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Δ'ΤΜΗΜΑ
ΝΠΙΔ-ΔΕΚΟ 33 38 351, 388
ΘΕΜΑ: «Κοινοποίηση µισθολογικών διατάξεων.».
Σας κοινοποιούµε τις διατάξεις της υποπαραγράφου Γ1 της παραγράφου Γ του
άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (ΦΕΚ 222 Α'), «Έγκριση Μεσοπρόθεσµου
Πλαισίου Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2013-2016 - Επείγοντα Μέτρα Εφαρµογής
του ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής
2013-2016», προκειµένου να ενηµερωθείτε και να προβείτε στις απαραίτητες
ενέργειες για την εφαρµογή τους. Για την ορθή και οµοιόµορφη εφαρµογή των
ρυθµίσεων των ανωτέρω διατάξεων, κρίνεται σκόπιµο να τονισθούν τα εξής:
Επί της περ. 1
Με τις διατάξεις της περ. 1, ορίζεται ότι τα επιδόµατα εορτών Χριστουγέννων,
Πάσχα και αδείας, που προβλέπονται από οποιαδήποτε γενική ή ειδική διάταξη, ή
ρήτρα ή όρο συλλογικής σύµβασης εργασίας, διαιτητική απόφαση ή µε ατοµική
σύµβαση εργασίας ή συµφωνία, για λειτουργούς, υπαλλήλους και µισθωτούς του
Δηµοσίου, Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ. (συµπεριλαµβανοµένων και των ΔΕΚΟ του
Κεφαλαίου Α' του ν. 3429/2005) και Ο.Τ.Α., καθώς και για τα µόνιµα στελέχη των
Ενόπλων Δυνάµεων και αντίστοιχους της Ελληνικής Αστυνοµίας, του
Πυροσβεστικού και Λιµενικού Σώµατος, καταργούνται από 1.1.2013. Επισηµαίνεται
ότι το δώρο Χριστουγέννων για το έτος 2012 καταβάλλεται κανονικά, όπως
προβλέπεται από τις οικείες διατάξεις.
Επί της περ. 2
Με τις διατάξεις της περ. 2, ορίζεται ότι από 31.10.2012 και µέχρι 31.12.2016,
αναστέλλεται, για τους υπαλλήλους του Δηµοσίου, των ΝΠΔΔ και ΟΤΑ η εφαρµογή
των διατάξεων του άρθρου 19 του ν. 4024/2011, αναφορικά µε τη χορήγηση του

Κινήτρου Επίτευξης Στόχων (ΚΕΣ) και Δηµοσιονοµικών Στόχων (ΚΕΔΣ). Κατά το
ίδιο χρονικό διάστηµα αναστέλλεται για τους ως άνω υπαλλήλους και η εφαρµογή
των διατάξεων της περίπτωσης β του τελευταίου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου 29
του ίδιου νόµου, σχετικά µε τη σταδιακή κατάργηση της υπερβάλλουσας µείωσης,
που τυχόν έχει προκύψει από την εφαρµογή των διατάξεων του εν λόγω νόµου.
Κατόπιν αυτών, η ανωτέρω υπερβάλλουσα µείωση εξακολουθεί να καταβάλλεται στο
ύψος που αυτή είχε διαµορφωθεί κατά την 31-10-2012. Επισηµαίνεται ότι τα
ανωτέρω έχουν εφαρµογή και για τους υπαλλήλους των ΝΠΙΔ και των ΔΕΚΟ της
περ. 12 της παρούσας, από 1-1-2013, οπότε και εντάσσονται στις ρυθµίσεις του
Κεφαλαίου Δεύτερου του ν. 4024/2011. Συνεπώς την 1-11-2012 θα πρέπει να
περικοπεί το ένα τρίτο της τυχόν υπάρχουσας υπερβάλλουσας διαφοράς που
καταβάλλεται στους υπαλλήλους των ανωτέρω προσώπων, σύµφωνα µε τις διατάξεις
της παρ. 7 του άρθρου 31 του ν. 4024/2011 σε συνδυασµό µε αυτές της παρ. 2 του
άρθρου 29 του ίδιου νόµου.
Επί της περ. 3
Με τις διατάξεις της περ. 3, η αντιµισθία των προέδρων των δηµοτικών και
περιφερειακών συµβουλίων, η οποία αποσυνδέεται πλέον από αυτήν των δηµάρχων
και των περιφερειαρχών αντίστοιχα, µειώνεται, από 1-1-2013, κατά πενήντα τοις
εκατό (50%) επί του ποσού που καταβάλλεται στις 31.12.2012. Συνεπώς, η
αντιµισθία όλων των ανωτέρω καθορίζεται, ως εξής:
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
προεδροι περιφερειακου συµβουλιου

ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ ΕΩΣ ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ
31-12-2012
ΑΠΟ 1-1-2013
2.250€
1.125€

προεδροι δηµ. συµβουλιων ανω 100.000 κατοικων

1.800€

900€

προεδροι δηµ. συµβουλιων 20.000 -100.000 κατοικων

1.440€

720€

προεδροι δηµ. συµβουλιων κατω των 20.000
κατοικων

1.080€

540,00
€

Επί της περ. 4
Με τις διατάξεις της περ. 4, από 1.1.2013 τα µέλη των δηµοτικών συµβουλίων, των
οικονοµικών επιτροπών των δήµων, των επιτροπών ποιότητας ζωής και των λοιπών
επιτροπών των δηµοτικών συµβουλίων των δήµων, καθώς και των διοικητικών
επιτροπών του άρθρου 164 του ν.3852/2010 (Επιτροπές Περιφερειακού Συµβουλίου)
δεν λαµβάνουν πλέον αποζηµίωση για τη συµµετοχή τους στις συνεδριάσεις των
ανωτέρω οργάνων.
Επί της περ. 5
Με τις διατάξεις της περ. 5, ορίζεται ότι από 1.1.2013, οι αποδοχές, οι αποζηµιώσεις,
τα έξοδα παράστασης και οι πάσης φύσεως αµοιβές των Διοικητών, Υποδιοικητών,
των Προέδρων, Αντιπροέδρων, Διευθυνόντων Συµβούλων, καθώς και των µελών του
Διοικητικού Συµβουλίου των Ιδρυµάτων και των Νοµικών Προσώπων Δηµοσίου

Δικαίου των Δήµων και των Περιφερειών, καθώς και των Νοµικών Προσώπων
Ιδιωτικού Δικαίου αυτών, συµπεριλαµβανοµένων των Συνδέσµων των Ο.Τ.Α., αλλά
και των ανωνύµων εταιρειών, στις οποίες οι Οργανισµοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης
κατέχουν ποσοστό πάνω από το 50% του µετοχικού κεφαλαίου, µειώνονται κατά
ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%).
Επί της περ. 6
Με τις διατάξεις της περ. 6, µειώνονται εκ νέου οι αποδοχές των Γενικών
Γραµµατέων Υπουργείων και Αποκεντρωµένων Διοικήσεων, καθώς και των Ειδικών
Γραµµατέων Υπουργείων. Η µείωση των αποδοχών των ανωτέρω επιφέρει αυτόµατα
µείωση και της αντιµισθίας, που καταβάλλεται στους Περιφερειάρχες και
Αντιπεριφερειάρχες, στους Δηµάρχους, Αντιδηµάρχους, καθώς και στους
υπαλλήλους ειδικών θέσεων 1ου και 2ου βαθµού. Ειδικότερα, ο βασικός µισθός του
Γενικού Γραµµατέα Υπουργείου και του Γενικού Γραµµατέα Αποκεντρωµένης
Διοίκησης της παραγράφου ΙΑ του διατακτικού της αριθµ. 2/57332/0022/27-7-2012
(ΦΕΚ 358 ΥΟΔΔ) απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονοµικών,
διαµορφώνεται, από 1.1.2013, στο ποσό των τριών χιλιάδων τετρακοσίων πενήντα
ευρώ (3.450 €). Το επίδοµα θέσης ευθύνης το οποίο προβλέπεται από την ανωτέρω
απόφαση παραµένει στο ποσό των χιλίων ευρώ (1000 €) και τα έξοδα παράστασης
στο ποσό των τριακοσίων ευρώ (300 €).
Ο βασικός µισθός του Ειδικού Γραµµατέα Υπουργείου της παραγράφου 1 Β της
ανωτέρω απόφασης, διαµορφώνεται, από 1.1.2013, στο ποσό των τριών χιλιάδων
ευρώ (3.000 €). Το επίδοµα θέσης ευθύνης το οποίο προβλέπεται από την ανωτέρω
απόφαση παραµένει στο ποσό των εννιακοσίων πενήντα ευρώ (950 €) και τα έξοδα
παράστασης στο ποσό των εκατό ευρώ (100 €). Κατόπιν αυτών ο πίνακας της αριθµ.
2/59298/0022/7-8-2012 (ΑΔΑ : Β4ΓΩΗ- ΧΟΩ) εγκυκλίου µας, µε τις αποδοχές όλων
των ανωτέρω διαµορφώνεται από 1-1-2013, ως εξής:
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
γενικος γραµµατεας υπουργειου
γενικος γραµµατεας αποκεντρ. διοικ.
περιφερειάρχης
αντιπεριφερειαρχες
δηµαρχοι ανω 100.000 κατοίκων
δηµαρχοι 20.000 -100.000 κατοικων
δηµαρχοι κατω των 20.000 κατοικων
αντιδηµαρχοι ανω 100.000 κατοίκων
αντιδηµαρχοι 20.000 -100.000 κατοικων
αντιδηµαρχοι κατω των 20.000 κατοικων
ειδικος γραµµατεας υπουργειου
ειδικων θεσεων 1ου βαθµου
ειδικων θεσεων 2ου βαθµου

ΝΕΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ από 11-2013
4.750,00
4.750,00
4.275,00
3.206,25
4.275,00
3.420,00
2.565,00
2.137,50
1.710,00
1.282,50
4.050,00
2.100,00
1.950,00

Επισηµαίνεται ότι, λόγω της µείωσης των αποδοχών των υπαλλήλων των ειδικών
θέσεων 1ου και 2ου βαθµού, µειώνονται ανάλογα και οι αποδοχές των ειδικών
συµβούλων, ειδικών συνεργατών και επιστηµονικών συνεργατών των Περιφερειών
(πρώην ΝΑ), καθώς και των Δήµων και Συνδέσµων Δήµων.
Από 1-1-2013, το ανώτατο όριο αποδοχών της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 3833/2010
(ΦΕΚ 40 Α ), ανέρχεται στο ποσό των τεσσάρων χιλιάδων επτακοσίων πενήντα ευρώ
(4.750 €) µηνιαίως. Επισηµαίνεται ότι οι πάσης φύσεως αποδοχές και αµοιβές όλων
των υπαγοµένων στις διατάξεις του ανωτέρω ορίου δεν µπορούν πλέον να
υπερβαίνουν το ως άνω ποσό.
Σχετικές µε το ανώτατο όριο αποδοχών είναι και οι διατάξεις του άρθρου έκτου του
ν. 4092/2012 (ΦΕΚ 220 Α'), Ειδικότερα, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 1 του εν
λόγω άρθρου, στα νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.), που ανήκουν στο
Κράτος ή σε Ν.Π.Δ.Δ. ή σε Ο.Τ.Α., κατά την έννοια της επίτευξης κρατικού ή
δηµόσιου ή αυτοδιοικητικού σκοπού, εποπτείας, διορισµού και ελέγχου της
πλειοψηφίας της Διοίκησής τους, συµπεριλαµβανοµένων των Γενικών και Τοπικών
Οργανισµών Εγγείων Βελτιώσεων, ή επιχορηγούνται τακτικά, σύµφωνα µε τις
κείµενες διατάξεις, από πόρους των ως άνω φορέων κατά 50% τουλάχιστον του
ετήσιου προϋπολογισµού τους, καθώς και των λοιπών δηµόσιων επιχειρήσεων,
οργανισµών και ανωνύµων εταιρειών, που υπάγονται στο πεδίο εφαρµογής των
διατάξεων του Κεφαλαίου Α' του ν. 3429/2005 (ΦΕΚ 314 Α'), όπως έχουν
τροποποιηθεί µε τις διατάξεις της παρ. 1 α του άρθρου 1 του ν. 3899/2010 (ΦΕΚ 212
Α') και του Κεφαλαίου Β' του ν. 3429/2005, καθώς και στις θυγατρικές τους, εφόσον
συντρέχουν σωρευτικά οι εξής προϋποθέσεις :
αα) Η πλειοψηφία του Διοικητικού Συµβουλίου έχει διοριστεί ή εκλεγεί από το
Δηµόσιο ή τα νοµικά πρόσωπα των παρ. 1, 2 και 3 του άρθρου 1 του ν. 3429/2005,
ενεργούντων ως µετόχων, µόνα ή από κοινού,
ββ) το Δηµόσιο είναι πλειοψηφών µέτοχος και
γγ) η διοίκηση της επιχείρησης δεν ασκείται από το µέτοχο της µειοψηφίας, οι πάσης
φύσεως αποδοχές και πρόσθετες αµοιβές ή απολαβές που καταβάλλονται στα αιρετά
όργανα ΟΤΑ, τους διοικητές, υποδιοικητές, προέδρους αντιπροέδρους και τα µέλη
των ανεξάρτητων διοικητικών αρχών, τους προέδρους αντιπροέδρους και
διευθύνοντες ή εντεταλµένους συµβούλους και τα µέλη των διοικητικών συµβουλίων,
καθώς και στο πάσης φύσεως προσωπικό τους, απαγορεύεται να υπερβαίνουν τις
συνολικές αποδοχές του Γενικού Γραµµατέα Υπουργείου (από 1-9-2012 5.000 € και
από 1-1-2013 4.750 €), όπως αυτές κάθε φορά καθορίζονται, χωρίς καµία απολύτως
εξαίρεση. Το ανωτέρω όριο δύναται να αυξάνεται µέχρι των µηνιαίων αποδοχών του
Πρωθυπουργού (από 1-9-2012 ύψους 5.780,60 €) µε αιτιολογηµένη απόφαση του
Υπουργού Οικονοµικών. Επιπλέον σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 3 του ίδιου
άρθρου καταργείται από τις 8-11-2012 η διάταξη της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν.
3833/2010, όπως αυτό είχε τροποποιηθεί και ισχύει και συνεπώς δεν υπάρχει πλέον η
δυνατότητα για την αύξηση του πλαφόν που προβλέπεται από τις διατάξεις του ίδιου
άρθρου (αποδοχές γενικού γραµµατέα υπουργείου) µε κοινές υπουργικές αποφάσεις,
για τους προέδρους και αντιπροέδρους των ανεξάρτητων διοικητικών αρχών, για το
διοικητή και τον πρόεδρο ΝΠΔΔ ή τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύµβουλο ΝΠΙΔ.

Κατόπιν αυτών, από τις 8-11-2012 και εφεξής κανείς από τους ανωτέρω
αναφερόµενους δεν µπορεί να υπερβαίνει τις αποδοχές Γενικού Γραµµατέα
Υπουργείου.
Επί της περ. 7
Με τις διατάξεις της περ. 7, η περίπτωση δ της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του ν.
4024/2011 αντικαθίσταται, από 1.1.2013 και, εφεξής για τους υπαλλήλους της
Προεδρίας της Δηµοκρατίας, αποκλειστική εφαρµογή έχουν οι διατάξεις του
ανωτέρω νόµου, µη εφαρµοζοµένων πλέον των µισθολογικών ρυθµίσεων του π.δ.
351/1991 (Α' 121).
Επιπλέον, µε τις ίδιες διατάξεις ορίζεται ότι, από 1-1-2013, το σύστηµα βαθµολογικής
εξέλιξης και το µισθολόγιο που εφαρµόζεται για το προσωπικό της Εθνικής
Υπηρεσίας Πληροφοριών, σύµφωνα µε τις ιδιαιτερότητες και τις ανάγκες της
Υπηρεσίας αυτής, καθορίζεται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Δηµόσιας Τάξης
και Προστασίας του Πολίτη, Εθνικής Άµυνας και Οικονοµικών.
Επί της περ. 8
Με τις διατάξεις της περ. 8, ορίζεται ότι οι αποδοχές, οι αποζηµιώσεις, τα έξοδα
παράστασης και οι αµοιβές εν γένει, που καταβάλλονται στους Προέδρους,
Αντιπροέδρους και τα µέλη των Ανεξάρτητων Διοικητικών Αρχών (ΑΔΑ), καθώς και
στους Διοικητές, Υποδιοικητές, στους Προέδρους, Αντιπροέδρους, διευθύνοντες
συµβούλους και στα µέλη του Δ.Σ. των ΝΠΔΔ (π.χ. Νοσοκοµεία κ.λ.π.) και των
Ν.Π.Ι.Δ. της περίπτωσης 12 της παρούσας υποπαραγράφου, µε την επιφύλαξη της
παρ. 5 (ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ των δήµων και περιφερειών) στις 31-12-2012, µειώνονται
κατά ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%), από 1.1.2013.
Προκειµένου να αποφευχθούν παρανοήσεις σχετικά µε το τι ισχύει στα Ν.Π.Ι.Δ., τα
προβλεπόµενα στις περιπτώσεις 5 και 8 της υποπαραγράφου Γ1 έχουν ως
ακολούθως:
Α) Στην περίπτωση των Διοικητών, Υποδιοικητών, των Προέδρων, Αντιπροέδρων,
Διευθυνόντων Συµβούλων, καθώς και των µελών του Διοικητικού Συµβουλίου των
Νοµικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου των Δήµων και των Περιφερειών,
συµπεριλαµβανοµένων των Συνδέσµων των Ο.Τ.Α., αλλά και των ανωνύµων
εταιρειών, στις οποίες οι Οργανισµοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης µόνοι τους ή
περισσότεροι από κοινού κατέχουν ποσοστό πάνω από το 50% του µετοχικού
κεφαλαίου (π.χ. κοινωφελείς επιχειρήσεις, αναπτυξιακές ανώνυµες Ο.Τ.Α. κλπ), οι
αποδοχές, οι αποζηµιώσεις, τα έξοδα παράστασης και οι πάσης φύσεως αµοιβές
µειώνονται κατά ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) από 1.1.2013.
Β) Στην περίπτωση των Διοικητών, Υποδιοικητών, των Προέδρων, Αντιπροέδρων,
Διευθυνόντων Συµβούλων, καθώς και των µελών του Διοικητικού Συµβουλίου των
υπολοίπων Νοµικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου και των λοιπών δηµόσιων
επιχειρήσεων, οργανισµών, συµπεριλαµβανοµένων των Γενικών και Τοπικών
Οργανισµών Εγγείων Βελτιώσεων, καθώς και των ανωνύµων εταιρειών, που
υπάγονται στο πεδίο εφαρµογής των διατάξεων του Κεφαλαίου Α' του ν. 3429/2005,
που περιλαµβάνονται στην περίπτωση 12, οι αποδοχές, οι αποζηµιώσεις, τα έξοδα

παράστασης και οι αµοιβές εν γένει µειώνονται κατά ποσοστό είκοσι τοις εκατό
(20%) από 1.1.2013.
Επί της περ. 9
Με τις διατάξεις της περ. 9, το χρονοεπίδοµα που προβλέπεται στην παράγραφο 1 του
διατακτικού της αριθµ. 2/17132/0022/28.2.2012 (498 Β'), κοινής υπουργικής
απόφασης, για τους δικηγόρους του Δηµοσίου των ΝΠΔΔ και ΟΤΑ µε σχέση
έµµισθης εντολής, καταργείται από 1.1.2013.
Η περικοπή του χρονοεπιδόµατος δεν θα επηρεάσει τα ποσά υπερβάλλουσας αύξησης
ή µείωσης που προέκυψαν από την εφαρµογή της παρ. 2 του αρ. 29 του ν. 4024/2011.
Επί της περ. 10
Με τις διατάξεις της περ. 10, οι διατάξεις της παραγράφου 9 του άρθρου 55 του ν.
4075/2012 (Α' 89) καταργούνται από τότε που ίσχυσαν και συνεπώς η έκδοση της
προβλεπόµενης από τις ανωτέρω διατάξεις κοινής υπουργικής απόφασης δεν είναι
πλέον δυνατή.
Επί της περ. 11
Με τις διατάξεις της περ. 11, από 1.1.2013 καταργείται η προβλεπόµενη προσαύξηση
αποδοχών σε όσους υπαλλήλους χορηγείται άδεια υπηρεσιακής εκπαίδευσης στο
εσωτερικό, από την ηµεροµηνία αυτή. Στους υπαλλήλους που χορηγείται άδεια για
µετεκπαίδευση ή µεταπτυχιακή εκπαίδευση στο εξωτερικό, για τον υπολογισµό της
προσαύξησης λαµβάνεται υπόψη µόνο ο βασικός µισθός.
Επί της περ. 12
Με τις διατάξεις της περ. 12, προβλέπεται ότι οι διατάξεις που αφορούν το
βαθµολογικό και µισθολογικό καθεστώς των υπαλλήλων του άρθρου 4 του
Κεφαλαίου Δεύτερου του ν. 4024/2011 έχουν ανάλογη εφαρµογή, από 1-1-2013, και
στο προσωπικό των νοµικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.), που ανήκουν
στο Κράτος ή σε Ν.Π.Δ.Δ. ή σε Ο.Τ.Α., κατά την έννοια της επίτευξης κρατικού ή
δηµόσιου ή αυτοδιοικητικού σκοπού, εποπτείας, διορισµού και ελέγχου της
πλειοψηφίας της Διοίκησής τους, συµπεριλαµβανοµένων των Γενικών και Τοπικών
Οργανισµών Εγγείων Βελτιώσεων, ή επιχορηγούνται τακτικά, σύµφωνα µε τις
κείµενες διατάξεις, από πόρους των ως άνω φορέων κατά 50% τουλάχιστον του
ετήσιου προϋπολογισµού τους, καθώς και των λοιπών δηµόσιων επιχειρήσεων,
οργανισµών και ανωνύµων εταιρειών, που υπάγονται στο πεδίο εφαρµογής των
διατάξεων του Κεφαλαίου Α' του ν. 3429/2005 (ΦΕΚ 314 Α'), όπως έχουν
τροποποιηθεί µε τις διατάξεις της παρ. 1 α του άρθρου 1 του ν. 3899/2010 (ΦΕΚ 212
Α').
Από την ηµεροµηνία αυτή παύουν να ισχύουν όλες οι συλλογικές συµβάσεις
εργασίας, καθώς και όλες οι διατάξεις νόµων, οι υπουργικές, κανονιστικές εν γένει ή
διαιτητικές αποφάσεις, καθώς και οι αποφάσεις των οργάνων διοίκησης κλπ, κατά το
µέρος που ρυθµίζουν τις αποδοχές του προσωπικού των παραπάνω νοµικών
προσώπων.

Λεπτοµέρειες εφαρµογής των ανωτέρω διατάξεων µπορούν να ρυθµίζονται µε κοινές
αποφάσεις των Υπουργών Οικονοµικών και Διοικητικής Μεταρρύθµισης και
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, οι οποίες µπορούν να ανατρέχουν στην έναρξη ισχύος
των διατάξεων της παρούσας περίπτωσης.
Από την έναρξη ισχύος των διατάξεων της παρούσας περίπτωσης, για τους ανωτέρω
παύουν να ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 31 του ν. 4024/2011, εκτός από αυτές της
παραγράφου 2, σχετικά µε το ανώτατο όριο αποδοχών (βλ. και τις οδηγίες επί της
περ. 6).
Για τη διευκόλυνση των εκκαθαριστών όλων των ανωτέρω Υπηρεσιών
παραπέµπουµε στις αριθµ. οικ. 2/78400/0022/14-11-2011 (Α.Δ.Α. 4577Η-5ΕΤ), οικ.
2/2725/0022/10-1-2012 (Α.Δ.Α. ΒΟΝΤΗ-ΝΑ8), οικ. 2/17589/0022/29-2-2012
(Α.Δ.Α. Β44ΞΗ- ΕΝ6), οικ. 2/20421/0022/8-3-2012 (Α.Δ.Α. Β44ΓΗ-ΜΗ0), οικ.
2/20433/0022/8-3-2012 (Α.Δ.Α. Β44ΓΗ-ΑΝΙ), οικ. 2/33123/0022/12-4-2012 (Α.Δ.Α.
Β4Ω2Η-ΕΟΧ) και οικ. 2/70738/0022/28-9-2012 (Α.Δ.Α. Β40ΔΗ-Ρ1) εγκυκλίους µας.
Τέλος, όσον αφορά τα θέµατα βαθµολογικής κατάταξης (συµπεριλαµβανοµένων και
των θεµάτων αναγνώρισης προϋπηρεσίας), αρµόδιο είναι το Υπουργείο Διοικητικής
Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, το οποίο θα εκδώσει προς τούτο
σχετική εγκύκλιο.
Για την καλύτερη εφαρµογή των διατάξεων αυτών, σας επισηµαίνουµε τα εξής: Μετά
την ένταξη του προσωπικού των ανωτέρω φορέων στο Κεφάλαιο Δεύτερο του ν.
4024/2011 από 1/1/2013 σε βαθµούς, σύµφωνα µε τις οδηγίες του Υπουργείου
Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, θα πρέπει να γίνει
υπολογισµός των αποδοχών που προκύπτουν από 1/1/2013 από την εφαρµογή του
νόµου αυτού. Κατόπιν, θα γίνει σύγκριση των αποδοχών που προκύπτουν µε τις
αποδοχές που θα έχουν διαµορφωθεί στις 31/12/2012, κατ' εφαρµογή του αρ. 31 του
ν. 4024/2011. Σε περίπτωση αύξησης ή µείωσης που προκύπτει από τη σύγκριση
αυτή θα εφαρµοστεί η παρ. 2 του άρθρου 29, δηλαδή, εάν προκύπτει µείωση
αποδοχών που υπερβαίνει το 25%, τότε το 25% περικόπτεται άµεσα από 1/1/2013 και
η τυχόν προκύπτουσα υπερβάλλουσα µείωση εξακολουθεί να καταβάλλεται µέχρι την
31/12/2016, σύµφωνα µε την περίπτωση 2 της υποπαραγράφου Γ1, που εφαρµόζεται
πλέον στο προσωπικό αυτό. Σε περίπτωση αύξησης των αποδοχών, αυτή
καταβάλλεται σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στην παρ. 2 του άρθρου 29 του ν.
4024/2011.
1° Παράδειγµα εφαρµογής: Έστω ότι στις 31/12/2012 υπάλληλος θα λαµβάνει
σύνολο αποδοχών (περιλαµβανοµένης της υπερβάλλουσας µείωσης, κατ' εφαρµογή
του άρθρου 31 του ν. 4024/2011) ύφους 2.100 €. Με την ένταξη στις ρυθµίσεις του
Κεφαλαίου Δεύτερου του ν. 4024/2011 οι αποδοχές του πρέπει να διαµορφωθούν στο
ποσό των 1.700 €. Επειδή το ύφος της µείωσης που πρέπει να εφαρµοστεί είναι
µικρότερο από 25%, οι αποδοχές προσαρµόζονται αυτόµατα από την 1/1/2013 στο
ποσό των 1.700 €.
2° Παράδειγµα εφαρµογής: έστω ότι ο υπάλληλος του προηγούµενου παραδείγµατος
πρέπει να λάβει 1.300 € µε την ένταξη στο ενιαίο µισθολόγιο. Η µείωση που πρέπει
να διενεργηθεί στις αποδοχές του ανέρχεται στο 38,1%. Συνεπώς, στον υπάλληλο
αυτό θα εφαρµοστεί µείωση 25% (ποσό 525 €), και θα του χορηγείται υπερβάλλουσα

µείωση ύφους 275 €, η οποία εξακολουθεί να καταβάλλεται στο ίδιο ύφος µέχρι τις
31/12/2016. Επισηµαίνεται ότι το προσωπικό της περίπτωσης αυτής δεν µπορεί να
λάβει τα επιδόµατα του αρ. 19 του ν. 4024/2011 όσο ισχύει η αναστολή αυτών.
Διευκρινίζεται επίσης, ότι, για το προσωπικό της εν λόγω περίπτωσης, θα εκδοθούν
εντός των προβλεπόµενων προθεσµιών, οι κοινές υπουργικές αποφάσεις της παρ. 1
του άρθρου 15 και των παρ. 1 και 2 του άρθρου 22 του ν. 4024/2011.
Τέλος, επισηµαίνεται, για την αποφυγή παρερµηνειών, ότι για τις προϋποθέσεις
υπερωριακής απασχόλησης, καθώς και το ύφος της ωριαίας αµοιβής του ως άνω
προσωπικού, από 1-1-2013, δεν έχουν πλέον εφαρµογή οι διατάξεις της εργατικής
νοµοθεσίας αλλά οι διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4024/2011 (υπερωριακή
απασχόληση), σύµφωνα µε τις οποίες για την έγκριση της υπερωριακής απασχόλησης
του προσωπικού αυτού ισχύουν τα εξής:
Α) Για τα Ν.Π.Ι.Δ. και Α.Ε. που εποπτεύονται από το Δηµόσιο, αρµόδιο όργανο για
να εγκρίνει τις αποφάσεις είναι ο εποπτεύων υπουργός.
Β) Για τα Ν.Π.Ι.Δ. και Α.Ε. των Ο.Τ.Α. Α' και Β' Βαθµού, αρµόδιο όργανο για να
εγκρίνει τις αποφάσεις είναι ο Δήµαρχος ή ο Περιφερειάρχης αντίστοιχα.
Γ) Για τις περιφερειακές ενώσεις δήµων, αρµόδιος είναι ο Περιφερειάρχης, ενώ για
την Κ.Ε.Δ.Ε. ο υπουργός Εσωτερικών.
Όσον αφορά την εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 18, µε τις οποίες ορίζεται η
καταβολή των επιδοµάτων θέσης ευθύνης, σε περίπτωση αµφιβολίας για το ύφος του
επιδόµατος που δικαιούται ο υπάλληλος, αρµόδιο για την αντιστοίχιση της θέσης
ευθύνης µε την ανάλογη του Δηµοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. είναι το Υπουργείο
Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
Επί της περίπτωσης 13
Με τις διατάξεις της περ.13, αντικαθίστανται, από 1-8-2012, οι διατάξεις των παρ.1
και 2 του άρθρου 29 του ν.3205/2003 (ΦΕΚ Α' 297) και ο µηνιαίος βασικός µισθός
του Πρωτοδίκη, ο οποίος αποτελεί τη βάση υπολογισµού των βασικών µισθών όλων
των άλλων βαθµών, καθορίζεται σε 1.778 €. Με βάση το βασικό αυτό µισθό οι
υπόλοιποι βασικοί µισθοί της ιεραρχίας των Δικαστικών Λειτουργών,
διαµορφώνονται ως εξής:

ΒΑΘΜΟΙ

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤ
ΗΣ

ΒΑΣΙΚΟΣ
ΜΙΣΘΟΣ
ΑΠΟ 1-8-2012

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.Δ.Δ.
Αντιπρόεδρος του Σ.τ.Ε., του Α.Π. και του

1,70

3.023 €

Ε.Σ., Επίτροπος της Επικρατείας του Ε.Σ.
και Επίτροπος της Επικρατείας των Τ.Δ.Δ.
Σύµβουλος της Επικρατείας, Αρεοπαγίτης,
Αντεισαγγελέας του Α.Π., Σύµβουλος και
Αντεπίτροπος του Ε.Σ., Αντεπίτροπος
Επικρατείας των Τ.Δ.Δ., Πρόεδρος και
Εισαγγελέας Εφετών και Πρόεδρος
Εφετών
Διοικητικών Δικαστηρίων
Πάρεδρος του Σ.τ.Ε., Εφέτης,
Αντεισαγγελέας Εφετών, Πάρεδρος του
Ε.Σ. και Εφέτης Διοικητικών Δικαστηρίων
Πρόεδρος και Εισαγγελέας Πρωτοδικών,
Πρόεδρος Πρωτοδικών Διοικητικών
Δικαστηρίων και Ειρηνοδίκης Α' Τάξης
Εισηγητής του Σ.τ.Ε. και Ε.Σ.,
Πρωτοδίκης,
Αντεισαγγελέας Πρωτοδικών, Πρωτοδίκης
Διοικητικών Δικαστηρίων και Ειρηνοδίκης
Β' Τάξης
Δόκιµος Εισηγητής του Σ.τ.Ε. και του Ε.Σ.,
Πάρεδρος Πρωτοδικείου, Πάρεδρος
Εισαγγελίας, Πάρεδρος Πρωτοδικείου των
Διοικητικών Δικαστηρίων και Ειρηνοδίκης
Γ' Τάξης
Ειρηνοδίκης Δ' Τάξης

1,62

2.880 €

1,42

2.525 €

1,27

2.258 €

1,13

2.009 €

1,00

1.778 €

0,85

1.511 €

0,77

1.369 €

Επί της περίπτωσης 14
Με τις διατάξεις της περ. 14, αντικαθίστανται, από 1-8-2012, οι διατάξεις των παρ.3,
5 και 6 του άρθρου 30 του ν.3205/2003.
Ειδικότερα:
Α. Το επίδοµα ταχύτερης και αποτελεσµατικότερης διεκπεραίωσης των υποθέσεων,
καθώς αντιστάθµισης δαπανών στις οποίες υποβάλλονται κατά την άσκηση του
λειτουργήµατος τους οι δικαστικοί λειτουργοί (δηµιουργία και ενηµέρωση
βιβλιοθήκης, οργάνωση γραφείου), καθορίζεται κατά βαθµό ως εξής:
α.-

316 €

β·-

Ειρηνοδίκες Γ' και Δ' τάξεως, Δόκιµος Εισηγητής του Σ.τ.Ε. και
αντίστοιχοι
Εισηγητής του Σ.τ.Ε. και αντίστοιχοι

ν·-

Πρόεδρος Πρωτοδικών και αντίστοιχοι

456 €

δ.-

Πάρεδρος του Σ.τ.Ε. και αντίστοιχοι

460 €

420 €

ε.-

Πρόεδρος Εφετών, Σύµβουλος της Επικρατείας και αντίστοιχοι

470 €

στ.-

Αντιπρόεδρος και αντίστοιχοι

485 €

ζ·-

Πρόεδρος και αντίστοιχοι

500 €

Β. Η 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),
καθορίζεται κατά βαθµό ως εξής:
Για δικαστικούς λειτουργούς από το βαθµό του Προέδρου Πρωτοδικών και
αντιστοίχων µέχρι και το βαθµό του Προέδρου Ανωτάτου Δικαστηρίου

560 €

Για δικαστικούς λειτουργούς από το βαθµό του Ειρηνοδίκη Δ' Τάξης µέχρι και
το βαθµό του Εισηγητή του Σ.τ.Ε. και αντιστοίχων

460 €

Γ. Η αποζηµίωση εξόδων παράστασης στους δικαστές που φέρουν βαθµό Προέδρου,
Αντιπροέδρου και Συµβούλου Επικρατείας ή αντίστοιχους, καθορίζεται κατά βαθµό
ως εξής:
Πρόεδρος Σ.τ.Ε. και αντίστοιχοι

242 €

Αντιπρόεδρος Σ.τ.Ε. και αντίστοιχοι

161 €

Σύµβουλος Επικρατείας και αντίστοιχοι

121 €

Η αποζηµίωση αυτή δεν παρέχεται σε δικαστικούς λειτουργούς που δεν φέρουν τους
ανωτέρω βαθµούς, ανεξαρτήτως της τυχόν µισθολογικής εξοµοίωσης προς αυτούς.
Δ. Επίσης, επισηµαίνεται ότι, το ανώτατο όριο της περ.α' της παρ.4 του άρθρου 2 του
ν.3833/2010 (ανώτατο όριο Δικαστικών Λειτουρνών και κύριου προσωπικού του
Ν.Σ.Κ.) διαµορφώνεται, από 1-8-2012, στο ποσό των 6.138,80 €.
Επί της περίπτωσης 15
Α. Με τις διατάξεις της υποπερ.α' της περ.15, αντικαθίστανται, από 1-8-2012, οι
διατάξεις των παρ.1 και 2 του άρθρου 32 του ν.3205/2003 (ΦΕΚ Α' 297) και ο
µηνιαίος βασικός µισθός του Δικαστικού Αντιπροσώπου, ο οποίος αποτελεί τη βάση
υπολογισµού των βασικών µισθών όλων των άλλων βαθµών, καθορίζεται σε 1.778 €.
Με βάση το βασικό αυτό µισθό οι υπόλοιποι βασικοί µισθοί όλης της ιεραρχίας του
Κύριου Προσωπικού του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους, διαµορφώνονται ως
εξής:

ΒΑΘΜΟΣ

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ

ΒΑΣΙΚΟΣ
ΜΙΣΘΟΣ ΑΠΟ 18-2012

Πρόεδρος
Αντιπρόεδρος
Σύµβουλος
Πάρεδρος

1,70
1,62
1,42
1,27

3.023 €
2.880 €
2.525 €
2.258 €

Δικαστικός Αντιπρόσωπος Α' Τάξεως

1,13

2.009 €

Δικαστικός Αντιπρόσωπος

1,00

1.778 €

Δόκιµος Δικαστικός Αντιπρόσωπος

0,85

1.511 €

Β. Με τις διατάξεις της υποπερ.β' της περ.15, αντικαθίστανται, από 1-8-2012, οι
διατάξεις των παρ.3, 5 και 6 του άρθρου 33 του ν.3205/2003. Ειδικότερα:
I) Το επίδοµα ταχύτερης και αποτελεσµατικότερης διεκπεραίωσης των
υποστηριζόµενων ενώπιον των δικαστηρίων υποθέσεων του Δηµοσίου και των
Ν.Π.Δ.Δ., καθώς και αντιστάθµισης των δαπανών στις οποίες υποβάλλονται κατά την
άσκηση των καθηκόντων τους, καθορίζεται κατά βαθµό ως εξής:
α.-

Δόκιµος Δικαστικός Αντιπρόσωπος

316 €

β·ν·δ.ε.στ.
ζ·

Δικαστικός Αντιπρόσωπος
Δικαστικός Αντιπρόσωπος Α' Τάξεως
Πάρεδρος
Σύµβουλος
Αντιπρόεδρος
Πρόεδρος

420 €
456 €
460 €
470 €
485 €
500 €

II) Η πάγια αποζηµίωση, λόγω της πολύωρης παραµονής τους στα δικαστήρια, της
απασχόλησής τους χωρίς ωράριο εργασίας, καθώς και ειδικών συνθηκών προσφοράς
υπηρεσιών σε παραµεθόριες περιοχές, καθορίζεται κατά βαθµό ως εξής:
Δικαστικός Αντιπρόσωπος Α' Τάξεως µέχρι και Πρόεδρος Ν.Σ.Κ.

560 €

Δόκιµος και Δικαστικός Αντιπρόσωπος

460 €

III) Η αποζηµίωση εξόδων παράστασης, καθορίζεται κατά βαθµό ως εξής:
Πρόεδρος

242 €

Αντιπρόεδρος
Σύµβουλος

161 €
121 €

Επί της περίπτωσης 16
Α. Με τις διατάξεις της υποπερ.Ι) της περ.16, αντικαθίστανται, από 1-8-2012, οι
διατάξεις των παρ.1 και 2 του άρθρου 34 του ν.3205/2003 και ο µηνιαίος βασικός
µισθός του Ιατροδικαστή Δ' Τάξεως, ο οποίος αποτελεί τη βάση υπολογισµού των
βασικών µισθών όλων των άλλων βαθµών, καθορίζεται σε 1.023 €. Με βάση το
βασικό αυτό µισθό οι βασικοί µισθοί όλης της ιεραρχίας των Ιατροδικαστών,
διαµορφώνονται ως εξής:
ΒΑΘΜΟΣ

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ
Σ

ΒΑΣΙΚΟΣ
ΜΙΣΘΟΣ ΑΠΟ 18-2012

Ιατροδικαστής Α' Τάξεως

1,45

1.483 €

Ιατροδικαστής Β' Τάξεως

1,31

1.340 €

Ιατροδικαστής Γ' Τάξεως

1,16

1.187 €

Ιατροδικαστής Δ' Τάξεως

1,00

1.023 €

Β. Με τις διατάξεις της υποπερ.ΙΙ) της περ.16, αντικαθίστανται, από 1-8-2012, οι
διατάξεις των παρ.3 και 4 του άρθρου 35 του ν.3205/2003. Ειδικότερα:
α. Το ειδικό επίδοµα ιατροδικαστικής υπηρεσίας για την ανθυγιεινή και επικίνδυνη
εργασία τους, καθώς και για την απασχόλησή τους πέρα από το υποχρεωτικό ωράριο,
κατά τις απογευµατινές και νυκτερινές ώρες ή κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιµες
ηµέρες, καθορίζεται για όλους τους Ιατροδικαστές σε 826 €.
β. Στους Ιατροδικαστές του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων
Δικαιωµάτων η χορηγούµενη, λόγω των ειδικών συνθηκών προσφοράς υπηρεσιών,
της απασχόλησής τους χωρίς ωράριο εργασίας, καθώς και για τη δηµιουργία και
ενηµέρωση βιβλιοθήκης, πάγια αποζηµίωση καθορίζεται κατά µήνα, για όλους τους
βαθµούς της ιεραρχίας, σε 292 €.
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Α. Με τις διατάξεις της υποπερ.Ι) της περ.17, αντικαθίστανται, από 1-8-2012, οι
διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 36 του ν.3205/2003 και ο µηνιαίος βασικός µισθός
του Λέκτορα, ο οποίος αποτελεί τη βάση υπολογισµού των βασικών µισθών των
λοιπών µελών Δ.Ε.Π. των Πανεπιστηµίων, καθορίζεται σε 1.065 €. Με βάση το
βασικό αυτό µισθό οι βασικοί µισθοί όλης της ιεραρχίας των µελών Δ.Ε.Π. των
Πανεπιστηµίων, διαµορφώνονται ως εξής:
ΒΑΘΜΟΣ

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ

ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ
ΑΠΟ 1-8-2012

Καθηγητής

1,37

1.459 €

Αναπληρωτής Καθηγητής

1,25

1.331 €

Επίκουρος Καθηγητής

1,08

1.150 €

1

1.065 €

Λέκτορας

Β. Με τις διατάξεις της υποπερ.ΙΙ) της περ.17, αντικαθίστανται, από 1-8-2012, οι
διατάξεις των περ.β', γ', δ' και στ' της παρ.2, καθώς και της παρ.4 του άρθρου 36 του
ν.3205/2003. Ειδικότερα:
α. Το επίδοµα διδακτικής προετοιµασίας και εξωδιδακτικής πανεπιστηµιακής
απασχόλησης εντός των Πανεπιστηµίων, καθορίζεται ως εξής:
i.

Καθηγητής

390 €

ii.

Αναπληρωτής Καθηγητής

368 €

iii.

Επίκουρος Καθηγητής

335 €

iv.

Λέκτορας

300 €

Το ανωτέρω επίδοµα καταβάλλεται στους δικαιούχους και κατά τη διάρκεια της
εκπαιδευτικής τους άδειας.
β. Η πάγια αποζηµίωση, για δηµιουργία και ενηµέρωση βιβλιοθήκης και συµµετοχής
σε συνέδρια, καθορίζεται ως εξής:
i.

Καθηγητής

273 €

ii.

Αναπληρωτής Καθηγητής

184 €

iii.

Επίκουρος Καθηγητής

128 €

iv.

Λέκτορας

128 €

γ. Το ειδικό ερευνητικό επίδοµα, για την εκτέλεση µεταδιδακτορικής έρευνας και την
ταχύτερη και αποτελεσµατικότερη προώθηση των ερευνητικών προγραµµάτων,
καθορίζεται ως εξής:
i.

Καθηγητής

226 €

ii.

Αναπληρωτής Καθηγητής

215 €

iii.

Επίκουρος Καθηγητής

200 €

iv.

Λέκτορας

184 €

δ. Τα έξοδα παράστασης στους Πρυτάνεις, Αντιπρυτάνεις, Κοσµήτορες και
Προέδρους Τµηµάτων, καθορίζονται ως εξής:
i.

Πρύτανης

250 €

ii.

Αντιπρύτανης

200 €

iii.

Κοσµήτορας ή Πρόεδρος Τµήµατος

210 €

ε. Τα ποσά των περιπτώσεων i των εδαφίων β', γ' και δ' της παραγράφου 2 του
άρθρου 36 του ν.3205/2003, όπως επανακαθορίζονται κατά τα ανωτέρω,
προσαυξάνονται κατά 70 € µε τη συµπλήρωση εικοσιπέντε (25) ετών υπηρεσίας.
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Α. Με τις διατάξεις της υποπερ.α. της περ.18, αντικαθίστανται, από 1-8-2012, οι
διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 3 του π.δ.118/2002 (ΦΕΚ Α' 99), µε τις οποίες ο
βασικός µηνιαίος µισθός των µελών Ε.Ε.ΔΙ.Π. των Πανεπιστηµίων, καθορίζεται ανά
βαθµίδα σε ποσοστό επί του εκάστοτε βασικού µισθού του µέλους Δ.Ε.Π.
Πανεπιστηµίου της βαθµίδας του Λέκτορα. Οι προκύπτοντες βασικοί µισθοί όλων
των βαθµίδων και κλάδων των µελών Ε.Ε.ΔΙ.Π. των Πανεπιστηµίων διαµορφώνονται
ως εξής:
ΜΕΛΗ Ε.Ε.ΔΙ.Π. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ
ΚΛΑΔΟΣ I-ΠΕ

ΒΑΘΜΙΔΑ
Δ

ΣΥΝΤΕΛ
.
0,90

ΠΟΣΟ

ΚΛΑΔΟΣ II -Π
Ε
ΣΥΝΤΕΛ. ΠΟΣΟ

ΚΛΑΔΟΣ II -ΤΕ
ΣΥΝΤΕΛ.

ΠΟΣΟ

959

0,85

905

0,81

863

ΒΑΘΜΙΔΑ
Γ

0,92

980

0,89

948

0,85

905

ΒΑΘΜΙΔΑ
Β

0,96

1.022

0,92

980

0,89

948

ΒΑΘΜΙΔΑ
Α

0,98

1.044

0,97

1.033

0,92

980

Β. Με τις διατάξεις της υποπερ.β. της περ. 18, αντικαθίστανται, από 1-8-2012, οι
διατάξεις των περ.ίϋ) και ίν) της παρ.2 του άρθρου 3 του π.δ.118/2002. Ειδικότερα:

i. Το επίδοµα διδακτικής προετοιµασίας και εξωδιδακτικής πανεπιστηµιακής
απασχόλησης εντός του Πανεπιστηµίου καθορίζεται ως εξής:
α.
βγ-

ΚΛΑΔΟΣ I - ΠΕ
ΚΛΑΔΟΣ II -ΠΕ
ΚΛΑΔΟΣ II -ΤΕ

195 €
150 €
135 €

ii. Η πάγια µηνιαία αποζηµίωση για δηµιουργία και ενηµέρωση βιβλιοθήκης και
συµµετοχής σε συνέδρια καθορίζεται ως εξής :
α.
βγ-

ΚΛΑΔΟΣ I - ΠΕ
ΚΛΑΔΟΣ II -ΠΕ
ΚΛΑΔΟΣ II -ΤΕ

83 €
64 €
51 €

Γ. Με τις διατάξεις της υποπερ.γ. της περ.18, αντικαθίστανται, από 1-8-2012, οι
διατάξεις των παρ.4 και 5 του άρθρου 3 του π.δ.118/2002. Ειδικότερα:
i. Το χορηγούµενο στους κατόχους διδακτορικού διπλώµατος ειδικό ερευνητικό
επίδοµα για την εκτέλεση µεταδιδακτορικής έρευνας καθορίζεται στο ποσό των
ογδόντα εννέα ευρώ (89 €) µηνιαίως για τα µέλη Ε.Ε.ΔΙ.Π. κλάδου I και στο ποσό
των εξήντα οκτώ ευρώ( 68 €) για τα µέλη Ε.Ε.ΔΙ.Π. κλάδου II.
ii. Τα σύµφωνα µε τα στοιχεία (iii) και (iν) της παρ.2 του άρθρου 3 του π.δ.118/2002
χορηγούµενα επιδόµατα και µηνιαίες αποζηµιώσεις, όπως επίσης και το χορηγούµενο
ειδικό ερευνητικό επίδοµα κατά την παρ.4 του ιδίου άρθρου του εν λόγω π.δ.,
προσαυξάνονται κατά δέκα (10) ευρώ για κάθε πενταετία πραγµατικής υπηρεσίας
που συµπληρώνεται στην καταληκτική βαθµίδα ύστερα από την µε οποιονδήποτε
τρόπο ένταξη σε αυτή.
Δ. Με τις διατάξεις της υποπερ.δ. της περ.18, αντικαθίστανται, από 1-8-2012, οι
διατάξεις των υποπερ.iii και iν της περ.β' της παρ.6 του άρθρου 3 του π.δ.118/2002.
Ειδικότερα:
Το χορηγούµενο στα πρώην µέλη Ε.Τ.Ε.Π., κατηγορίας Δ.Ε., τα οποία εντάχθηκαν σε
προσωποπαγείς θέσεις Ε.Ε.ΔΙ.Π. κλάδου II, επίδοµα διδακτικής προετοιµασίας και
εξωδιδακτικής πανεπιστηµιακής απασχόλησης εντός του Πανεπιστηµίου καθορίζεται
στο ποσό των 105 € µηνιαίως.
Η χορηγούµενη στα πρώην µέλη Ε.Τ.Ε.Π., κατηγορίας Δ.Ε., τα οποία εντάχθηκαν σε
προσωποπαγείς θέσεις Ε.Ε.ΔΙ.Π. κλάδου II, πάγια µηνιαία αποζηµίωση για
δηµιουργία και ενηµέρωση βιβλιοθήκης και συµµετοχή σε συνέδρια καθορίζεται στο
ποσό των 30 €.
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Με τις διατάξεις της περ. 19, αντικαθίστανται, από 1-8-2012, οι διατάξεις της παρ. 1
και των περ. β, γ, δ, στ και η της παραγράφου 2 του άρθρου 30 του ν.3187/2003
(ΦΕΚ Α'/233). Ειδικότερα:

I. Ο µηνιαίος βασικός µισθός του Λέκτορα, ο οποίος αποτελεί τη βάση υπολογισµού
των βασικών µισθών των λοιπών βαθµίδων των µελών Δ.Ε.Π. των Α.Σ.Ε.Ι.,
καθορίζεται σε 954 €. Με βάση το βασικό αυτό µισθό οι βασικοί µισθοί όλων των
βαθµίδων των µελών Δ.Ε.Π. των Α.Σ.Ε.Ι., διαµορφώνονται ως εξής:
ΒΑΘΜΟΣ

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ
Σ
ΑΠΟ 1-8-2012

Καθηγητής

1,37

1.307€

Αναπληρωτής Καθηγητής

1,22

1.164€

Επίκουρος Καθηγητής

1,11

1.059,00€

Λέκτορας

1,00

954 €

II. Το επίδοµα διδακτικής προετοιµασίας και εξωδιδακτικής απασχόλησης εντός των
Α.Σ.Ε.Ι., καθορίζεται ως εξής:
i.

Καθηγητής

380 €

ii.

Αναπληρωτής Καθηγητής

363 €

iii.

Επίκουρος Καθηγητής

294 €

iν.

Λέκτορας

208 €

III. Η πάγια αποζηµίωση, για δηµιουργία και ενηµέρωση βιβλιοθήκης και
συµµετοχής σε συνέδρια, καθορίζεται ως εξής:
i.

Καθηγητής

260 €

ii.

Αναπληρωτής Καθηγητής

180 €

iii.

Επίκουρος Καθηγητής

120 €

iv.

Λέκτορας

115 €

IV. Το ειδικό ερευνητικό επίδοµα, για την εκτέλεση µεταδιδακτορικής έρευνας και
την ταχύτερη και αποτελεσµατικότερη προώθηση των ερευνητικών προγραµµάτων,
καθορίζεται ως εξής:
i.

Καθηγητής

218 €

ii.

Αναπληρωτής Καθηγητής

195 €

iii.

Επίκουρος Καθηγητής

170 €

iv.

Λέκτορας

111 €

V. Τα έξοδα παράστασης στους Διευθυντές Τοµέων και στον Πρόεδρο Ακαδηµαϊκών
Θεµάτων καθορίζονται σε εκατόν σαράντα ευρώ (140 €).
VI. Τα ποσά των περιπτώσεων i των στοιχείων β', γ' και δ' της παραγράφου 2 του
άρθρου 30 του ν.3187/2003 όπως επανακαθορίζονται κατά τα ανωτέρω,
προσαυξάνονται κατά σαράντα 40 € µε τη συµπλήρωση είκοσι πέντε ετών υπηρεσίας.
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Με τις διατάξεις της περ.20, αντικαθίστανται, από 1-8-2012, οι διατάξεις της παρ.4
του άρθρου 30 του ν.3187/2003, µε τις οποίες ο βασικός µηνιαίος µισθός των µελών
Ε.Ε.ΔΙ.Π. των Α.Σ.Ε.Ι., καθορίζεται ανά βαθµίδα σε ποσοστό επί του εκάστοτε
βασικού µισθού του µέλους Δ.Ε.Π. Α.Σ.Ε.Ι. της βαθµίδας του Λέκτορα. Οι
προκύπτοντες βασικοί µισθοί όλων των βαθµίδων και κλάδων των µελών Ε.Ε.ΔΙ.Π.
των Α.Σ.Ε.Ι. διαµορφώνονται ως εξής:
ΜΕΛΗ Ε.Ε.ΔΙ.Π. ΑΣΕΙ
ΚΛΑΔΟΣ I-ΠΕ

ΒΑΘΜΙΔΑ
Δ

ΣΥΝΤΕΛ
.
0,93

ΚΛΑΔΟΣ II -Π
Ε
ΠΟΣΟ ΣΥΝΤΕΛ. ΠΟΣΟ

ΚΛΑΔΟΣ II -ΤΕ
ΣΥΝΤΕΛ.

ΠΟΣΟ

887

0,81

773

0,80

763

ΒΑΘΜΙΔΑ
Γ

0,94

897

0,88

840

0,84

801

ΒΑΘΜΙΔΑ
Β

0,95

906

0,92

878

0,88

840

ΒΑΘΜΙΔΑ
Α

0,98

935

0,97

925

0,92

878

Διευκρινίζεται ότι, τα επιδόµατα και οι παροχές που προβλέπονται από τις διατάξεις
της παρ.5 του άρθρου 30 του ν.3187/2003 εξακολουθούν να καταβάλλονται στα µέλη
Ε.Ε.ΔΙ.Π. των Α.Σ.Ε.Ι., από 1-8-2012 και εντεύθεν, στο ύφος που αυτά είχαν
διαµορφωθεί πριν την εν λόγω ηµεροµηνία.
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Α. Με τις διατάξεις της υποπερ.Ι) της περ.21, αντικαθίστανται, από 1-8-2012, οι
διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 37 του ν.3205/2003 και ο µηνιαίος βασικός µισθός
του Καθηγητή Εφαρµογών, ο οποίος αποτελεί τη βάση υπολογισµού των βασικών
µισθών των λοιπών µελών Ε.Π. και Ε.ΔΙ.Π. των Τ.Ε.Ι., καθορίζεται σε 960 €. Με
βάση το βασικό αυτό µισθό οι βασικοί µισθοί όλης της ιεραρχίας των µελών Ε.Π. Τ.Ε.Ι. και Ε.ΔΙ.Π. , διαµορφώνονται ως εξής:

ΒΑΘΜΟΣ

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ
ΒΑΣΙΚΟΣ
Σ
ΜΙΣΘΟΣ ΑΠΟ 1-82012

Καθηγητής

1,37

1.315 €

Αναπληρωτής Καθηγητής

1,25

1.200 €

Επίκουρος Καθηγητής

1,13

1.085 €

Καθηγητής Εφαρµογών

1,00

960 €

Μέλος Ε.ΔΙ.Π.

1,00

960 €

Β. Με τις διατάξεις της υποπερ.ΙΙ) της περ.21, αντικαθίστανται, από 1-8-2012, οι
διατάξεις των περ.β', γ', δ' και στ' της παρ.2, καθώς και της παρ.3 του άρθρου 37 του
ν.3205/2003. Ειδικότερα:
α. Το επίδοµα διδακτικής προετοιµασίας και εξωδιδακτικής απασχόλησης εντός των
Τ.Ε.Ι., καθορίζεται ως εξής:
i.-

Καθηγητής

383 €

ii.-

Αναπληρωτής Καθηγητής

350 €

iii.-

Επίκουρος Καθηγητής

285 €

iv.-

Καθηγητής Εφαρµογών

200 €

v.-

Μέλος Ε.ΔΙ.Π.

86 €

β. Η πάγια αποζηµίωση για δηµιουργία και ενηµέρωση βιβλιοθήκης, και για
συµµετοχή σε συνέδρια, καθορίζεται ως εξής:
i.-

Καθηγητής

218 €

ii.-

Αναπληρωτής Καθηγητής

180 €

iii.-

Επίκουρος Καθηγητής

125 €

iv.-

Καθηγητής Εφαρµογών

110 €

v.-

Μέλος Ε.ΔΙ.Π.

66 €

γ. Το ερευνητικό επίδοµα τεχνολογικής έρευνας, καθορίζεται ως εξής:
αα.- Για τους κατέχοντες µεταπτυχιακούς τίτλους σπουδών:
i.-

Καθηγητής

205 €

ii.-

Αναπληρωτής Καθηγητής

185 €

iii.-

Επίκουρος Καθηγητής

165 €

iv.-

Καθηγητής Εφαρµογών

115 €

ββ.- Για τους µη κατέχοντες µεταπτυχιακούς τίτλους σπουδών:
i.-

Καθηγητής

135 €

ii.-

Αναπληρωτής Καθηγητής

120 €

iii.-

Επίκουρος Καθηγητής

105 €

iv.-

Καθηγητής Εφαρµογών

70 €

	
 
δ. Τα έξοδα παράστασης στους Προέδρους, Αντιπροέδρους, Διευθυντές Σχολών
Προϊσταµένους Τµήµατος καθορίζεται, κατά µήνα, ως εξής:
i.-

Πρόεδρος

250 €

ii.-

Αντιπρόεδρος

210 €

iii.-

Διευθυντής Σχολής

210 €

iv.-

Προϊστάµενος Τµήµατος και Διευθυντής Κέντρου
Ξένων Γλωσσών και Φυσικής Αγωγής

100 €

ε. Τα ποσά των περιπτώσεων i των στοιχείων β', γ' και δ' της παραγράφου 2 του
άρθρου 37 του ν.3205/2003, όπως επανακαθορίζονται κατά τα ανωτέρω,
προσαυξάνονται κατά 50 € µε τη συµπλήρωση 25 ετών υπηρεσίας.
Τα ποσά των περιπτώσεων ii των στοιχείων β', γ' και δ' ββ. της παραγράφου 2 του ως
άνω άρθρου και νόµου, όπως επανακαθορίζονται κατά τα ανωτέρω, προσαυξάνονται
κατά 35 € µε τη συµπλήρωση 25 ετών υπηρεσίας, για όσους κατέχουν προσωποπαγή
θέση Αναπληρωτή Καθηγητή.
Την ανωτέρω προσαύξηση δικαιούνται, µετά τη συµπλήρωση 25 ετών υπηρεσίας, και
όσοι κατέχουν προσωποπαγή θέση Αναπληρωτή Καθηγητή και δεν διαθέτουν
διδακτορικό δίπλωµα σπουδών, αλλά µόνο µεταπτυχιακό τίτλο σπουδών.
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Α. 1) Με τις διατάξεις της υποπερ.Ι) της περ.22, αντικαθίστανται, από 1-8-2012, οι
διατάξεις των παρ.1 και 2 του άρθρου 38 του ν.3205/2003 και ο µηνιαίος βασικός
µισθός του Ερευνητή Δ', ο οποίος αποτελεί τη βάση υπολογισµού των βασικών
µισθών των λοιπών µελών της βαθµίδας των Ερευνητών που υπηρετούν σε Εθνικά
Ερευνητικά Κέντρα και ανεξάρτητα Ερευνητικά Ινστιτούτα, τα οποία διέπονται από
τις διατάξεις του ν.1514/1985 (ΦΕΚ Α' 13), καθώς και σε κέντρα έρευνας της
Ακαδηµίας Αθηνών, καθορίζεται σε 1.020€.
Με βάση το βασικό αυτό µισθό οι βασικοί µισθοί όλων των βαθµίδων των ως άνω
Ερευνητών, διαµορφώνονται ως εξής:
ΒΑΘΜΟΣ

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤ ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ
ΗΣ
ΑΠΟ 1-8-2012

Ερευνητής Α'

1,37

1.397 €

Ερευνητής Β'

1,25

1.275 €

Ερευνητής Γ'

1,08

1.102 €

Ερευνητής Δ'

1,00

1.020 €

2) Με τις διατάξεις της υποπερ.Ι) της περ.22, από 1-8-2012, ο µηνιαίος βασικός
µισθός του Ειδικού Λειτουργικού Επιστήµονα Δ', ο οποίος αποτελεί τη βάση
υπολογισµού των βασικών µισθών των λοιπών µελών της βαθµίδας των Ειδικών
Λειτουργικών Επιστηµόνων (Ε.Λ.Ε.) των ανωτέρω Ερευνητικών Κέντρων και
ανεξάρτητων Ερευνητικών Ινστιτούτων, καθορίζεται σε 945 €. Με βάση το βασικό
αυτό µισθό οι βασικοί µισθοί όλων των βαθµίδων των Ειδικών Λειτουργικών 	
 
Επιστηµόνων (Ε.Λ.Ε.), διαµορφώνονται ως εξής:
ΒΑΘΜΟΣ

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ
Σ

ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ
ΑΠΟ 1-8-2012

Ειδ.Λειτ.Επιστ. Α'

1,28

1.210 €

Ειδ.Λειτ.Επιστ. Β'

1,16

1.096 €

Ειδ.Λειτ.Επιστ. Γ'

1,06

1.002 €

Ειδ.Λειτ.Επιστ. Δ'

1,00

945 €

Β. Με τις διατάξεις της υποπερ.ΙΙ) της περ.22, αντικαθίστανται, από 1-8-2012, οι
διατάξεις των περ.β', γ', και ε' της παρ.3, καθώς και οι διατάξεις των παρ.5 και 6 του
άρθρου 38 του ν.3205/2003. Ειδικότερα:
α. Η πάγια αποζηµίωση για δηµιουργία και ενηµέρωση βιβλιοθήκης και για
συµµετοχή σε συνέδρια, καθορίζεται ως εξής:

i.-

Ερευνητές Α'
Ερευνητές Β'
Ερευνητές Γ'
Ερευνητές Δ'
ii.- Ε.Λ.Ε. Α'
Ε.Λ.Ε. Β'
Ε.Λ.Ε. Γ'
Ε.Λ.Ε. Δ'

273 €
184 €
128 €
128 €
263 €
143 €
75 €
75 €

β. Το ειδικό ερευνητικό επίδοµα, για την εκτέλεση µεταδιδακτορικής έρευνας, καθώς
και ταχύτερης και αποτελεσµατικότερης προώθησης των ερευνητικών
προγραµµάτων, καθορίζεται ως εξής:
i.-

ii.-

Ερευνητές Α'
Ερευνητές Β'
Ερευνητές Γ'
Ερευνητές Δ'
Ε.Λ.Ε. Α'
Ε.Λ.Ε. Β
Ε.Λ.Ε. Γ'
Ε.Λ.Ε. Δ'

226 €
215 €
200 €
184 €
190 €
152 €
117 €
90 €

γ. Το επίδοµα ραδιενέργειας, στους Ερευνητές και στους Ειδικούς Λειτουργικούς
Επιστήµονες του Εθνικού Κέντρου Έρευνας Φυσικών Επιστηµών (Ε.Κ.Ε.Φ.Ε.)
"ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ", καθορίζεται, κατά ζώνη, ως εξής:
- -i
- -ii
- -iii

Ζώνη Α'
Ζώνη Β'
Ζώνη Γ'

238 €
132 €
79 €

Το επίδοµα αυτό καταβάλλεται υπό την απαραίτητη προϋπόθεση ότι οι δικαιούχοι
αυτού προσφέρουν υπηρεσία, µε πλήρη και αποκλειστική απασχόληση στους χώρους
που δικαιολογείται η καταβολή του. Οι προϋποθέσεις αυτές βεβαιώνονται, 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) λαµβάνει χώρα
υποχρεωτικά στην αρχή κάθε εξαµήνου.
δ. Οι αποδοχές των Διευθυντών 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 Δ' µε συντελεστή 1,7 στρογγυλοποιούµενος
στην πλησιέστερη µονάδα ευρώ, µαζί µε όλα τα επιδόµατα, τις παροχές και τις

αποζηµιώσεις, όπως αυτές ορίζονται στις παραγράφους 3 και 4 του παρόντος άρθρου
µε τις προϋποθέσεις καταβολής τους. Πέραν των αποδοχών αυτών, στους Διευθυντές
των Ερευνητικών Κέντρων, των Ινστιτούτων τους και των αυτοτελών Ερευνητικών
Ινστιτούτων καταβάλλεται και επίδοµα θέσης ευθύνης, ως εξής:
i.

ii.

400 €

Διευθυντές των Ινστιτούτων των
Ερευνητικών Κέντρων και των αυτοτελών
Ερευνητικών Ινστιτούτων
Διευθυντές των Ερευνητικών Κέντρων

500 €

Διευθυντές που είναι µέλη Δ.Ε.Π. εισπράττουν ολόκληρο το επίδοµα χρόνου
υπηρεσίας, ανάλογα µε τα έτη προϋπηρεσίας που αναγνωρίζονται από το οικείο
Α.Ε.Ι.
ε. Προκειµένου περί Ερευνητών Α' τα ποσά των περιπτώσεων i των εδαφίων β' και γ'
της παραγράφου 3 του άρθρου 38 του ν.3205/2003, όπως επανακαθορίζονται κατά τα
ανωτέρω, προσαυξάνονται κατά 70 €, µε τη συµπλήρωση 25 ετών υπηρεσίας.
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Α. Με τις διατάξεις της υποπερ.α. της περ.23, αντικαθίστανται, από 1-8-2012, οι
διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 40 του ν.3205/2003, µε τις οποίες ο µηνιαίος βασικός
µισθός του Συνεργάτη Β' του Κ.Ε.Π.Ε., καθορίζεται σε 850 €. Με βάση το βασικό
αυτό µισθό οι βασικοί µισθοί των λοιπών βαθµίδων του ερευνητικού προσωπικού του
Κ.Ε.Π.Ε. διαµορφώνονται ως εξής:
ΒΑΘΜΟΣ

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ
Σ

ΒΑΣΙΚΟΣ
ΜΙΣΘΟΣ ΑΠΟ 18-2012

Ερευνητής Α'

1,37

1.165 €

Ερευνητής Β'

1,28

1.088 €

Ερευνητής Γ'

1,18

1.003 €

Ερευνητής Δ'

1,10

935 €

Ερευνητής Ε'

1,08

918 €

Ερευνητής ΣΤ'

1,06

901 €

Συνεργάτης Α'

1,04

884 €

Συνεργάτης Β'

1,00

850 €

Συνεργάτης Γ'

0,90

765 €

Συνεργάτης Δ'

0,88

748 €

Συνεργάτης Ε'

0,84

714 €

Β. Με τις διατάξεις της υποπερ.β. της περ.23, αντικαθίστανται, από 1-8-2012, οι
διατάξεις των υποπερ. i και ii των περ. β' και γ' της παρ.2 του άρθρου 40 του
ν.3205/2003. Ειδικότερα:
α. Η πάγια αποζηµίωση για δηµιουργία και ενηµέρωση βιβλιοθήκης, καθώς και για
συµµετοχή σε συνέδρια, καθορίζεται ως εξής:
i."

Ερευνητές

200 €

ii.-

Συνεργάτες

180 €

β. Το επίδοµα για την ταχύτερη και αποτελεσµατικότερη προώθηση των ερευνητικών
προγραµµάτων, καθορίζεται ως εξής:
i.-

Ερευνητές

300 €

ii.-

Συνεργάτες

200 €
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Α. Με τη διάταξη της υποπερ.α. της περ.24, από 1-8-2012, ο βασικός µηνιαίος µισθός
του τακτικού Καθηγητή της Εθνικής Σχολής Δηµόσιας Υγείας (Ε.Σ.Δ.Υ.) (άρθρο 41
παρ.1 του ν.3205/2003), καθορίζεται σε 1.410 €.
Β. Με τις διατάξεις της υποπερ.β. της περ.24, αντικαθίστανται, από 1-8-2012, οι
διατάξεις του άρθρου 29 του ν.3370/2005 (ΦΕΚ Α' 176). Ειδικότερα:
Το επίδοµα διδακτικής προετοιµασίας, το επίδοµα βιβλιοθήκης και το ειδικό
ερευνητικό επίδοµα που χορηγούνται στους Καθηγητές της Ε.Σ.Δ.Υ., από 1-8-2012,
καθορίζονται µηνιαίως σε 380 €, 260 € και 200 € αντίστοιχα. Επίσης, το επίδοµα
διδακτικής προετοιµασίας, το επίδοµα βιβλιοθήκης και το ειδικό ερευνητικό επίδοµα,
που χορηγούνται στους Επιµελητές και Επιστηµονικούς Συνεργάτες της Ε.Σ.Δ.Υ. µε
διδακτορικό, καθώς και στο λοιπό διδακτικό προσωπικό µε διδακτορικό, από 1-82012, καθορίζονται µηνιαίως σε 300 €, 120 € και 180 € αντίστοιχα. Επιπλέον, το
επίδοµα διδακτικής προετοιµασίας, το επίδοµα βιβλιοθήκης και το ειδικό ερευνητικό
επίδοµα, που χορηγούνται στους Επιµελητές και Επιστηµονικούς Συνεργάτες της
Ε.Σ.Δ.Υ. νωρίς διδακτορικό, από 1-8-2012, καθορίζονται µηνιαίως σε 120 €, 100 €
και 150 € αντίστοιχα.
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Α. Με τις διατάξεις της υποπερ.I) της περ.25, αντικαθίστανται, από 1-8-2012, οι
διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 42 του ν.3205/2003 και ο µηνιαίος βασικός µισθός
του Παρέδρου µε θητεία του πρώην Παιδαγωγικού Ινστιτούτου (Π.Ι.), ο οποίος
αποτελεί τη βάση υπολογισµού των λοιπών βαθµίδων του πρώην Π.Ι., καθορίζεται σε
1.065 €. Με βάση το βασικό αυτό µισθό οι βασικοί µισθοί των λοιπών βαθµίδων του
πρώην Π.Ι. διαµορφώνονται ως εξής:

ΒΑΘΜΟΣ

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ
Σ

ΒΑΣΙΚΟΣ
ΜΙΣΘΟΣ ΑΠΟ
1-8-2012

Σύµβουλος

1,23

1.310 €

Μόνιµος Πάρεδρος

1,11

1.182 €

Πάρεδρος µε θητεία και Ειδικός
Πάρεδρος

1,00

1.065€

	
 
Β. Με τις διατάξεις της υποπερ.ΙΙ) της περ.25, αντικαθίστανται, από 1-8-2012, οι
διατάξεις των περ. β' και γ' της παρ.2 του άρθρου 42 του ν.3205/2003. Ειδικότερα:
α. Η πάγια αποζηµίωση για δηµιουργία και ενηµέρωση βιβλιοθήκης, καθώς και για
συµµετοχή σε συνέδρια, καθορίζεται ως εξής:
i.-

Σύµβουλος

270 €

ii.-

Μόνιµος Πάρεδρος

180 €

iii.-

Πάρεδρος µε θητεία

123 €

iv.-

Ειδικός Πάρεδρος

85 €

β. Το ειδικό ερευνητικό επίδοµα, για την εκτέλεση µεταδιδακτορικής έρευνας,
ταχύτερης και αποτελεσµατικότερης προώθησης ερευνητικών προγραµµάτων,
καθορίζεται ως εξής:
i.-

Σύµβουλος

217 €

ii.iii.v.-

Μόνιµος Πάρεδρος
Πάρεδρος µε θητεία
Ειδικός Πάρεδρος

199 €
178 €
100 €
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Με τις διατάξεις της περ.26, αντικαθίστανται, από 1-8-2012, οι διατάξεις της παρ.14
και οι διατάξεις των περ. β' και γ' της παρ.15 του άρθρου 11 του ν.3966/2011 (ΦΕΚ
Α' 118). Ειδικότερα:
I. Ο µηνιαίος βασικός µισθός του Εισηγητή, ο οποίος αποτελεί τη βάση υπολογισµού
των βασικών µισθών των λοιπών βαθµίδων του επιστηµονικού προσωπικού του
Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (I.E.Π.), καθορίζεται σε 1.065 €. Με βάση το
βασικό αυτό µισθό οι βασικοί µισθοί όλων των βαθµίδων του επιστηµονικού
προσωπικού του I.E.Π., διαµορφώνονται ως εξής:

ΒΑΘΜΟΣ

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ
Σ

ΒΑΣΙΚΟΣ
ΜΙΣΘΟΣ ΑΠΟ
1-8-2012

Σύµβουλος Α'

1,35

1.438 €

Σύµβουλος Β'

1,25

1.331 €

Σύµβουλος Γ'

1,11

1.182 €

Εισηγητής

1,00

1.065 €

II. Η πάγια αποζηµίωση για δηµιουργία και ενηµέρωση βιβλιοθήκης, καθώς και 	
  για
συµµετοχή σε συνέδρια, καθορίζεται ως εξής:
i.-

Σύµβουλος Α'

270 €

ii.-

Σύµβουλος Β'

184 €

iii.-

Σύµβουλος Γ'

128 €

iv.-

Εισηγητής

128 €

III. Το ειδικό ερευνητικό επίδοµα, για την εκτέλεση έρευνας, ταχύτερης και
αποτελεσµατικότερης προώθησης ερευνητικών προγραµµάτων, καθορίζεται ως εξής:
i.-

Σύµβουλος Α'

220 €

ii.-

Σύµβουλος Β'

215 €

iii.-

Σύµβουλος Γ'

200 €

iv.-

Εισηγητής

184 €
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Α. Με τις διατάξεις της υποπερ.α. της περ.27, αντικαθίστανται, από 1-8-2012, οι
διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 43 του ν.3205/2003 και καθορίζονται οι µηνιαίοι
βασικοί µισθοί όλων των βαθµών των ιατρών του Εθνικού Συστήµατος Υγείας
(Ε.Σ.Υ.) και των κατηγοριών προσωπικού που εξοµοιώνονται µισθολογικά µε αυτούς
(π.χ. ιατροί Δ.Υ. Ε.Σ.Υ.) ως εξής:
ΒΑΘΜΟΣ

ΒΑΣΙΚΟΣ
ΜΙΣΘΟΣ ΑΠΟ 18-2012

Συντονιστής Διευθυντής

1.665 €

Διευθυντής

1.580 €

Επιµελητής Α'

1.513 €

Επιµελητής Β'
Ειδικευόµενος

1.321 €
1.007 €

Διευκρινίζεται ότι το βασικό µισθό του Συντονιστή Διευθυντή δικαιούνται µόνο οι
ιατροί του Ε.Σ.Υ. που κατέχουν τον εν λόγω βαθµό.
Β. Με τις διατάξεις της υποπερ.β. της περ.27, αντικαθίστανται, από 1-8-2012, οι
διατάξεις των παρ.3 και 4 του άρθρου 44 του ν.3205/2003. Ειδικότερα:
α. Το επίδοµα νοσοκοµειακής απασχόλησης, απόδοσης και ειδικών συνθηκών
άσκησης ιατρικού έργου, καθορίζεται κατά βαθµό, ως εξής:
i.
ii.
iii.
ν.

Συντονιστής Διευθυντής και
Διευθυντής
Επιµελητής Α'
Επιµελητής Β'
Ειδικευόµενος

238 €
205 €
174 €
190 €

β. Η πάγια αποζηµίωση για συµµετοχή σε σεµινάρια και ενηµέρωση βιβλιοθήκης,
καθορίζεται κατά βαθµό, ως εξής:
i.
ii.

Συντονιστής Διευθυντής και
Διευθυντής
Επιµελητής Α'

225 €
195 €

iii.

Επιµελητής Β'

164 €

iν.

Ειδικευόµενος

123 €

Γ. Με τις διατάξεις της υποπερ.γ. της περ.27, αντικαθίσταται, από 1-8-2012, η
διάταξη του πρώτου εδαφίου της παρ.6 του άρθρου 44 του ν.3205/2003 και το
επίδοµα θέσης - ευθύνης που χορηγείται στους ιατρούς του Ε.Σ.Υ. µε βαθµό
Συντονιστή Διευθυντή και σε όσους ιατρούς του Ε.Σ.Υ. µε βαθµό Διευθυντή ασκούν
χρέη Συντονιστή Διευθυντή (π.χ. οι µοναδικοί Διευθυντές που υπηρετούν σε τµήµατα
Νοσοκοµείων, στα οποία προβλέπεται οργανική θέση Διευθυντή), νια όσο γρόνο
ασκούν τα καθήκοντα των βαθιαών τους. καθορίζεται στο ποσό των 156 €. Σε
περιπτώσεις νόµιµης αναπλήρωσης των Συντονιστών Διευθυντών και των
Διευθυντών που ασκούν χρέη Συντονιστή Διευθυντή η καταβολή του επιδόµατος
αυτού είναι δυνατή µόνο στους νόµιµους αναπληρωτές τους. Επίσης, διευκρινίζεται
ότι το επίδοµα θέσης - ευθύνης που ισούται µε τα σαράντα εκατοστά (40/100) του
αντίστοιχου επιδόµατος του Συντονιστή Διευθυντή (δηλαδή, από 1-8-2012, ανέρχεται
στο ποσό των 62,40 €) θα εξακολουθήσει να καταβάλλεται στους Επιµελητές Α' που
τους έχει απονεµηθεί ο τίτλος του Αναπληρωτή Διευθυντή, καθώς και σε όσους
Διευθυντές δεν ασκούν χρέη Συντονιστή Διευθυντή και, γενικότερα, δεν ασκούν τα
καθήκοντα του βαθµού τους.

Δ. Με τις διατάξεις της υποπερ.δ. της περ.27, αντικαθίστανται, από 1-8-2012, οι
διατάξεις του δεύτερου και τρίτου εδαφίου της περ. δ'της παρ.4 του άρθρου 45 του
ν.3205/2003. Ειδικότερα, οι ενεργείς εφηµερίες των Νοσοκοµείων διακρίνονται,
πλέον, σε δεκαεπτάωρες και εικοσιτετράωρες, δεδοµένου ότι, σύµφωνα µε τις
διατάξεις του άρθρου 2 του ν.3754/2009 (ΦΕΚ Α' 43), το επίσηµο καθηµερινό
ωράριο των νοσοκοµειακών ιατρών είναι επτάωρο. Επίσης, η προσαύξηση της
ενεργού εφηµερίας καθορίζεται στο ποσό των 30 € για όλες τις κατηγορίες των
ιατρών ανεξαρτήτως βαθµού (τόσο νια τους Διευθυντές όσο και τους Συντονιστές
Διευθυντές Β' & Γ' Ζώνης), που συµµετέχουν στα προγράµµατα εφηµεριών των
νοσοκοµείων.
Επιπλέον, ο συντελεστής του τρίτου εδαφίου της περίπτωσης δ' της παρ. 4 του
άρθρου 45 του ν.3205/2003 διαµορφώνεται από 1-8-2012 σε 0,0042. Συνεπώς, ο
πίνακας του ωροµισθίου των εφηµεριών διαµορφώνεται, από 1-8-2012, ως εξής:
εφηµερίες
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
ΝΥΚΤΕΡΙΝΗ
*15 %
ΚΥΡΙΑΚΩΝ *
25%
ΝΥΚΤ.
ΚΥΡΙΑΚΩΝ
*30%
40/100
ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑΣ
70/100 ΜΙΚΤΗ

ωροµισθιο απο 1-8-2012
ειδικευοµ. επιµ β επιµ
α
4,23
4,86

5,55
6,38

6,35
7,30

ΣΥΝΤ.
ΔΝΤΗΣ Β'
και Γ'
ΖΩΝΗΣ
6,64
6,99
7,64
8,04

5,29

6,94

7,94

8,30

8,74

5,50

7,22

8,26

8,63

9,09

1,69

2,22

2,54

2,66

2,80

2,96

3,89

4,45

4,65

4,89

δ/ντ
ης

Ε. Με τη διάταξη της υποπερ.ε. της περ.27, αντικαθίσταται, από 1-8-2012, η διάταξη
του πρώτου εδαφίου της περ.ε' της παρ.4 του άρθρου 45 του ν.3205/2003.
Ειδικότερα, στους ιατρούς που υπηρετούν µε βαθµό Συντονιστή Διευθυντή σε
Νοσοκοµεία της Α' Ζώνης και στους Διευθυντές των πανεπιστηµιακών κλινικών,
εργαστηρίων και µονάδων, ως αποζηµίωση εφηµεριών καταβάλλεται µηνιαίο ποσό,
ίσο µε το 30% του εκάστοτε ισχύοντος βασικού µισθού του Συντονιστή Διευθυντή
Ε.Σ.Υ., στρογγυλοποιούµενο στην πλησιέστερη µονάδα ευρώ. Επίσης, η εν λόγω
αποζηµίωση καταβάλλεται και στους Διευθυντές τµηµάτων των Νοσοκοµείων της Α'
Ζώνης όπου δεν υπηρετεί άλλος Διευθυντής, εφόσον απαλλάσσονται από την
υποχρέωση συµµετοχής στο πρόγραµµα εφηµεριών, σύµφωνα µε τις διατάξεις της
περ.Η) του άρθρου 4 του ν.3754/2009. Επιπλέον, διευκρινίζεται ότι, η ως άνω
αποζηµίωση δεν καταβάλλεται στους λοιπούς Διευθυντές των Νοσοκοµείων της Α'
Ζώνης, εκτός από αυτούς που νοµίµως αναπληρώνουν ελλείποντες Συντονιστές
Διευθυντές.
Συνεπώς, το µηνιαίο ποσό της ανωτέρω αποζηµίωσης διαµορφώνεται από 1-8-2012
σε 500,00 €.

Στ. Με τη διάταξη της υποπερ.στ. της περ.27, αντικαθίστανται, από 1-8-2012, οι
διατάξεις των πρώτου και δεύτερου εδαφίου της παρ.7 του άρθρου 45 του
ν.3205/2003. Ειδικότερα, οι ιατροί και οδοντίατροι των νοσοκοµείων και των
κέντρων υγείας του Ε.Σ.Υ., όπως αναφέρονται στο άρθρο 43 του ν.3205/2003,
συµµετέχουν σε µικτή εφηµερία, αποτελούµενη από ενεργό 6ωρη εφηµερία, µετά το
πέρας του τακτικού ωραρίου, που συνεχίζεται µε εφηµερία ετοιµότητας µέχρι τη
συµπλήρωση του 17ωρου. Η αµοιβή της εφηµερίας αυτής καθορίζεται συνολικά σε
εβδοµήντα εκατοστά (70/100) της αντίστοιχης συνολικής αµοιβής της 17ωρης
ενεργού εφηµερίας.
Ζ. Επίσης, επισηµαίνεται ότι το ανώτατο όριο της περ.β' της παρ.4 του άρθρου 2 του
ν.3833/2010 (ανώτατο όριο ιατρών του Ε.Σ.Υ.) διαµορφώνεται, από 1-8-2012, στο
ποσό των 4.536,31 €.
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Α. Με τις διατάξεις της υποπερ.I) της περ.28, αντικαθίστανται, από 1-8-2012, οι
διατάξεις των παρ.1 και 2 του άρθρου 46 του ν.3205/2003 και ο µηνιαίος βασικός
µισθός του Ακολούθου Πρεσβείας, ο οποίος αποτελεί τη βάση υπολογισµού των
βασικών µισθών των λοιπών βαθµών της ιεραρχίας των υπαλλήλων του
διπλωµατικού κλάδου του Υπουργείου Εξωτερικών, καθορίζεται σε 1.061 €. Με
βάση το βασικό αυτό µισθό οι βασικοί µισθοί των λοιπών βαθµών της ιεραρχίας των
υπαλλήλων του διπλωµατικού κλάδου του Υπουργείου Εξωτερικών, του
επιστηµονικού προσωπικού της Ειδικής Νοµικής Υπηρεσίας, της Ειδικής Νοµικής
Υπηρεσίας Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, των υπαλλήλων του κλάδου
Εµπειρογνωµόνων, καθώς και των κλάδων του ιδίου Υπουργείου που εξοµοιώνονται
µισθολογικά µε τους προαναφερόµενους (π.χ. κλάδος Ο.Ε.Υ.), διαµορφώνονται ως
εξής:
ΒΑΘΜΟΙ

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ
ΒΑΣΙΚΟΣ
Σ
ΜΙΣΘΟΣ ΑΠΟ
1-8-2012

Πρέσβης

1,79

1.899 €

Πληρεξούσιος Υπουργός Α' Τάξεως,
Ειδικός Νοµικός Σύµβουλος και
Εµπειρογνώµονας Πρεσβευτής Σύµβουλος Α' Τάξεως
Πληρεξούσιος Υπουργός Β' Τάξεως,
Νοµικός Σύµβουλος και
Εµπειρογνώµονας Πρεσβευτής Σύµβουλος Β' Τάξεως
Σύµβουλος Πρεσβείας Α' Τάξεως,
Αναπληρωτής Νοµικός Σύµβουλος και
Εµπειρογνώµονας Α' Τάξεως
Σύµβουλος Πρεσβείας Β' Τάξεως και
Εµπειρογνώµονας Β' Τάξεως

1,67

1.772 €

1,56

1.655 €

1,44

1.528 €

1,33

1.411 €

Γραµµατέας Πρεσβείας Α' Τάξεως και
Εισηγητής της Ειδικής Νοµικής
Υπηρεσίας
Γραµµατέας Πρεσβείας Β' Τάξεως

1,25

1.326 €

1,17

1.241 €

Γραµµατέας Πρεσβείας Γ' Τάξεως

1,09

1.156 €

Ακόλουθος Πρεσβείας και Ακόλουθος
Οικονοµικών και Εµπορικών Υποθέσεων

1,00

1.061 €

Β. Με τη διάταξη της υποπερ.ΙΙ) της περ.28 το κίνητρο απόδοσης της παρ.3 του
άρθρου 47 του ν.3205/2003 καθορίζεται, από 1-8-2012, σε 130 €.
Γ. Με τις διατάξεις της υποπερ.IΙΙ) της περ.28, αντικαθίστανται, από 1-8-2012, οι
διατάξεις των παρ.5 και 6 του άρθρου 47 του ν.3205/2003. Ειδικότερα:
i. Το επίδοµα ξενίας - παράστασης και ξένων γλωσσών, καθορίζεται κατά βαθµό, ως
εξής:
α.- Ακόλουθος Πρεσβείας

231 €

β·- Γραµµατέας Πρεσβείας Γ' µέχρι και το βαθµό του Γραµµατέα
Πρεσβείας Α' καθώς και για το βαθµό του Εισηγητή της Ειδικής
Νοµικής Υπηρεσίας
ν·- Σύµβουλος Πρεσβείας Β' και Εµπειρογνώµονας Β'

231 €

δ.- Σύµβουλος Πρεσβείας Α', Αναπληρωτής Νοµικού Συµβούλου και
Εµπειρογνώµονας Α'

305 €

ε.- Πληρεξούσιος Υπουργός Β', Νοµικός Σύµβουλος, Εµπειρογνώµονας
Πρεσβευτής-Σύµβουλος Β' και για όλους τους ανώτερους βαθµούς

318 €

247 €

ii. Η πάγια αποζηµίωση, λόγω των ειδικών συνθηκών προσφοράς διπλωµατικών ή
επιστηµονικών υπηρεσιών και της απασχόλησής τους πέραν του κανονικού ωραρίου
εργασίας, καθορίζεται κατά βαθµό, ως εξής:
α.-

Ακόλουθος Πρεσβείας

112 €

β·-

Γραµµατέας Πρεσβείας Γ' Τάξεως

112 €

ν·-

Γραµµατέας Πρεσβείας Β' Τάξεως

154 €

δ.-

Γραµµατέας Πρεσβείας Α' Τάξεως και Εισηγητής της Ειδικής
Νοµικής Υπηρεσίας

194 €

ε.-

Σύµβουλος Πρεσβείας Β' Τάξεως και Εµπειρογνώµονας Β'
Τάξεως

256 €

στ.- Σύµβουλος Πρεσβείας Α' Τάξεως, Αναπληρωτής Νοµικός
Σύµβουλος και Εµπειρογνώµονας Α' Τάξεως

313 €

ζ·-

Πληρεξούσιος Υπουργός Β' Τάξεως, Νοµικός Σύµβουλος και
Εµπειρογνώµονας Πρεσβευτής-Σύµβουλος Β' Τάξεως

393 €

η·-

Πληρεξούσιος Υπουργός Α' Τάξεως, Ειδικός Νοµικός Σύµβουλος 470 €
και Εµπειρογνώµονας Πρεσβευτής Σύµβουλος Α' Τάξεως

θ.-

Πρέσβης

505 €
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Α. Με τις διατάξεις της υποπερ.Ι) της περ.29, αντικαθίστανται, από 1-8-2012, οι
διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 48 του ν.3205/2003 και ο µηνιαίος βασικός µισθός
του Τιτουλάριου Επίσκοπου και του Βοηθού Επίσκοπου, ο οποίος αποτελεί τη βάση
υπολογισµού των λοιπών βαθµίδων των Αρχιερέων της Εκκλησίας της Ελλάδος,
καθορίζεται σε 1.089 €. Με βάση το βασικό αυτό µισθό οι βασικοί µισθοί των λοιπών
βαθµίδων των Αρχιερέων της Εκκλησίας της Ελλάδος διαµορφώνονται ως εξής:
ΒΑΘΜΟΣ

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ
Σ

ΒΑΣΙΚΟΣ
ΜΙΣΘΟΣ ΑΠΟ 18-2012

Αρχιεπίσκοπος

1,32

1.437 €

Μητροπολίτης καιΤιτουλάριος
Μητροπολίτης

1,17

1.274 €

Τιτουλάριος Επίσκοπος και Βοηθός
Επίσκοπος

1,00

1.089 €

Β. Με τις διατάξεις της υποπερ.ΙΙ) της περ.29, αντικαθίστανται, από 1-8-2012, οι
διατάξεις των περ. γ' και δ' της παρ.2 του άρθρου 48 του ν.3205/2003. Ειδικότερα:
α. Το επίδοµα αποκλειστικού ειδικού λειτουργήµατος καθορίζεται σε 165 €. β. Η
αποζηµίωση εξόδων παράστασης καθορίζεται ως εξής:
i.-

Αρχιεπίσκοπος

100 €

ii.-

Εν ενεργεία Μητροπολίτης

50 €

Επί της περίπτωσης 30
Α. Με τις διατάξεις της υποπερ.Ι) της περ.30, αντικαθίστανται, από 1-8-2012, οι
διατάξεις των παρ.1 και 2 του άρθρου 49 του ν.3205/2003 και ο µηνιαίος βασικός
µισθός του Μουσικού, ο οποίος αποτελεί τη βάση υπολογισµού των βασικών µισθών
των λοιπών 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 σε 886 €. Με βάση το βασικό
αυτό µισθό οι βασικοί µισθοί των λοιπών µελών του µόνιµου καλλιτεχνικού
προσωπικού της Κ.Ο.Α., της Κ.Ο.Ο. και της Ο.Λ.Σ. διαµορφώνονται ως εξής:
ΒΑΘΜΟΣ

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ

ΒΑΣΙΚΟΣ
ΜΙΣΘΟΣ ΑΠΟ 18-2012

Αρχιµουσικός - Εξάρχων

1,47

1.302 €

Κορυφαίος Α'

1,41

1.249 €

Κορυφαίος Β'

1,30

1.152 €

Μουσικός

1,00

886 €

Β. Με τις διατάξεις της υποπερ.ΙΙ) της περ.30, αντικαθίστανται, από 1-8-2012, οι
διατάξεις των περ. γ' και δ' της παρ.3 του άρθρου 49 του ν.3205/2003. Ειδικότερα:
α. Το ειδικό µουσικό επίδοµα, καθορίζεται σε 396 €.
β. Το ειδικό επίδοµα για τη διευκόλυνση αγοράς, συντήρησης και επισκευής οργάνων
καθορίζεται σε 323 €.
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Α. Με τις διατάξεις της υποπερ.α. της περ.31, αντικαθίστανται, από 1-8-2012, οι
διατάξεις των παρ.2 και 3 του άρθρου 50 του ν.3205/2003 και ο µηνιαίος βασικός
µισθός του βαθµού του Ανθυπολοχαγού και αντιστοίχων, ο οποίος αποτελεί τη βάση
υπολογισµού των βασικών µισθών των λοιπών βαθµών, καθορίζεται σε 875 €. Με
βάση το βασικό αυτό µισθό οι βασικοί µισθοί των υπολοίπων βαθµών της κλίµακας
της ιεραρχίας των µόνιµων στελεχών των Ενόπλων Δυνάµεων, της Ελληνικής
Αστυνοµίας, του Πυροσβεστικού και του Λιµενικού Σώµατος, διαµορφώνονται ως
εξής:
ΒΑΘΜΟΙ

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ
ΒΑΣΙΚΟΣ
Σ
ΜΙΣΘΟΣ ΑΠΟ 18-2012

Αρχηγός Γενικού Επιτελείου Εθνικής
Άµυνας (Α/Γ.Ε.ΕΘ.Α.)
Αρχηγός Γενικού Επιτελείου Στρατού,
Ναυτικού, Αεροπορίας (Α/Γ.Ε.Σ., Γ.Ε.Ν.,
Γ.Ε.Α.), Ελληνικής Αστυνοµίας,
Πυροσβεστικού και Λιµενικού Σώµατος
Γενικός Επιθεωρητής Στρατού, Διοικητής
1ης Στρατιάς, Αρχηγός Στόλου και Αρχηγός
Τακτικής Αεροπορίας
Αντιστράτηγος και αντίστοιχοι

2,14

1.873 €

1,94

1.698 €

1,81

1.584 €

1,69

1.479 €

Υποστράτηγος και αντίστοιχοι

1,60

1.400 €

Ταξίαρχος και αντίστοιχοι

1,50

1.313 €

Συνταγµατάρχης και αντίστοιχοι

1,31

1.146 €

Αντισυνταγµατάρχης και αντίστοιχοι

1,18

1.033 €

Ταγµατάρχης και αντίστοιχοι

1,11

971 €

Λοχαγός και αντίστοιχοι

1,06

928 €

Υπολοχαγός και αντίστοιχοι

1,04

910 €

Ανθυπολοχαγός και αντίστοιχοι

1,00

875 €

Ανθυπασπιστής και αντίστοιχοι

0,94

823 €

Αρχιλοχίας και αντίστοιχοι

0,91

796 €

Επιλοχίας και αντίστοιχοι

0,88

770 €

Λοχίας και αντίστοιχοι

0,82

718 €

Δεκανέας και αντίστοιχοι

0,57

499 €

Μόνιµος Στρατιώτης και Αστυφύλακας που
δεν έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές του
υποχρεώσεις

0,32

280 €

Β. Με τις διατάξεις της υποπερ.β. της περ.31, αντικαθίστανται, από 1-8-2012, οι
διατάξεις των παρ.3 έως και 8.α του άρθρου 51 του ν.3205/2003. Ειδικότερα:
α. Το επίδοµα εξοµάλυνσης µισθολογικών διαφορών (παρ.3 του άρθρου 51 του
ν.3205/2003), καθορίζεται στο ποσό των 100 € για όλους τους στρατιωτικούς. Για
τους εγγάµους χωρίς τέκνα, που αναγνωρίζονται ως προστατευόµενα µέλη της
οικογένειας για τον προσδιορισµό του φόρου εισοδήµατος, το ανωτέρω ποσό ορίζεται
σε 150 €.
Για εγγάµους ή διαζευγµένους ή σε διάσταση ή σε χηρεία ή αγάµους οι οποίοι έχουν
τέκνα, που αναγνωρίζονται ως προστατευόµενα µέλη της οικογένειας για τον
προσδιορισµό του φόρου εισοδήµατος, το ποσό του επιδόµατος αυτού ορίζεται σε
200 €. Σε περίπτωση συζύγων που αµείβονται και οι δύο µε τις διατάξεις των άρθρων

50 και 51 του ν.3205/2003, 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 Δυνάµεων, καθώς και των Εφέδρων και των Δοκίµων Εφέδρων
Αξιωµατικών των Ενόπλων Δυνάµεων, το επίδοµα εξοµάλυνσης ορίζεται σε 100 €.
β. Το επίδοµα ειδικής απασχόλησης για την Εθνική Άµυνα, Δηµόσια Τάξη και
Ασφάλεια (παρ.4 του άρθρου 51 του ν.3205/2003):
1. Για τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάµεων καθορίζεται, από 1-8-2012, κατά
περίπτωση, ως εξής:
i. Για ανώτατους αξιωµατικούς σε 250 € και για λοιπούς αξιωµατικούς και
ανθυπασπιστές σε 170 €.
ii. Για υπαξιωµατικούς και µόνιµους στρατιώτες σε 130 €.
2. Για το αστυνοµικό προσωπικό της Ελληνικής Αστυνοµίας, καθώς και για το
προσωπικό του Πυροσβεστικού και Λιµενικού Σώµατος καθορίζεται, από 1-8-2012
κατά περίπτωση ως εξής:
i. Για ανώτατους αξιωµατικούς σε 225 € και για λοιπούς αξιωµατικούς και
ανθυπαστυνόµους ή αντίστοιχους σε 155 €.
ii. Για υπαξιωµατικούς και αστυφύλακες ή αντίστοιχους σε 115 €.
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).
γ. Το επίδοµα θέσης υψηλής ή αυξηµένης ευθύνης (παρ.5 του άρθρου 51 του
ν.3205/2003), καθορίζεται, από 1-8-2012, κατά βαθµό ως εξής:
i. Για τον Αρχηγό Γ.Ε.ΕΘ.Α. σε 535 €.
ii. Για τους Αρχηγούς Γ.Ε.Σ., Γ.Ε.Ν., Γ.Ε.Α., το Γενικό Επιθεωρητή Στρατού, το
Διοικητή 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 350 €.
iii. Για τον Αντιστράτηγο ή αντίστοιχο σε 285 €.
iν. Για τον Υποστράτηγο ή αντίστοιχο σε διακόσια δέκα ευρώ 210 €.
ν. Για τον Ταξίαρχο ή αντίστοιχο, σε εκατόν τριάντα τρία ευρώ 133 €.
vi. Για το Συνταγµατάρχη ή αντίστοιχο, µε εξαίρεση τους προαγόµενους µισθολογικά
στο βαθµό, σε 95 €.
νii. Για τον Αντισυνταγµατάρχη και Ταγµατάρχη ή αντίστοιχους, µε εξαίρεση τους
µισθολογικά προαγόµενους στους βαθµούς αυτούς, σε 43 €.
viii. Για τους κατώτερους Αξιωµατικούς (Λοχαγούς, Υπολοχαγούς και
Ανθυπολοχαγούς ή αντίστοιχους) µε εξαίρεση τους µισθολογικά προαγόµενους στους
βαθµούς αυτούς, σε 32 €.
ix. Για Ανθυπασπιστές, Υπαξιωµατικούς και Μόνιµους Στρατιώτες, σε 26 €.

δ. Τα έξοδα παράστασης (παρ.6 του άρθρου 51 του ν.3205/2003) καθορίζεται, από 18-2012, ως εξής:
i.-

Αρχηγός Γ.Ε.ΕΘ.Α.

350 €

ii.-

Αρχηγοί Γ.Ε.Σ., Γ.Ε.Ν., Γ.Ε.Α. και
αρχηγός της ΕΛ.ΑΣ., του Λ.Σ.ΕΛ.ΑΚΤ και του Π.Σ.
Γενικός Επιθεωρητής Στρατού,
Διοικητής της Πρώτης Στρατιάς,
Αρχηγός του Στόλου και Αρχηγός της
Τακτικής Αεροπορίας

215 €

iii.-

150 €

ε. Το επίδοµα Ευθύνης Διοίκησης Διεύθυνσης (παρ.7 του άρθρου 51 του
ν.3205/2003) καθορίζεται, από 1-8-2012, ως εξής:
i. Για τους Ανώτατους Αξιωµατικούς, µε εξαίρεση τους προαγόµενους µισθολογικά,
σε 95 €.
ii. Για το Συνταγµατάρχη ή αντίστοιχο, µε εξαίρεση τους προαγόµενους µισθολογικά
στο βαθµό, σε 76 €.
iii. Για τον Αντισυνταγµατάρχη και Ταγµατάρχη ή αντίστοιχους, µε εξαίρεση τους
προαγόµενους µισθολογικά στους βαθµούς αυτούς, σε 57 €.
iv. Για Κατώτερους Αξιωµατικούς (Λοχαγούς, Υπολοχαγούς και Ανθυπολοχαγούς ή
αντίστοιχους) µε εξαίρεση τους µισθολογικά προαγόµενους στους βαθµούς αυτούς,
σε 38 €. ν. Για Ανθυπασπιστές, Υπαξιωµατικούς και Μόνιµους Στρατιώτες σε 28 €.
στ. Το επίδοµα Αυξηµένης Επιχειρησιακής Ετοιµότητας Μονάδων για τους
Αξιωµατικούς και Υπαξιωµατικούς των Ενόπλων Δυνάµεων (περ.α' της παρ.8 του
άρθρου 51 του ν.3205/2003) καθορίζεται, από 1-8-2012, σε 43 €.
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Με τις διατάξεις της περ.32, αντικαθίστανται, από 1-8-2012, οι διατάξεις της παρ.10
του άρθρου 51 του ν.3205/2003. Ειδικότερα, το επίδοµα ειδικών συνθηκών για τα
στελέχη των Ενόπλων Δυνάµεων, το αστυνοµικό προσωπικό της Ελληνικής
Αστυνοµίας και το ένστολο προσωπικό του Πυροσβεστικού και του Λιµενικού
Σώµατος, καθορίζεται από την ανωτέρω ηµεροµηνία, µηνιαίως, σε ποσό ίσο µε 65 €.
Από τη χορήγηση του ανωτέρω επιδόµατος εξαιρούνται οι έφεδροι και δόκιµοι
έφεδροι αξιωµατικοί και οπλίτες θητείας.
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Με τις διατάξεις της περ.33, το ωροµίσθιο που λαµβάνεται υπόψη για τον
υπολογισµό του Επιδόµατος Αυξηµένης Επιχειρησιακής Ετοιµότητας Μονάδων για
τους Αξιωµατικούς και Υπαξιωµατικούς των Σωµάτων Ασφαλείας (ΕΛ.ΑΣ., του Π.Σ.
και του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.) (περ.β' της παρ.8 του άρθρου 51 του ν.3205/2003), σύµφωνα
µε τα διαλαµβανόµενα στις αριθµ.8002/32/122-α/6-9-2007 (ΦΕΚ Β'1803) και
αριθµ.2/2381/0022/5-5-2009 (ΦΕΚ Β' 928) Κ.Υ.Α., διαµορφώνεται, από 1-8-2012, σε
δύο ευρώ και εξήντα λεπτά (2,60€).
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Α. Με τις διατάξεις της υποπερ. α της περ. 34, αντικαθίστανται, από 1-8-2012, οι
διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 16 του ν.3432/2006 και ο µηνιαίος βασικός µισθός
του Λέκτορα, ο οποίος αποτελεί τη βάση υπολογισµού των βασικών µισθών των
λοιπών µελών του τακτικού Διδακτικού και Ειδικού Διδακτικού Προσωπικού των
Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδηµιών, καθορίζεται σε 975 €. Με βάση το βασικό
αυτό µισθό οι βασικοί µισθοί όλης της ιεραρχίας των µελών του τακτικού Διδακτικού
και Ειδικού Διδακτικού Προσωπικού των Α.Ε.Α., διαµορφώνονται ως εξής:
ΒΑΘΜΟΣ

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤ
ΗΣ

ΒΑΣΙΚΟΣ
ΜΙΣΘΟΣ ΑΠΟ
1-8-2012
1.326 €

Καθηγητής

1,36

Αναπληρωτής Καθηγητής

1,20

1.170 €

Επίκουρος Καθηγητής

1,11

1.082 €

Λέκτορας

1,00

975 €

Μέλος Ειδικού Διδακτικού
Προσωπικού

0,94

917 €

Β. Με τις διατάξεις της υποπερ.β της περ.34, αντικαθίστανται, από 1-8-2012, οι
διατάξεις των περ.β', γ', δ' και στ' της παρ.2, καθώς και της παρ.3 του άρθρου 16 του
ν.3432/2006. Ειδικότερα:
α. Το επίδοµα διδακτικής προετοιµασίας και εξωδιδακτικής απασχόλησης εντός των
Α.Ε.Α., καθορίζεται ως εξής:
i.

Καθηγητής

383 €

ii.

Αναπληρωτής Καθηγητής

350 €

iii.

Επίκουρος Καθηγητής

278 €

iν.

Λέκτορας

192 €

ν.

Μέλος Ειδικού Διδακτικού Προσωπικού

85 €

Το ανωτέρω επίδοµα καταβάλλεται στους δικαιούχους και κατά τη διάρκεια της
εκπαιδευτικής τους άδειας.
β. Η πάγια αποζηµίωση, για δηµιουργία και ενηµέρωση βιβλιοθήκης και συµµετοχής
σε συνέδρια, καθορίζεται ως εξής:
i.

Καθηγητής

218 €

ii.

Αναπληρωτής Καθηγητής

180 €

iii.

Επίκουρος Καθηγητής

125 €

iv.

Λέκτορας

107 €

	
 
γ. Το ερευνητικό επίδοµα, για τους κατέχοντες µεταπτυχιακούς τίτλους σπουδών,
καθορίζεται ως εξής:
i.

Καθηγητής

200 €

ii.

Αναπληρωτής Καθηγητής

180 €

iii.

Επίκουρος Καθηγητής

156 €

iv.

Λέκτορας

104 €

Το ερευνητικό επίδοµα, για τους µη κατέχοντες µεταπτυχιακούς τίτλους σπουδών,
καθορίζεται ως εξής:
i.

Καθηγητής

145 €

ii.

Αναπληρωτής Καθηγητής

145 €

iii.

Επίκουρος Καθηγητής

124 €

iv.

Λέκτορας

91 €

v.

Μέλος Ειδικού Διδακτικού Προσωπικού

64 €

δ. Τα έξοδα παράστασης στον Πρόεδρο του Ακαδηµαϊκού Συµβουλίου και στο
Διευθυντή Σπουδών, καθορίζονται κατά µήνα ως εξής:
i.

Πρόεδρος του Ακαδηµαϊκού Συµβουλίου

250 €

ii.

Διευθυντής Σπουδών

200 €

ε. Τα ποσά των περιπτώσεων i των εδαφίων α', β' και γ προσαυξάνονται κατά 40 € µε
τη συµπλήρωση εικοσιπέντε (25) ετών υπηρεσίας.
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Α. Με τις διατάξεις της υποπερ. I) της περ. 35, αντικαθίστανται, από 1-8-2012, οι
διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 11 του ν.3450/2006 και ο µηνιαίος βασικός µισθός
του Καθηγητή Εφαρµογών, ο οποίος αποτελεί τη βάση υπολογισµού των βασικών
µισθών των λοιπών µελών του Εκπαιδευτικού Προσωπικού και του Ειδικού
Διδακτικού Προσωπικού των Ακαδηµιών Εµπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.), καθορίζεται
σε 975 €. Με βάση το βασικό αυτό µισθό οι βασικοί µισθοί όλης της ιεραρχίας των

µελών του Εκπαιδευτικού Προσωπικού και του Ειδικού Διδακτικού Προσωπικού των
Α.Ε.Ν. διαµορφώνονται ως εξής:
ΒΑΘΜΟΣ

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤ
ΗΣ

ΒΑΣΙΚΟΣ
ΜΙΣΘΟΣ ΑΠΟ
1-8-2012
1.326 €

Καθηγητής

1,36

Αναπληρωτής Καθηγητής

1,21

1.180 €

Επίκουρος Καθηγητής

1,11

1.082 €

Καθηγητής Εφαρµογών

1,00

975 €

Μέλος Ε.ΔΙ.Π.

0,94

917 €

	
 
Β. Με τις διατάξεις της υποπερ. II της περ.35, αντικαθίστανται, από 1-8-2012, οι
διατάξεις των περ.β', γ', δ' και στ' της παρ.2, καθώς και της παρ.3 του άρθρου 11 του
ν.3450/2006. Ειδικότερα:
α. Το επίδοµα διδακτικής προετοιµασίας και εξωδιδακτικής απασχόλησης εντός των
Α.Ε.Ν., καθορίζεται ως εξής:
i.

Καθηγητής

383 €

ii.

Αναπληρωτής Καθηγητής

350 €

iii.

Επίκουρος Καθηγητής

278 €

iv.

Καθηγητής Εφαρµογών

192 €

v.

Μέλος Ειδικού Διδακτικού Προσωπικού

85,00 €

Το ανωτέρω επίδοµα καταβάλλεται στους δικαιούχους και κατά τη διάρκεια της
εκπαιδευτικής τους άδειας.
β. Η πάγια αποζηµίωση, για δηµιουργία και ενηµέρωση βιβλιοθήκης και συµµετοχής
σε συνέδρια, καθορίζεται ως εξής:
ί.

Καθηγητής

218 €

ii.

Αναπληρωτής Καθηγητής

180 €

iii.

Επίκουρος Καθηγητής

125 €

iv.

Καθηγητής Εφαρµογών

107 €

v.

Μέλος Ειδικού Διδακτικού Προσωπικού

64 €

γ. Το ειδικό επίδοµα ναυτικής εκπαίδευσης και µεταπτυχιακής έρευνας, για µέλη που
έχουν τακτικές θέσεις, για τους κατέχοντες µεταπτυχιακούς τίτλους σπουδών,
καθορίζεται ως εξής:
i.

Καθηγητής

200 €

ii.

Αναπληρωτής Καθηγητής

181 €

iii.

Επίκουρος Καθηγητής

156 €

iv.

Καθηγητής Εφαρµογών

104 €

Το ειδικό επίδοµα ναυτικής εκπαίδευσης και µεταπτυχιακής έρευνας, για µέλη που
έχουν τακτικές θέσεις, για τους µη κατέχοντες µεταπτυχιακούς τίτλους σπουδών,
καθορίζεται ως εξής:
ί.

Επίκουρος Καθηγητής

100 €

ii.

Καθηγητής Εφαρµογών

73 €

δ. Τα έξοδα παράστασης στους Διευθυντές Σχολών και Αναπληρωτές Διευθυντών
Σχολών, καθορίζονται κατά µήνα ως εξής:
i.

Διευθυντές Σχολών

128 €

ii.

Αναπληρωτές Δ/ντών Σχολών εφόσον στη
Σχολή λειτουργούν τουλάχιστον πέντε τµήµατα

62 €

ε. Τα ποσά των περιπτώσεων i των στοιχείων β, γ και δ προσαυξάνονται κατά 40 € µε
τη συµπλήρωση εικοσιπέντε (25) ετών υπηρεσίας.
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Α. Με τις διατάξεις της υποπερ. I) της περ. 36, αντικαθίστανται, από 1-8-2012, οι
διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 52 του ν.3205/2003 και ο µηνιαίος βασικός µισθός
του Επιµελητή, ο οποίος αποτελεί τη βάση υπολογισµού των βασικών µισθών των
λοιπών µελών Ε.Π. των Α.Ε.Ν., καθορίζεται σε 933 €. Με βάση το βασικό αυτό
µισθό οι βασικοί µισθοί όλης της ιεραρχίας των µελών Ε.Π. των Α.Ε.Ν.
διαµορφώνονται ως εξής:

ΒΑΘΜΟΣ

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤ
ΗΣ

ΒΑΣΙΚΟΣ
ΜΙΣΘΟΣ ΑΠΟ
1-8-2012
1.092 €

Καθηγητής

1,17

Επίκουρος Καθηγητής

1,06

989 €

Επιµελητής

1,00

933 €

Καθηγητής ειδικών µαθηµάτων

0,98

914 €

Β. Με τις διατάξεις της υποπερ. II της περ.36, αντικαθίστανται, από 1-8-2012, οι
διατάξεις των περ.β', γ', δ' και ε' της παρ.2 του άρθρου 52 του ν.3205/2003.
Ειδικότερα:
α. Το επίδοµα διδακτικής προετοιµασίας και εξωδιδακτικής απασχόλησης εντός των
Α.Ε.Ν., καθορίζεται ως εξής:
i.

Καθηγητής

221 €

ii.

Επίκουρος Καθηγητής

177 €

iii.

Επιµελητής

134 €

iv.

Καθηγητής ειδικών µαθηµάτων

112 €

β. Η πάγια αποζηµίωση, για δηµιουργία και ενηµέρωση βιβλιοθήκης, καθορίζεται ως
εξής:
i.

Καθηγητής

208 €

ii.

Επίκουρος Καθηγητής

158 €

iii.

Επιµελητής

113 €

iv.

Καθηγητής ειδικών µαθηµάτων

110 €

γ. Το ειδικό επίδοµα ναυτικής εκπαίδευσης, για όλες τις βαθµίδες, καθορίζεται σε 105
€.
δ. Τα έξοδα παράστασης στους Διευθυντές Σχολών και Αναπληρωτές Διευθυντές
Σχολών, καθορίζονται κατά µήνα ως εξής:
i.

Διευθυντές Σχολών

85 €

ii.

Αναπληρωτές Δ/ντές Σχολών εφόσον στη
Σχολή λειτουργούν τουλάχιστον πέντε τµήµατα

43 €

Επί της περίπτωσης 37
Με τη διάταξη της περ.37, ορίζεται ότι ο χρόνος και ο τρόπος επιστροφής των
αχρεωστήτως καταβληθεισών αποδοχών ή συντάξεων, που προκύπτουν από την
(αναδροµική) εφαρµογή των διατάξεων της υποπαραγράφου Γ.Ι., καθορίζεται µε
απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών.
Κατ' εξουσιοδότηση των ανωτέρω διατάξεων εκδόθηκε η αριθµ. 2/83408/0022/14 11-2012 (ΦΕΚ Β' 3017) (ΑΔΑ : Β4ΣΛΗ-19Ψ) απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών,
µε θέµα «Επιστροφή των αχρεωστήτως καταβληθεισών αποδοχών και συντάξεων που
προκύπτουν από την εφαρµογή των διατάξεων της υποπαραγράφου ΓΙ του άρθρου
πρώτου του Ν. 4093/2012 (ΦΕΚ 222/Α/12-11-2012)».
Τα ποσά που προκύπτουν από τη µείωση των αποδοχών και συντάξεων κατ'
εφαρµογή των διατάξεων των περιπτώσεων 13 έως 36 της υποπαραγράφου Γ1 της
παραγράφου Γ του άρθρου πρώτου του Ν.4093/2012 (ΦΕΚ 222/Α/12-11-2012) και
αντιστοιχούν στο χρονικό διάστηµα από 1.8.2012 µέχρι την εφαρµογή του νόµου
αυτού, η οποία δεν µπορεί να υπερβαίνει τη µισθοδοσία ή σύνταξη του µηνός
Ιανουαρίου 2013, παρακρατούνται από τη µισθοδοσία ή σύνταξη των µηνών
Ιανουαρίου έως Δεκεµβρίου 2013, ως εξής:
(α) για ποσά µέχρι εκατό ευρώ (€100) εφάπαξ,
(β) για ποσά µέχρι διακόσια πενήντα ευρώ (€250) σε δύο ισόποσες µηνιαίες δόσεις,
(γ) για ποσά µέχρι πεντακόσια ευρώ (€500) σε τρεις ισόποσες µηνιαίες δόσεις,
(δ) για ποσά µέχρι επτακόσια πενήντα ευρώ (€750) σε τέσσερις ισόποσες µηνιαίες
δόσεις
(ε) για ποσά µέχρι χίλια ευρώ (€1.000) σε πέντε ισόποσες µηνιαίες δόσεις
(στ) για ποσά µέχρι χίλια πεντακόσια ευρώ (€1.500) σε έξι ισόποσες µηνιαίες δόσεις
(ζ) για ποσά µέχρι δύο χιλιάδες ευρώ (€2.000) σε επτά ισόποσες µηνιαίες δόσεις
(η) για ποσά µέχρι δύο χιλιάδες πεντακόσια ευρώ (€2.500) σε οκτώ ισόποσες
µηνιαίες δόσεις
(θ) για ποσά µέχρι τρεις χιλιάδες ευρώ (€3.000) σε εννιά ισόποσες µηνιαίες δόσεις

(ι) για ποσά µέχρι τέσσερις χιλιάδες ευρώ (€4.000) σε δέκα ισόποσες µηνιαίες δόσεις
(ια) για ποσά µέχρι πέντε χιλιάδες ευρώ (€5.000) σε έντεκα ισόποσες µηνιαίες δόσεις
(ιβ) για ποσά άνω των πέντε χιλιάδων ευρώ (€5.000) σε δώδεκα ισόποσες µηνιαίες
δόσεις
Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις καταληκτική ηµεροµηνία για την παρακράτηση των
οφειλόµενων ποσών είναι η 31-12-2013.
Επισηµαίνεται ότι τα ανωτέρω ποσά αναφέρονται σε αυτά που προκύπτουν από τις
µεικτές αποδοχές ή τη µεικτή σύνταξη του υπαλλήλου, λειτουργού, στρατιωτικού ή
συνταξιούχου, αφαιρουµένων των προβλεποµένων κρατήσεων (καθαρές αποδοχές).
Τα οφειλόµενα ποσά που προκύπτουν από την ανωτέρω µείωση θα παρακρατούνται
αναλογικά από τους οικείους κωδικούς που εκταµιεύθηκαν.
Στην περίπτωση που λειτουργός, υπάλληλος ή στρατιωτικός αποχώρησε από την
υπηρεσία λόγω συνταξιοδότησης και έχει εισπράξει αποδοχές, στις οποίες δεν έχει
εφαρµοσθεί η προβλεπόµενη από τις διατάξεις του κοινοποιούµενου νόµου µείωση,
τα σχετικά αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά θα παρακρατηθούν συµψηφιστικά από
τη σύνταξή του ή σε περίπτωση µεταβίβασης αυτής, από τη σύνταξη των µελών της
οικογένειάς του. Η παρακράτηση γίνεται µε πράξη του αρµόδιου Διευθυντή
Συντάξεων, ύστερα από σχετική βεβαίωση του εκκαθαριστή αποδοχών, για το ποσό
που καταβλήθηκε.
Στην περίπτωση που λειτουργός, υπάλληλος ή στρατιωτικός αποχώρησε από την
υπηρεσία για οποιοδήποτε λόγο, πλην της περίπτωσης της συνταξιοδότησης, και έχει
εισπράξει αποδοχές, στις οποίες δεν έχει εφαρµοσθεί η προβλεπόµενη από τις
διατάξεις του κοινοποιούµενου νόµου µείωση, τα σχετικά αχρεωστήτως
καταβληθέντα ποσά θα πρέπει να επιστραφούν εφάπαξ. Σε περίπτωση που οι
ανωτέρω αρνηθούν την επιστροφή των αχρεωστήτως καταβληθέντων, γίνεται σε
αυτούς καταλογισµός σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 33 του Ν. 2362/1995
(ΦΕΚ 247Α).
Επί της περίπτωσης 38
Α. Με τη διάταξη της υποπερ.α' της περ.38, παρέχεται η δυνατότητα αναδροµικής
χορήγησης του επιδόµατος χρόνου υπηρεσίας (πριν την 1-8-2012), λόνω
αναννώρισης προϋπηρεσιών που προσφέρθηκαν ιαέγρι την 30-6-2011. στους
αµειβόµενους µε ειδικά µισθολόγια που διορίστηκαν, προσλήφθηκαν, κατατάχθηκαν
ή µετατάχθηκαν από 1-7-2011 και µέχρι 31-7-2012.
Επίσης ειδικά, όσοι από τους ανωτέρω µετατάχθηκαν ή παραιτήθηκαν από έναν
φορέα και διορίστηκαν σε άλλο φορέα του Δηµοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. ή Ο.Τ.Α. (π.χ.
γιατροί του Ε.Σ.Υ. από ένα Νοσοκοµείο σε άλλο Νοσοκοµείο ή µέλη Δ.Ε.Π. από ένα
Πανεπιστήµιο σε άλλο Πανεπιστήµιο κλπ) δικαιούνται το επίδοµα χρόνου υπηρεσίας,
που ελάµβαναν στον προηγούµενο φορέα, από την ηµεροµηνία ανάληψης υπηρεσίας
στο νέο φορέα.
Β. Με τη διάταξη της υποπερ.β' της περ.38, επαναφέρονται σε ισγύ. από 1-8-2012. οι
ανασταλείσες (από 1-7-2011) µε την παρ.5 του άρθρου 38 του ν.3986/2011 (ΦΕΚ
Α'152) διατάξεις για τη χορήγηση επιπλέον ποσοστού στο επίδοµα χρόνου υπηρεσίας
και για τη χορήγηση ή αύξηση του επιδόµατος αυτού, λόγω αναγνώρισης

προϋπηρεσίας, στους αµειβόµενους µε ειδικά µισθολόγια. Επίσης, από 1-8-2012.
επαναφέρονται σε ισχύ οι ανασταλείσες (από 1-7-2011) διατάξεις που προβλέπουν
µισθολογική προαγωγή ορισµένων κατηγοριών προσωπικού που αµείβονται µε ειδικά
µισθολόγια. Σηµειώνεται ότι, οι µέχρι 31-7-2012 ανασταλείσες διατάξεις που
προβλέπουν τη χορήγηση µισθολογικών προαγωγών σε ορισµένες κατηγορίες
αµειβοµένων µε ειδικά µισθολόγια (π.χ. στρατιωτικοί, δικαστικοί λειτουργοί κλπ)
αναφέρονται ενδεικτικά στην αριθµ.2/55702/0022/28-7-2011 εγκύκλιο της
Υπηρεσίας µας (ΑΔΑ: 4ΑΣ2Η-41Η) επί των διατάξεων του άρθρου 38 του
ν.3986/2011.
Εποµένως, είναι δυνατή πλέον η αναδροµική χορήγηση επιπλέον (του δικαιούµενου
κατά την 30-6-2011) ποσοστού τέσσερα τοις εκατό (4%) στο επίδοµα χρόνου
υπηρεσίας, µε τη συµπλήρωση του απαιτούµενου χρόνου υπηρεσίας (από 1-7-2011
και εντεύθεν) και η ανάλογη χορήγηση ποσοστού του επιδόµατος αυτού, λόγω
αναγνώρισης προϋπηρεσίας. Επίσης, είναι δυνατή η αναδροµική απονοµή
µισθολογικών προαγωγών, µε τη συµπλήρωση του απαιτούµενου χρόνου υπηρεσίας
από 1-7-2011 και εντεύθεν.
Τα οικονοµικά αποτελέσµατα. όµως, από την κατά τα ανωτέρω χορήγηση επιδόµατος
χρόνου υπηρεσίας και µισθολογικών προαγωγών δεν δύνανται να ανατρέχουν σε
ηµεροµηνία προγενέστερη της 1-8-2012. Ο προσδιορισµός των σχετικών ποσών του
εν λόγω επιδόµατος και των µισθολογικών προαγωγών θα γίνει επί των νέων
(µειωµένων) αποδοχών (π.χ. βασικός µισθός) που ισχύουν από 1-8-2012 και
εντεύθεν.
Επιπλέον, επισηµαίνεται ότι, σε περίπτωση αποχώρησης λόγω συνταξιοδότησης
αµειβοµένων µε ειδικά µισθολόγια, κατά το χρονικό διάστηµα από 1-7-2011 έως 317-2012. οι αρµόδιες Υπηρεσίες τους θα εκδώσουν τις τυχόν απαιτούµενες διοικητικές
πράξεις χορήγησης επιπλέον ποσοστού στο επίδοµα χρόνου υπηρεσίας και
µισθολογικών προαγωγών, χωρίς δικαίωµα λήψης αναδροµικών διαφορών αποδοχών
ενέργειας νια το εν λόγω χρονικό διάστηµα.
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Με τις διατάξεις της περ.39 µετατίθεται χρονικά η καταβολή των δύο τελευταίων
δόσεων της έκτακτης παροχής στους εν ενεργεία δικαστικούς λειτουργούς και µέλη
του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους, που προβλέπεται από τις διατάξεις της παρ. 9
του άρθρου 5 του ν.3620/2007 (ΦΕΚ Α' 276), όπως ισχύει και περιγράφεται στην
απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών και Δικαιοσύνης µε αριθµό
2/38031/0022/7.6.2010 (ΦΕΚ Β' 898). Ειδικότερα, η ανωτέρω καταβολή θα
πραγµατοποιηθεί ως εξής: α) η τέταρτη (4η) δόση τον Μάρτιο του 2013 (αντί την 111-2012), β) η πέµπτη (5η) δόση τον Μάρτιο του 2014, (αντί την 1-11-2013),
Επίσης, η 5η δόση για τους συνταξιούχους δικαστικούς λειτουργούς και µέλη του
Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους, θα καταβληθεί τον Νοέµβριο του 2014, δηλαδή
µε τη σύνταξη του µηνός Δεκεµβρίου του εν λόγω έτους (αντί µε τη σύνταξη του
µηνός Νοεµβρίου 2013).
Τέλος, όσον αφορά στην παροχή µηνιαίων οικονοµικών στοιχείων από όλες τις
Υπηρεσίες, στο πλαίσιο του Μηχανισµού Στήριξης της Ευρωζώνης και του ΔΝΤ, σας

ενηµερώνουµε ότι οι πίνακες 3 και 4 των αριθµ. 2/45851/2-7-2010 και 2/46315/8-72010 εγκυκλίων του Υπουργού Οικονοµικών, µε τον αριθµό προσωπικού 	
  και τη
µηνιαία δαπάνη µισθοδοσίας, τροποποιούνται ως εξής:
Επιπρόσθετα θέλουµε να τονίσουµε ότι, καθόσον πλέον οι διατάξεις του αρ. 31 του ν.
4024/2011 (εκτός της παραγράφου 2) δεν έχουν πλέον εφαρµογή στα Ν.Π.Ι.Δ. και τις
ανώνυµες εταιρείες της περίπτωσης 12, όλοι αυτοί οι φορείς δεν υπέχουν πλέον
υποχρέωση αποστολής στοιχείων µισθοδοσίας κατά την παρ. 6 της διάταξης αυτής.
Οι φορείς αυτοί υποχρεούνται να συµπληρώνουν και να αποστέλλουν σε µηνιαία
βάση τους ανωτέρω πίνακες 3 και 4.
Οι ανωτέρω πίνακες, για τα στοιχεία Νοεµβρίου και εφεξής, θα αποστέλλονται πλέον
µόνο ηλεκτρονικά στις διευθύνσεις d22@glk.gr και mtp-fd@glk.gr
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