπηρεσίας, µε ανάλογη εφαρµογή της παραγράφου Α.1. του άρθρου 30 του νόµου 
αυτού. Ως υπηρεσία για τη χορήγηση του επιδόµατος αυτού λαµβάνεται υπόψη εκείνη που 
προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 15 του παρόντος νόµου, υπολογιζόµενου και του 
χρόνου απόκτησης ειδικότητας. (24) 
2. Μεταπτυχιακών σπουδών, για τη χορήγηση του οποίου εφαρµόζονται οι διατάξεις της 
παραγράφου Α. 1. του άρθρου 8 του νόµου αυτού.  
3. Νοσοκοµειακής απασχόλησης, απόδοσης και ειδικών συνθηκών άσκησης ιατρικού έργου 
οριζόµενο κατά βαθµό, ως εξής: α. ∆ιευθυντής 450 € β. Επιµελητής Α' 389 € γ. Επιµελητής Β' 
327 € δ. Επιµελητής Γ και ειδικευόµενος 265 €  
4. Πάγια αποζηµίωση για συµµετοχή σε σεµινάρια και ενηµέρωση βιβλιοθήκης, οριζόµενη κατά 
βαθµό, ως εξής: α. ∆ιευθυντής 339 € β. Επιµελητής Α' 293 € γ. Επιµελητής Β' 247 € δ. 
Επιµελητής Γ και ειδικευόµενος 185 €  
5. Οικογενειακή παροχή, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 11 του παρόντος νόµου.  
6. Θέσεως - ευθύνης στους ∆ιευθυντές, για όσο χρόνο ασκούντα καθήκοντα του βαθµού τους, 
οριζόµενο σε διακόσια τριάντα πέντε ευ ρω (235 €). Στους Επιµελητές Α', που απονέµεται ο 
τίτλος του Αναπληρωτή ∆ιευθυντή, καταβάλλεται επίδοµα θέσεως - ευθύνης ίσο µετά σαράντα 
εκατοστά (40/100) του αντίστοιχου επιδόµατος του ∆ιευθυντή, για όσο χρονικό διάστηµα 
φέρουν τον τίτλο αυτόν. Το ίδιο επίδοµα και στο αυτό ύψος µε τους Αναπληρωτές ∆ιευθυντές 
καταβάλλεται και σε ιατρούς που υπηρετούν σε προσωποπαγείς θέσεις ∆ιευθυντών. Το επίδοµα 
θέσεως - ευθύνης καταβάλλεται και στην περίπτωση απουσίας του δικαιούχου από τα 
καθήκοντα του, για οποιαδήποτε αιτία, αλλά όχι πέραν των δύο (2) µηνών συνολικά κατ' έτος. 
Β. 1. Εορτών και αδείας, χορηγούµενα σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 31 του νόµου 
αυτού.  
2. Με προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται µε πρόταση των Υπουργών Οικονοµίας και 
Οικονοµικών και Υγείας και Πρόνοιας, καθορίζονται τα κίνητρα προσέλκυσης, εγκατάστασης και 
παραµονής του ιατρικού προσωπικού του Συστήµατος σε νοσοκοµεία, κέντρα υγείας και 
κρατικά θεραπευτήρια, που έχουν την έδρα τους σε προβληµατικές περιοχές, καθώς και σε 
άγονες ειδικότητες, όπως οι περιοχές αυτές και άγονες ειδικότητες χαρακτηρίζονται µε τις 
εκάστοτε ισχύουσες κανονιστικές αποφάσεις. Μέχρι την έκδοση του προεδρικού αυτού 
διατάγµατος τα κίνητρα που έχουν θεσπιστεί για την προσέλκυση και παραµονή ιατρικού 
προσωπικού σε προβληµατικές περιοχές ή για την προσέλκυση στο σύστηµα συγκεκριµένης 
ειδικότητας, εξακολουθούν να καταβάλλονται στο ύψος που αυτά έχουν διαµορφωθεί κατά την 
31.12.1997 και µε τις ίδιες προϋποθέσεις και διαδικασία.  
3. Οι διατάξεις του άρθρου 17 του παρόντος νόµου έχουν ανάλογη εφαρµογή και στο 
προσωπικό του Ε.Σ.Υ.  
 

Άρθρο: 45 
Εφηµερίες 

1. Η συµµετοχή των ιατρών του Ε.Σ.Υ., των µελών ∆.Ε.Π. τµηµάτων ιατρικής και όλων των 
ιατρών που µε οποιαδήποτε σχέση προσφέρουν υπηρεσία στα νοσοκοµεία στο πρόγραµµα 
εφηµερίων, είναι υποχρεωτική για όλους τους βαθµούς και βαθµίδες, σύµφωνα µε τις εκάστοτε 
υπηρεσιακές ανάγκες.  

                                                 
24    Σύµφωνα µε το άρθρο 38 παρ.5 του Ν.3986/2011 (ΦΕΚ Α-152) , αναστέλλονται από 1.7.2011 και µέχρι τη 
θέσπιση νέου ενιαίου µισθολογίου: Οι διατάξεις του άρθρου 5, της παραγράφου Α.1.του άρθρου 30, της παραγράφου 
Α.1. του άρθρου 33,της παραγράφου Α.1. του άρθρου 35, της περίπτωσης α΄της παραγράφου 2 του άρθρου 36, της 
περίπτωσης α΄της παραγράφου 2 του άρθρου 37, της περίπτωσης α΄της παραγράφου 3 του άρθρου 38, της 
περίπτωσης α΄της παραγράφου 2 του άρθρου 40, της περίπτωσης α΄της παραγράφου 2 του άρθρου 41, της 
παραγράφου Α.1.του άρθρου 44, της παραγράφου Α.1. του άρθρου 47 της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 2 του 
άρθρου 48, της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 49, της παραγράφου Α.1. του άρθρου 51 του ν. 
3205/2003 (Α’ 297). 
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2. «Τα νοσοκοµεία και τα κέντρα υγείας όλης της χώρας, για την πραγµατοποίηση εφηµεριών, 
κατατάσσονται σε τρεις (3) ζώνες ανάλογα µε την έδρα τους, ως εξής: 
   α. Ζώνη Α' 
   Στη ζώνη αυτή ανήκουν τα νοσοκοµεία του λεκανοπεδίου Αττικής, της Θεσσαλονίκης, της 
Πάτρας, του Ηρακλείου και των Ιωαννίνων, συµπεριλαµβανοµένων και των πανεπιστηµιακών, 
καθώς και τα κέντρα υγείας που ως οργανικές µονάδες υπάγονται σε αυτά. 
   β. Ζώνη Β' 
   Στη ζώνη αυτή ανήκουν τα περιφερειακά και νοµαρχιακά νοσοκοµεία των υπολοίπων νοµών 
ή πόλεων, της Αλεξανδρούπολης και της Λάρισας, καθώς και τα κέντρα υγείας που ως 
οργανικές µονάδες υπάγονται σε αυτά µε την επιφύλαξη αυτών που ανήκουν στη Γ' Ζώνη. 
   γ. Ζώνη Γ' 
   Στη ζώνη αυτή ανήκουν το Γενικό Νοσοκοµείο Φλώρινας και τα Γενικά Νοσοκοµεία - Κέντρα 
Υγείας Λήµνου, Γουµένισσας, Ικαρίας, Καλαβρύτων, Καλύµνου, Καρύστου, Κυθήρων, Κύµης, 
Κω, Λέρου, Μολάων, Σητείας, Φιλιατών, Ιθάκης, Νάξου, τα Κέντρα Υγείας που υπάγονται σε 
αυτά, καθώς και το Εθνικό Κέντρο Άµεσης Βοήθειας (Ε.Κ.Α.Β.) µε τα παραρτήµατά του.». (25) 
3. Το ανώτατο όριο συµµετοχής του προσωπικού που εµπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 43 
του παρόντος νόµου, σε εφηµεριακή απασχόληση κατά νοσοκοµείο, από το σύνολο των 
υπηρετούντων σε αυτό µε οποιαδήποτε σχέση, ορίζεται κατά ζώνη ως εξής: Α' Ζώνη: Μέχρι το 
ένα τρίτο (1/3) των υπηρετούντων ιατρών σε περίπτωση γενικής εφηµερίας και µέχρι το ένα 
πέµπτο (1/5) σε περίπτωση εσωτερικής εφηµερίας, του τελευταίου ποσοστού δυναµένου να 
αυξάνεται. Σε όλως εξαιρετικές περιπτώσεις, µέχρι το ένα τρίτο (1/3), µε αιτιολογηµένη 
απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών και Υγείας και Πρόνοιας. Β' Ζώνη: Μέχρι 
το ένα δεύτερο (1/2) των υπηρετούντων ιατρών, του ποσοστού αυτού δυναµένου να 
αυξάνεται, σε όλως εξαιρετικές περιπτώσεις, µε κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας και 
Οικονοµικών και Υγείας και Πρόνοιας µέχρι τα τρία πέµπτα (3/5). Γ Ζώνη: Μέχρι το σύνολο 
των υπηρετούντων ιατρών.  
4. Η συνολική αµοιβή για κάθε ενεργό εφηµερία, ανάλογα µε τη διάρκεια της, προσδιορίζεται 
µε ωροµίσθιο ως εξής: α. Για εφηµερία ηµέρας καθηµερινής µέχρι την 22η ώρα, το ωροµίσθιο 
επί τις αντίστοιχες ώρες απασχόλησης. β. Για νυκτερινή εφηµερία καθηµερινής, από 22η ώρα 
µέχρι 6η πρωινή, το ωροµίσθιο αυξηµένο κατά δεκαπέντε τοις εκατό (15%) επί τις αντίστοιχες 
ώρες νυκτερινής απασχόλησης. γ. Για εφηµερία ηµέρας Κυριακών και εξαιρέσιµων ηµερών, 
από 6η πρωινή µέχρι 22η, το ωροµίσθιο αυξηµένο κατά είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) επί τις 
αντίστοιχες ώρες απασχόλησης. δ. Για νυκτερινή εφηµερία Κυριακών και εξαιρέσιµων ηµερών, 
από 22η µέχρι 6η πρωινή, το ωροµίσθιο αυξηµένο κατά τριάντα τοις εκατό (30%) επί τις 
αντίστοιχες ώρες απασχόλησης. Τα ανωτέρω προκύπτοντα συνολικά ποσά αµοιβής 
δεκαεξάωρης ή εικοσιτετράωρης ενεργού εφηµερίας, κατά περίπτωση, προσαυξάνονται κατά 
τριάντα ευρώ (30 €) για Επιµελητές Γ, Β' και Α' και κατά εξήντα ευ ρω (60 €) για ∆ιευθυντές. 
Το ωροµίσθιο των εφηµερίων υπολογίζεται µε συντελεστή 0,0059 επί του βασικού µισθού που 
κατέχει ο δικαιούχος. Το ωροµίσθιο και οι προσαυξήσεις των εφηµερίων δύνανται να 
αναπροσαρµόζονται µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών. ε. Στους ιατρούς 
που υπηρετούν µε βαθµό ∆ιευθυντή σε νοσοκοµεία της Α' Ζώνης και στους ∆ιευθυντές των 
πανεπιστηµιακών κλινικών εργαστηρίων και µονάδων ως αποζηµίωση εφηµερίων καταβάλλεται 
µηνιαίο ποσό ίσο µε το πενήντα πέντε τοις εκατό (55%) του εκάστοτε ισχύοντος βασικού 
µισθού του ∆ιευθυντή Ε.Σ.Υ. στρογγυλοποιούµενο στην πλησιέστερη µονάδα ευρώ.  
5. Η συνολική αµοιβή για κάθε εφηµερία ετοιµότητας ορίζεται σε σαράντα εκατοστά (40/100) 
της αντίστοιχης συνολικής αµοιβής ενεργού εφηµερίας, συµπεριλαµβανοµένης και της 
προσαύξησης της.  
6. Οι ιατροί που συµµετέχουν σε ενεργό εφηµερία υποχρεούνται να βρίσκονται εντός του 
νοσοκοµείου και των λοιπών µονάδων σε όλη τη διάρκεια της. Σε περίπτωση απουσίας τους, 
πέραν των πειθαρχικών κυρώσεων, περικόπτεται ολόκληρη η αµοιβή της εφηµερίας. Οι ιατροί 
που συµµετέχουν σε εφηµερία ετοιµότητας υποχρεούνται να προσέρχονται στα νοσοκοµεία και 
στις λοιπές µονάδες όταν και όσες φορές καλούνται για παροχή ιατρικών υπηρεσιών. Σε 
περίπτωση κλήσης και µη προσέλευσης τους, πέρα από τη στέρηση της αµοιβής της εφηµερίας, 
κινείται αρµοδίως και πειθαρχική διαδικασία εναντίον τους. Ο χαρακτήρας και ο τρόπος 
αποζηµίωσης των ιατρών που µετέχουν σε πρόγραµµα εφηµερίας ετοιµότητας δεν 
µεταβάλλονται από τις τυχόν σωρευτικές κλήσεις και τη διάρκεια παραµονής τους στους 

                                                 
25    Η παρ.2 του άρθρου 45 του N.3205/2003 τίθεται ως άνω όπως αντικαταστάθηκε µε  το άρθρο 34 του 
Ν.3896/2010. 
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νοσοκοµειακούς και λοιπούς χώρους. Η κλήση και η προσέλευση ή µη ιατρών στην περίπτωση 
αυτή διαπιστώνεται από τα στοιχεία της κάθε νοσηλευτικής µονάδας και µε ευθύνη του γιατρού 
της ενεργού εφηµερίας.  
7. Οι ιατροί και οδοντίατροι των νοσοκοµείων και των κέντρων υγείας του Ε.Σ.Υ., όπως 
αναφέρονται στο άρθρο 43 του παρόντος, συµµετέχουν σε µικτή εφηµερία, αποτελούµενη από 
ενεργό 6ωρη εφηµερία, µετά το πέρας του τακτικού ωραρίου, που συνεχίζεται µε εφηµερία 
ετοιµότητας µέχρι τη συµπλήρωση του 16ώρου. Η αµοιβή της εφηµερίας αυτής καθορίζεται 
συνολικά σε εβδοµήντα εκατοστά (70/100) της αντίστοιχης συνολικής αµοιβής της 16ωρης 
ενεργού εφηµερίας. Η κατάρτιση του προγράµµατος εφηµερίων γίνεται εντός των ορίων των 
εγκεκριµένων πιστώσεων.  
8. «Εντός του τελευταίου τριµήνου κάθε έτους εκδίδεται κοινή απόφαση των Υπουργών 
Οικονοµικών και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, µε την οποία καθορίζονται τα όρια των 
πιστώσεων του προϋπολογισµού για τις εφηµερίες του Εθνικού Κέντρου Άµεσης Βοήθειας, 
καθώς και κάθε λεπτοµέρεια για τον τρόπο της εφηµερίας και τον έλεγχο τους. Σε περίπτωση 
διενέργειας ελέγχου από αρµόδια προς τούτο όργανα και διαπίστωσης υπέρβασης της κοινής 
απόφασης ή απουσίας των εφηµερευόντων από τα καθήκοντα τους, κινείται πειθαρχική 
διαδικασία κατά παντός υπευθύνου από τον αρµόδιο Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης.» (26) 
9. Το σύνολο των πρόσθετων αµοιβών ή άλλων απολαβών των ιατρών, περιλαµβανοµένων και 
των αποζηµιώσεων από εφηµερίες, δεν µπορεί σε καµιά περίπτωση να υπερβεί κατά µήνα τις 
αποδοχές της οργανικής τους θέσης, χωρίς συνυπολογισµό σε αυτές της οικογενειακής 
παροχής και των επιδοµάτων εορτών και αδείας. Το σύνολο των αποδοχών της οργανικής τους 
θέσης και των πρόσθετων αµοιβών τους κατά µήνα δεν µπορεί να υπερβεί τις µηνιαίες 
αποδοχές που αντιστοιχούν σε Αρεοπαγίτη µε 29 χρόνια υπηρεσίας, χωρίς την οικογενειακή 
παροχή. Τυχόν υπέρβαση του ποσού αυτού περικόπτεται από την αποζηµίωση των εφηµερίων.  
10. Οι διατάξεις του άρθρου αυτού εφαρµόζονται αναλόγως και στις αντίστοιχες κατηγορίες 
ιατρικού προσωπικού των πανεπιστηµιακών νοσοκοµείων (Αιγινήτειο και Αρεταίειο). Η 
απόφαση για την έγκριση εφηµερίων στα δύο αυτά πανεπιστηµιακά νοσοκοµεία εκδίδεται από 
τους Υπουργούς Οικονοµίας και Οικονοµικών, Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων και Υγείας 
και Πρόνοιας, ύστερα από πρόταση της Εφορείας του οικείου νοσοκοµείου. 
11. "Α.i. Οι ειδικευόµενοι ιατροί σε όλες τις ζώνες λαµβάνουν µηνιαίως αποζηµίωση που 
αντιστοιχεί σε 7 ενεργές εφηµερίες κάθε µήνα (5 Καθηµερινές, 1 Σάββατο, 1 Κυριακή - 
Εξαιρέσιµη ηµέρα). 
   ii. Στη Γ' ζώνη οι Συντονιστές ∆ιευθυντές και οι ∆ιευθυντές λαµβάνουν µηνιαίως αποζηµίωση 
που αντιστοιχεί σε 7 εφηµερίες, εκ των οποίων 5 ενεργές εφηµερίες (3 Καθηµερινές, 1 
Σάββατο, 1 Κυριακή - Εξαιρέσιµη ηµέρα) και 2 εφηµερίες ετοιµότητας καθηµερινής. Οι 
υπόλοιποι ειδικευµένοι ιατροί λαµβάνουν µηνιαίως αποζηµίωση που αντιστοιχεί σε 11 
εφηµερίες, εκ των οποίων 7 ενεργές εφηµερίες (5 Καθηµερινές, 1 Σάββατο, 1 Κυριακή -
Εξαιρέσιµη ηµέρα) και 4 εφηµερίες ετοιµότητας καθηµερινής. 
   iii. Στη Β' ζώνη οι ειδικευµένοι ιατροί λαµβάνουν µηνιαίως αποζηµίωση που αντιστοιχεί σε 7 
εφηµερίες, από τις οποίες οι Συντονιστές ∆ιευθυντές και ∆ιευθυντές λαµβάνουν 4 ενεργές (2 
Καθηµερινές, 1 Σάββατο, 1 Κυριακή - Εξαιρέσιµη ηµέρα) και 3 ετοιµότητας καθηµερινές και οι 
υπόλοιποι ειδικευµένοι 7 εφηµερίες, εκ των οποίων 5 ενεργές (3 Καθηµερινές, 1 Σάββατο, 1 
Κυριακή -Εξαιρέσιµη ηµέρα) και 2 ετοιµότητας καθηµερινές. 
   iν. Στην Α' ζώνη οι ειδικευµένοι ιατροί λαµβάνουν µηνιαίως αποζηµίωση που αντιστοιχεί σε 6 
εφηµερίες, από τις οποίες οι ∆ιευθυντές λαµβάνουν 3 ενεργές (1 Καθηµερινή, 1 Σάββατο, 1 
Κυριακή - Εξαιρέσιµη ηµέρα) και 3 ετοιµότητας καθηµερινές και οι υπόλοιποι ειδικευµένοι 6 
εφηµερίες, εκ των οποίων 4 ενεργές (2 Καθηµερινές, 1 Σάββατο, 1 Κυριακή - Εξαιρέσιµη 
ηµέρα) και 2 ετοιµότητας καθηµερινές. Για τους Συντονιστές ∆ιευθυντές της Α' ζώνης ισχύει το 
άρθρο 6 του ν. 3754/2009. 
   ν. Οι ιατροί υπόχρεοι υπηρεσίας υπαίθρου σε όλες τις ζώνες λαµβάνουν µηνιαίως 
αποζηµίωση που αντιστοιχεί σε 7 ενεργές εφηµερίες (5 Καθηµερινές, 1 Σάββατο, 1 Κυριακή - 
Εξαιρέσιµη ηµέρα). 
   Β. Η καταβολή της αποζηµίωσης για τις εφηµερίες, που πραγµατοποιήθηκαν µηνιαίως, 
γίνεται µε ξεχωριστή µισθοδοτική κατάσταση στο τελευταίο δεκαήµερο του επόµενου µήνα, 
µετά από σχετική βεβαίωση για την πραγµατοποίηση τους από τον ∆ιοικητή του Νοσοκοµείου, 

                                                 
26    Η παρ.8 του άρθρου 45 του N.3205/2003 τίθεται ως άνω όπως αντικαταστάθηκε µε  το άρθρο 4 παρ.2 του 
Ν.3868/2010. 
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η οποία εκδίδεται υποχρεωτικά µέσα στο πρώτο δεκαήµερο του επόµενου µήνα. Αν δεν 
πραγµατοποιηθεί το σύνολο των παραπάνω εφηµέριων λόγω αδείας, απουσίας ή άλλου λόγου 
του ιατρού το ποσό µειώνεται αναλόγως. 
   Γ. Με απόφαση του ∆ιοικητή της οικείας Υγειονοµικής Περιφέρειας, που εκδίδεται µε 
εισήγηση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του νοσοκοµείου, ύστερα από γνώµη του Επιστηµονικού 
Συµβουλίου του, µπορεί να εγκρίνονται πρόσθετες εφηµερίες, µε σκοπό την κάλυψη αναγκών 
του νοσοκοµείου. Η αποζηµίωση των ιατρών για τις επιπλέον εφηµερίες καταβάλλονται από 
διαθέσιµα κονδύλια του νοσοκοµείου και από διαθέσιµους πόρους των Υγειονοµικών 
Περιφερειών. 
   ∆. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και του Υπουργού 
Οικονοµικών καθορίζεται η διαδικασία καταβολής της αποζηµίωσης και κάθε άλλο σχετικό θέµα 
που αφορά την έγκριση και τη χορήγηση των επιπλέον εφηµέριων από τα νοσοκοµεία." (27) 
 
 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ∆'  
∆ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ 

 
Άρθρο: 46 

Βασικός µισθός 
1. Ο µηνιαίος βασικός µισθός όλων των βαθµών της ιεραρχίας των υπαλλήλων του 
διπλωµατικού κλάδου του Υπουργείου Εξωτερικών, του επιστηµονικού προσωπικού της Ειδικής 
Νοµικής Υπηρεσίας, της Ειδικής Νοµικής Υπηρεσίας Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, καθώς και των 
υπαλλήλων του κλάδου Εµπειρογνωµόνων του ίδιου Υπουργείου, καθορίζεται µε βάση το 
βασικό µισθό του Ακολούθου Πρεσβείας, ο οποίος πολλαπλασιάζεται µε τους παρακάτω 
συντελεστές και στρογγυλοποιείται στην πλησιέστερη µονάδα ευρώ: α. Πρέσβης 2,00 β. 
Πληρεξούσιος Υπουργός Α' Τάξεως, Ειδικός Νοµικός Σύµβουλος και Εµπειρογνώµονας 
Πρεσβευτής - Σύµβουλος Α' Τάξεως 1,85 γ. Πληρεξούσιος Υπουργός Β' Τάξεως, Νοµικός 
Σύµβουλος και Εµπειρογνώµονας Πρεσβευτής Σύµβουλος Β' Τάξεως 1,70 δ. Σύµβουλος 
Πρεσβείας Α' Τάξεως, Αναπληρωτής Νοµικός Σύµβουλος και Εµπειρογνώµονας Α' Τάξεως 1,55 
ε. Σύµβουλος Πρεσβείας Β' Τάξεως και Εµπειρογνώµονας Β' Τάξεως 1,40 στ. Γραµµατέας 
Πρεσβείας Α' Τάξεως και Εισηγητής της Ειδικής Νοµικής Υπηρεσίας 1,30 ζ. Γραµµατέας 
Πρεσβείας Β' Τάξεως 1,20 η. Γραµµατέας Πρεσβείας Γ Τάξεως 1,10 θ. Ακόλουθος Πρεσβείας 
1,00 2. Για τη διαµόρφωση των νέων βασικών µισθών της προηγούµενης παραγράφου ο 
µηνιαίος βασικός µισθός του Ακολούθου Πρεσβείας ορίζεται σε οκτακόσια εβδοµήντα οκτώ 
ευρώ (878 €).  
 

Άρθρο: 47 
Επιδόµατα, παροχές και αποζηµιώσεις 

Α. Πέρα από το βασικό µισθό του προηγούµενου άρθρου παρέχονται και τα εξής επιδόµατα, 
παροχές και αποζηµιώσεις, κατά µήνα:  
1. Χρόνου υπηρεσίας, µε ανάλογη εφαρµογή των διατάξεων της παραγράφου Α.1. του άρθρου 
30 του παρόντος νόµου. Ως υπηρεσία για τη χορήγηση του επιδόµατος αυτού λαµβάνεται 
υπόψη εκείνη που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 15 του παρόντος νόµου. (28) 
2. Μεταπτυχιακών σπουδών, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου Α.1. του άρθρου 8του 
παρόντος νόµου.  
3. Κίνητρο απόδοσης οριζόµενο σε διακόσια οκτώ ευρώ (208 €). Κριτήρια για τη χορήγηση του 
ανωτέρω κινήτρου είναι η ποιοτική και ποσοτική απόδοση του υπαλλήλου, η µη αξιολόγηση 
του µε δυσµενή βαθµό, καθώς και ο βαθµός του ενδιαφέροντος του για την ταχύτερη και 
αποτελεσµατικότερη εξυπηρέτηση των πολιτών. Σε περίπτωση που δεν πληρούνται οι τεθείσες 

                                                 
27    Η παρ.11 του άρθρου 45 του N.3205/2003 προστέθηκε ως άνω µε το άρθρο 4 του Ν.3868/2010. 
28    Σύµφωνα µε το άρθρο 38 παρ.5 του Ν.3986/2011 (ΦΕΚ Α-152) , αναστέλλονται από 1.7.2011 και µέχρι τη 
θέσπιση νέου ενιαίου µισθολογίου: Οι διατάξεις του άρθρου 5, της παραγράφου Α.1.του άρθρου 30, της παραγράφου 
Α.1. του άρθρου 33,της παραγράφου Α.1. του άρθρου 35, της περίπτωσης α΄της παραγράφου 2 του άρθρου 36, της 
περίπτωσης α΄της παραγράφου 2 του άρθρου 37, της περίπτωσης α΄της παραγράφου 3 του άρθρου 38, της 
περίπτωσης α΄της παραγράφου 2 του άρθρου 40, της περίπτωσης α΄της παραγράφου 2 του άρθρου 41, της 
παραγράφου Α.1.του άρθρου 44, της παραγράφου Α.1. του άρθρου 47 της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 2 του 
άρθρου 48, της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 49, της παραγράφου Α.1. του άρθρου 51 του ν. 
3205/2003 (Α’ 297). 
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προϋποθέσεις, γίνεται κατ' αρχήν περιορισµός του κινήτρου στο ήµισυ επί δίµηνο και, εφόσον 
οι λόγοι περικοπής του κινήτρου εξακολουθούν να υφίστανται και µετά την παρέλευση 
διµήνου, διακόπτεται η καταβολή του επί ένα δίµηνο. Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις 
αποφαίνεται το οικείο Υπηρεσιακό Συµβούλιο µε αιτιολογηµένη απόφαση. Το κίνητρο απόδοσης 
περικόπτεται σε κάθε περίπτωση θέσεως του υπαλλήλου σε αργία ή διαθεσιµότητα, καθώς και 
σε περίπτωση απουσίας του λόγω αναρρωτικής άδειας, µε εξαίρεση τη χορηγούµενη από 
νοσοκοµεία, καθώς και την άδεια κύησης και λοχείας και παύει καταβαλλόµενο µε τη λύση της 
υπαλληλικής σχέσης. Για την περικοπή του επιδόµατος ο µήνας λογίζεται ότι έχει είκοσι δύο 
(22) ηµέρες. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών και του Υπουργού Οικονοµίας και 
Οικονοµικών καθορίζονται και ειδικότερα κριτήρια αξιολόγησης και απόδοσης για την καταβολή 
του ανωτέρω κινήτρου, ανάλογα µε τη φύση των αντιµετωπιζόµενων από την υπηρεσία 
αντικειµένων.  
4. Οικογενειακή παροχή, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 11 του νόµου αυτού.  
5. Ξενίας - παράστασης και ξένων γλωσσών, οριζόµενο ως εξής: α. Για το βαθµό του 
Ακολούθου Πρεσβείας διακόσια ογδόντα πέντε ευρώ (285 €). β. Για το βαθµό του Γραµµατέα 
Πρεσβείας Γ µέχρι και για το βαθµό του Γραµµατέα Πρεσβείας Α', καθώς και για το βαθµό του 
Εισηγητή της Ειδικής Νοµικής Υπηρεσίας τριακόσια δεκαοκτώ ευρώ (318 €). γ. Για το βαθµό 
Συµβούλου Πρεσβείας Β' και Εµπειρογνώµονα Β' τριακόσια σαράντα ευρώ (340 €). δ. Για το 
βαθµό Συµβούλου Πρεσβείας Α', του Αναπληρωτή Νοµικού Συµβούλου και του 
Εµπειρογνώµονα Α' τετρακόσια είκοσι οκτώ ευρώ (428 €). ε. Για το βαθµό του Πληρεξούσιου 
Υπουργού Β', του Νοµικού Συµβούλου, του Εµπειρογνώµονα Πρεσβευτή-Συµβούλου Β' και για 
όλους τους ανώτερους βαθµούς τετρακόσια πενήντα ένα ευρώ (451 €). 6. Πάγια αποζηµίωση, 
λόγω των ειδικών συνθηκών προσφοράς διπλωµατικών ή επιστηµονικών υπηρεσιών και της 
απασχόλησης τους πέραν του κανονικού ωραρίου εργασίας, οριζόµενη κατά βαθµό ως εξής: α. 
Ακόλουθος Πρεσβείας εκατόν σαράντα επτά ευρώ (147 €). β. Γραµµατέας Πρεσβείας Γ Τάξεως 
εκατόν σαράντα επτά ευρώ (147 €). γ. Γραµµατέας Πρεσβείας Β' Τάξεως διακόσια πέντε ευρώ 
(205 €). δ. Γραµµατέας Πρεσβείας Α' Τάξεως και Εισηγητής της Ειδικής Νοµικής Υπηρεσίας 
διακόσια εξήντα τέσσερα ευρώ (264 €). ε. Σύµβουλος Πρεσβείας Β' Τάξεως και 
Εµπειρογνώµονας Β' Τάξεως τριακόσια πενήντα δύο ευρώ (352 €). στ. Σύµβουλος Πρεσβείας Α' 
Τάξεως, Αναπληρωτής Νοµικός Σύµβουλος και Εµπειρογνώµονας Α' Τάξεως τετρακόσια 
σαράντα ευρώ (440 €). ζ. Πληρεξούσιος Υπουργός Β' Τάξεως, Νοµικός Σύµβουλος και 
Εµπειρογνώµονας Πρεσβευτής - Σύµβουλος Β' Τάξεως πεντακόσια πενήντα οκτώ ευρώ (558 €). 
η. Πληρεξούσιος Υπουργός Α' Τάξεως, Ειδικός Νοµικός Σύµβουλος και Εµπειρογνώµονας 
Πρεσβευτής Σύµβουλος Α' Τάξεως εξακόσια εβδοµήντα πέντε ευρώ (675 €). θ. Πρέσβης 
επτακόσια τριάντα τέσσερα ευρώ (734 €). Β. Εορτών και αδείας, χορηγούµενα σύµφωνα µε τις 
διατάξεις του άρθρου 31 του παρόντος νόµου.  
Γ. Πέρα από τα επιδόµατα, παροχές και αποζηµιώσεις, που προβλέπονται από τις διατάξεις του 
άρθρου αυτού, όλες οι άλλες παροχές, επιδόµατα και αποζηµιώσεις που έχουν χορηγηθεί στους 
υπαλλήλους των κλάδων αυτών του Υπουργείου Εξωτερικών και άλλες γενικές ή ειδικές 
διατάξεις ή µε δικαστικές ή υπουργικές αποφάσεις, καταργούνται.  
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'  
ΑΡΧΙΕΡΕΙΣ 

 
Άρθρο: 48 

Βασικός µισθός - Επιδόµατα 
1. Ο µηνιαίος βασικός µισθός των Αρχιερέων της Εκκλησίας της Ελλάδος καθορίζεται µε βάση 
το βασικό µισθό του Τιτουλάριου Επισκόπου και Βοηθού Επισκόπου, ο οποίος πολλαπλασιάζεται 
µε τους παρακάτω συντελεστές και στρογγυλοποιείται στην πλησιέστερη µονάδα ευρώ. α. 
Αρχιεπίσκοπος 1,40 β. Μητροπολίτης και Τιτουλάριος Μητροπολίτης 1,20 γ. Τιτουλάριος 
Επίσκοπος και Βοηθός Επίσκοπος 1,00 Για τη διαµόρφωση των βασικών µισθών, ο µηνιαίος 
βασικός µισθός του Τιτουλάριου Επισκόπου και Βοηθού Επισκόπου ορίζεται σε χίλια τριάντα 
επτά ευρώ (1.037 €).  
2. Πέρα από το βασικό µισθό της προηγούµενης παραγράφου παρέχονται και τα εξής 
επιδόµατα και παροχές κατά µήνα: (29)α. Χρόνου υπηρεσίας µε ανάλογη εφαρµογή των 

                                                 
29    Σύµφωνα µε το άρθρο 38 παρ.5 του Ν.3986/2011 (ΦΕΚ Α-152) , αναστέλλονται από 1.7.2011 και µέχρι τη 
θέσπιση νέου ενιαίου µισθολογίου: Οι διατάξεις του άρθρου 5, της παραγράφου Α.1.του άρθρου 30, της παραγράφου 
Α.1. του άρθρου 33,της παραγράφου Α.1. του άρθρου 35, της περίπτωσης α΄της παραγράφου 2 του άρθρου 36, της 
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διατάξεων της παραγράφου Α. 1. του άρθρου 30 του παρόντος νόµου. Ως υπηρεσία για τη 
χορήγηση του επιδόµατος αυτού λαµβάνεται υπόψη εκείνη που προβλέπεται από τις διατάξεις 
του άρθρου 15 του παρόντος νόµου. β. Μεταπτυχιακών σπουδών, σύµφωνα µε τις διατάξεις 
της παραγράφου Α. 1. του άρθρου 8 του παρόντος νόµου. γ. Αποκλειστικού ειδικού 
λειτουργήµατος οριζόµενο σε διακόσια εβδοµήντα τέσσερα ευρώ (274 €). δ. Αποζηµίωση 
εξόδων παράστασης οριζόµενη ως εξής: Αρχιεπίσκοπος, εκατόν σαράντα επτά ευρώ (147€). Εν 
ενεργεία Μητροπολίτης, εβδοµήντα τέσσερα ευρώ (74€).  
3. Εορτών και αδείας, χορηγούµενα σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 31 του παρόντος 
νόµου.  
4. Το ∆ηµόσιο υποχρεούται στην καταβολή των εξόδων κηδείας των αποθνησκόντων 
Αρχιερέων στις οικείες ιερές Μητροπόλεις, οι οποίες αναλαµβάνουν και τα έξοδα αυτά. Τα 
έξοδα κηδείας των Αρχιερέων ορίζονται στο ίδιο ποσό που καταβάλλεται για τους 
αποθνήσκοντες εφηµέριους.  
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ  
ΜΟΥΣΙΚΟΙ 

 
Άρθρο: 49 

1. Ο µηνιαίος βασικός µισθός των µελών του µόνιµου καλλιτεχνικού προσωπικού της Κρατικής 
Ορχήστρας Αθηνών (Κ.Ο.Α.), της Κρατικής Ορχήστρας Θεσσαλονίκης (Κ.Ο.Θ.) και της 
Ορχήστρας της Λυρικής Σκηνής (Ο.Λ.Σ.) καθορίζεται µε βάση το βασικό µισθό της κατηγορίας 
του Μουσικού, ο οποίος πολλαπλασιάζεται µε τους παρακάτω συντελεστές και 
στρογγυλοποιείται στην πλησιέστερη µονάδα ευρώ: Αρχιµουσικός - Εξάρχων 1,63 Κορυφαίος 
Α' 1,55 Κορυφαίος Β' 1,38 Μουσικός 1,00  
2. Για τη διαµόρφωση των ανωτέρω βασικών µισθών της προηγούµενης παραγράφου ο 
µηνιαίος βασικός µισθός του µουσικού ορίζεται σε οκτακόσια τριάντα πέντε ευρώ (835 €).  
3. Πέρα από το βασικό µισθό της προηγούµενης παραγράφου παρέχονται και τα εξής 
επιδόµατα κατά µήνα: (30)α. Χρόνου υπηρεσίας µε ανάλογη εφαρµογή των διατάξεων της 
παραγράφου Α.1. του άρθρου 30 του παρόντος νόµου. Για τον υπολογισµό του επιδόµατος 
αυτού λαµβάνεται υπόψη το σύνολο της υπηρεσίας του µουσικού µε την επαγγελµατική του 
ιδιότητα στις κρατικές ορχήστρες, στις ορχήστρες της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, της Ελληνικής 
Ραδιοφωνίας, των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, καθώς και οποιαδήποτε άλλη 
προϋπηρεσία αναγνωρίζεται από το ∆ηµόσιο. Αποκλείεται η προσµέτρηση υπηρεσίας η οποία 
έχει προσφερθεί µε παράλληλη απασχόληση στους ανωτέρω φορείς. β. Μεταπτυχιακών 
σπουδών, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου Α.1. του άρθρου 8 του παρόντος νόµου. 
γ. Ειδικό µουσικό επίδοµα, οριζόµενο σε εξακόσια σαράντα επτά ευρώ (647 €). δ. Ειδικό 
επίδοµα για τη διευκόλυνση αγοράς, συντήρησης και επισκευής οργάνων, οριζόµενο σε 
τριακόσια σαράντα πέντε ευρώ (345 €). ε. Οικογενειακή παροχή, σύµφωνα µε το άρθρο 11 του 
παρόντος νόµου.  
4. Εορτών και αδείας, χορηγούµενα σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 31 του παρόντος 
νόµου.  
 
 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ 
ΜΟΝΙΜΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΤΩΝ ΕΝΟΠΛΩΝ ∆ΥΝΑΜΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ 

ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ, ΤΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ 

                                                                                                                                                                
περίπτωσης α΄της παραγράφου 2 του άρθρου 37, της περίπτωσης α΄της παραγράφου 3 του άρθρου 38, της 
περίπτωσης α΄της παραγράφου 2 του άρθρου 40, της περίπτωσης α΄της παραγράφου 2 του άρθρου 41, της 
παραγράφου Α.1.του άρθρου 44, της παραγράφου Α.1. του άρθρου 47 της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 2 του 
άρθρου 48, της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 49, της παραγράφου Α.1. του άρθρου 51 του ν. 
3205/2003 (Α’ 297). 
30    Σύµφωνα µε το άρθρο 38 παρ.5 του Ν.3986/2011 (ΦΕΚ Α-152) , αναστέλλονται από 1.7.2011 και µέχρι τη 
θέσπιση νέου ενιαίου µισθολογίου: Οι διατάξεις του άρθρου 5, της παραγράφου Α.1.του άρθρου 30, της παραγράφου 
Α.1. του άρθρου 33,της παραγράφου Α.1. του άρθρου 35, της περίπτωσης α΄της παραγράφου 2 του άρθρου 36, της 
περίπτωσης α΄της παραγράφου 2 του άρθρου 37, της περίπτωσης α΄της παραγράφου 3 του άρθρου 38, της 
περίπτωσης α΄της παραγράφου 2 του άρθρου 40, της περίπτωσης α΄της παραγράφου 2 του άρθρου 41, της 
παραγράφου Α.1.του άρθρου 44, της παραγράφου Α.1. του άρθρου 47 της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 2 του 
άρθρου 48, της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 49, της παραγράφου Α.1. του άρθρου 51 του ν. 
3205/2003 (Α’ 297). 
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Άρθρο: 50 

Βασικός µισθός 
1. Ο µηνιαίος βασικός µισθός όλων των βαθµών της κλίµακας της ιεραρχίας των µόνιµων 
στελεχών των Ενόπλων ∆υνάµεων, της Ελληνικής Αστυνοµίας, του Πυροσβεστικού και του 
Λιµενικού Σώµατος καθορίζεται µε βάση το βασικό µισθό του βαθµού του Ανθυπολοχαγού και 
αντιστοίχων, ο οποίος πολλαπλασιάζεται µε τους παρακάτω συντελεστές και στρογγυλοποιείται 
στην πλησιέστερη µονάδα ευρώ.  
2. Οι συντελεστές προσδιορισµού των βασικών µισθών της παραγράφου 1 είναι οι εξής: 
Αρχηγός Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άµυνας (Α/Γ.Ε.ΕΘ.Α.) 2,50 Αρχηγός Γενικού Επιτελείου 
Στρατού, Ναυτικού, Αεροπορίας (Α/Γ.Ε.Σ., Γ.Ε.Ν., Γ.Ε.Α.), Ελληνικής Αστυνοµίας, 
Πυροσβεστικού και Λιµενικού Σώµατος 2,30 Γενικός Επιθεωρητής Στρατού, ∆ιοικητής 1ης 
Στρατιάς, Αρχηγός Στόλου και Αρχηγός Τακτικής Αεροπορίας 2,10 Αντιστράτηγος και 
αντίστοιχοι 1,95 Υποστράτηγος και αντίστοιχοι 1,83 Ταξίαρχος και αντίστοιχοι 1,68 
Συνταγµατάρχης και αντίστοιχοι 1,44 Αντισυνταγµατάρχης και αντίστοιχοι 1,28 Ταγµατάρχης 
και αντίστοιχοι 1,19 Λοχαγός και αντίστοιχοι 1,13 Υπολοχαγός και αντίστοιχοι 1,08 
Ανθυπολοχαγός και αντίστοιχοι 1,00 Ανθυπασπιστής και αντίστοιχοι 0,96 Αρχιλοχίας και 
αντίστοιχοι 0,93 Επιλοχίας και αντίστοιχοι 0,89 Λοχίας και αντίστοιχοι 0,76 ∆εκανέας και 
αντίστοιχοι 0,57 Μόνιµος Στρατιώτης και Αστυφύλακας που δεν έχει εκπληρώσει τις 
στρατιωτικές του υποχρεώσεις 0,32  
 
3. Για τη διαµόρφωση των βασικών µισθών ο µηνιαίος βασικός µισθός του Ανθυπολοχαγού και 
αντιστοίχων ορίζεται σε επτακόσια είκοσι ευρώ (720 €).  
 
 

Άρθρο: 51 
Επιδόµατα 

 
Α. Πέρα από το µηνιαίο βασικό µισθό του προηγούµενου άρθρου παρέχονται και τα εξής 
επιδόµατα κατά µήνα:  
 
1. Χρόνου υπηρεσίας, µε ανάλογη εφαρµογή των διατάξεων της παραγράφου Α.1. του 
άρθρου 30 του παρόντος νόµου.  
Ως υπηρεσία για τη χορήγηση του επιδόµατος αυτού υπολογίζεται η αναφερόµενη στις 
διατάξεις του άρθρου 15 του παρόντος νόµου, καθώς και η προβλεπόµενη από ειδικές διατάξεις 
που ισχύουν για τα µόνιµα στελέχη των Ενόπλων ∆υνάµεων και τα αντίστοιχα της Ελληνικής 
Αστυνοµίας του Πυροσβεστικού και Λιµενικού Σώµατος µε τις σχετικές προϋποθέσεις που 
αναφέρονται στις διατάξεις αυτές. (31) 
 
2. Οικογενειακή παροχή, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 11 του νόµου αυτού.  
 
3. Εξοµάλυνσης µισθολογικών διαφορών, ποσού εκατόν τριάντα οκτώ ευρώ (138 €) για 
όλους τους στρατιωτικούς εν γένει.  
Για τους έγγαµους χωρίς τέκνα, που αναγνωρίζονται ως προστατευόµενα µέλη της οικογένειας 
για τον προσδιορισµό του φόρου εισοδήµατος, το ανωτέρω ποσό ορίζεται σε διακόσια εννιά 
ευρώ (209 €).  
Για έγγαµους ή διαζευγµένους ή σε διάσταση ή σε χηρεία ή άγαµους οι οποίοι έχουν τέκνα, που 
αναγνωρίζονται ως προστατευόµενα µέλη της οικογένειας για τον προσδιορισµό του φόρου 
εισοδήµατος, το ποσό του επιδόµατος αυτού ορίζεται σε διακόσια εβδοµήντα εννιά ευρώ(279 
€).  

                                                 
31    Σύµφωνα µε το άρθρο 38 παρ.5 του Ν.3986/2011 (ΦΕΚ Α-152) , αναστέλλονται από 1.7.2011 και µέχρι τη 
θέσπιση νέου ενιαίου µισθολογίου: Οι διατάξεις του άρθρου 5, της παραγράφου Α.1.του άρθρου 30, της παραγράφου 
Α.1. του άρθρου 33,της παραγράφου Α.1. του άρθρου 35, της περίπτωσης α΄της παραγράφου 2 του άρθρου 36, της 
περίπτωσης α΄της παραγράφου 2 του άρθρου 37, της περίπτωσης α΄της παραγράφου 3 του άρθρου 38, της 
περίπτωσης α΄της παραγράφου 2 του άρθρου 40, της περίπτωσης α΄της παραγράφου 2 του άρθρου 41, της 
παραγράφου Α.1.του άρθρου 44, της παραγράφου Α.1. του άρθρου 47 της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 2 του 
άρθρου 48, της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 49, της παραγράφου Α.1. του άρθρου 51 του ν. 
3205/2003 (Α’ 297). 
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Σε περίπτωση συζύγων που αµείβονται και οι δύο µε τις διατάξεις του παρόντος, τα 
προστατευόµενα µέλη οικογένειας (τέκνα) λαµβάνονται υπόψη µόνο για τον έναν εξ αυτών.  
Στη βάση υπολογισµού των µηνιαίων αποδοχών των µαθητών των παραγωγικών σχολών των 
Ενόπλων ∆υνάµεων, καθώς και των Εφέδρων και των ∆οκίµων Εφέδρων Αξιωµατικών των 
Ενόπλων ∆υνάµεων, το επίδοµα εξοµάλυνσης ορίζεται σε εκατόν τριάντα οκτώ ευρω (138 €).  
 
4. Ειδικής απασχόλησης για την Εθνική Άµυνα, ∆ηµόσια Τάξη και Ασφάλεια:  
α. Για τα στελέχη των Ενόπλων ∆υνάµεων ορίζεται, κατά περίπτωση, ως εξής:  
ι. Για ανώτατους αξιωµατικούς σε τετρακόσια εξήντα τέσσερα ευρώ (464 €) και για λοιπούς 
αξιωµατικούς και ανθυπασπιστές σε διακόσια εξήντα τρία ευρώ (263 €).  
ιι. Για υπαξιωµατικούς και µόνιµους στρατιώτες σε διακόσια ένα ευρώ (201 €).  
β. Για το αστυνοµικό προσωπικό της Ελληνικής Αστυνοµίας, καθώς και για το προσωπικό του 
Πυροσβεστικού και Λιµενικού Σώµατος που ορίζεται κατά περίπτωση ως εξής:  
ι. Για ανώτατους αξιωµατικούς σε τετρακόσια είκοσι επτά ευρώ (427 €) και για λοιπούς 
αξιωµατικούς και ανθυπαστυνόµους ή αντίστοιχους σε διακόσια σαράντα ένα ευ ρω (241€).  
ιι. Για υπαξιωµατικούς και αστυφύλακες ή αντίστοιχους σε εκατόν εβδοµήντα εννέα ευρώ (179 
€).  
Από τη χορήγηση του ανωτέρω επιδόµατος εξαιρούνται οι τελούντες σε κατάσταση πολεµικής ή 
µόνιµης διαθεσιµότητας και οι έφεδροι και δόκιµοι έφεδροι αξιωµατικοί και οπλίτες θητείας και 
βραχείας ανακατάταξης (µέχρι τριών ετών).  
 
5. Θέσης υψηλής ή αυξηµένης ευθύνης, οριζόµενο κατά βαθµό ως εξής:  
α. Για τον Αρχηγό Γ.Ε.ΕΘ.Α. σε οκτακόσια ογδόντα ένα ευ ρω (881 €).  
β. Για τους Αρχηγούς Γ.Ε.Σ., Γ.Ε.Ν., ΓΕΑ, το Γενικό Επιθεωρητή Στρατού, το ∆ιοικητή της 1ης 
Στρατιάς, τον Αρχηγό Στόλου και τον Αρχηγό Τακτικής Αεροπορίας, καθώς και για τους 
Αρχηγούς της Ελληνικής Αστυνοµίας, του Πυροσβεστικού και Λιµενικού Σώµατος σε 
πεντακόσια ογδόντα επτά ευρώ (587 €).  
γ. Για τον Αντιστράτηγο ή αντίστοιχο σε τετρακόσια σαράντα ένα ευρώ (441 €).  
δ. Για τον Υποστράτηγο ή αντίστοιχο σε τριακόσια είκοσι τρία ευρώ (323 €).  
ε. Για τον Ταξίαρχο ή αντίστοιχο, σε διακόσια πέντε ευρώ (205 €).  
στ. Για το Συνταγµατάρχη ή αντίστοιχο, µε εξαίρεση τους προαγόµενους µισθολογικά στο 
βαθµό, σε εκατόν σαράντα επτά ευρώ (147 €).  
ζ. Για τον Αντισυνταγµατάρχη και Ταγµατάρχη ή αντίστοιχους, µε εξαίρεση τους µισθολογικά 
προαγόµενους στους βαθµούς αυτούς, σε πενήντα εννιά ευρώ (59 €).  
η. Για τους κατώτερους Αξιωµατικούς (Λοχαγούς, Υπολοχαγούς και Ανθυπολοχαγούς ή 
αντίστοιχους) µε εξαίρεση τους µισθολογικά προαγόµενους στους βαθµούς αυτούς, σε σαράντα 
τέσσερα ευρώ (44 €). θ. Για Ανθυπασπιστές, Υπαξιωµατικούς και Μόνιµους Στρατιώτες, σε 
τριάντα έξι ευρώ (36 €).  
 
6. Έξοδα παράστασης τα οποία ορίζονται ως εξής:  
α. Για τον Αρχηγό Γ.Ε.ΕΘ.Α. σε πεντακόσια τριάντα πέντε ευ ρω (535 €).  
β. Για τους Αρχηγούς Γ.Ε.Σ., Γ.Ε.Ν., Γ.Ε.Α. και τον αρχηγό της ΕΛ.ΑΣ., του Λ.Σ. και Π.Σ. σε 
τριακόσια είκοσι έξι ευρώ (326 €).  
γ. Για το Γενικό Επιθεωρητή Στρατού, το ∆ιοικητή της Πρώτης Στρατιάς, τον Αρχηγό του 
Στόλου και τον Αρχηγό της Τακτικής Αεροπορίας σε διακόσια δεκαεπτά ευρώ (217 €).  
 
7. Ευθύνης ∆ιοίκησης - ∆ιεύθυνσης ορίζεται ως εξής:  
α. Για τους Ανώτατους Αξιωµατικούς, µε εξαίρεση τους προαγόµενους µισθολογικά, σε εκατόν 
σαράντα επτά ευρώ (147 €). 
β. Για το Συνταγµατάρχη ή αντίστοιχο, µε εξαίρεση τους προαγόµενους µισθολογικά στο 
βαθµό, σε εκατόν δεκαοκτώ ευρώ (118 €).  
γ. Για τον Αντισυνταγµατάρχη και Ταγµατάρχη ή αντίστοιχους, µε εξαίρεση τους προαγόµενους 
µισθολογικά στους βαθµούς αυτούς, σε ογδόντα οκτώ ευρώ (88 €).  
δ. Για κατώτερους Αξιωµατικούς (Λοχαγούς, Υπολοχαγούς και Ανθυπολοχαγούς ή 
αντίστοιχους) µε εξαίρεση τους µισθολογικά προαγόµενους στους βαθµούς αυτούς, σε πενήντα 
εννιά ευρώ (59 €).  
ε. Για Ανθυπασπιστές, Υπαξιωµατικούς και Μόνιµους Στρατιώτες σε τριάντα ευρώ (30 €).  
 
8. Αυξηµένης Επιχειρησιακής Ετοιµότητας Μονάδων:  
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α. Για τους Αξιωµατικούς και Υπαξιωµατικούς των Ενόπλων ∆υνάµεων ορίζεται σε πενήντα 
εννιά ευρώ (59 €). 
β. Για το στρατιωτικό προσωπικό της ΕΛ.ΑΣ. του Π.Σ. και του Λ.Σ. το επίδοµα αυτό 
προσδιορίζεται σε ώρες νυκτερινής απασχόλησης.  
Οι όροι και οι προϋποθέσεις καταβολής των επιδοµάτων των ανωτέρω παραγράφων Α.7. και 8, 
καθώς και ο αριθµός των δικαιούχων αυτών καθορίζονται µε κοινή απόφαση του Υπουργού 
Οικονοµίας και Οικονοµικών και του καθ' ύλην αρµόδιου Υπουργού. Μέχρι την έκδοση της 
ανωτέρω απόφασης εξακολουθούν να χορηγούνται τα ποσά που καταβάλλονταν την 
31.12.2003.  
 
9. Πληροφορικής για το στρατιωτικό προσωπικό της Ελληνικής Αστυνοµίας, του 
Πυροσβεστικού και του Λιµενικού Σώµατος, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου Α.8. 
του άρθρου 8 του παρόντος νόµου.  
 
Β.1. Από τη χορήγηση των ανωτέρω επιδοµάτων των παραγράφων Α.7. και Α.8. του παρόντος 
άρθρου εξαιρούνται οι τελούντες σε κατάσταση πολεµικής ή µόνιµης διαθεσιµότητας και οι 
έφεδροι και δόκιµοι έφεδροι Αξιωµατικοί και Οπλίτες θητείας και βραχείας ανακατάταξης (µέχρι 
τριών ετών).  
2. Τα επιδόµατα των παραγράφων Α.4., Α.5. και Α.6. του άρθρου αυτού καταβάλλονται µόνο 
για το χρονικό διάστηµα που οι δικαιούχοι αυτών βρίσκονται σε ενέργεια.  
3. Οι δόκιµοι αστυφύλακες και οι αντίστοιχοι του Λιµενικού και Πυροσβεστικού Σώµατος 
λαµβάνουν το βασικό µισθό του µόνιµου στρατιώτη και το επίδοµα χρόνου υπηρεσίας, χωρίς τα 
λοιπά επιδόµατα του παρόντος άρθρου.  
4. Για τον υπολογισµό των τρίµηνων αποδοχών του προσωπικού του παρόντος Κεφαλαίου 
λαµβάνεται υπόψη ο βασικός µισθός, το επίδοµα χρόνου υπηρεσίας, η οικογενειακή παροχή και 
το επίδοµα εξοµάλυνσης.  
5. Εορτών και αδείας, χορηγούµενα σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 31 του παρόντος 
νόµου, συµπεριλαµβανοµένου στον υπολογισµό τους και του επιδόµατος εξοµάλυνσης.  
 
10. (32)(33) «Στα στελέχη των Ενόπλων ∆υνάµεων, στο αστυνοµικό προσωπικό της Ελληνικής 
Αστυνοµίας και στο ένστολο προσωπικό του Πυροσβεστικού και του Λιµενικού Σώµατος, 
χορηγείται µηνιαίως επίδοµα ειδικών συνθηκών, το οποίο θα ανέλθει στο ποσό των 57,60 € 
µετά την ολοκλήρωση της τµηµατικής καταβολής τους, η οποία ορίζεται ως εξής: 
α. Από 1.9.2005, καταβάλλεται ποσό δεκατεσσάρων ευρώ και σαράντα λεπτών (14,40 €). 
β. Από 1.9.2006, καταβάλλεται ποσό είκοσι οκτώ ευρώ και ογδόντα λεπτών (28,80 €). 
γ. «Από 1.9.2007, καταβάλλεται ποσό σαράντα τέσσερα ευρώ και εβδοµήντα λεπτών (44,70 
€).» 
δ. «Από 1.9.2008 και εφεξής, καταβάλλεται ποσό ποσό ίσο µε το οκτώ τοις εκατό (8%) του 
βασικού µισθού του Ανθυπολοχαγού, όπως αυτός θα διαµορφώνεται µε την εισοδηµατική 
πολιτική εκάστου έτους.» 
Από τη χορήγηση του ανωτέρω επιδόµατος εξαιρούνται οι έφεδροι και δόκιµοι έφεδροι 
αξιωµατικοί και οπλίτες θητείας.» 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η' 
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΚΑ∆ΗΜΙΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ (Α.Ε.Ν.) 

 
Άρθρο: 52 

Βασικός µισθός - Επιδόµατα 
1. Ο βασικός µηνιαίος µισθός των µελών Ε. Π. των Α.Ε.Ν. καθορίζεται µε βάση το βασικό µισθό 
του Επιµελητή, µε τους παρακάτω συντελεστές, στρογγυλοποιούµένος στην πλησιέστερη 
µονάδα ευρώ: α. Καθηγητής 1,25 β. Επίκουρος Καθηγητής 1,10 γ. Επιµελητής 1,00 δ. 

                                                 
32 Σχόλια: Η παρ.10 προστέθηκε ως άνω µε το άρθρο 9 παρ. 5 του ν.3408/2005 (ΦΕΚ Α- 272) και τροποποιήθηκαν τα εδάφια γ΄και 
δ΄ως άνω µε την παρ.3 του άρθρου 1 του ν.3554/2007 (ΦΕΚ Α-80) 

33    Σύµφωνα µε το  άρθρο 8  παρ.5 του Ν.3833/2010 (ΦΕΚ Α-40), Το επίδοµα που προβλέπεται στο άρθρο 51 παρ. 
10 του ν. 3205/2003, όπως προστέθηκε µε την παρ. 5 του άρθρου 9 του ν. 3408/2005 (ΦΕΚ 272 Α) και 
τροποποιήθηκε µε την παρ. 3 του άρθρου 1 του ν. 3554/2007 (ΦΕΚ 80 Α) καθορίζεται εφεξής στο ύψος που έχει 
διαµορφωθεί κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος (Ν.3833/2010). 
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Καθηγητής ειδικών µαθηµάτων 0,98 Για τη διαµόρφωση των βασικών µισθών της παραγράφου 
αυτής ο βασικός µισθός του Επιµελητή ορίζεται σε οκτακόσια εξήντα ευρώ (860 €).  
2. Στα µέλη Ε.Π. των Α.Ε.Ν. καταβάλλονται, κατά µήνα, τα εξής επιδόµατα και έξοδα 
παράστασης: α. Το επίδοµα χρόνου υπηρεσίας, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου Α.1. 
του άρθρου 30 του νόµου αυτού. Ως υπηρεσία για τη χορήγηση του επιδόµατος αυτού 
υπολογίζεται: ι. Η επαγγελµατική προϋπηρεσία που απαιτείται ως προσόν διορισµού για κάθε 
θέση. ιι. Η πραγµατική θαλάσσια υπηρεσία ή η υπηρεσία που έχει διανυθεί στο ∆ηµόσιο µε 
σχέση εργασίας δηµοσίου δικαίου ή ιδιωτικού δικαίου αορίστου ή ορισµένου χρόνου και δεν 
συµπίπτει µε την προϋπηρεσία του προηγούµενού εδαφίου. β. ∆ιδακτικής προετοιµασίας και 
εξωδιδακτικής απασχόλησης εντός των Α.Ε.Ν. οριζόµενο ως εξής: ι. Καθηγητής 293 € ιι. 
Επίκουρος Καθηγητής 235 € ιιι. Επιµελητής 176 € ιν. Καθηγητής ειδικών µαθηµάτων 147 € γ. 
Πάγια αποζηµίωση για δηµιουργία και ενηµέρωση βιβλιοθήκης, οριζόµενο ως εξής: ι. 
Καθηγητής 276 € ιι. Επίκουρος Καθηγητής 210 € ιιι. Επιµελητής 179 € ιν. Καθηγητής ειδικών 
µαθηµάτων 146 € δ. Ειδικό επίδοµα ναυτικής εκπαίδευσης, οριζόµενο για όλες τις βαθµίδες σε 
εκατόν εβδοµήντα έξι ευρώ (176 €). ε. Έξοδα παράστασης σε ∆ιευθυντές και Αναπληρωτές 
∆ιευθυντές Σχολών, οριζόµενα ως εξής: i. ∆ιευθυντές Σχολών 117 € ιι. Αναπληρωτές 
∆ιευθυντές Σχολών, εφόσον στη Σχολή λειτουργούν τουλάχιστον πέντε τµήµατα 59 € στ. 
Μεταπτυχιακών σπουδών µε ανάλογη εφαρµογή των διατάξεων της παραγράφου Α. 1. του 
άρθρου 8 του νόµου αυτού. ζ. Οικογενειακή παροχή, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 11 
του νόµου αυτού.  
3. Επιδόµατα εορτών και αδείας, χορηγούµενα σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 31 του 
παρόντος νόµου.  
4. Στα µέλη του Ειδικού Τεχνικού Προσωπικού (Ε.Τ.Π.) των Α.Ε.Ν. καταβάλλεται µηνιαίο 
επίδοµα ογδόντα οκτώ ευρώ (88 €) για την ενηµέρωση του σε θέµατα ναυτικών τεχνολογικών 
εφαρµογών.  
 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ' 
ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΚΛΑ∆ΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΤΟΥ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ 
 

Άρθρο: 53 
Οι υπάλληλοι του κλάδου Οικονοµικών και Εµπορικών Υποθέσεων του Υπουργείου Εξωτερικών 
υπάγονται από 1.1.2004 στο µισθολόγιο των υπαλλήλων των αντίστοιχων βαθµών του 
διπλωµατικού κλάδου του Κεφαλαίου ∆' του παρόντος νόµου. Οι µηνιαίες αποδοχές τους κατά 
βαθµό, όπως διαµορφώνονται την ανωτέρω ηµεροµηνία και κάθε φορά, από οποιεσδήποτε 
αυξήσεις εισοδηµατικής πολιτικής, µισθολογικής και βαθµολογικής εξέλιξης κ.λπ. δεν 
καταβάλλονται στο ακέραιο, αλλά σε ποσοστό, ως εξής: 1. Για τους βαθµούς του Ακολούθου 
και Γραµµατέα Γ, α. από 1.1.2004 έως 31.12.2004 ποσοστό 78% β. από 1.1.2005 έως 
31.12.2005 ποσοστό 84% γ. από 1.1.2006 έως 31.12.2006 ποσοστό 90% δ. από 1.1.2007 
έως 31.12.2007 ποσοστό 95% ε. από 1.1.2008 και εφεξής ποσοστό 100% 2. Για τους βαθµούς 
του Γραµµατέα Β' και Γραµµατέα Α' α. από 1.1.2004 έως 31.12.2004 ποσοστό 66% β. από 
1.1.2005 έως 31.12.2005 ποσοστό 75% γ. από 1.1.2006 έως 31.12.2006 ποσοστό 83% δ. 
από 1.1.2007 έως31.12.2007 ποσοστό 92% ε. από 1.1.2008 και εφεξής ποσοστό 100% 3. Για 
τους βαθµούς του Συµβούλου Β' και Συµβούλου Α' α. από 1.1.2004 έως 31.12.2004 ποσοστό 
58% β. από 1.1.2005 έως 31.12.2005 ποσοστό 68% γ. από 1.1.2006 έως 31.12.2006 
ποσοστό 78% δ. από 1.1.2007 έως 31.12.2007 ποσοστό 89% ε. από 1.1.2008 και εφεξής 
ποσοστό 100% 4. Για τους βαθµούς του Γενικού Συµβούλου Β' και Γενικού Συµβούλου Α', µε 
την επιφύλαξη των διατάξεων του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του Ν. 
2297/1995 (ΦΕΚ50 Α') α. από 1.1.2004 έως 31.12.2004 ποσοστό 50% β. από 1.1.2005 έως 
31.12.2005 ποσοστό 62% γ. από 1.1.2006 έως 31.12.2006 ποσοστό 75% δ. από 1.1.2007 
έως 31.12.2007 ποσοστό 87% ε. από 1.1.2008 και εφεξής ποσοστό 100% Το επίδοµα 
µεταπτυχιακών σπουδών, καθώς και η οικογενειακή παροχή δεν συµπεριλαµβάνονται στα 
ανωτέρω ποσοστά και καταβάλλονται στο ακέραιο.  
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ 
ΣΥΝΑΦΕΙΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 

 
 



PoliceNET of Greece 

Άρθρο: 54 
Τρίµηνες αποδοχές - Αποδοχές εκπαιδευτικής άδειας 

1. Για τον υπολογισµό των τρίµηνων αποδοχών των υπαγοµένων στο Μέρος Β' του παρόντος 
νόµου, µε εξαίρεση τους υπαγόµενους στο Κεφάλαιο Ζ', λαµβάνονται υπόψη ο βασικός µισθός, 
το επίδοµα χρόνου υπηρεσίας και η οικογενειακή παροχή.  
2. Για τον υπολογισµό της προσαύξησης των αποδοχών λόγω χορήγησης εκπαιδευτικής άδειας 
στο προσωπικό της προηγούµενης παραγράφου λαµβάνεται υπόψη ο βασικός µισθός και το 
επίδοµα χρόνου υπηρεσίας. Τα επιδόµατα εορτών και αδείας υπολογίζονται µόνο επί των 
αποδοχών της οργανικής τους θέσης, όχι δε επί των τυχόν προσαυξηµένων αποδοχών.  
 

Άρθρο: 55 
Κατάργηση διατάξεων 

Από την έναρξη ισχύος του Μέρους Β' του παρόντος νόµου καταργούνται οι ακόλουθες 
διατάξεις:  
1. Τα άρθρα 1, 2, 8, 9, οι παράγραφοι 1 έως 8 του άρθρου 10,το άρθρο 11, οι παράγραφοι 1 
έως 5 του άρθρου 12, καθώς και οι παράγραφοι 2, 3 και 4 του άρθρου 14 του Ν. 2521/1997 
(ΦΕΚ 174 Α'). 
 2. Τα άρθρα 1, 2, 4, 5, 7, 9, 11, 16 και η παράγραφος 1 του άρθρου 20 του Ν. 2606/1998 
(ΦΕΚ89 Α').  
3. Τα άρθρα 13, 15, 17, 18, 19, 20 και 21 του Ν. 2530/1997 (ΦΕΚ 218 Α').  
4. Η περίπτωση Η' του άρθρου 4 και το τρίτο εδάφιο της περίπτωσης ζ της παραγράφου 1 του 
άρθρου 6 του Ν. 2916/2001 (ΦΕΚ 114 Α').  
5. Οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 3 του Ν. 2919/2001 (ΦΕΚ 128 Α'). 
6. Οι παράγραφοι 1, 2 και 3 του άρθρου 7 του Ν. 3075/2002 (ΦΕΚ297 Α').  
7. Τα εδάφια α' και β' της παραγράφου 5 του άρθρου 49 του Ν. 2873/2000 (ΦΕΚ285 Α').  
8. Το εδάφιο α' της παραγράφου 2 του άρθρου 60 του Ν. 3160/2003 (ΦΕΚ 165 Α').  
9. Οι περιπτώσεις α' και γ' πλην του τελευταίου εδαφίου αυτής του άρθρου 13 του Ν. 
2703/1999 (ΦΕΚ72 Α').  
10. Τα άρθρα 1 και 2 του Ν. 2448/1996 (ΦΕΚ279 Α'). 11. Η παράγραφος 1 του άρθρου 16 και 
οι παράγραφοι 1, 2, 3 και 4 του άρθρου 18 του Ν. 2592/1998 (ΦΕΚ57 Α').  
12. Το άρθρο 31 του Ν. 2768/1999 (ΦΕΚ273 Α').  
13. Η παράγραφος 1 του άρθρου 8 του Ν. 2512/1997 (ΦΕΚ 138 Α').  
14. Το άρθρο 17 του Ν. 2638/1998 (ΦΕΚ 204 Α').  
15. Η παράγραφος 6 του άρθρου 37 του Ν. 3016/2002 (ΦΕΚ 110 Α').  
16. Η περίπτωση β' της παραγράφου 2 του άρθρου 4 του Ν. 3027/2002 (ΦΕΚ 152 Α').  
 

Άρθρο: 56 
Έναρξη ισχύος 

Η ισχύς των διατάξεων του νόµου αυτού αρχίζει από 1.1.2004, εκτός αν διαφορετικά ορίζεται 
στις επί µέρους διατάξεις του.  
Παραγγέλλοµε τη δηµοσίευση του παρόντος στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως και την 
εκτέλεση του ως νόµου του Κράτους. 
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