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Φέρεται σε γνώση των χρηστών του παρακάτω κειμένου ότι η κωδικοποιημένη αυτή μορφή του αποτελεί χρηστικό εργαλείο νομικής πληροφόρησης και ότι σε καμία
περίπτωση δεν υποκαθιστά τα επίσημα κανονιστικά κείμενα, όπως αυτά βρίσκονται δημοσιευμένα στο Φύλλο Εφημερίδας της Κυβέρνησης.

β) των Ανεξάρτητων Διοικητικών Αρχών (Α.Δ.Α.), της περίπτωσης

Όπως συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε με :
1)

γ’ της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α’ 143),

Ν. 4368/2016 (ΦΕΚ 21/Α/21-2-2016)

2)

Ν. 4369/2016 (ΦΕΚ 33/Α/27-2-2016)

γ) των Οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης (Ο.Κ.Α.),

3)

Ν. 4384/2016 (ΦΕΚ 78/Α/26-4-2016)

δ) των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) πρώτου και δεύ-

4)

Ν. 4388/2016 (ΦΕΚ 93/Α/27-5-2016)

τερου βαθμού,

5)

Ν. 4394/2016 (ΦΕΚ 109/Α/8-6-2016)

ε) των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ),

6)

Ν. 4405/2016 (ΦΕΚ 129/Α/13-6-2016)

στ) των Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου (ΝΠΙΔ) που ανή-

7)

Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ 241/Α/23-12-2016)

κουν στο κράτος, ή σε ΝΠΔΔ ή σε ΟΤΑ - κατά την έννοια της επί-

8)

Ν. 4456/2017 (ΦΕΚ 24/Α/1-3-2017)

τευξης κρατικού ή δημόσιου ή αυτοδιοικητικού σκοπού, επο-

9)

Ν. 4461/2017 (ΦΕΚ 38/Α/28-3-2017)

πτείας, διορισμού και ελέγχου της πλειοψηφίας της Διοίκησής

10)

Ν. 4463/2017 (ΦΕΚ 42/Α/30-3-2017)

τους- ή επιχορηγούνται τακτικά, σύμφωνα με τις κείμενες δια-

11)

Ν. 4481/2017 (ΦΕΚ 100/α/20-7-2017)

τάξεις, από κρατικούς πόρους κατά πενήντα τοις εκατό (50%)

12)

Ν. 4483/2017 (ΦΕΚ 107Α/31-7-2017)

τουλάχιστον του ετήσιου προϋπολογισμού τους, συμπεριλαμ-

13)

Ν. 4484/2017 (ΦΕΚ 110/Α/1-8-2017)

βανομένων των Κέντρων Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προα-

14)

Ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/Α/4-8-2017)

γωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας,
ζ) των Δημοσίων Επιχειρήσεων, Οργανισμών και Ανώνυμων Εταιρειών (ΔΕΚΟ), που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής των διατά-

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4354
Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων.

ξεων του Κεφαλαίου Α’ του ν. 3429/2005 (Α΄314),
η) οι εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης,
θ) οι υπάλληλοι της Γραμματείας των Δικαστηρίων και Εισαγγε-

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

λιών, των Έμμισθων Υποθηκοφυλακείων και Κτηματολογικών
Γραφείων της χώρας,
ι) οι ιατροί υπηρεσίας υπαίθρου και οι μόνιμοι αγροτικοί ιατροί,

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ια) οι υπάλληλοι της Βουλής, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα
στον Κανονισμό της,

Μισθολογικές ρυθμίσεις των υπαλλήλων του Δημοσίου, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) πρώτου και δεύτερου βαθμού,
των Νομικών Προσώπων Δημοσίου (Ν.Π.Δ.Δ.) και Ιδιωτικού Δικαίου
(Ν.Π.Ι.Δ.), καθώς και των Δ.Ε.Κ.Ο. του Κεφαλαίου Α’ του ν. 3429/2005
(Α’ 314) και άλλες μισθολογικές διατάξεις.

ιβ) οι υπάλληλοι και το ειδικό επιστημονικό προσωπικό των Ανεξάρτητων Διοικητικών Αρχών (Α.Δ.Α.), της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων,
ιγ) οι υπάλληλοι των Τοπικών Ενώσεων Δήμων και Κοινοτήτων
(ΤΕΔΚ) και Περιφερειακών Ενώσεων Δήμων (ΠΕΔ) της Κεντρικής

Άρθρο 7
Πεδίο εφαρμογής

Ένωσης Δήμων Ελλάδος (ΚΕΔΕ) και της Ένωσης Περιφερειών

1. Στις διατάξεις του παρόντος υπάγονται οι μόνιμοι και δόκιμοι πολιτικοί δημόσιοι υπάλληλοι, καθώς και οι υπάλληλοι με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου και ορισμένου χρόνου:

Ελλάδος (ΕΝΠΕ),
ιδ) οι υπάλληλοι των Γενικών και Τοπικών Οργανισμών Εγγείων
Βελτιώσεων,

α) των φορέων της περίπτωσης στ΄ της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν.
4270/2014 (Α’ 143),
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ιε) οι υπάλληλοι της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών (ΕΥΠ), (1)

Άρθρο 8
Αποσύνδεση μισθού - βαθμού

ιε) το προσωπικό των νομικών προσώπων της Ανατολικής Ορθοδόξου Εκκλησίας του Χριστού, των εξομοιούμενων προς αυτά

1. Το προσωπικό της παραγράφου 1 του προηγούμενου άρθρου εξε-

κατά την παρ. 3 του άρθρου 63 του ν. 3801/2009 (Α΄163) των λοι-

λίσσεται, ανεξάρτητα από το βαθμό που κάθε φορά κατέχει, σε μι-

πών εκκλησιών, δογμάτων και κατά το άρθρο 13 του Συντάγμα-

σθολογικά κλιμάκια (Μ.Κ.), όπως αυτά ορίζονται στο επόμενο άρ-

τος γνωστών θρησκειών, που επιβαρύνει τον Κρατικό Προϋπο-

θρο.

λογισμό,

2. Οι υπάλληλοι που ανήκουν στην ίδια κατηγορία και έχουν το ίδιο

ιστ)οι μετακλητοί υπάλληλοι, οι ειδικοί σύμβουλοι και συνεργάτες,

μισθολογικό κλιμάκιο δικαιούνται το βασικό μισθό που αντιστοιχεί

καθώς και οι επιστημονικοί συνεργάτες της Γενικής Γραμματείας

σε αυτό, ανεξάρτητα από τον κλάδο στον οποίο ανήκει η θέση

του Πρωθυπουργού, της Γενικής Γραμματείας της Κυβέρνησης,

τους.

της Γενικής Γραμματείας Συντονισμού, των Πολιτικών Γραφείων
των μελών της Κυβέρνησης, των Υφυπουργών, των Γενικών,
Αναπληρωτών Γενικών και Ειδικών Γραμματέων των Υπουργείων, των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, των αιρετών οργάνων
των Ο.Τ.Α. πρώτου και δεύτερου βαθμού, καθώς και των Διοικη-

Άρθρο 9
Μισθολογικά κλιμάκια και κατάταξη των υπαλλήλων
1. Τα μισθολογικά κλιμάκια (Μ.Κ.) των υπαλλήλων των κατηγοριών:
- Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Π.Ε.) με πτυχίο ή δίπλωμα Πανεπιστημίου ημεδαπής ή ισότιμο Σχολών αλλοδαπής,

τών, Υποδιοικητών, Προέδρων, Αντιπροέδρων ή Διευθυνόντων

- Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.) με πτυχίο ή δίπλωμα Τεχνολο-

Συμβούλων των νομικών προσώπων που υπάγονται στις διατά-

γικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Τ.Ε.Ι.) της ημεδαπής ή ισότιμο

ξεις του παρόντος,

Σχολών ημεδαπής ή αλλοδαπής,

ιζ) τα μέλη του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε-

- Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Ε.) και

ΤΕΠ) των ΑΕΙ, μέχρι την έκδοση του προεδρικού διατάγματος

- Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (Υ.Ε.)

που προβλέπεται στις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 29 του ν.

ορίζονται ως εξής:

4009/2011 (Α’ 195) και

Σε δεκαεννέα (19) για τους υπαλλήλους των κατηγοριών Τ.Ε. και

ιη) οι δικηγόροι που παρέχουν υπηρεσίες με σχέση πάγιας και περι-

Π.Ε. και σε δεκατρία (13) για τους υπαλλήλους των κατηγοριών Υ.Ε.

οδικής έμμισθης εντολής στους φορείς που υπάγονται στις δια-

και Δ.Ε.. Οι υπάλληλοι των κατηγοριών Τ.Ε. και Π.Ε. εξελίσσονται σε

τάξεις του παρόντος.

αυτά με εισαγωγικό το Μ.Κ. 1 και καταληκτικό το Μ.Κ. 19, ενώ των

2. Δεν υπάγονται στις διατάξεις του παρόντος:

κατηγοριών Υ.Ε. και Δ.Ε. με εισαγωγικό το Μ.Κ. 1 και καταληκτικό

α) το ναυτικό προσωπικό του Ελληνικού Κέντρου Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛΚΕΘΕ), με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου
28,

το Μ.Κ. 13.
2. Υπάλληλοι των κατηγοριών Τ.Ε. ή Π.Ε. χωρίς πτυχίο ή δίπλωμα Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Τ.Ε.Ι.) ή Ανώτατου Εκπαι-

β) το καλλιτεχνικό προσωπικό των ΝΠΙΔ με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 28,

δευτικού Ιδρύματος (ΑΕΙ) αντίστοιχα, ή ισότιμο με αυτά, εξελίσσονται στα Μ.Κ. της Δ.Ε. κατηγορίας με εισαγωγικό το Μ.Κ. 2 αυτής.

γ) οι κατηγορίες υπαλλήλων ή λειτουργών που ορίζονται στις δια-

«Υπάλληλοι που διορίστηκαν ή μετατάχθηκαν στη ΔΕ κατηγορία,

τάξεις του Μέρους Β’ του ν. 3205/2003 (Α’ 297), όπως έχει τροπο-

χωρίς απολυτήριο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης αλλά με απολυτή-

ποιηθεί και ισχύει, καθώς και οι εν γένει αμειβόμενοι με ειδικά

ριο τίτλο αντίστοιχης ειδικότητας αναγνωρισμένης κατώτερης τε-

μισθολόγια, με την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 15

χνικής σχολής ή με τον απαιτούμενο από τις οικείες διατάξεις χρό-

και 28,

νο εμπειρίας, εξελίσσονται στα Μ.Κ. της ΔΕ κατηγορίας». (2)

δ) οι Δημόσιες Επιχειρήσεις, Οργανισμοί και Ανώνυμες Εταιρείες

3. α. Κάτοχοι μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών ετήσιας τουλάχιστον

(ΔΕΚΟ), που υπάγονται, κατά την ημερομηνία έναρξης ισχύος

φοίτησης, για τίτλους που έχουν χορηγηθεί μετά τη λήψη του

του παρόντος, στο πεδίο εφαρμογής των διατάξεων του Κεφα-

πτυχίου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, προωθούνται κατά δύο (2)

λαίου Β’ του ν. 3429/2005 (Α’ 314), όπως έχει τροποποιηθεί και

Μ.Κ. στην κατηγορία που ανήκουν, ενώ οι κάτοχοι διδακτορικού

ισχύει, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 28.
ε) το προσωπικό της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών (ΕΥΠ) με
την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 28.

διπλώματος κατά έξι (6) Μ.Κ..
β. Η κατάταξη στα Μ.Κ. της προηγούμενης περίπτωσης πραγματοποιείται μόνο όταν το περιεχόμενο των μεταπτυχιακών τίτλων
σπουδών είναι συναφές με το αντικείμενο απασχόλησης του
υπαλλήλου, όπως προκύπτει από την προκήρυξη της θέσεως
κατά την πλήρωση ή την περιγραφή της θέσης εργασίας από τον
οργανισμό της Υπηρεσίας. Για τη συνδρομή ή όχι της προϋπόθε-

(1) Η περίπτωση ιε’ της παρ. 1 του άρθρου 7 του ν. 4354/2015 (Α΄176) καταργείται
από τότε που ίσχυσε. Οι περιπτώσεις ιστ’ έως ιθ’ της παραγράφου αναριθμούνται αντίστοιχα ως άνω σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 35 του ν.
4484/2017 (ΦΕΚ 110/Α/1-8-2017).

(2) Στο τέλος της παρ. 2 του άρθρου 9 του Ν. 4354/2015 (Α΄176) προστέθηκε, από
τότε που ίσχυσε, νέο εδάφιο, ως άνω σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου
δεύτερου του ν. 4405/2016 (ΦΕΚ 129/Α/13-6-2016).
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σης αυτής αποφαίνεται το αρμόδιο, για την αναγνώριση των

Υπουργείων, καθώς και των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, κα-

τίτλων αυτών, όργανο. «Οι ενστάσεις που υποβάλλονται κατά

τατάσσονται ως εξής :

των αποφάσεων που απορρίπτουν τη συνάφεια των μεταπτυ-

- Οι κάτοχοι διδακτορικού τίτλου σπουδών στο Μ.Κ. 17 της κα-

χιακών τίτλων εξετάζονται από ειδική τριμελή επιτροπή, η ο-

τηγορίας τους, οι απόφοιτοι της Εθνικής Σχολής Δημόσιας

ποία συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Ανα-

Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Σ.Δ.Δ.Α.) στο Μ.Κ. 16 της κα-

συγκρότησης για τριετή θητεία και αποτελείται από μέλη του

τηγορίας τους.

Α.Σ.Ε.Π. που προτείνονται από τον Πρόεδρό του. Με όμοια από-

- Οι κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στο Μ.Κ. 15 της

φαση ρυθμίζεται κάθε θέμα σχετικό με τη λειτουργία της Επι-

κατηγορίας τους. Οι λοιποί κατατάσσονται στο Μ.Κ. 13 της

τροπής.».

(3)

Η νέα κατάταξη και τα οικονομικά αποτελέσματα

αυτής ισχύουν από την ημερομηνία υποβολής της σχετικής αίτησης και όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών.

κατηγορίας τους.
γ. Οι ειδικοί συνεργάτες των Γενικών Γραμματειών του Πρωθυπουργού και της Κυβέρνησης, των λοιπών μελών της Κυβέρνη-

γ. Οι απόφοιτοι της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτο-

σης, των Υφυπουργών, των Γενικών, Αναπληρωτών Γενικών και

διοίκησης εξελίσσονται στα Μ.Κ. της κατηγορίας που ανήκουν

Ειδικών Γραμματέων Υπουργείων, καθώς και των Αποκεντρω-

με εισαγωγικό το Μ.Κ. 6. Στην περίπτωση αυτών που αποφοίτη-

μένων Διοικήσεων, κατατάσσονται ως εξής:

σαν με άριστα αναγνωρίζεται ένα (1) επιπλέον έτος για τη μι-

- Οι κάτοχοι διδακτορικού τίτλου σπουδών στο Μ.Κ. 15 της κα-

σθολογική τους εξέλιξη.

τηγορίας τους,

δ. Σε περίπτωση κατοχής πλέον του ενός των τίτλων των περι-

- οι απόφοιτοι της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυ-

πτώσεων α’ και γ’, οι υπάλληλοι εξελίσσονται στα Μ.Κ. που
προβλέπονται για τον ανώτερο τίτλο σπουδών.

τοδιοίκησης (Ε.Σ.Δ.Δ.Α.) στο Μ.Κ. 14 της κατηγορίας τους.
- Οι κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στο Μ.Κ. 13 της

4. Οι προϊστάμενοι Γενικών Διευθύνσεων, οι Περιφερειακοί Διευθυντές Εκπαίδευσης, καθώς και οι Συντονιστές των Αποκεντρωμένων

κατηγορίας τους.
- Οι κάτοχοι πτυχίου ανώτερης ή ανώτατης εκπαίδευσης στο

Διοικήσεων, οι Επιθεωρητές - Ελεγκτές Δημόσιας Διοίκησης καθ’
όλη τη διάρκεια της θητείας τους, κατατάσσονται στο καταληκτικό

Μ.Κ. 11 της κατηγορίας τους.
- Οι λοιποί κατατάσσονται στο Μ.Κ. 13 της κατηγορίας που α-

Μ.Κ. της κατηγορίας τους, πολλαπλασιαζόμενου του αντίστοιχου
βασικού μισθού με το συντελεστή 1,2.

νήκουν.
δ. Οι λοιποί μετακλητοί κατατάσσονται σύμφωνα με τα οριζόμενα

Το ανωτέρω ποσό στρογγυλοποιείται στην πλησιέστερη μονάδα
ευρώ.

στις παραγράφους 1 και 3.
7. Οι μηνιαίες αποδοχές των προϊσταμένων των ειδικών γραφείων

5. α. Οι Γενικοί Γραμματείς Υπουργείων κατατάσσονται στο καταλη-

της Γενικής Γραμματείας Πρωθυπουργού, της Γενικής Γραμματείας

κτικό Μ.Κ. της Π.Ε. κατηγορίας, πολλαπλασιαζόμενου του αντί-

της Κυβέρνησης και της Γενικής Γραμματείας Συντονισμού, είναι ί-

στοιχου βασικού μισθού με το συντελεστή 1,5.

σες με αυτές των υπαλλήλων Ειδικών Θέσεων 1ου βαθμού.

β. Οι Αναπληρωτές Γενικοί Γραμματείς και οι Ειδικοί Γραμματείς

8. Οι ειδικοί σύμβουλοι, ειδικοί συνεργάτες και επιστημονικοί συνερ-

Υπουργείων κατατάσσονται στο καταληκτικό Μ.Κ. της Π.Ε. κα-

γάτες των Περιφερειών της χώρας κατατάσσονται ως εξής:

τηγορίας, πολλαπλασιαζόμενου του αντίστοιχου βασικού μι-

- Οι ειδικοί σύμβουλοι στο Μ.Κ.10 της Π.Ε. κατηγορίας.

σθού με το συντελεστή 1,3.

- Οι ειδικοί συνεργάτες στο Μ.Κ. 9 της Π.Ε. κατηγορίας και

γ. Οι υπάλληλοι της κατηγορίας Ειδικών Θέσεων 1ου και 2ου βαθ-

- οι επιστημονικοί συνεργάτες στο Μ.Κ. 11 της Π.Ε. κατηγορίας.

μού λαμβάνουν το εβδομήντα τοις εκατό (70%) και εξήντα πέντε

9. Οι ειδικοί σύμβουλοι, ειδικοί συνεργάτες και επιστημονικοί συνερ-

τοις εκατό (65%) αντίστοιχα του βασικού μισθού του Ειδικού

γάτες των Δήμων και των Συνδέσμων Δήμων κατατάσσονται ως

Γραμματέα.

εξής:

Τα ανωτέρω ποσά στρογγυλοποιούνται στην πλησιέστερη μονάδα
ευρώ.

α. για Δήμους μέχρι 20.000 κατοίκους.
i. Ειδικοί Σύμβουλοι στο Μ.Κ. 4 της Π.Ε. κατηγορίας.

6. α. Οι Διευθυντές των πολιτικών γραφείων των μελών της Κυβέρνησης και των Υφυπουργών κατατάσσονται στο καταληκτικό
Μ.Κ. της Π.Ε. κατηγορίας.

ii. Επιστημονικοί Συνεργάτες στο Μ.Κ. 2 της Π.Ε. κατηγορίας.
iii. Ειδικοί συνεργάτες στο Μ.Κ. 1 της Π.Ε. κατηγορίας.
β. για Δήμους μέχρι από 20.000 έως 100.000 κατοίκους.

β. Οι ειδικοί σύμβουλοι των Γενικών Γραμματειών του Πρωθυπουργού και της Κυβέρνησης, της Γενικής Γραμματείας Συντονισμού, των λοιπών μελών της Κυβέρνησης, των Υφυπουργών,
των Γενικών, Αναπληρωτών Γενικών και Ειδικών Γραμματέων

i. Ειδικοί Σύμβουλοι στο Μ.Κ. 5 της Π.Ε. κατηγορίας.
ii. Επιστημονικοί Συνεργάτες στο Μ.Κ. 4 της Π.Ε. κατηγορίας.
iii. Ειδικοί συνεργάτες στο Μ.Κ. 2 της Π.Ε. κατηγορίας.
γ. για Δήμους μέχρι από 100.000 κατοίκους και άνω.
i. Ειδικοί Σύμβουλοι στο Μ.Κ. 7 της Π.Ε. κατηγορίας.

(3) Το τρίτο εδάφιο της περ. β’ αντικαταστάθηκε ως άνω με το άρθρο 146 του Ν.
4483/2017 (ΦΕΚ 107Α/31-7-2017).

ii. Επιστημονικοί Συνεργάτες στο Μ.Κ. 5 της Π.Ε. κατηγορίας.
iii. Ειδικοί συνεργάτες στο Μ.Κ. 4 της Π.Ε. κατηγορίας.
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10.Οι δικηγόροι που παρέχουν υπηρεσίες με σχέση πάγιας και περιο-

ημέρες, ο μήνας για είκοσι πέντε (25) ημέρες και η εβδομάδα για

δικής έμμισθης εντολής στους φορείς που υπάγονται στις διατάξεις

έξι (6) ημέρες εργασίας.» (4)

του παρόντος, κατατάσσονται ως εξής:

«Επιπλέον, ως προς τη μισθολογική εξέλιξη των εκπαιδευτικών

α. Οι δικηγόροι στο Πρωτοδικείο στο Μ.Κ. 3 της Π.Ε. κατηγορίας,

Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης λαμβάνεται

β. οι δικηγόροι στο Εφετείο στο Μ.Κ. 10 της Π.Ε. κατηγορίας και

υπόψη η συνολική εκπαιδευτική τους υπηρεσία σε σχολεία της

γ. οι δικηγόροι στον Άρειο Πάγο στο Μ.Κ. 15 της Π.Ε. κατηγορίας.

Ιδιωτικής Εκπαίδευσης.». (5)

Για τους ανωτέρω δεν έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 11.
Άρθρο 10
Μισθολογικά κλιμάκια εισόδου στην Υπηρεσία
1. Ο διοριζόμενος υπάλληλος εισέρχεται στην Υπηρεσία με το εισα-

β. Απαραίτητη προϋπόθεση για την αναγνώριση των ανωτέρω
προϋπηρεσιών, είναι να μην έχουν ήδη χρησιμοποιηθεί για τη
χορήγηση καμίας άλλης οικονομικής παροχής ή αναγνώρισης
συνταξιοδοτικού δικαιώματος.

γωγικό μισθολογικό κλιμάκιο της κατηγορίας στην οποία ανήκει ή

Η αναγνώριση των ανωτέρω προϋπηρεσιών πραγματοποιείται με

στο μισθολογικό κλιμάκιο, που προβλέπεται από τις διατάξεις του

απόφαση του υπηρεσιακού συμβουλίου ή άλλου αρμοδίου οργά-

προηγούμενου άρθρου.

νου και τα οικονομικά αποτελέσματα ισχύουν από την ημερομηνία

2. Όπου από ισχύουσες ειδικές διατάξεις προβλέπεται η πλήρωση της
θέσης προϊσταμένου οργανικής μονάδας με απευθείας διορισμό,

υποβολής της σχετικής αίτησης και όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών.

εισέρχεται στην Υπηρεσία με το μισθολογικό κλιμάκιο της οικείας

Άρθρο 12
Προωθημένη μισθολογική εξέλιξη

κατηγορίας και κλάδου, το οποίο αντιστοιχεί στα έτη υπηρεσίας

1. Υπάλληλοι όλων των κατηγοριών, οι οποίοι, σύμφωνα με τις σχε-

της θέσης που καταλαμβάνει, σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φο-

τικές περί αξιολόγησης των υπαλλήλων διατάξεις, βαθμολογούνται

ρά διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα.

με άριστα κατά μέσο όρο σε τρεις (3) συνεχόμενες ετήσιες αξιολο-

απόσπαση, τοποθέτηση ή διάθεση, ο διοριζόμενος στη θέση αυτή

Άρθρο 11
Χρόνος και τρόπος μισθολογικής εξέλιξης
1. Για τη μισθολογική εξέλιξη των υπαλλήλων όλων των κατηγοριών,
από κατώτερο σε ανώτερο μισθολογικό κλιμάκιο, απαιτείται υπη-

γήσεις, δύνανται να εξελίσσονται ταχύτερα στη μισθολογική κλίμακα της κατηγορίας τους, λαμβάνοντας ένα (1) επιπλέον μισθολογικό κλιμάκιο.
2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής

ρεσία ως εξής:

Ανασυγκρότησης και Οικονομικών μετά από πρόταση του Κυβερ-

α. Για τους υπαλλήλους των κατηγοριών Υ.Ε. και Δ.Ε. υπηρεσία

νητικού Συμβουλίου Μεταρρύθμισης καθορίζονται η διαδικασία και
οι προϋποθέσεις της προωθημένης μισθολογικής εξέλιξης, η οποία

τριών (3) ετών σε κάθε μισθολογικό κλιμάκιο.
β. Για τους υπαλλήλους των κατηγοριών Τ.Ε. και Π.Ε. υπηρεσία δύο

χορηγείται σε τακτά χρονικά διαστήματα τα οποία απέχουν μεταξύ
τους τουλάχιστον τρία (3) έτη. Με την ίδια ή όμοια απόφαση καθο-

(2) ετών σε κάθε μισθολογικό κλιμάκιο.
2. Για τη μισθολογική εξέλιξη των υπαλλήλων από το κατώτερο μι-

ρίζεται το ποσοστό επί του αριθμού των υπαλλήλων, το οποίο θα

σθολογικό κλιμάκιο στο αμέσως ανώτερο, απαιτείται να έχει συ-

κυμαίνεται μεταξύ του 5% και 15% του συνολικού αριθμού των υ-

μπληρωθεί ο καθορισμένος χρόνος υπηρεσίας στο κατώτερο μι-

παλλήλων που υπάγονται στις διατάξεις του παρόντος νόμου,

σθολογικό κλιμάκιο.

λαμβανομένης υπόψη της εκάστοτε δημοσιονομικής συγκυρίας.

3. Η κατά την προηγούμενη παράγραφο εξέλιξη του υπαλλήλου γίνε-

3. Στις περιπτώσεις που ο υπάλληλος κατά τη διαδικασία αξιολόγη-

ται με πράξη του αρμόδιου για το διορισμό οργάνου, που δεν δη-

σης, βαθμολογείται ως ανεπαρκής ή ακατάλληλος για την υπηρεσί-

μοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

α, διερευνάται η δυνατότητα εφοδιασμού του με επιπλέον κίνητρα

4. «α. Ως προϋπηρεσία, που αναγνωρίζεται για την εξέλιξη των υπαλ-

διαρκούς επιμόρφωσης ή άλλων δράσεων. Σε όλως εξαιρετικές πε-

λήλων, που υπάγονται στις διατάξεις του παρόντος, στα μισθο-

ριπτώσεις, μετά από τρεις (3), ετήσιες συνεχόμενες αξιολογήσεις,

λογικά κλιμάκια του άρθρου 9, λαμβάνεται η υπηρεσία που

δύναται να αναστέλλεται η αυτόματη μισθολογική του εξέλιξη. Η

προσφέρεται σε φορείς της παραγράφου 1 του άρθρου 7 των

ως άνω αναστολή έχει μέγιστη διάρκεια έως ένα (1) έτος. Η σχετική

κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και στους επί-

απόφαση αναστολής θα πρέπει να είναι πλήρως και επαρκώς αιτι-

σημους θεσμούς και όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με σχέση

ολογημένη, ενώ θα υπόκειται σε ένσταση, που θα εξετάζεται από

εξαρτημένης εργασίας δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου αορίστου ή

το αρμόδιο υπηρεσιακό συμβούλιο.

ορισμένου χρόνου. Για υπηρεσίες που παρέχονται με μειωμένο

4. Οι διατάξεις του παρόντος ισχύουν για όλους τους φορείς που υπά-

ωράριο εργασίας, αναγνωρίζεται για μισθολογική εξέλιξη τόσος

γονται στις διατάξεις του παρόντος νόμου και εφαρμόζουν τις σχε-

χρόνος, όσος προκύπτει από το πηλίκο της διαίρεσης του συνόλου των ωρών εργασίας δια του αριθμού των ωρών εβδομαδιαίας απασχόλησης που ισχύει για τον αντίστοιχο κλάδο υπαλλήλων. Για τον υπολογισμό της αναγνωριζόμενης κατά τα προαναφερθέντα υπηρεσίας το έτος λογίζεται για τριακόσιες (300)

(4) Η περίπτωση α’ της παρ. 4 του άρθρου 11 του ν. 4354/2015 αντικαθίσταται
από τότε που ίσχυσε, ως άνω σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 35 του ν.
4484/2017 (ΦΕΚ 110/Α/1-8-2017).
(5) Στο τέλος της περίπτωσης α’ της παρ. 4 του άρθρου 11 του ν. 4354/2015 προστέθηκε το εντός «» εδάφιο ως άνω σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθ. 90 του
Ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/Α/4-8-2017).

Διεύθυνση ΔΕ Φλώρινας - Τελευταία επεξεργασία 10-8-2017
Ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 176/Α/16-12-2015) – Σελ. 4 από 15

τικές περί αξιολόγησης των δημοσίων υπαλλήλων διατάξεις. Ε-

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

φαρμογή των διατάξεων του παρόντος προβλέπεται και στους

(4)τέκνα και προσαυξάνεται κατά εβδομήντα (70) ευρώ για κάθε

φορείς με ανάλογες διατάξεις περί αξιολόγησης του προσωπικού

επιπλέον τέκνο.

τους.

«Η παροχή του προηγούμενου εδαφίου δεν χορηγείται σε υπάλλη-

5. Οι διατάξεις του άρθρου αυτού θα εφαρμοστούν από 1-1-2018. Κατά

λο με τέκνα τα οποία έχουν ίδια εισοδήματα είτε από την άσκηση

την πρώτη εφαρμογή τους θα ληφθούν υπόψη οι ετήσιες αξιολο-

βιοποριστικού επαγγέλματος είτε από άλλη πηγή, υποβάλλουν δι-

γήσεις των δύο (2) προηγούμενων ετών, με την προϋπόθεση της

κή τους φορολογική δήλωση και το δηλωθέν εισόδημα υπερβαίνει

πλήρους εφαρμογής των προβλεπόμενων περί της αξιολόγησης

το ύψος του αφορολόγητου ορίου, όπως αυτό διαμορφώνεται κά-

σχετικών διατάξεων.

θε φορά από τις διατάξεις της φορολογικής νομοθεσίας. Σε αυτή
την περίπτωση η οικογενειακή παροχή παύει να καταβάλλεται για

Άρθρο 13
Ορισμός αποδοχών

το οικονομικό έτος κατά το οποίο διαπιστώνεται η υπέρβαση του

Οι μηνιαίες τακτικές αποδοχές του υπαλλήλου αποτελούνται από το

ως άνω ορίου.». (6)

βασικό μισθό, τα επιδόματα και τις παροχές των άρθρων 15, 16, 17, 18

Η κατά τα ανωτέρω παροχή χορηγείται για τέκνα προερχόμενα

και 19 σύμφωνα με τις προϋποθέσεις χορήγησής τους, καθώς και την

από γάμο, φυσικά, θετά ή αναγνωρισθέντα, εφόσον είναι άγαμα

προσωπική διαφορά του άρθρου 27.

και δεν υπερβαίνουν το 18ο έτος της ηλικίας τους ή το 19ο έτος, εφόσον φοιτούν στη Μέση Εκπαίδευση.

Άρθρο 14
Βασικός μισθός

2. «Ειδικά, για τέκνα που φοιτούν σε οποιονδήποτε φορέα μεταλυ-

1. Ο μηνιαίος βασικός μισθός του Μ.Κ. 1 της Υ.Ε. κατηγορίας ορίζεται

κειακής εκπαίδευσης, δημόσιας ή ιδιωτικής, η παροχή δίδεται μόνο

σε επτακόσια ογδόντα (780) ευρώ.

κατά τη διάρκεια του ελάχιστου αριθμού των αναγκαίων για την

Ο μηνιαίος βασικός μισθός των λοιπών Μ.Κ. της κατηγορίας αυτής

απονομή των τίτλων σπουδών εξαμήνων, που προβλέπεται από

διαμορφώνεται με πρόσθεση στο αμέσως προηγούμενο Μ.Κ. του

τον οργανισμό κάθε φορέα εκπαίδευσης και σε καμία περίπτωση

ποσού που προκύπτει από τον πολλαπλασιασμό των 780 ευρώ με

πέρα από τη συμπλήρωση του 24ου έτους της ηλικίας τους.». (7)
3. Για τη διακοπή της παροχής, λόγω συμπλήρωσης των ανωτέρω,

το συντελεστή 0,0551.
Το προστιθέμενο ποσό στρογγυλοποιείται στο πλησιέστερο ευρώ.

κατά περίπτωση, ορίων, ως ημέρα γέννησης των παιδιών θεωρεί-

2. Οι βασικοί μισθοί των Μ.Κ. 1 των κατηγοριών Δ.Ε., Τ.Ε. και Π.Ε.

ται η 31η Δεκεμβρίου του έτους γέννησής τους και, προκειμένου

προσδιορίζονται με βάση το ποσό των 780 ευρώ, πολλαπλασιαζό-

περί φοιτητών ή σπουδαστών, η λήξη του ακαδημαϊκού ή σπουδα-

μενο με τους παρακάτω συντελεστές, στρογγυλοποιούμενοι στην

στικού έτους.
4. Η παροχή του παρόντος άρθρου δεν καταβάλλεται στους Γενικούς

πλησιέστερη μονάδα ευρώ:
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ

Δ.Ε.

1,10

Τ.Ε.

1,33

Π.Ε.

1,40

Γραμματείς Υπουργείων.
Άρθρο 16
Επίδομα θέσης ευθύνης
1. Στους προϊσταμένους οργανικών μονάδων καταβάλλεται, για όσο
χρόνο ασκούν τα καθήκοντά τους, μηνιαίο επίδομα θέσης ευθύνης

Ο μηνιαίος βασικός μισθός των λοιπών Μ.Κ. των ως άνω κατηγο-

οριζόμενο, κατά βαθμίδα θέσης, ως εξής:

ριών διαμορφώνεται με πρόσθεση στο αμέσως προηγούμενο Μ.Κ.

α) Προϊστάμενοι Διοίκησης:

του ποσού που προκύπτει από τον πολλαπλασιασμό του ποσού
των 780 ευρώ με τους ως άνω συντελεστές και στη συνέχεια με το
συντελεστή 0,0699 για τη Δ.Ε. κατηγορία, 0,0530 για τη Τ.Ε. κατη-

αα) Γενικοί Γραμματείς Υπουργείου, χίλια τετρακόσια (1.400) ευρώ.
αβ) Αναπληρωτές Γενικοί Γραμματείς Υπουργείου και Ειδικοί
Γραμματείς Υπουργείου, χίλια εκατόν πενήντα (1.150) ευρώ.

γορία και 0,0540 για την Π.Ε. κατηγορία.

αγ) Υπάλληλοι της κατηγορίας Ειδικών Θέσεων 1ου και 2ου βαθ-

Άρθρο 15
Οικογενειακή παροχή

μού, εξακόσια (600) και πεντακόσια πενήντα (550) ευρώ α-

1. Για την ενίσχυση της οικογένειας των υπαλλήλων, που εμπίπτουν
στις διατάξεις του παρόντος νόμου, χορηγείται μηνιαία οικογενειακή παροχή, ανάλογα με την οικογενειακή κατάσταση των υπαλλή-

ντίστοιχα.
αδ) Προϊστάμενοι Γενικών Διευθύνσεων και Συντονιστές Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, χίλια (1.000) ευρώ.

λων, ως εξής:
Για υπάλληλο με τέκνα ανήλικα ή ανίκανα σωματικά ή πνευματικά
για άσκηση βιοποριστικού επαγγέλματος με ποσοστό αναπηρίας
πενήντα τοις εκατό (50%) τουλάχιστον, η παροχή ορίζεται σε πενήντα (50) ευρώ για ένα (1) τέκνο, σε εβδομήντα (70) ευρώ συνολικά
για δύο (2) τέκνα, σε εκατόν είκοσι (120) ευρώ συνολικά για τρία (3)

(6) Στο τέλος του δεύτερου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 15 του ν. 4354/2015
προστίθεται νέο εδάφιο, ως άνω σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 35 του
ν. 4484/2017 (ΦΕΚ 110/Α/1-8-2017).
(7) Η παρ. 2 του άρθρου 15 του ν. 4354/2015 αντικαθίσταται, από τότε που ίσχυσε, ως άνω σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 35 του ν. 4484/2017 (ΦΕΚ
110/Α/1-8-2017).
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αε) Προϊστάμενοι Διευθύνσεων και Προϊστάμενοι των πολιτικών

4. Επί συρροής αξιώσεων για λήψη του επιδόματος από δύο (2) βαθ-

γραφείων των μελών της κυβέρνησης και των υφυπουργών,

μίδες καταβάλλεται μόνο το ποσό που αντιστοιχεί στην ανώτερη

τετρακόσια πενήντα (450) ευρώ.

βαθμίδα.

αστ) Προϊστάμενοι Υποδιευθύνσεων, τριακόσια πενήντα (350)
ευρώ.

5. Για τους υπαλλήλους των ΝΠΙΔ και των ΔΕΚΟ του κεφαλαίου Α’ του
ν. 3429/2005, οι οποίοι κατέχουν θέση ευθύνης που δεν αντιστοιχεί

αζ) Προϊστάμενοι Τμημάτων, διακόσια ενενήντα (290) ευρώ.
β) Προϊστάμενοι Εκπαίδευσης:

στα ανωτέρω οριζόμενα, εκδίδεται απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών, Διοικητικής Ανασυγκρότησης και του αρμό-

βα) Περιφερειακοί Διευθυντές εννιακόσια (900) ευρώ.

διου Υπουργού, με την οποία οι εκάστοτε θέσεις ευθύνης, σύμφω-

ββ) Προϊστάμενοι Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθ-

να με τον οργανισμό του φορέα, αντιστοιχίζονται με τις προβλε-

μιας Εκπαίδευσης, πεντακόσια πενήντα (550) ευρώ.
βγ) Προϊστάμενοι Επιστημονικής και Παιδαγωγικής Καθοδήγησης των Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης, τετρακόσια πενήντα (450) ευρώ.
βδ) Διευθυντές «Γενικών» Λυκείων, Επαγγελματικών Λυκείων,
«Ενιαίων

Ειδικών

Επαγγελματικών

Γυμνασίων-Λυκείων»,

πόμενες από τις διατάξεις της παραγράφου 1. Μέχρι την έκδοση
της ως άνω κοινής υπουργικής απόφασης δεν είναι δυνατή η καταβολή του συγκεκριμένου επιδόματος.
Άρθρο 17
Αμοιβή συνδεόμενη με την περιγραφή και
αξιολόγηση των θέσεων εργασίας

ΚΕΔΔΥ και ΕΕΕΕΚ και Προϊστάμενοι Γραφείων Πρωτοβάθμιας

1. Στους υπαλλήλους που υπάγονται στις διατάξεις του παρόντος,

και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, τριακόσια (300) ευρώ και

δύναται να χορηγείται αμοιβή η οποία συνδέεται με την περιγραφή

εφόσον τα σχολεία διαθέτουν τουλάχιστον έξι (6) τμήματα,

και αξιολόγηση της θέσης εργασίας. Απαραίτητη προϋπόθεση για

τριακόσια πενήντα (350) ευρώ.

τη χορήγηση της εν λόγω αμοιβής είναι η αναλυτική περιγραφή,

(8)

βε) Σχολικοί Σύμβουλοι προσχολικής αγωγής, δημοτικής εκπαί-

βαθμολόγηση και αξιολόγηση των θέσεων εργασίας του κάθε φο-

δευσης, ειδικής αγωγής και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης,

ρέα. Η περιγραφή, βαθμολόγηση και αξιολόγηση των θέσεων ερ-

τριακόσια (300) ευρώ.

γασίας κάθε φορέα καθορίζεται με Προεδρικό Διάταγμα το οποίο

βστ) Διευθυντές Γυμνασίων, Επαγγελματικών Σχολών, Σχολείων

θα εκδοθεί μετά από πρόταση του Υπουργού Εσωτερικών και Διοι-

Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.), Δημοσίων Ι.Ε.Κ., Τετραθέσιων και

κητικής Ανασυγκρότησης και του καθ’ ύλην αρμόδιου υπουργού,

άνω Δημοτικών Σχολείων και Σχολικών Εργαστηριακών Κέ-

έως την 1.1.2018.

ντρων, διακόσια πενήντα (250) ευρώ. Εφόσον τα σχολεία δι-

2. Το ύψος της αμοιβής της προηγούμενης παραγράφου, η οποία

αθέτουν τουλάχιστον εννέα (9) τμήματα τριακόσια (300) ευ-

συμψηφίζεται με την τυχόν προσωπική διαφορά του άρθρου 27

ρώ.

του παρόντος, καθώς και οι όροι και οι προϋποθέσεις χορήγησής

βζ) Υποδιευθυντές Σχολικών Μονάδων και Σχολικών Εργαστη-

της καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και

ριακών Κέντρων, Υπεύθυνοι Τομέων Σχολικών Εργαστηρια-

Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομικών και του κατά περίπτω-

κών Κέντρων, Προϊστάμενοι Τμημάτων Εκπαιδευτικών Θεμά-

ση αρμόδιου Υπουργού.

των των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης και Υπεύθυνοι Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαί-

Άρθρο 18
Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας
«Το επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας της παρ. 1 του άρ-

δευσης, εκατόν πενήντα (150) ευρώ.
βη) Προϊστάμενοι Μονοθέσιων, Διθέσιων και Τριθέσιων Δημοτι-

θρου 15 του ν. 4024/2011 εξακολουθεί να καταβάλλεται στο ίδιο ύψος,

κών Σχολείων, Νηπιαγωγείων και Παιδικών Σταθμών, εκατό

με τους ίδιους όρους και με τις ίδιες προϋποθέσεις στους δικαιούχους

(100) ευρώ.

που έχουν οριστεί με τις υπουργικές αποφάσεις που έχουν εκδοθεί

γ) Οι Προϊστάμενοι των Τμημάτων της Ιατρικής και Νοσηλευτικής

κατ’ εξουσιοδότηση των ανωτέρω διατάξεων, καθώς και αυτών του

Υπηρεσίας των Νοσοκομείων, διακόσια πενήντα (250) ευρώ.

άρθρου 67 του ν. 4235/2014 (Α’ 32), εκτός από τις περιπτώσεις πλή-

2. Στην περίπτωση που οι δικαιούχοι του εν λόγω επιδόματος απου-

ρους απαλλαγής από τα καθήκοντα ή την εργασία τους για συνδικα-

σιάζουν προσωρινά από τα καθήκοντά τους, κατά τη διάρκεια θε-

λιστικούς λόγους με την επιφύλαξη της επικείμενης ευθυγράμμισης

σμοθετημένων αδειών, πλην της κανονικής, για συνεχόμενο χρονι-

του σχετικού καθεστώτος με την αντίστοιχη ευρωπαϊκή νομοθεσία

κό διάστημα άνω του ενός (1) μήνα, το επίδομα θέσης ευθύνης κα-

έως τις 31-12-2017.» (9)

ταβάλλεται στον υπάλληλο που ασκεί νόμιμα χρέη αναπληρωτή,
μέχρι την οριστική επιστροφή του δικαιούχου στα καθήκοντά του.
3. Στην περίπτωση κένωσης ή σύστασης θέσης προϊσταμένου οργανικής μονάδας το ως άνω επίδομα καταβάλλεται στο νόμιμο αναπληρωτή, από την έναρξη της αναπλήρωσης.
(8) Οι εντός «» λέξεις προστέθηκαν ή αντικατέστησαν προγενέστερες σύμφωνα
με την παρ. 1 του άρθ. 82 του Ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/Α/4-8-2017).

(9) Το άρθρο 18 τροποποιήθηκε ως άνω με το άρθρο 54 του Ν. 4384/2016 (ΦΕΚ
78/Α/26-4-2016).
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Άρθρο 19
Επίδομα απομακρυσμένων - παραμεθορίων περιοχών

εντός του α’ εξαμήνου του έτους, ισχύουν αναδρομικά από 1-1-

Το επίδομα των απομακρυσμένων - παραμεθορίων περιοχών της παρ.

Αύξηση των συνολικών αρχικών πιστώσεων του προϋπολογισμού

2 του άρθρου 15 του ν. 4024/2011 εξακολουθεί να καταβάλλεται στους

για υπερωριακή εργασία και εργασία κατά τις νυχτερινές ώρες ή

δικαιούχους που προέβλεπε η διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 30 του

κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες είναι δυνατή μόνο με α-

ίδιου ως άνω νόμου, στο ίδιο ύψος και με τις ίδιες προϋποθέσεις.

πόφαση του Υπουργού Οικονομικών, μετά από αιτιολογημένη

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανα-

πρόταση του διατάκτη, με εξαίρεση τους ΟΤΑ πρώτου και δεύτε-

συγκρότησης και Οικονομικών, η οποία θα εκδοθεί μέχρι τις 31.3.2016

ρου βαθμού.

καθορίζονται εκ νέου οι περιοχές που δικαιολογούν τη χορήγηση του

«Συγκεκριμένα για το έτος 2016 οι σχετικές αποφάσεις των ΟΤΑ α’

ως άνω επιδόματος με κριτήριο τη δυσκολία πρόσβασης λαμβανομέ-

και β’ βαθμού, καθώς και των νομικών προσώπων αυτών, οι ο-

νων υπόψη των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της νησιωτικότητας και

ποίες έχουν δημοσιευθεί ή πρόκειται να δημοσιευθούν μέχρι 31-12-

της ορεινότητας των περιοχών.

2016, ισχύουν αναδρομικά από 1-1-2016.» (11)

Άρθρο 20
Αποζημίωση για εργασία καθ’ υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου
– Αποζημίωση για εργασία προς συμπλήρωση
του υποχρεωτικού ωραρίου

2016.» (10)

«Συγκεκριμένα για το έτος 2017, η σχετική απόφαση καθιέρωσης
της υπερωριακής απασχόλησης για το απασχολούμενο προσωπικό
στο «Ελληνικό Φεστιβάλ Α.Ε.» εκδίδεται από το διοικητικό του
συμβούλιο εντός τριάντα (30) ημερών από τη δημοσίευση του πα-

Α. Αποζημίωση για εργασία καθ’ υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου.

ρόντος και ισχύει αναδρομικά από 1.1.2017.». (12)
2. Οι ώρες της απασχόλησης καθ’ υπέρβαση του υποχρεωτικού ωρα-

1. Η καθιέρωση με αποζημίωση εργασίας καθ’ υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου των υπαλλήλων, επιτρέπεται μόνο για την αντιμετώπιση εποχικών, έκτακτων ή επειγουσών υπηρεσιακών αναγκών.

ρίου ορίζονται ανά εξάμηνο, χωρίς να υπάρχει η δυνατότητα αυξομείωσης μεταξύ των δύο (2) εξαμήνων μέσα στο έτος, ως εξής:
α. Απογευματινή υπερωριακή εργασία
Για απογευματινή υπερωριακή εργασία μέχρι εκατόν είκοσι (120)

Η υπερωριακή απασχόληση του προσωπικού εγκρίνεται με απόφαση του καθ’ ύλην αρμόδιου Υπουργού, στην οποία αναφέρονται
σαφή και συγκεκριμένα στοιχεία που δικαιολογούν την ανωτέρω
υπερωριακή εργασία. Στην εν λόγω απόφαση δεν απαιτείται η σύμπραξη του Υπουργού Οικονομικών, όπως προβλέπεται από τις
ρυθμίσεις της παρ. 3 του άρθρου 77 του ν. 4270/2014 (Α’ 143).
Για το προσωπικό των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων η απόφαση
καθιέρωσης υπερωριακής εργασίας εκδίδεται από το Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

ανά υπάλληλο.
Για τα πληρώματα ασθενοφόρων του ΕΚΑΒ οι ως άνω ώρες ορίζονται μέχρι διακόσιες (200) ανά υπάλληλο.
β. Υπερωριακή εργασία κατά τις νυχτερινές ώρες ή κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες.
Για υπερωριακή εργασία κατά τις νυχτερινές ώρες ή κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες, για υπαλλήλους που ανήκουν σε
υπηρεσίες που λειτουργούν, βάσει νόμου είτε όλες τις ημέρες
του μήνα είτε σε δωδεκάωρη ή εικοσιτετράωρη βάση, μέχρι ενε-

Για τους ΟΤΑ πρώτου και δεύτερου βαθμού η απόφαση καθιέρωσης υπερωριακής εργασίας εκδίδεται από το Δήμαρχο ή τον Περιφερειάρχη, αντίστοιχα ή το εξουσιοδοτημένο από αυτούς όργανο.
Για το προσωπικό των ΝΠΔΔ και των ΝΠΙΔ η απόφαση καθιέρωσης
υπερωριακής εργασίας εκδίδεται από το Διοικητικό Συμβούλιο ή το
όργανο διοίκησης ή το εξουσιοδοτημένο από αυτό όργανο.
Για το προσωπικό των Ανεξάρτητων Διοικητικών Αρχών (Α.Δ.Α.)
αρμόδιος για την έκδοση απόφασης καθιέρωσης υπερωριακής εργασίας του προσωπικού είναι ο Πρόεδρος ή το εξουσιοδοτημένο
από αυτόν όργανο.

νήντα έξι (96) ώρες για τις νυκτερινές και μέχρι ενενήντα έξι (96)
ώρες για τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες, ανά υπάλληλο.
Για το προσωπικό των Ο.Τ.Α. πρώτου βαθμού που ανήκει σε υπηρεσίες καθαριότητας, οι οποίες λειτουργούν, βάσει νόμου, σε
εικοσιτετράωρη βάση, οι ως άνω ώρες ορίζονται μέχρι εκατόν
ογδόντα (180) αντίστοιχα ανά υπάλληλο.
3. Η ωριαία αποζημίωση υπερωριακής εργασίας των υπαλλήλων που
απασχολούνται σύμφωνα με τις διατάξεις των παραπάνω παραγράφων ορίζεται ως εξής:
α) Για υπερωριακή εργασία απογευματινών ωρών και μέχρι την 22η

Στις αποφάσεις αυτές καθορίζεται ο αριθμός των υπαλλήλων, το
χρονικό διάστημα και οι ώρες υπερωριακής απασχόλησής τους μέσα στα όρια των πιστώσεων του Προϋπολογισμού τους, μη επιτρεπομένης της επιβάρυνσης του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύ-

ώρα, ίση με το ωρομίσθιο.
β) Για νυκτερινή εργασία εργάσιμων ημερών που παρέχεται από
την 22η ώρα μέχρι την 6η πρωινή, ίση με το ωρομίσθιο αυξημένο
τριάντα τοις εκατό (30%).

σεων.
Οι ανωτέρω αποφάσεις δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και ισχύουν από τη δημοσίευσή τους.
«Συγκεκριμένα για το έτος 2016 οι σχετικές αποφάσεις των ΝΠΔΔ
και των ΝΠΙΔ που έχουν δημοσιευθεί ή πρόκειται να δημοσιευθούν

(10) Το εντός « » εδάφιο της παρ. Α.1. προστέθηκε με το άρθρο 52 του Ν.
4384/2016 (ΦΕΚ 78/Α/26-4-2016).
(11) Το εντός «» εδάφιο προστέθηκε στο τέλος του δέκατου εδαφίου της παρ. Α.1
με το άρθρο 31 του Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ 241/Α/23-12-2016)
(12) Το τελευταίο εδάφιο της παρ. Α1 προστέθηκε με το άρθρο 75 παρ.2 του Ν.
4481/2017 (ΦΕΚ 100/α/20-7-2017)
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γ) Για εργασία ημερήσια ή νυκτερινή, που παρέχεται Κυριακές και

σιμες ημέρες, των υπαλλήλων που αποσπώνται ή διατίθενται ή δι-

εξαιρέσιμες ημέρες:

ορίζονται για την εξυπηρέτηση των κατωτέρω Γραφείων και καλύ-

αα) Από την 6η πρωινή μέχρι την 22η ώρα, ίση με το ωρομίσθιο

πτουν οργανικές θέσεις, σύμφωνα με τις ισχύουσες περί αυτών δι-

αυξημένο κατά σαράντα τοις εκατό (40%).

ατάξεις, ορίζεται ως εξής:

ββ) Από την 22η ώρα μέχρι την 6η πρωινή, ίση με το ωρομίσθιο
αυξημένο κατά σαράντα πέντε τοις εκατό (45%).

«α) Για τους υπαλλήλους, καθώς και την προσωπική ασφάλεια και
τους οδηγούς, που είναι αποσπασμένοι ή διατίθενται ή διορίζο-

Το ωρομίσθιο ορίζεται στο ένα διακοσιοστό ογδοηκοστό (1/280)

νται στην Προεδρία της Δημοκρατίας, στη Γενική Γραμματεία

του βασικού μισθού του μισθολογικού κλιμακίου της εκπαιδευτι-

του Πρωθυπουργού, στο γραφείο του Αντιπροέδρου της Κυβέρ-

κής κατηγορίας του κάθε υπαλλήλου.

νησης, στα γραφεία των Υπουργών, των Αναπληρωτών Υπουρ-

Το ίδιο ωρομίσθιο ισχύει και για υπαλλήλους, που δεν υπάγονται

γών και των Υφυπουργών στη Γενική Γραμματεία Συντονισμού

στις διατάξεις του παρόντος, οι οποίοι αποσπώνται σε υπηρεσίες

της Κυβέρνησης και στη Γενική Γραμματεία Συντονισμού, συνο-

του Δημοσίου, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ και ΟΤΑ. Ο υπολογισμός πραγματοποι-

λικά το μήνα για κάθε υπάλληλο, ως ακολούθως:» (14)

είται με βάση το μισθολογικό κλιμάκιο που αντιστοιχεί στα έτη υ-

αα) Υπερωριακή εργασία (μέχρι 22ης ώρας) 20 ώρες.

πηρεσίας τους, σε συνάρτηση με τα τυπικά τους προσόντα.

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

Δεν επιτρέπεται η καταβολή υπερωριακής αποζημίωσης στους Γενικούς και στους Αναπληρωτές Γενικούς Γραμματείς Υπουργείου,
στους Ειδικούς Γραμματείς Υπουργείου.

πρωινής) 8 ώρες.
γγ) Εργασία τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες (από 6ης πρωινής μέχρι 22ης ώρας) 12 ώρες.

Επιτρέπεται η καταβολή υπερωριακής αποζημίωσης, σύμφωνα με

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

τα οριζόμενα στις παραγράφους Α1, 2 και 3, στους ειδικούς συμ-

τους οδηγούς, που είναι αποσπασμένοι ή διατίθενται ή διορίζο-

βούλους, ειδικούς συνεργάτες και επιστημονικούς συνεργάτες των

νται στα γραφεία των Γενικών και Αναπληρωτών Γενικών Γραμ-

Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και των Ο.Τ.Α. πρώτου και δεύτερου

ματέων Υπουργείων και των Ειδικών Γραμματέων, συνολικά το

βαθμού.

μήνα για κάθε υπάλληλο, ως ακολούθως:

Β. Αποζημίωση για εργασία προς συμπλήρωση του υποχρεωτικού
ωραρίου.

αα) Υπερωριακή εργασία (μέχρι 22ης ώρας) 15 ώρες.
ββ) Νυχτερινή υπερωριακή εργασία (από 22ης ώρας μέχρι 6ης

1. Επιτρέπεται η καθιέρωση εργασίας με αποζημίωση κατά τις νυχτερινές ώρες ή κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες, προς συμπλήρωση της υποχρεωτικής εβδομαδιαίας, για υπαλλήλους που

πρωινής) 7 ώρες.
γγ) Εργασία τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες (από 6ης πρωινής μέχρι 22ης ώρας) 8 ώρες.

ανήκουν σε υπηρεσίες που λειτουργούν, βάσει νόμου, είτε όλες τις

Η δαπάνη που προκαλείται από την παραπάνω εργασία των πε-

ημέρες του μήνα είτε σε δωδεκάωρη ή εικοσιτετράωρη βάση, με τη

ριπτώσεων α’ και β’ βαρύνει τις πιστώσεις των προϋπολογισμών

διαδικασία και προϋποθέσεις της παραγράφου Α1 του παρόντος.

των φορέων στους οποίους οι ανωτέρω παρέχουν τις υπηρεσίες

2. «Η ωριαία αποζημίωση των υπαλλήλων που απασχολούνται σύμφωνα με τις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου ορίζεται ως

τους.
γ) Για τους υπαλλήλους που είναι αποσπασμένοι ή διατίθενται για

εξής:

την εξυπηρέτηση των Γραφείων των Βουλευτών, των Μελών

α) για εργασία νυκτερινή εργάσιμων ημερών ίση με το εξήντα τοις

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, των Πολιτικών Κομμάτων, κα-

εκατό (60%) του ωρομισθίου,

θώς και του Γραφείου του Επιτρόπου στην Ευρωπαϊκή Επιτρο-

β) για εργασία ημερήσια ή νυκτερινή, που παρέχεται Κυριακές και

πή, συνολικά το μήνα για κάθε υπάλληλο, ως ακολούθως:

εξαιρέσιμες ημέρες ίση με το εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%)

αα) Υπερωριακή εργασία (μέχρι 22ης ώρας) 14 ώρες.

του ωρομισθίου.».

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

Η ισχύς της διάταξης αρχίζει από 1.1.2017. (13)

πρωινής) 5 ώρες.
γγ) Εργασία τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες (από 6ης πρωι-

Γ. Ειδικές περιπτώσεις.
1. Για το εκπαιδευτικό προσωπικό της πρωτοβάθμιας και δευτερο-

νής μέχρι 22ης ώρας) 6 ώρες.

βάθμιας εκπαίδευσης για την ανάθεση διδασκαλίας του μαθήματος

Οι πιστώσεις για την υπερωριακή απογευματινή, νυκτερινή α-

της ειδικότητάς του, προαιρετικής ή υποχρεωτικής (επιμίσθιο), η

πασχόληση ή απασχόληση κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες

ωριαία αμοιβή ορίζεται στο ποσό των δέκα (10) ευρώ και για μέχρι

ημέρες των παραπάνω υπαλλήλων της περίπτωσης γ’ των ο-

είκοσι (20) ώρες μηνιαίως.

ποίων η μισθοδοσία βαρύνει τον Κρατικό Προϋπολογισμό (Απο-

2. Ο αριθμός των ωρών της απογευματινής υπερωριακής απασχόλη-

κεντρωμένες Διοικήσεις, Υπουργεία, Νοσοκομεία κ.λπ.) εγγρά-

σης, καθώς και των ωρών της υπερωριακής απασχόλησης με αποζημίωση κατά τις νυχτερινές ώρες ή κατά τις Κυριακές και εξαιρέ(13) Η παρ.2 αντικαταστάθηκε ως άνω με το άρθρο 102 παρ.2 του Ν. 4461/2017
(ΦΕΚ 38/Α/28-3-2017)

(14) Η περίπτωση α’ της υποπαραγράφου 2 της παραγράφου Γ’ του άρθρου 20
του ν. 4354/2015 (Α’ 176) αντικαταστάθηκε ως άνω σύμφωνα με το άρθρο 62
του ν. 4369/2016 (ΦΕΚ 33/Α/27-2-2016) και ισχύει από 27-2-2016
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φονται στον προϋπολογισμό των ανωτέρω φορέων για την

Κατ’ εξαίρεση στους ιδιώτες - μέλη των ανωτέρω συλλογικών ορ-

πληρωμή των αποζημιώσεων.

γάνων καθορίζεται αποζημίωση με απόφαση του καθ’ ύλην αρμό-

Για τους υπαλλήλους που διατίθενται ή αποσπώνται στα παρα-

διου Υπουργού, η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει τα πενήντα (50)

πάνω Γραφεία της ίδιας περίπτωσης γ’ από νομικά πρόσωπα και

ευρώ ανά συνεδρίαση και μέχρι πενήντα (50) συνεδριάσεις ετησί-

ΟΤΑ πρώτου και δεύτερου βαθμού, των οποίων η μισθοδοσία

ως. «Η αποζημίωση του προηγούμενου εδαφίου μπορεί να κατα-

δεν βαρύνει τον Κρατικό Προϋπολογισμό, η αποζημίωση κατα-

βάλλεται σε ιδιώτες και στην περίπτωση διενέργειας ελέγχων ή α-

βάλλεται από τις Υπηρεσίες που ανήκουν οργανικά οι παραπάνω

ξιολογήσεων από αυτούς.». (16) Οι ανωτέρω υπουργικές αποφάσεις

υπάλληλοι, για όσο χρονικό διάστημα είναι αποσπασμένοι ή δι-

δεν υπάγονται στις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 77 του ν.

ατίθενται στα προαναφερόμενα γραφεία.

4270/2014 (Α’ 143).

Το ωρομίσθιο της υπερωριακής εργασίας για τους υπαλλήλους

«Ειδικά, για τους ιδιώτες μέλη των συλλογικών οργάνων του άρ-

όλων των προαναφερόμενων περιπτώσεων α’, β’ και γ’, καθορί-

θρου 6 παρ. 6 του ν. 2286/1995 (Α’ 19), τα οποία εξακολουθούν να

ζεται σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου Α3.

λειτουργούν δυνάμει του άρθρου 376 παρ. 3 του ν. 4412/2016 (Α’

3. Ο αριθμός των ωρών νυκτερινής, Κυριακών, πέραν του πενθημέρου και λοιπών εξαιρέσιμων ημερών εργασίας για το φυλακτικό

174), η απόφαση της παρούσας παραγράφου δύναται να εκδοθεί με
αναδρομική ισχύ έως και τεσσάρων (4) ετών.». (17)

προσωπικό και το προσωπικό καθαριότητας των μουσείων και αρ-

2. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, λόγω της ιδιαίτερης σημασίας του συλ-

χαιολογικών χώρων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού,

λογικού οργάνου για την οικονομία της χώρας ή την αποτελεσμα-

του Κέντρου Λήψεως και Επεξεργασίας Σημάτων Συναγερμού

τικότερη λειτουργία της Δημόσιας Διοίκησης και την καλύτερη εξυ-

(ΚΕ.Λ.Ε.Σ.Σ.), των ΝΠΔΔ που εποπτεύονται από το Υπουργείο Πολι-

πηρέτηση του πολίτη και, προκειμένου περί ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ και ΟΤΑ,

τισμού και Αθλητισμού του προσωπικού των καταστημάτων κρά-

με βάση το μέγεθος, τη σπουδαιότητα και τα στοιχεία του προϋπο-

τησης αρμοδιότητας του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και

λογισμού τους, επιτρέπεται η λειτουργία τους εκτός του κανονικού

Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, των τελωνειακών και φοροελεγκτικών

ωραρίου εργασίας και εκτός του χρόνου που καλύπτεται από υπε-

υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών, καθώς και των υπαλλή-

ρωριακή απασχόληση.

λων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, καθορίζεται με απόφα-

Σε αυτή την περίπτωση μπορεί να καθορίζεται αποζημίωση κατά

ση του καθ’ ύλην αρμόδιου Υπουργού, κατ’ εξαίρεση των διατάξε-

μήνα ή κατά συνεδρίαση με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονο-

ων της περίπτωσης β’ της παραγράφου Α2, στα πλαίσιο των εγκε-

μικών και του καθ’ ύλην αρμόδιου Υπουργού, μόνο εφόσον η σχε-

κριμένων σχετικών πιστώσεων.

τική δαπάνη καλύπτεται αποκλειστικά από συγχρηματοδοτούμενα

Το ωρομίσθιο της υπερωριακής εργασίας για όλους τους ανωτέρω

επιχειρησιακά προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή η δαπάνη

υπαλλήλους καθορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγρά-

δεν επιβαρύνει τον Κρατικό Προϋπολογισμό.

φου Α3. «Η ωριαία αμοιβή για εργασία πέραν του πενθημέρου είναι

Η αποζημίωση αυτή δεν μπορεί να είναι κατά μήνα, μεγαλύτερη

ίδια με αυτή που παρέχεται για υπερωριακή εργασία απογευματι-

από διακόσια πενήντα (250) ευρώ για τον πρόεδρο, διακόσια (200)

νών ωρών και μέχρι την 22.00 ώρα, προσαυξημένη κατά 25%.»

(15)

ευρώ για τα μέλη και εκατόν πενήντα (150) ευρώ για τους γραμμα-

Η προκαλούμενη δαπάνη για τις πέραν του πενθημέρου αποζημιώ-

τείς. Στους εισηγητές που εκ του νόμου προβλέπεται η συμμετοχή

σεις του φυλακτικού προσωπικού και του προσωπικού καθαριότη-

τους, καταβάλλεται αποζημίωση ανά συνεδρίαση, η οποία δεν

τας των μουσείων και αρχαιολογικών χώρων του Υπουργείου Πο-

μπορεί να είναι μεγαλύτερη από το ποσό των είκοσι (20) ευρώ και

λιτισμού και Αθλητισμού βαρύνει τον προϋπολογισμό του Ταμείου

για μέχρι πενήντα (50) συνεδριάσεις το έτος.

Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων και καταβάλλεται από

Η ανωτέρω μηνιαία αποζημίωση καταβάλλεται με την προϋπόθεση

αυτό.

συμμετοχής σε τέσσερις (4) τουλάχιστον συνεδριάσεις το μήνα. Σε
Άρθρο 21
Αμοιβές συλλογικών οργάνων

περίπτωση συμμετοχής σε λιγότερες συνεδριάσεις η αποζημίωση

1. Τα κάθε είδους μόνιμα ή προσωρινού χαρακτήρα συλλογικά όργα-

«Σε ειδικές περιπτώσεις, μπορεί, με κοινή απόφαση του Υπουργού

να (επιτροπές, ομάδες εργασίας κ.λπ.) των φορέων που υπάγονται

Οικονομικών και του καθ’ ύλην αρμόδιου Υπουργού, να καθορίζε-

στις διατάξεις του παρόντος, τα οποία προβλέπονται από τις εκά-

ται αποζημίωση ανά ώρα, έλεγχο, αξιολογούμενο πρόγραμμα ή

στοτε ισχύουσες διατάξεις ή συνιστώνται και συγκροτούνται με δι-

παραδοτέο έργο, με τον όρο η σχετική δαπάνη να καλύπτεται α-

οικητικές πράξεις, λειτουργούν εντός του κανονικού ωραρίου ερ-

ποκλειστικά από συγχρηματοδοτούμενα επιχειρησιακά προγράμ-

γασίας των οικείων Υπηρεσιών ή σε χρόνο που καλύπτεται από υ-

ματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή να μην επιβαρύνει τον Κρατικό

περωριακή απασχόληση και δεν καταβάλλεται καμία αμοιβή ή α-

Προϋπολογισμό. Το συνολικό μηνιαίο ποσό της ανωτέρω αποζημί-

περικόπτεται ανάλογα.

ποζημίωση στα μέλη τους.
(15) Το τρίτο εδάφιο της παραγράφου Γ.3., αντικαταστάθηκε ως άνω σύμφωνα
με το άρθ 71 του ν. 4369/2016 (ΦΕΚ 33/Α/27-2-2016) και ισχύει από τη δημοσίευση του νόμου στο ΦΕΚ, ήτοι από 27-2-2016, σύμφωνα με το 74 του ιδίου
νόμου.

(16) Στο τέλος του δεύτερου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 21 του ν. 4354/2015,
προστίθεται νέο εδάφιο ως άνω, σύμφωνα με την παρ. 5α του άρθρου 35 του
ν. 4484/2017 (ΦΕΚ 110/Α/1-8-2017).
(17) Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 προστέθηκε με το άρθρο 29 του Ν. 4456/2017
(ΦΕΚ 24/Α/1-3-2017)
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ωσης απαγορεύεται να υπερβαίνει το ως άνω όριο της κατά μήνα

λογιζόμενου στην περίπτωση αυτή του ορίου της παραγράφου

αποζημίωσης για τα μέλη συλλογικών οργάνων. Σε ειδικές περι-

3.»(20)

πτώσεις το όριο αυτό μπορεί να αυξάνεται μέχρι του ποσού των

6. Για τους ελέγχους του άρθρου 12 του ν. 4314/2014 (Α’ 265) η ημερή-

χιλίων διακοσίων (1.200) ευρώ το μήνα αλλά όχι πέραν του ποσού

σια ελεγκτική αποζημίωση καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού

των δύο χιλιάδων τετρακοσίων (2.400) ευρώ το έτος, μη υπολογι-

Οικονομικών κατά παρέκκλιση των διατάξεων του παρόντος. Για

ζόμενου στην περίπτωση αυτή του ορίου της παραγράφου 3». (18)

τους ίδιους ελέγχους έχουν εφαρμογή και οι διατάξεις της παρ. 8

3. Το σύνολο των πρόσθετων αμοιβών των υπαλλήλων, σύμφωνα με

του άρθρου 48 του ν. 4314/2014.

τις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου, δεν μπορεί να υπερ-

7. Το παρόν άρθρο δεν εφαρμόζεται στην περίπτωση Διοικητικών

βαίνει το είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) των συνολικών μηνιαίων

Συμβουλίων ή άλλων οργάνων διοίκησης για τα οποία ισχύουν οι

αποδοχών της οργανικής τους θέσης. Το σύνολο των πρόσθετων

διατάξεις της παρ. 4 του επόμενου άρθρου.

αμοιβών υπολογίζεται κατά το μήνα πραγματοποίησης της αντί-

8. «Για τους ελέγχους της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 3460/2006 (Α’
105), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 27 του ν. 3698/2008 (Α’

στοιχης εργασίας.
4. «Ειδικά, για τους εκπαιδευτικούς δημοσίου και ιδιωτικού τομέα και

198) οι οποίοι διενεργούνται εκτός ωραρίου και κατά τις εξαιρέσι-

το λοιπό προσωπικό που αποδεδειγμένα συμμετέχουν καθ’ οιον-

μες Κυριακές και αργίες στα σημεία εισόδου, εξόδου και εκτελωνι-

δήποτε τρόπο στις διαδικασίες οργάνωσης, διεξαγωγής, υποστήρι-

σμού, στους χώρους που τελούν υπό τελωνειακό καθεστώς, στα

ξης, βαθμολόγησης/αναβαθμολόγησης και έκδοσης των αποτελε-

σφαγεία, καθώς και σε κάθε άλλο χώρο που διενεργούνται έλεγχοι

σμάτων των: α) γενικών και ειδικών εξετάσεων ή άλλης διαδικασί-

- επιθεωρήσεις, συμπεριλαμβανομένης της ενδοκοινοτικής διακί-

ας εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, β) των εξετάσεων Ι-

νησης, μετά από αίτηση κάθε φυσικού ή νομικού προσώπου ιδιω-

διωτικών, Γενικών και Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑΛ) και Επαγ-

τικού δικαίου και εισπράττονται ανταποδοτικά τέλη καθορίζεται

γελματικών Σχολών (ΕΠΑΣ), γ) των εξετάσεων ελληνομάθειας και

αποζημίωση για τους ελεγκτές με κοινή απόφαση των Υπουργών

δ) των εξετάσεων χορήγησης του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσ-

Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομικών και

σομάθειας, καθώς και στις διαδικασίες αναβαθμολογήσεων γρα-

Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.» (21)

πτών δοκιμίων μαθητών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, καθορίζε-

9. «Ειδικά, για την άσκηση των αρμοδιοτήτων της ΕΕΤΤ, που ορίζο-

ται αποζημίωση με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών

νται στο στοιχείο λστ του άρθρου 12 του ν. 4070/2012 (Α 82), όπως

και Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, η οποία εκδίδεται το

ισχύει, η ΕΕΤΤ ορίζει με απόφασή της το ύψος των πρόσθετων α-

αργότερο έως 31-12-2016 μη υπολογιζόμενου στην περίπτωση αυτή

μοιβών των συγκροτούμενων ομάδων εργασίας, συνεργείων ελέγ-

του ορίου της παραγράφου 3. Μεταβατικά για το τρέχον έτος και

χου, καθώς και μόνιμων και έκτακτων επιτροπών, τηρουμένων

έως την έκδοση των κοινών υπουργικών αποφάσεων του προη-

κατά τα λοιπά των διατάξεων των παραγράφων 2, 3 και 5 του πα-

γούμενου εδαφίου ισχύουν οι κοινές υπουργικές αποφάσεις που

ρόντος άρθρου. Οι σχετικές δαπάνες βαρύ νουν αποκλειστικά τον

έχουν ήδη εκδοθεί.

προϋπολογισμό της ΕΕΤΤ κατά τις κείμενες διατάξεις και δεν προ-

Με όμοια απόφαση καθορίζονται οι αποζημιώσεις των συμμετεχό-

καλούν επιβάρυνση του Κρατικού Προϋπολογισμού.». (22)

ντων στην οργάνωση και διεξαγωγή σχολικών αγώνων και διοργανώσεων (αθλητικοί αγώνες και διοργανώσεις, ενδοσχολικής ή το-

Άρθρο 22
Καθορισμός αποδοχών ειδικών κατηγοριών

(23)

πικής ή περιφερειακής ή πανελλήνιας ή διεθνούς εμβέλειας), καθώς

1. Οι κάθε είδους αποδοχές των δημοσιογράφων που απασχολούνται

και κάθε είδους συναφείς και αναγκαίες δαπάνες, όπως οι δαπάνες

με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου στους φορείς που υπάγονται

αποζημίωσης (ημερήσιας, ανά αγώνα, αναδιοργάνωση κ.λπ.), με-

στο πεδίο εφαρμογής της παραγράφου 1 του άρθρου 7 καθορίζο-

τακίνησης, διαμονής, διατροφής, καθώς και λοιπές δαπάνες, οι ο-

νται με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του κατά

ποίες θα περιγράφονται στην εν λόγω κοινή υπουργική απόφαση,
μη τηρουμένων των διατάξεων της παραγράφου 3». (19)

περίπτωση αρμόδιου Υπουργού.
2. Η αντιμισθία των Περιφερειαρχών, Αντιπεριφερειαρχών και Προέ-

5. «Στο προσωπικό που συμμετέχει στην οργάνωση, διεξαγωγή και

δρων των Περιφερειακών Συμβουλίων των Οργανισμών Τοπικής

υποστήριξη διαγωνισμών των φορέων που υπάγονται στις διατά-

Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) δεύτερου βαθμού, καθώς και των Δημάρ-

ξεις του παρόντος νόμου, μπορεί, με κοινή απόφαση του Υπουργού

χων, Αντιδημάρχων και Προέδρων των Δημοτικών Συμβουλίων και

Οικονομικών και του καθ' ύλην αρμόδιου Υπουργού, να καθορίζεται αποζημίωση η οποία δεν δύναται να υπερβαίνει το όριο των χιλίων διακοσίων (1.200) ευρώ το μήνα και σε κάθε περίπτωση το όριο των τριών χιλιάδων εξακοσίων (3.600) ευρώ το έτος, μη υπο(18) Τα εντός « » τελευταία εδάφια της παρ. 2 προστέθηκαν με τη παρ. 1 του
άρθρου 52 του Ν. 4369/2016 (ΦΕΚ 33/Α/27-2-2016)
(19) Η παρ. 4 του άρθρου 21 του ν. 4354/2015 (Α’ 176) αντικαταστάθηκε, από τότε
που ίσχυσε (16-12-2015) ως άνω σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθ 52 του ν.
4369/2016 (ΦΕΚ 33/Α/27-2-2016).

(20) Η παρ. 5 του άρθρου 21 του ν. 4354/2015 (Α’ 176) αντικαταστάθηκε, από τότε
που ίσχυσε (16-12-2015) ως άνω σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθ 52 του ν.
4369/2016 (ΦΕΚ 33/Α/27-2-2016).
(21) Η παρ. 8 προστέθηκε με το άρθρο 59 παρ.3 του Ν. 4384/2016 (ΦΕΚ 78/Α/26-42016)
(22) H παρ. 9 προστέθηκε με το άρθρο 13 παρ. 9 του Ν. 4463/2017 (ΦΕΚ 42/Α/30-32017)
(23) Η πρώην παρ. 1 του άρθρου 22 του Ν. 4354/2015 (Α΄176) καταργήθηκε από
τότε που ίσχυσε σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου δεύτερου του ν.
4405/2016 (ΦΕΚ 129/Α/13-6-2016). Οι παράγραφοι 2 έως 6 αναριθμήθηκαν αντίστοιχα.
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των Γενικών Γραμματέων των Ο.Τ.Α. πρώτου βαθμού καθορίζονται

3. Ειδικά για τις αποσπάσεις και τις μετακινήσεις που πραγματοποι-

με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών

ούνται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις στις Αρχές Εξωτερικής

και Διοικητικής Ανασυγκρότησης.

Υπηρεσίας του Υπουργείου Εξωτερικών, προβλέπεται ότι όλες οι

3. Οι κάθε είδους αποδοχές και λοιπές αποζημιώσεις των Προέδρων,

τακτικές αποδοχές, η δαπάνη που προκύπτει από την απόσπαση ή

Αντιπροέδρων και μελών των Ανεξάρτητων Διοικητικών Αρχών

τη μετακίνηση, καθώς και το Επίδομα Υπηρεσίας Αλλοδαπής, βα-

(ΑΔΑ), των Διοικητών, Αναπληρωτών Διοικητών, Υποδιοικητών,

ρύνουν τον προϋπολογισμό του Υπουργείου, της Υπηρεσίας ή του

Προέδρων, Αντιπροέδρων, Διευθυνόντων Συμβούλων, και Μελών

Φορέα στην οποία ανήκει ο μετακινούμενος ή αποσπώμενος υπάλ-

των Διοικητικών Συμβουλίων και γενικότερα όλων των οργάνων

ληλος.

διοίκησης των ΝΠΔΔ, των ΝΠΙΔ και των ΔΕΚΟ του Κεφαλαίου Α’

«Κατ’ εξαίρεση, η δαπάνη που προκύπτει από την απόσπαση ή τη

του ν. 3429/2005, που υπάγονται στις διατάξεις του παρόντος, του

μετακίνηση στις Αρχές εξωτερικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εξω-

Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης, καθώς και των εν γένει

τερικών, καθώς και το επίδομα υπηρεσίας αλλοδαπής των υπαλλή-

Γενικών Επιθεωρητών, Συντονιστών ή Εισαγγελέων Ελεγκτικών

λων του προηγούμενου εδαφίου, δύναται να επιβαρύνει το Πρό-

Σωμάτων ή Σωμάτων Επιθεώρησης, του Ειδικού Γραμματέα του

γραμμα Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Εξωτερικών, σε

Σώματος Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης (Σ.Ε.Ε.Δ.Δ.),

περίπτωση που χρηματοδοτείται από πόρους ευρωπαϊκών ή άλλων

καθώς και του Προέδρου, των μελών και του ειδικού επιστημονι-

Προγραμμάτων. Η ισχύς του παρόντος άρθρου αρχίζει από την έ-

κού προσωπικού του Συμβουλίου Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων

ναρξη ισχύος του άρθρου 23 του Ν. 4354/2015». (26)

(Σ.Ο.Ε.) καθορίζονται με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του καθ’ ύλην αρμόδιου Υπουργού.

Άρθρο 24
Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων

4. Οι κάθε είδους αποδοχές των ιπτάμενων χειριστών του Δημοσίου,

1. Οφειλές υπαλλήλων ή λειτουργών των φορέων που υπάγονται

των ΝΠΔΔ και των ΝΠΙΔ που υπάγονται στις διατάξεις του παρό-

στις διατάξεις του παρόντος, από αχρεωστήτως καταβληθείσες

ντος καθορίζονται με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών

αποδοχές ή αποζημιώσεις εν γένει, δύναται να επιστρέφονται ε-

και του καθ’ ύλην αρμόδιου Υπουργού.

φάπαξ χωρίς προσαυξήσεις, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο

5. Μέχρι την έκδοση των αποφάσεων, που προβλέπονται από τις δι-

«123» (27) του ν. 4270/2014 (Α’ 143).

ατάξεις του παρόντος άρθρου, οι αποδοχές όλων των ανωτέρω ε-

2. Η επιστροφή του καθαρού ποσού συν την αναλογία του φόρου,

ξακολουθούν να καταβάλλονται στο ύψος που είχαν διαμορφωθεί

που έλαβε ο υπάλληλος, δύναται να γίνεται και με παρακράτηση

κατά τον τελευταίο μήνα πριν την έναρξη ισχύος του παρόντος νό-

του ενός δέκατου (1/10) των καθαρών μηνιαίων αποδοχών του ή

μου, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 28.

της σύνταξης, εφόσον στο μεταξύ αυτός κατέστη συνταξιούχος.

6. «α. Οι κάθε είδους αποδοχές του καλλιτεχνικού προσωπικού των

3. Σε περίπτωσης άρνησης επιστροφής των αχρεωστήτως καταβλη-

νομικών προσώπων δημόσιου (ΝΠΔΔ) και ιδιωτικού δικαίου

θέντων ποσών της παραγράφου 1, καταλογίζονται σύμφωνα με τις

(ΝΠΙΔ) καθορίζονται με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομι-

διατάξεις του δημόσιου λογιστικού.

κών και του εκάστοτε αρμόδιου Υπουργού.

4. Τυχόν έφεση κατά των σχετικών πράξεων καταλογισμού ασκείται

β. Για την έκδοση των αποφάσεων του παρόντος άρθρου ορίζεται
ως αποκλειστική προθεσμία η 1-6-2018.». (24)

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 80 του ν. 4129/2013 (Α’ 52).
Στις περιπτώσεις υπαλλήλων, που δεν υπάγονται στις ανωτέρω δι-

Άρθρο 23
Αποδοχές αποσπασμένων ή μετακινούμενων υπαλλήλων
1. Οι υπάλληλοι που αποσπώνται ή μετακινούνται από το φορέα τους

ατάξεις, η έφεση ασκείται ενώπιον των αρμόδιων δικαστηρίων.
Άρθρο 25
Γενικές ρυθμίσεις για θέματα αποδοχών

σε άλλο φορέα λαμβάνουν τις μηνιαίες τακτικές αποδοχές της ορ-

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

γανικής τους θέσης σύμφωνα με τις προϋποθέσεις χορήγησής τους.

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

«Από τις διατάξεις της παρούσας παραγράφου εξαιρείται το προ-

καταβάλλονται αποδοχές, όταν ο υπάλληλος από υπαιτιότητά του

σωπικό των νοσοκομείων της χώρας που αποσπάται ή διατίθεται

δεν παρέσχε υπηρεσία καθόλου ή εν μέρει.

από την οργανική του θέση σε άλλο νοσοκομείο για χρονικό διάστημα μέχρι έξι (6) μήνες.». (25)

2. Για τον υπολογισμό των αποδοχών ο μήνας λογίζεται για τριάντα
(30) ημέρες. Στις περιπτώσεις αποχής του υπαλλήλου από τα κα-

2. Η καταβολή των αποδοχών των αποσπασμένων ή μετακινούμε-

θήκοντά του, λόγω απεργίας, ο μήνας λογίζεται για είκοσι πέντε

νων υπαλλήλων διενεργείται από την υπηρεσία στην οποία τοπο-

(25) ημέρες. Στην περίπτωση απεργίας, στην έννοια της οποίας υ-

θετούνται, εκτός εάν διαφορετικά ορίζεται σε ειδικές διατάξεις.

πάγονται και οι στάσεις εργασίας, γίνεται περικοπή των μεικτών
μηνιαίων αποδοχών, συμπεριλαμβανομένων και των κρατήσεων,

(24) Στο τέλος του άρθρου 22 του ν. 4354/2015 προστίθεται παράγραφος 6, ως
άνω, σύμφωνα με την παρ. 5β του άρθρου 35 του ν. 4484/2017 (ΦΕΚ 110/Α/1-82017).

(26) Το εντός «» εδάφιο προστέθηκε ως άνω με το τρίτο άρθρο του Ν. 4394/2016
(ΦΕΚ 109/Α/8-6-2016)

(25) Στο τέλος της παρ. 2 του άρθρου 23 του ν. 4354/2015 προστίθεται, από τότε
που ίσχυσε, νέο εδάφιο, ως άνω, σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 35 του
ν. 4484/2017 (ΦΕΚ 110/Α/1-8-2017).

(27) Στην παρ. 1 του άρθρου 24 του ν. 4354/2015 ο αριθμός «23» αντικαθίσταται,
από τότε που ίσχυσε, με τον αριθμό «123» ως άνω, σύμφωνα με την παρ. 7
του άρθρου 35 του ν. 4484/2017 (ΦΕΚ 110/Α/1-8-2017).
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εργοδότη και εργαζόμενου, για κύρια και επικουρική σύνταξη, στην
περίπτωση που η ημέρα απεργίας αναγνωρίζεται ως συντάξιμη.

αποδοχές της οργανικής θέσης και το σαράντα τοις εκατό (40%)
του βασικού μισθού της θέσης του μετακλητού.

3. Ο υπάλληλος κατά τη διάρκεια θέσης σε διαθεσιμότητα δικαιούται

10.Υπάλληλοι που υπάγονται στις διατάξεις του παρόντος, οι οποίοι

τα τρία τέταρτα (3/4) των αποδοχών του, πλην αυτών που συνδέο-

κατέχουν νόμιμα και δεύτερη έμμισθη θέση σε άλλο φορέα από

νται με την ενεργό άσκηση των καθηκόντων του. Ο χρόνος διαθε-

αυτόν της οργανικής τους θέσης, λαμβάνουν το σύνολο των απο-

σιμότητας δεν λαμβάνεται υπόψη για μισθολογική εξέλιξη.

δοχών της θέσης τους και το τριάντα τοις εκατό (30%) των αποδο-

4. Ο υπάλληλος που τελεί σε κατάσταση αργίας δικαιούται το ήμισυ

χών της δεύτερης θέσης στην οποία απασχολούνται.

των αποδοχών του, πλην αυτών που συνδέονται με την ενεργό

11. Υπάλληλοι που υπηρετούν σε φορείς που υπάγονται στις διατάξεις

άσκηση των καθηκόντων του. Ο χρόνος αργίας δεν λαμβάνεται

του παρόντος και διορίζονται ή αναλαμβάνουν θέση σε νομικά

υπόψη για μισθολογική εξέλιξη. Ειδικές διατάξεις παραμένουν σε

πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, ως διοικητές, αναπληρω-

ισχύ. Σε περίπτωση που επιβληθεί η ποινή της απόλυσης, οι αποδο-

τές διοικητές, υποδιοικητές, πρόεδροι, αντιπρόεδροι, διευθύνοντες

χές που καταβλήθηκαν σε αυτόν κατά το διάστημα της αργίας ανα-

ή εντεταλμένοι σύμβουλοι ή μέλη πλήρους απασχόλησης, μπορούν

ζητούνται ως αχρεωστήτως καταβληθείσες.

να επιλέγουν είτε τις αποδοχές της οργανικής τους θέσης, με τις

5. Υπάλληλος, ο οποίος επανέρχεται από την κατάσταση της διαθεσι-

προϋποθέσεις χορήγησής τους είτε τις αποδοχές της θέσης στην

μότητας ή της αργίας ή λόγω πλάνης σχετικά με το συνταξιοδοτικό

οποία διορίζονται.

του δικαίωμα στα καθήκοντά του δικαιούται πλήρεις αποδοχές

«Ομοίως, τα μέλη Δ.Ε.Π. των ΑΕΙ, πλήρους ή μερικής απασχόλησης,

από την εκ νέου ημερομηνία ανάληψης των καθηκόντων του. Στην

που τελούν σε αναστολή άσκησης των καθηκόντων τους σύμφωνα

περίπτωση που από οικείες διατάξεις, προβλέπεται επιστροφή α-

με την περίπτωση ε’ της παρ. 4 του άρθρου 24 του ν. 4009/2011 (Α΄

ποδοχών για την περίοδο που ο υπάλληλος είχε τεθεί σε αργία, αυ-

195), λόγω του διορισμού τους σε θέση του προηγούμενου εδαφί-

τή δεν δύναται να περιλαμβάνει αποδοχές που συνδέονται με την

ου, μπορούν να επιλέγουν μέσα σε ένα τρίμηνο από την ανάληψη

ενεργό άσκηση των καθηκόντων του. Στην περίπτωση που ο υ-

των καθηκόντων στη θέση αυτή μεταξύ των αποδοχών της οργα-

πάλληλος επιστρέφει στα καθήκοντά του μετά από τη θέση του σε

νικής τους θέσης με τις προϋποθέσεις χορήγησής τους και των α-

διαθεσιμότητα με υπαιτιότητα της Υπηρεσίας, για το διάστημα αυ-

ποδοχών της θέσης στην οποία διορίζονται.». (28)

τό καταβάλλεται το σύνολο των αποδοχών του.

12. Ως δεύτερη απασχόληση, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του

6. Σε περίπτωση της πειθαρχικής ποινής της επιβολής προστίμου,

άρθρου 1 του ν. 1256/1982 (Α’ 65), νοείται αυτή της οποίας η αμοιβή

σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις, αυτό υπολογίζε-

υπερβαίνει τον εισαγωγικό βασικό μισθό υπαλλήλου κατηγορίας

ται επί των μηνιαίων αποδοχών του υπαλλήλου, αφαιρουμένων

υποχρεωτικής εκπαίδευσης.

των προβλεπόμενων κρατήσεων.
7. Υπάλληλοι μερικής απασχόλησης ή εργαζόμενοι ως ωρομίσθιοι
λαμβάνουν αναλογία των αποδοχών αντίστοιχου υπαλλήλου πλή-

Άρθρο 26
Μεταβατικές διατάξεις - Μισθολογική κατάταξη
και εξέλιξη των υπηρετούντων υπαλλήλων
1. Κατά την πρώτη εφαρμογή του παρόντος, η μισθολογική κατάταξη

ρους απασχόλησης.
8. Οι υπάλληλοι της περίπτωσης ιστ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 7

των υπαλλήλων στα μισθολογικά κλιμάκια του άρθρου 9 πραγμα-

μπορούν να παραιτούνται από τις αποδοχές της θέσης τους μετά

τοποιείται σύμφωνα με τα τυπικά τους προσόντα, το χρόνο υπη-

από υπεύθυνη δήλωσή τους.

ρεσίας στο φορέα που υπηρετούν, καθώς και το χρόνο υπηρεσίας,

Στους υπαλλήλους του προηγούμενου εδαφίου που προέρχονται

που έχει αναγνωριστεί από το φορέα αυτόν, μέχρι και στις

από τον ιδιωτικό τομέα, οι αποδοχές τους καταβάλλονται σε δε-

31.12.2015.
2. Μετά τη μισθολογική κατάταξη της προηγούμενης παραγράφου, η

δουλευμένη βάση στο τέλος κάθε μήνα.
9. Υπάλληλοι που αποσπώνται σε θέσεις μετακλητών υπαλλήλων ή

μισθολογική εξέλιξη όλων των υπαλλήλων αναστέλλεται μέχρι τις

ειδικών συμβούλων ή συνεργατών στις Γενικές Γραμματείες του

31.12.2017. Από 1.1.2018 η μισθολογική εξέλιξη ενεργοποιείται εκ νέ-

Πρωθυπουργού και της Κυβέρνησης, στη Γενική Γραμματεία Συ-

ου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 συνυπολογιζόμενου

ντονισμού, στα πολιτικά γραφεία των μελών της Κυβέρνησης ή

και του τυχόν πλεονάζοντος χρόνου, που είχε υπολογισθεί κατά

Υφυπουργών ή Ειδικών Συμβούλων και Ειδικών Συνεργατών των

την αρχική κατάταξη, χωρίς όμως να λαμβάνεται υπόψη το χρονι-

Γενικών, Αναπληρωτών Γενικών Γραμματέων και Ειδικών Γραμμα-

κό διάστημα που μεσολάβησε από την ημερομηνία έναρξης ισχύος

τέων Υπουργείων, λαμβάνουν με δήλωσή τους είτε τις αποδοχές

των διατάξεων του παρόντος νόμου μέχρι τις 31.12.2017.

της οργανικής τους θέσης, με τις προϋποθέσεις χορήγησής τους εί-

3. Για τον υπολογισμό της προσαύξησης των αποδοχών λόγω χορή-

τε τις αποδοχές της θέσης που αποσπώνται. Τα ανωτέρω ισχύουν

γησης εκπαιδευτικής άδειας, όπου αυτή προβλέπεται από τις εκά-

και για αυτούς που αποσπώνται σε θέσεις ειδικών συμβούλων, ειδικών ή επιστημονικών συνεργατών στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, καθώς και στους Ο.Τ.Α. πρώτου και δεύτερου βαθμού. Σε περίπτωση παράλληλης ανάθεσης καθηκόντων καταβάλλονται οι

(28) Στην παρ. 11 του άρθρου 25 του ν. 4354/2015 (Α΄ 176) προστέθηκε δεύτερο
εδάφιο ως άνω σύμφωνα με την παρ. 7α του άρθ 76 του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ
114/Α/4-8-2017).
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στοτε ισχύουσες διατάξεις, λαμβάνεται υπόψη μόνο ο βασικός μι-

παρόντος άρθρου, θεωρείται ότι οι υπάλληλοι ορισμένου χρόνου,

σθός.

κατά την 31.12.2015 έχουν καταταγεί μισθολογικά σύμφωνα με τις
ισχύουσες κατά την ίδια ημέρα διατάξεις του άρθρου 12 του ν.

Άρθρο 27
Διασφάλιση αποδοχών

4024/2011 και όχι αυτές της παραγράφου 7 του άρθρου 7 του ίδιου

1. Σε περίπτωση που από τις ρυθμίσεις των διατάξεων του νόμου αυ-

νόμου.

τού προκύπτουν βασικός μισθός ή τακτικές μηνιαίες αποδοχές χα-

Κατατάξεις που έχουν πραγματοποιηθεί με διαφορετικό τρόπο

μηλότερες από αυτές που δικαιούνταν ο υπάλληλος στις 31.12.2015,

θεωρούνται νόμιμες και αποδοχές που έχουν καταβληθεί δεν ανα-

η διαφορά διατηρείται ως προσωπική. Για τον υπολογισμό της

ζητούνται.

ροχή και το επίδομα θέσης ευθύνης. Το επίδομα αυτό λαμβάνεται

Άρθρο 28
Ανώτατο όριο αποδοχών

υπόψη για τον υπολογισμό της προσωπικής διαφοράς, μόνο στην

1. Οι πάσης φύσεως αποδοχές και πρόσθετες αμοιβές ή απολαβές ή

περίπτωση που καταβάλλεται στις αποδοχές του υπαλλήλου τον

σύνταξη, που καταβάλλονται στους λειτουργούς ή υπαλλήλους ή

τελευταίο μήνα πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος αλλά

μισθωτούς με σχέση εργασίας δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου των

δεν προβλέπεται η εκ νέου χορήγησή του με την εφαρμογή των δι-

φορέων του άρθρου 7, των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων, της

ατάξεων του παρόντος. Η νέα αυτή προσωπική διαφορά μειώνεται

Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού και του Λιμενικού Σώ-

από οποιαδήποτε μελλοντική αύξηση των αποδοχών του υπαλλή-

ματος, απαγορεύεται να υπερβαίνουν τις εκάστοτε αποδοχές Γενι-

λου πλην της χορήγησης επιδόματος θέσης ευθύνης και της προω-

κού Γραμματέα Υπουργείου.

θημένης εξέλιξης. Τυχόν αύξηση του επιδόματος θέσης ευθύνης

«Στο ανωτέρω όριο δεν συνυπολογίζεται το επίδομα υπηρεσίας

καταβάλλεται στο ακέραιο.

στην αλλοδαπή, όπως προβλέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις, τα

προσωπικής διαφοράς δεν λαμβάνεται υπόψη η οικογενειακή πα-

2. Σε περίπτωση που από τις ρυθμίσεις των διατάξεων του νόμου αυ-

προβλεπόμενα στα άρθρα 34 και 34Α του Ν.2682/1999 (Α’ 16) επι-

τού προκύπτει βασικός μισθός υψηλότερος από αυτόν που ελάμ-

δόματα, αμοιβές και αποζημιώσεις, καθώς και οι αμοιβές από κάθε

βανε ο υπάλληλος στις 31.12.2015, η αύξηση που προκύπτει χορηγεί-

είδους προγράμματα χρηματοδοτούμενα από διεθνείς ή ιδιωτικούς

ται σε ισόποσες δόσεις σε χρονικό διάστημα τεσσάρων (4) ετών. Σε

πόρους των ερευνητικών και τεχνολογικών φορέων που επιχορη-

αυτήν την περίπτωση οι λοιπές τακτικές μηνιαίες αποδοχές του

γούνται και εποπτεύονται από το κράτος, καθώς και των ΕΛΚΕ των

υπαλλήλου, πλην του βασικού μισθού, συγκρίνονται με τη διαδι-

ΑΕΙ». (29)

κασία της παραγράφου 1. Τυχόν αύξηση του επιδόματος θέσης ευθύνης καταβάλλεται στο ακέραιο.

2. Οι διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου έχουν εφαρμογή και
για τα αιρετά όργανα, τους διοικητές, αναπληρωτές διοικητές, υ-

3. Για τους υπαλλήλους, οι οποίοι είναι αποσπασμένοι κατά την έναρ-

ποδιοικητές, προέδρους, αντιπροέδρους, τα μέλη εν γένει, τα μέλη

ξη ισχύος των διατάξεων του παρόντος, για την εφαρμογή των δι-

των συλλογικών οργάνων διοίκησης, τους διευθύνοντες ή εντε-

ατάξεων των παραγράφων 1 και 2, συνυπολογίζονται και οι απο-

ταλμένους συμβούλους και τα μέλη διοικητικών συμβουλίων των

δοχές που λαμβάνουν κατά τη διάρκεια της απόσπασης. Τυχόν

νομικών προσώπων της παραγράφου 1 του άρθρου 7, καθώς και

προσωπική διαφορά καταβάλλεται για όσο χρόνο ο υπάλληλος εί-

του προσωπικού, πλην των προέδρων, αντιπροέδρων, διευθυνό-

ναι αποσπασμένος. Στην περίπτωση λήξης της απόσπασης και επι-

ντων συμβούλων και μελών των διοικητικών συμβουλίων, των νο-

στροφής στην οργανική θέση πραγματοποιείται εκ νέου σύγκριση

μικών προσώπων του Κεφαλαίου Β’ του ν. 3429/2005, και των θυ-

των αποδοχών του.

γατρικών τους, εφόσον συντρέχουν σωρευτικά οι εξής προϋποθέ-

4. Σε περίπτωση μετάταξης ή μεταφοράς του υπαλλήλου σε άλλο

σεις:

φορέα, η προσωπική διαφορά του παρόντος άρθρου παύει να κα-

α) Η πλειοψηφία του Διοικητικού Συμβουλίου έχει διοριστεί ή εκλε-

ταβάλλεται. Εξαίρεση αποτελεί μόνο η υποχρεωτική μετάταξη ή

γεί από το Δημόσιο ή το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσί-

μεταφορά του υπαλλήλου σε άλλο φορέα, λόγω συνολικής ή μερι-

ας του Δημοσίου Α.Ε. (Τ.Α.Ι.ΠΕ.Δ. Α.Ε.) ή άλλα νομικά πρόσωπα

κής μεταφοράς ή κατάργησης της Υπηρεσίας του ή στο πλαίσιο κι-

των παραγράφων 1, 2 και 3 του άρθρου 1 του ν. 3429/2005 (Α΄

νητικότητας των υπαλλήλων, όπως αυτή καθορίζεται με κοινή α-

314), που ενεργούν ως μέτοχοι, μόνοι ή από κοινού,

πόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότη-

β) το Δημόσιο ή το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του

σης και Οικονομικών, οπότε η εν λόγω προσωπική διαφορά εξακο-

Δημοσίου Α.Ε. (Τ.Α.Ι.ΠΕ.Δ. Α.Ε.) ή άλλα νομικά πρόσωπα των πα-

λουθεί να καταβάλλεται, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρά-

ραγράφων 1, 2 και 3 του άρθρου 1 του ν. 3429/2005 (Α΄314), έχουν

γραφο 1.

την πλειοψηφία των μετοχών.

5. Η τυχόν ύπαρξη προσωπικής διαφοράς, των υπαλλήλων με σχέση

3. Από το όριο που ορίζεται στην παράγραφο 1 εξαιρούνται:

εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου καταβάλλεται μόνο

α) Οι δικαστικοί λειτουργοί και το κύριο προσωπικό του Νομικού

για όσο διάστημα οι υπάλληλοι αυτοί εξακολουθούν να παρέχουν

Συμβουλίου του Κράτους (ΝΣΚ), για τους οποίους ως ανώτατο

αδιάλειπτα τις υπηρεσίες τους με ανανέωση ή παράταση της αρχικής σύμβασης εργασίας τους. Για την εφαρμογή των διατάξεων του

(29) Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 αντικαταστάθηκε ως άνω με το άρθρο τρίτο
του Ν. 4388/2016 (ΦΕΚ 93/Α/27-5-2016)
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όριο αποδοχών και πρόσθετων αμοιβών ή απολαβών, ορίζονται
οι μηνιαίες αποδοχές και τα επιδόματα του Προέδρου του Αρεί-

η) Για τους Ναυτόπαιδες στο ποσό των 840 ευρώ.
Β. Επίδομα Κυριακών

ου Πάγου, όπως ορίζονται με τον εκάστοτε μισθολογικό νόμο

Σε όλους τους ανωτέρω, πλην των Πλοηγών, καταβάλλεται α-

για τις αποδοχές των δικαστικών λειτουργών, χωρίς να λαμβά-

μοιβή – επίδομα Κυριακών - μηνιαίως σε ποσοστό είκοσι δύο

νονται υπόψη η οικογενειακή παροχή, το επίδομα του άρθρου

τοις εκατό (22%) επί των βασικών μισθών τους με τους όρους και

56 του ν. 345/1976 (Α’ 141), καθώς και η αποζημίωση της παρ. 3

προϋποθέσεις που ορίζονται στο άρθρο 7 της 3525.1.9/01/2014

του άρθρου 11 του ν. 3038/2002 (Α’ 180),όπως αντικαταστάθηκε

συλλογικής σύμβασης εργασίας των Πληρωμάτων Ρυμουλκών
(Β΄1412).

με το άρθρο 89 του ν. 4139/2013 (Α΄74).
Το μηνιαίο επίδομα του άρθρου 56 του ν. 345/1976 για τη συμμε-

Γ. Αμοιβή νυκτερινής εργασίας, αργιών και υπερωριακής εργασίας

τοχή των δικαστικών λειτουργών στο Ανώτατο Ειδικό Δικαστή-

Σε όλους τους ανωτέρω καταβάλλεται επίσης μηνιαίως αμοιβή,

ριο (Α.Ε.Δ.) του άρθρου 100 του Συντάγματος, η αποζημίωση της

για εργασία κατά τις νυχτερινές ώρες, τις αργίες και υπερωριακή

παρ. 3 του άρθρου 11 του ν. 3038/2002, όπως αντικαταστάθηκε

εργασία, ο υπολογισμός της οποίας γίνεται σύμφωνα με τα ορι-

με το άρθρο 88 του ν. 4139/2013, για τη συμμετοχή τους στο Ειδι-

ζόμενα στο άρθρο 4 της 3525.1.9/01/2014 συλλογικής σύμβασης

κό Δικαστήριο των άρθρων 88 παρ. 2 και 99 του Συντάγματος,

εργασίας των Πληρωμάτων Ρυμουλκών (Β’ 1412), ως εξής:

καθώς και η μηνιαία αποζημίωση της παρ. 2 του άρθρου 8 του ν.

−

Πλοηγοί 240 ευρώ

3086/2002 (Α΄324) για τη συμμετοχή του Προέδρου του Ν.Σ.Κ.

−

Κυβερνήτες Ρ/Κ με δίπλωμα Πλοιάρχου Α’, Β’ ή Γ’ τάξης 160

στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, κα-

ευρώ

ταβάλλονται στους δικαιούχους κατά παρέκκλιση των διατάξε-

−

Κυβερνήτες Ρ/Κ με δίπλωμα Κυβερνήτη 150 ευρώ

ων του προηγούμενου εδαφίου.

−

Μηχανικοί Ρ/Κ με δίπλωμα Μηχανικού Α’, Β’ ή Γ’ τάξης 160

β) Οι ιατροί του Ε.Σ.Υ., για τους οποίους ως όριο ορίζεται το προβλεπόμενο στο άρθρο 6 παρ. 1 του ν. 3808/2009 (Α’ 227).
Άρθρο 29
Έλεγχος μισθοδοσίας
1. Η ευθύνη για την ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή των διατάξεων
του παρόντος ανήκει στους εκκαθαριστές αποδοχών των υπαλλήλων.

ευρώ
−

Μηχανοδηγοί Α’ 115 ευρώ

−

Κυβερνήτες Πλοηγίδος (Α/Κ) 140 ευρώ

−

Ναύτες 100 ευρώ

−

Ναυτόπαιδες 65 ευρώ

2. Πέρα των ανωτέρω αποδοχών δεν καταβάλλεται καμία άλλη αμοιβή.

2. Η παρακολούθηση της ορθής και ομοιόμορφης εφαρμογής των
διατάξεων του παρόντος, διενεργείται από τη Διεύθυνση Εισοδη-

3. Εξακολουθεί να ισχύει ο περιορισμός του ανωτάτου ορίου απολαβών του άρθρου 28.

ματικής Πολιτικής του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους με την

4. Τα ποσά των περιπτώσεων Α’, Β’ και Γ’ της παραγράφου 1 του πα-

παροχή οδηγιών, μέσω επιτόπιων επαληθεύσεων, καθώς και με τη

ρόντος άρθρου μπορούν να αναπροσαρμόζονται με απόφαση του

δυνατότητα συμμετοχής των υπαλλήλων της σε ελέγχους που διε-

Υπουργού Οικονομικών.

νεργούνται από τους προβλεπόμενους ελεγκτικούς φορείς.
Άρθρο 30
Αποδοχές του ναυτικού προσωπικού της Ανώνυμης
Εταιρείας Διώρυγας Κορίνθου (Α.Ε.ΔΙ.Κ.)

Άρθρο 31
Ρύθμιση ειδικών θεμάτων
1. Στο τέλος της περίπτωσης 2 της υποπαραγράφου Γ1 της παρ. Γ΄ του
άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Α’ 222), προστίθεται νέο εδάφιο,

1. 1.Οι αποδοχές του ναυτικού προσωπικού της Ανώνυμης Εταιρείας
Διώρυγας Κορίνθου (Α.Ε.ΔΙ.Κ.) εξαιρούνται από τις διατάξεις του
παρόντος και διαμορφώνονται ως εξής:

από τότε που ίσχυσε, ως εξής :
«Για τους υπαλλήλους των φορέων της περίπτωσης 12, η αναστολή
των διατάξεων του πρώτου εδαφίου ισχύουν από 1.1.2013.»

Α. Βασικοί Μισθοί

2. Από την περίπτωση β’ της παρ. 13 του άρθρου 9 του ν. 4111/2013 (Α’

α) Για τους Πλοηγούς στο ποσό των 2.940 ευρώ.

18) διαγράφεται, από τότε που ίσχυσε, η φράση «και το προσωπικό

β) Για τους Κυβερνήτες Ρ/Κ με δίπλωμα Πλοιάρχου Α’, Β’ ή Γ’ τάξης στο ποσό των 2.000 ευρώ.

της Προεδρίας της Δημοκρατίας».
3. Η διάταξη της υποπερίπτωσης ββ’ της περίπτωσης β’ της παρ. 2 του

γ) Για τους Κυβερνήτες Ρ/Κ με δίπλωμα Κυβερνήτη στο ποσό των
1.825 ευρώ.

άρθρου έκτου του ν. 4079/2012 (Α’ 180) καταργείται από τότε που
ίσχυσε.

δ) Για τους Μηχανικούς Ρ/Κ με δίπλωμα Μηχανικού Α’, Β’ ή Γ’ τά-

Άρθρο 32
Διατηρούμενα επιδόματα

ξης στο ποσό των 1.965 ευρώ.
ε) Για τους Μηχανοδηγούς Α’ στο ποσό των 1.435 ευρώ.
στ) Για τους Κυβερνήτες Πλοηγίδος (Α/Κ) στο ποσό των 1.720 ευρώ.
ζ) Για τους Ναύτες στο ποσό των 1.330 ευρώ.

Πέραν των προβλεπόμενων αποδοχών και επιδομάτων του παρόντος, εξακολουθούν να καταβάλλονται τα επιδόματα, αμοιβές και
αποζημιώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 20 του ν. 2606/1998 (Α’ 89), της παρ. 22 του άρθρου 9 του ν.
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2266/1994 (Α’ 218) και της παρ. 4 του άρθρου 72 του ν. 3528/2007 (Α’
26), καθώς και των άρθρων 34 και 34α του ν. 2682/ 1999 (Α’ 16).
Άρθρο 33
Διατηρούμενες διατάξεις

γ. Οι περιπτώσεις α’ και β’ της παρ. 2 του άρθρου 13 του ν. 2703/1999
(Α’ 72).
δ. Κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη, κατά το μέρος που αντίκειται
στις διατάξεις του παρόντος ή κατά το μέρος που ρυθμίζει με διαφορετικό τρόπο θέματα που διέπονται από αυτόν.

Εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις:

31.12.2018. Για τον υπολογισμό του ποσοστού που αναφέρεται στην

Άρθρο 35
Έναρξη ισχύος

παράγραφο 5 της ως άνω διάταξης λαμβάνονται υπόψη όλες οι μι-

Η έναρξη ισχύος των άρθρων 7 έως 34 αρχίζει από 1-1-2016, εκτός εάν

σθολογικές και μη μισθολογικές παροχές. Η ευθύνη εφαρμογής

ορίζεται διαφορετικά στις επιμέρους διατάξεις του.

α. Των παραγράφων 5 και 6 του άρθρου 31 του ν. 4024/2011 μέχρι

των διατάξεων αυτών ανήκει στη διοίκηση των φορέων.
β. Του τρίτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 32 του ν. 4024/2011 με
την επιφύλαξη των διατάξεων της περίπτωσης γ’ της παραγράφου
2 του άρθρου 1 του παρόντος.
γ. Της παρ. 1 του άρθρου 124 του ν. 4199/2013 (Α’ 216).
δ. Του άρθρου 34 του ν. 4256/2014 (Α’ 92).
ε. Του άρθρου 88 του ν. 2071/1992 (Α’ 123).
στ. Της παρ.8 του άρθρου 26 του ν. 4325/2015 (Α’ 47).
ζ. Των άρθρων 12, 13, 14 του ν. 1566/1985 (Α’ 167).
η. Της παρ. 2 του άρθρου 21 του ν. 4024/2011 για τις τοπικές διοικητικές
επιτροπές του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ και του ΟΑΕΕ και τη Διαχειριστική Επιτροπή του Λογαριασμού Αγροτικής Εστίας και η κατ' εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσα υπουργική απόφαση (2/73813/0022/ 28.12.2011,
Υ.Ο.Δ.Δ. 486). (30)
«θ. Της παρ. 2 του άρθρου 24 του Π.δ. 57/2007 (Α΄59).
ι. Της παρ. 6 του άρθρου 10 του Ν. 2331/1995 (Α΄173).
ια. Της αριθμ. 38222/1357/11.4.1985 κοινή υπουργική απόφαση (Β΄203)
σχετικά με την κατάταξη των υπαλλήλων του Εθνικού Τυπογραφείου οι οποίοι είναι πτυχιούχοι της Σχολής Τυπογραφίας του Ν.
2065/1952.
ιβ. Του άρθρου 109 του Ν. 2071/1992 (Α΄123)». (31)
Άρθρο 34
Καταργούμενες διατάξεις
Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργούνται:
α. Οι διατάξεις των άρθρων 12 έως 25, 28, 29, 30 του ν. 4024/2011, καθώς και οι κατ’ εξουσιοδότηση αυτών εκδοθείσες υπουργικές αποφάσεις, «και με την επιφύλαξη της παραγράφου η’ του άρθρου
33 του νόμου αυτού» (32), του άρθρου 31 με την επιφύλαξη της περίπτωσης α’ του άρθρου 33 του παρόντος και 32 με την επιφύλαξη
της παραγράφου β’ του άρθρου 33 του παρόντος.
β. Η περίπτωση 12 της υποπαραγράφου Γ1 της παρ. Γ’ του άρθρου
πρώτου του ν. 4093/2012.

(30) Στην περίπτωση η’ του άρθρου 33 το αναγραφόμενο τεύχος (Β΄ 486) αντικαταστάθηκε στο ορθό τεύχος «Υ.Ο.Δ.Δ. 486» με την παράγραφο 12α του
άρθρου 1 του ν. 4368/2016 με ισχύ από 21-02-2016, σύμφωνα με το άρθ 101 του
ιδίου νόμου.
(31) Στο τέλος του άρθρου 33 του Ν. 4354/2015 προστέθηκαν, από τότε που ίσχυσε, νέες περιπτώσεις θ’, ι’, ια’, και ιβ’ ως άνω σύμφωνα με την παρ. 2 του
άρθρου δεύτερου του ν. 4405/2016 (ΦΕΚ 129/Α/13-6-2016).
(32) Στην παράγραφο α’ του άρθρου 34 του ν. 4354/2015 (Α΄176) η εντός «» φράση αντικαταστάθηκε ως άνω σύμφωνα ε την παράγραφο 12β του άρθρου 90
του ν. 4368/2016 από τη δημοσίευση του νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ήτοι από 21-02-2016, σύμφωνα με το άρθρο 101 του ιδίου νόμου.
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