
	

	

ΜΕΡΟΣ	ΣΤ΄			

	«Μισθολογικές	 ρυθμίσεις	 ειδικών	 κατηγοριών	 λειτουργών	 και	 υπαλλήλων	 του	

Δημοσίου,	Ν.Π.Δ.Δ.	και	Ν.Π.Ι.Δ.,	καθώς	και	των	στελεχών	των	Ενόπλων	Δυνάμεων	

και	 αντιστοίχων	 της	 Ελληνικής	 Αστυνομίας,	 του	 Πυροσβεστικού	 και	 Λιμενικού	

Σώματος	–	Ελληνικής	Ακτοφυλακής.»	

	

ΚΕΦΑΛΑΙΟ	Α'	

Άρθρο	123	

Πεδίο	εφαρμογής	

Στις	διατάξεις	του	παρόντος	Μέρους	υπάγονται	:	

1.	 Τα	 Στελέχη	 των	 Ενόπλων	 Δυνάμεων	 και	 αντίστοιχων	 της	 Ελληνικής	 Αστυνομίας	

και	του	Πυροσβεστικού	και	Λιμενικού	Σώματος	–	Ελληνικής	Ακτοφυλακής.	

2.	 Τα	 μέλη	 του	 Διδακτικού	 και	 Ερευνητικού	 Προσωπικού	 (Δ.Ε.Π.)	 των	

Πανεπιστημίων,	 τα	 μέλη	 του	 Εκπαιδευτικού	 Προσωπικού	 (Ε.Π.)	 των	 Ανώτατων	

Τεχνολογικών	 Εκπαιδευτικών	 Ιδρυμάτων	 (Α.Τ.Ε.Ι.),	 τα	 μέλη	 του	 Διδακτικού	 και	

Ερευνητικού	 Προσωπικού	 (Δ.Ε.Π.)	 των	 Ανώτατων	 Στρατιωτικών	 Εκπαιδευτικών	

Ιδρυμάτων	 (Α.Σ.Ε.Ι.),	 το	 εκπαιδευτικό	 και	 ειδικό	 εκπαιδευτικό	 προσωπικό	 της	

Ανώτατης	 Σχολής	 Παιδαγωγικής	 και	 Τεχνολογικής	 Εκπαίδευσης	 (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.),	 το	

Διδακτικό	 	 και	 Ειδικό	 Διδακτικό	 Προσωπικό	 των	 Ανώτατων	 Εκκλησιαστικών	

Ακαδημιών	(Α.Ε.Α.)	και	Ακαδημιών	Εμπορικού	Ναυτικού	(Α.Ε.Ν.),	οι	Καθηγητές	και	

το	 λοιπό	 διδακτικό	 προσωπικό	 της	 Εθνικής	 Σχολής	 Δημόσιας	 Υγείας	 (Ε.Σ.Δ.Υ.),	 το	

προσωπικό	 του	 πρώην	 Παιδαγωγικού	 Ινστιτούτου	 (Π.Ι.),	 τα	 μέλη	 του	 Ινστιτούτου	

Εκπαιδευτικής	Πολιτικής	(Ι.Ε.Π.),	το	Ειδικό	Εργαστηριακό	και	Διδακτικό	Προσωπικό	

(ΕΕΔΙΠ)	 των	 Α.Σ.Ε.Ι.,	 καθώς	 και	 τα	 μέλη	 του	 Ειδικού	 Εκπαιδευτικό	 Προσωπικού	

(Ε.Ε.Π.)	 και	 του	 Εργαστηριακού	 Διδακτικού	 Προσωπικού	 (Ε.ΔΙ.Π.)	 των	

Πανεπιστημίων	και	των	Α.Τ.Ε.Ι..			

3.	Οι	Ερευνητές	και	οι	Ειδικοί	Λειτουργικοί	Επιστήμονες	που	υπηρετούν	σε	Εθνικά	

Ερευνητικά	 Κέντρα	 και	 ανεξάρτητα	 Ερευνητικά	 Ινστιτούτα,	 που	 υπάγονται	 στους	



	

φορείς	 της	 Γενικής	 Κυβέρνησης,	 συμπεριλαμβανομένων	 των	 κέντρων	 έρευνας	 της	

Ακαδημίας	Αθηνών	και	του	Κ.Ε.Π.Ε..	

4.	Οι	 Ιατροί	 και	Οδοντίατροι	 του	Εθνικού	Συστήματος	Υγείας	 (Ε.Σ.Υ.),	οι	 Ιατροί	 και	

Οδοντίατροι	 Δημόσιας	 Υγείας	 Ε.Σ.Υ.,	 οι	 έμμισθοι	 ειδικευόμενοι	 ιατροί,	 οι	

Επικουρικοί	 Ιατροί,	οι	μόνιμοι	αγροτικοί	 ιατροί	και	οι	 ιατροί	υπηρεσίας	υπαίθρου,	

καθώς	 και	 οι	 Ιατροί	 Γενικής	 Ιατρικής	 και	 Βιοπαθολογίας	 	 που	 υπηρετούν	 στη	

Διεύθυνση	 Κ.Ε.Δ.Υ.	 του	 Υπουργείου	 Υγείας	 ή	 στις	 Διευθύνσεις	 Υγείας	 των	

Αποκεντρωμένων	Διοικήσεων	και	Περιφερειών.	

5.	 Οι	 Ιατροδικαστές	 του	 Υπουργείου	 Δικαιοσύνης,	 Διαφάνειας	 και	 Ανθρωπίνων	

Δικαιωμάτων.		

6.	Οι	υπάλληλοι	του	Διπλωματικού	κλάδου,	το	επιστημονικό	προσωπικό	της	Ειδικής	

Νομικής	 Υπηρεσίας,	 οι	 υπάλληλοι	 του	 κλάδου	 Εμπειρογνωμόνων,	 καθώς	 και	 οι	

υπάλληλοι	 του	 κλάδου	 Οικονομικών	 και	 Εμπορικών	 Υποθέσεων	 του	 Υπουργείου	

Εξωτερικών.	

7.	Οι	Αρχιερείς.	

8.	 Οι	 Μουσικοί,	 μόνιμοι	 και	 με	 σχέση	 εργασίας	 ιδιωτικού	 δικαίου	 της	 Κρατικής	

Ορχήστρας	 Αθηνών	 (Κ.Ο.Α.),	 της	 Κρατικής	 Ορχήστρας	 Θεσσαλονίκης	 (Κ.Ο.Θ.),	 της	

Ορχήστρας	της	Λυρικής	Σκηνής	(Ο.Λ.Σ.).		

	

ΚΕΦΑΛΑΙΟ	Β΄	

«Στελέχη	των	Ενόπλων	Δυνάμεων	και	αντίστοιχων	της	Ελληνικής	Αστυνομίας	και	

του	Πυροσβεστικού	και	Λιμενικού	Σώματος	–	Ελληνικής	Ακτοφυλακής»	

		 	

Άρθρο	124	

Κατηγορίες	μισθολογικής	κατάταξης		

Για	 τη	 μισθολογική	 κατάταξη	 των	 μονίμων	 στελεχών	 των	 Ενόπλων	 Δυνάμεων	 και	

των	Σωμάτων	Ασφαλείας	δημιουργούνται	τέσσερις	(4)	κατηγορίες,	ανάλογα	με	την	

προέλευση	των	στελεχών	αυτών.	Οι	κατηγορίες	αυτές	διακρίνονται	ως	εξής	:	



	

Α.	 Κατηγορία	 Α΄	 :	 για	 τα	 στελέχη	 που	 προέρχονται	 από	 τα	 Ανώτατα	 Στρατιωτικά	

Εκπαιδευτικά	 Ιδρύματα	 (Α.Σ.Ε.Ι.)	 ή	 αντίστοιχες	 παραγωγικές	 Σχολές	 Αξιωματικών	

της	 Ελληνικής	 Αστυνομίας,	 του	 Λιμενικού	 και	 Πυροσβεστικού	 Σώματος,	 τους	

απευθείας	 ή	 με	 διαγωνισμό	 κατατασσόμενους	 στο	 Σώμα	 των	αξιωματικών	 και	 τα	

κοινά	 Σώματα	από	 την	ονομασία	 τους	ως	αξιωματικών,	 για	αξιωματικούς	 ειδικών	

καθηκόντων	της	Ελληνικής	Αστυνομίας	πτυχιούχους	Α.Ε.Ι.	και	αξιωματικούς	Ειδικών	

Υπηρεσιών	του	Πυροσβεστικού	Σώματος,	καθώς	και	της	Ελληνικής	Αστυνομίας	και	

του	Λιμενικού	Σώματος.	

Β.	 Κατηγορία	 Β΄	 :	 για	 υπαξιωματικούς,	 ανθυπασπιστές	 και	 αξιωματικούς	 που	

προέρχονται	από	 τις	παραγωγικές	σχολές	Υπαξιωματικών	 των	Ενόπλων	Δυνάμεων	

(Α.Σ.Σ.Υ.),	 για	 τους	 αξιωματικούς	 του	 ν.δ.	 649/1970	 (Α΄176),	 για	 τους	

υπαξιωματικούς,	 ανθυπαστυνόμους	 και	 αντίστοιχους	 και	 αξιωματικούς	 που	

προέρχονται	από	παραγωγικές	ή	μη	σχολές	των	Σωμάτων	Ασφαλείας,	καθώς	και	για	

τους	αστυφύλακες,	πυροσβέστες	και	λιμενοφύλακες		των	ίδιων	Σωμάτων.	

Γ.	 Κατηγορία	 Γ΄	 :	 για	 τα	 στελέχη	 με	 προέλευση	 από	 ΕΠΟΠ	 –	 Ο.Π.Υ.-	 ΕΜΘ	 –	 ΕΠΥ,	

καθώς	και	το		προερχόμενο	από	την	κατηγορία	Δ΄	αστυνομικό	προσωπικό.			

Δ.	 Κατηγορία	 Δ΄	 :	 για	 τους	 Ειδικούς	 Φρουρούς	 –	 Συνοριακούς	 Φύλακες	 της	

Ελληνικής	Αστυνομίας.		

Άρθρο	125	

	Βασικός	μισθός	

Οι	μηνιαίοι	βασικοί	μισθοί	όλων	των	ως	άνω	στελεχών	ανά	κατηγορία	κατάταξης	

διαμορφώνονται	ως	εξής	:	

	

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ	Α	 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ	Β	 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ	Γ	 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ	Δ	

ΚΛΙΜΑΚΙΟ	
ΒΑΣΙΚΟΣ	

ΜΙΣΘΟΣ	
ΚΛΙΜΑΚΙΟ	

ΒΑΣΙΚΟΣ	

ΜΙΣΘΟΣ	
ΚΛΙΜΑΚΙΟ	

ΒΑΣΙΚΟΣ	

ΜΙΣΘΟΣ	
ΚΛΙΜΑΚΙΟ	

ΒΑΣΙΚΟΣ	

ΜΙΣΘΟΣ	

1	 4200	 1	 2445	 1	 2109	 1	 1686	

2	 3800	 2	 2385	 2	 2039	 2	 1662	



	

3	 3400	 3	 2325	 3	 2009	 3	 1639	

4	 3150	 4	 2265	 4	 1939	 4	 1587	

5	 3000	 5	 2165	 5	 1849	 5	 1531	

6	 2880	 6	 2145	 6	 1769	 6	 1479	

7	 2800	 7	 2085	 7	 1709	 7	 1427	

8	 2705	 8	 2065	 8	 1659	 8	 1376	

9	 2650	 9	 1995	 9	 1599	 9	 1329	

10	 2575	 10	 1925	 10	 1529	 10	 1277	

11	 2455	 11	 1845	 11	 1479	 11	 1230	

12	 2375	 12	 1785	 12	 1429	 12	 1183	

13	 2245	 13	 1725	 13	 1369	 13	 1141	

14	 2155	 14	 1665	 14	 1329	 14	 1098	

15	 2095	 15	 1605	 15	 1309	 15	 1056	

16	 2025	 16	 1545	 16	 1269	 16	 1014	

17	 1975	 17	 1485	 17	 1239	 17	 972	

18	 1925	 18	 1455	 18	 1159	 18	 953	

19	 1875	 19	 1415	 19	 1079	 	 	

20	 1845	 20	 1365	 20	 1039	 	 	

21	 1755	 21	 1315	 21	 979	 	 	

22	 1705	 22	 1285	 22	 939	 	 	

23	 1655	 23	 1245	 	 	 	 	

24	 1625	 24	 1185	 	 	 	 	

25	 1575	 25	 1115	 	 	 	 	

26	 1525	 26	 1085	 	 	 	 	



	

27	 1475	 27	 1045	 	 	 	 	

28	 1435	 28	 985	 	 	 	 	

29	 1395	 	 	 	 	 	 	

30	 1355	 	 	 	 	 	 	

31	 1315	 	 	 	 	 	 	

32	 1275	 	 	 	 	 	 	

33	 1235	 	 	 	 	 	 	

34	 1195	 	 	 	 	 	 	

35	 1155	 	 	 	 	 	 	

	 	 		 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

Άρθρο	126	

	Μισθολογική	κατάταξη	και		εξέλιξη		

1.	Μισθολογική	κατάταξη	και	εξέλιξη	των	στελεχών	της	Κατηγορίας	Α΄	:	

Α.	Αρχηγός	Γενικού	Επιτελείου	Εθνικής	Άμυνας	(Α/Γ.Ε.ΕΘ.Α.)	στο	1ο	Κλιμάκιο.	

Β.	 Αρχηγός	 Γενικού	 Επιτελείου	 Στρατού,	 Ναυτικού,	 Αεροπορίας	 (Α/Γ.Ε.Σ.,	 Γ.Ε.Ν.,	

Γ.Ε.Α.),	 	 Ελληνικής	 Αστυνομίας,	 Πυροσβεστικού	 και	 Λιμενικού	 Σώματος	 στο	 2ο	

Κλιμάκιο.	

Γ.	Γενικός	Επιθεωρητής	Στρατού,	Διοικητής	1ης	Στρατιάς,	Αρχηγός	Στόλου,	Αρχηγός		

Τακτικής	 Αεροπορίας	 και	 Υπαρχηγοί	 Ελληνικής	 Αστυνομίας,	 Πυροσβεστικού	

Σώματος	και	Λιμενικού	Σώματος	στο	3ο	Κλιμάκιο.	

	Τα	στελέχη	των	περιπτώσεων	Α	έως	Γ	κατατάσσονται	στα	προβλεπόμενα	Κλιμάκια	

ανεξαρτήτως	 των	 ετών	 υπηρεσίας	 και	 παραμένουν	 σε	 αυτά	 μέχρι	 την	 με	

οποιονδήποτε	τρόπο	αποχώρησή	τους.				

	Δ.	Αντιστράτηγος	και	αντίστοιχοι	μέχρι	τριάντα	(30)	έτη	υπηρεσίας	στο	5ο	Κλιμάκιο	

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

	Ε.	 Υποστράτηγος	 και	αντίστοιχοι.	Μέχρι	 είκοσι	 έξι	 έτη	 (26)	 έτη	υπηρεσίας	στο	9ο	

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



	

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

δύο	(32)	στο	6ο	Κλιμάκιο	και	με	τριάντα	δύο	(32)	και	άνω	στο	5ο	Κλιμάκιο.			

	Στ.	 Ταξίαρχος	 και	 αντίστοιχοι.	Μέχρι	 είκοσι	 τέσσερα	 έτη	 (24)	 υπηρεσίας	 στο	 13ο	

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

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

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

9ο	Κλιμάκιο,	από	είκοσι	οκτώ	(28)	μέχρι	τριάντα	(30)	στο	8ο	Κλιμάκιο,	από	τριάντα	

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

6ο	Κλιμάκιο.			

Ζ.	 Συνταγματάρχης	 και	 αντίστοιχοι.	Μέχρι	 δεκαεννέα	 έτη	 (19)	 έτη	 υπηρεσίας	 στο	

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

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

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

15ο	 Κλιμάκιο,	 από	 είκοσι	 πέντε	 (25)	 μέχρι	 είκοσι	 έξι	 (26)	 στο	 14ο	 Κλιμάκιο,	 από	

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

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

11ο	 Κλιμάκιο,	 από	 είκοσι	 εννέα	 (29)	 μέχρι	 τριάντα	 (30)	 στο	 10ο	 Κλιμάκιο,	 από	

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

τριάντα	δύο	(32)	στο	8ο	Κλιμάκιο	και	με	τριάντα	δύο	(32)	και	άνω	στο	7ο	Κλιμάκιο.			

Η.	Αντισυνταγματάρχης	και	αντίστοιχοι.	Μέχρι	δεκατρία	έτη	(13)	υπηρεσίας	στο	26ο	

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

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

στο	23ο	Κλιμάκιο,	από	δεκαοκτώ	(18)	μέχρι	δεκαεννέα	(19)	στο	22ο	Κλιμάκιο,	από	

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

(21)	στο	20ο	Κλιμάκιο,	από	είκοσι	ένα	(21)	μέχρι	είκοσι	δύο	(22)	στο	19ο	Κλιμάκιο,	

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

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

πέντε	 (25)	 στο	 16ο	 Κλιμάκιο,	 από	 είκοσι	 πέντε	 (25)	 μέχρι	 είκοσι	 έξι	 (26)	 στο	 15ο	

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

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

είκοσι	 εννέα	 (29)	 στο	 12ο	 Κλιμάκιο,	 από	 είκοσι	 εννέα	 (29)	 μέχρι	 τριάντα	 (30)	 έτη	



	

υπηρεσίας	 στο	 11ο	 Κλιμάκιο,	 από	 τριάντα	 (30)	 μέχρι	 τριάντα	 ένα	 (31)	 στο	 10ο	

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

Θ.	 Ταγματάρχης	 και	 αντίστοιχοι.	 Μέχρι	 έντεκα	 (11)	 έτη	 στο	 28ο	 Κλιμάκιο,	 από	

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

δεκαπέντε	(15)		στο	26ο	Κλιμάκιο,	από	δεκαπέντε	(15)	μέχρι	δεκαεπτά	(17)	στο	25ο	

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

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

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

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

είκοσι	τρία	(23)	στο	19ο	Κλιμάκιο,	από	είκοσι	τρία	(23)	μέχρι	είκοσι	πέντε	(25)	στο	

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

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

είκοσι	οκτώ	(28)	στο	15ο	Κλιμάκιο,	από	είκοσι	οκτώ	(28)	μέχρι	είκοσι	εννέα	(29)	στο	

14ο	 Κλιμάκιο,	 από	 είκοσι	 εννέα	 (29)	 μέχρι	 τριάντα	 (30)	 στο	 13ο	 Κλιμάκιο,	 από	

τριάντα	 (30)	μέχρι	 τριάντα	 ένα	 (31)	 στο	12ο	Κλιμάκιο	 και	με	 τριάντα	 ένα	 (31)	 και	

άνω	στο	11ο	Κλιμάκιο.			

Ι.	 Λοχαγός	 και	 αντίστοιχοι.	Μέχρι	 επτά	 (7)	 έτη	 υπηρεσίας	 στο	 31ο	 Κλιμάκιο,	 από	

επτά	(7)	μέχρι	εννέα	(9)	στο	30ο	Κλιμάκιο,	από	εννέα	(9)	μέχρι	έντεκα	(11)	στο	29ο	

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

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

26ο	 Κλιμάκιο,	 από	 δεκαεπτά	 (17)	 μέχρι	 δεκαοκτώ	 (18)	 στο	 25ο	 Κλιμάκιο,	 από	

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

είκοσι	 (20)	 στο	 23ο	 Κλιμάκιο,	 από	 είκοσι	 (20)	 μέχρι	 είκοσι	 ένα	 (21)	 στο	 22ο	

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

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

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

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

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

είκοσι	εννέα	(29)	στο	15ο	Κλιμάκιο,	από	είκοσι	εννέα	(29)	μέχρι	τριάντα	ένα	(31)	στο	

14ο	Κλιμάκιο,	από	τριάντα	ένα	(31)	μέχρι	τριάντα	δύο	(32)	στο	13ο	Κλιμάκιο	και	από	

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



	

Ια.	 Υπολοχαγός	 και	αντίστοιχοι.	Μέχρι	πέντε	 (5)	 έτη	υπηρεσίας	στο	33ο	Κλιμάκιο,	

από	πέντε	(5)	μέχρι	επτά	(7)	στο	32ο	Κλιμάκιο,	από	επτά	(7)	μέχρι	εννέα	(9)	στο	31ο	

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

δεκατρία	 (13)	στο	29ο	Κλιμάκιο,	από	δεκατρία	 (13)	 	μέχρι	δεκαπέντε	 (15)	στο	28ο	

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

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

έτη	(19)	υπηρεσίας	στο	25ο	Κλιμάκιο,	από	δεκαεννέα	(19)	μέχρι	είκοσι	(20)	στο	24ο	

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

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

(23)	 στο	 21ο	 Κλιμάκιο,	 από	 είκοσι	 τρία	 (23)	 μέχρι	 είκοσι	 τέσσερα	 (24)	 στο	 20ο	

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

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

είκοσι	επτά	(27)	στο	17ο	Κλιμάκιο,	από	είκοσι	επτά	(27)	μέχρι	είκοσι	οκτώ	(28)	στο	

16ο	Κλιμάκιο			και	από	είκοσι	οκτώ	(28)	και		άνω	στο	15ο	Κλιμάκιο.			

Ιβ.	Ανθυπολοχαγός	και	αντίστοιχοι.	Μέχρι	τρία	(3)	έτη	υπηρεσίας	στο	35ο	Κλιμάκιο,	

από	 τρία	 (3)	 	 μέχρι	 έξι	 (6)	 στο	 34ο	 Κλιμάκιο,	 από	 έξι	 (6)	 μέχρι	 επτά	 (7)	 στο	 33ο	

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

έντεκα	 (11)	 στο	 31ο	 Κλιμάκιο,	 από	 έντεκα	 (11)	 μέχρι	 δεκατρία	 (13)	 στο	 30ο	

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

(15)	μέχρι	δεκαέξι	(16)	στο	28ο	Κλιμάκιο,	από	δεκαέξι	(16)	μέχρι	δεκαεπτά	(17)	στο	

27ο	 Κλιμάκιο,	 από	 δεκαεπτά	 (17)	 μέχρι	 δεκαοκτώ	 (18)	 στο	 26ο	 Κλιμάκιο,	 από	

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

είκοσι	 (20)	 στο	 24ο	 Κλιμάκιο,	 από	 είκοσι	 (20)	 μέχρι	 είκοσι	 ένα	 (21)	 στο	 23ο	

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

τρία	(23)	και	άνω	στο	21ο	Κλιμάκιο.	

2.	Μισθολογική	κατάταξη	και	εξέλιξη	των	στελεχών	της	Κατηγορίας	Β΄	:	

Α.	 Συνταγματάρχης	 και	 αντίστοιχοι.	Μέχρι	 τριάντα	 έξι	 (36)	 έτη	 υπηρεσίας	 στο	 2ο	

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

Β.	Αντισυνταγματάρχης	και	αντίστοιχοι.	Μέχρι	είκοσι	επτά	(27)	έτη	στο	7ο	Κλιμάκιο,	

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

μέχρι	είκοσι	εννέα	 (29)	στο	5ο	Κλιμάκιο,	από	είκοσι	εννέα	 (29)	μέχρι	 τριάντα	 (30)	



	

στο	 4ο	Κλιμάκιο,	 από	 τριάντα	 (30)	 μέχρι	 τριάντα	 ένα	 (31)	 στο	 3ο	Κλιμάκιο	 και	 με	

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

Γ.	Ταγματάρχης	και	αντίστοιχοι.	Μέχρι	είκοσι	πέντε	 (25)	έτη	στο	9ο	Κλιμάκιο,	από	

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

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

6ο	 Κλιμάκιο,	 από	 είκοσι	 εννέα	 (29)	 μέχρι	 τριάντα	 ένα	 (31)	 στο	 5ο	 Κλιμάκιο,	 από	

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

(34)	και	άνω	στο	3ο	Κλιμάκιο.			

Δ.	Λοχαγός	και	αντίστοιχοι.	Μέχρι	είκοσι	ένα	(21)	έτη	στο	13ο	Κλιμάκιο,	από	είκοσι	

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

τρία	 (23)	 στο	 11ο	 Κλιμάκιο,	 από	 είκοσι	 τρία	 (23)	 μέχρι	 είκοσι	 πέντε	 (25)	 στο	 10ο	

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

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

εννέα	 (29)	 στο	 7ο	 Κλιμάκιο,	 από	 είκοσι	 εννέα	 (29)	 μέχρι	 τριάντα	 ένα	 (31)	 στο	 6ο	

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

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

	Ε.	 Υπολοχαγός	 και	 αντίστοιχοι.	 Μέχρι	 δεκαεπτά	 (17)	 έτη	 υπηρεσίας	 στο	 17ο	

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

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

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

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

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

(27)	στο	10ο	Κλιμάκιο,	από	είκοσι	επτά	(27)	μέχρι	είκοσι	οκτώ	(28)	στο	9ο	Κλιμάκιο,	

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

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

στο	6ο	Κλιμάκιο	και	από	τριάντα	δύο	(32)	και	άνω	στο	5ο	Κλιμάκιο.			

Στ.	Ανθυπολοχαγός	και	αντίστοιχοι.	Μέχρι	δεκατέσσερα	(14)	έτη	υπηρεσίας	στο	20ο	

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

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

δεκαοκτώ	(18)	στο	17ο	Κλιμάκιο,	από	δεκαοκτώ	(18)		μέχρι	δεκαεννέα	(19)	στο	16ο	

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



	

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

τρία	 (23)	 στο	 13ο	 Κλιμάκιο,	 από	 είκοσι	 τρία	 (23)	 μέχρι	 είκοσι	 πέντε	 (25)	 στο	 12ο	

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

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

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

8ο	Κλιμάκιο,	από	τριάντα	ένα	(31)	μέχρι	τριάντα	δύο	(32)	στο	7ο	Κλιμάκιο	και	από	

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

Ζ.	Ανθυπασπιστής	και	αντίστοιχοι.	Μέχρι	δέκα	(10)	έτη	υπηρεσίας	στο	24ο	Κλιμάκιο,	

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

(12)	στο	22ο	Κλιμάκιο,	από	δώδεκα	(12)	μέχρι	δεκατέσσερα	(14)	στο	21ο	Κλιμάκιο,	

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

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

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

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

είκοσι	δύο	(22)	στο	15ο	Κλιμάκιο,	από	είκοσι	δύο	(22)	μέχρι	είκοσι	τρία	(23)	στο	14ο	

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

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

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

10ο	Κλιμάκιο,	από	 είκοσι	 εννέα	 (29)	μέχρι	 τριάντα	 ένα	 (31)	 στο	9ο	Κλιμάκιο,	από	

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

και	άνω	στο	7ο	Κλιμάκιο.			

Η.	Αρχιλοχίας	και	αντίστοιχοι.	Μέχρι	πέντε	(5)	έτη	υπηρεσίας	στο	27ο	Κλιμάκιο,	από	

πέντε	 (5)	 μέχρι	 επτά	 (7)	 στο	 26ο	 Κλιμάκιο,	 από	 επτά	 (7)	 μέχρι	 εννέα	 (9)	 στο	 25ο	

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

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

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

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

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

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

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

τρία	 (23)	 στο	 15ο	 Κλιμάκιο,	 από	 είκοσι	 τρία	 (23)	 μέχρι	 είκοσι	 πέντε	 (25)	 στο	 14ο	



	

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

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

είκοσι	 εννέα	 (29)	 στο	 11ο	 Κλιμάκιο	 και	 από	 είκοσι	 εννέα	 (29)	 και	 άνω	 στο	 10ο	

Κλιμάκιο.			

Θ.	Επιλοχίας	και	αντίστοιχοι.	Μέχρι	πέντε	(5)	έτη	υπηρεσίας	στο	27ο	Κλιμάκιο,	από	

πέντε	 (5)	 μέχρι	 επτά	 (7)	 στο	 26ο	 Κλιμάκιο,	 από	 επτά	 (7)	 μέχρι	 εννέα	 (9)	 στο	 25ο	

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

δεκατέσσερα	 (14)	 	 στο	23ο	Κλιμάκιο,	από	δεκατέσσερα	 (14)	μέχρι	δεκαπέντε	 (15)	

στο	 22ο	 Κλιμάκιο,	 από	 δεκαπέντε	 (15)	 μέχρι	 δεκαεπτά	 (17)	 στο	 21ο	 Κλιμάκιο	 και		

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

Ι.	 Λοχίας	 και	 αντίστοιχοι.	 Μέχρι	 πέντε	 (5)	 έτη	 υπηρεσίας	 στο	 28ο	 Κλιμάκιο,	 από	

πέντε	(5)	μέχρι	δέκα	(10)	στο	27ο	Κλιμάκιο,	από	δέκα	(10)	μέχρι	έντεκα	(11)	στο	26ο	

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

μέχρι	 δεκατέσσερα	 (14)	 στο	 24ο	Κλιμάκιο	 και	από	δεκατέσσερα	 (14)	 και	άνω	στο	

23ο	Κλιμάκιο.			

3.	Μισθολογική	κατάταξη	και	εξέλιξη	των	στελεχών	της	Κατηγορίας	Γ΄	:	

Α.	 Ανθυπασπιστής	 και	 αντίστοιχοι.	 Μέχρι	 δεκαπέντε	 (15)	 έτη	 υπηρεσίας	 στο	 14ο	

Κλιμάκιο,	από	δεκαπέντε	(15)	μέχρι	δεκαέξι	(16)	στο	13ο	Κλιμάκιο,	από	δεκαέξι	(16)	

μέχρι	δεκαεπτά	(17)	στο	12ο	Κλιμάκιο,	από	δεκαεπτά	(17)	μέχρι	δεκαεννέα	(19)	στο	

11ο	Κλιμάκιο,	από	δεκαεννέα	 (19)	μέχρι	 είκοσι	 (20)	στο	10ο	Κλιμάκιο,	από	είκοσι	

(20)	μέχρι	είκοσι	ένα	(21)	στο	9ο	Κλιμάκιο,	από	είκοσι	ένα	(21)	μέχρι	είκοσι	τρία	(23)	

στο	8ο	Κλιμάκιο,	από	είκοσι	τρία	(23)	μέχρι	είκοσι	πέντε	(25)	στο	7ο	Κλιμάκιο,	από	

είκοσι	πέντε	(25)	μέχρι	είκοσι	επτά	(27)	στο	6ο	Κλιμάκιο,	από	είκοσι	επτά	(27)	μέχρι	

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

4ο	 Κλιμάκιο,	 από	 τριάντα	 ένα	 (31)	 	 μέχρι	 τριάντα	 έξι	 (36)	 στο	 3ο	 Κλιμάκιο,	 από	

τριάντα	έξι	(36)	μέχρι	τριάντα	εννέα	(39)	στο	2ο	Κλιμάκιο	και	από	τριάντα	εννέα	(39)	

και	άνω	στο	1ο	Κλιμάκιο.			

Β.	Αρχιλοχίας	και	αντίστοιχοι.	Μέχρι	δεκατρία	(13)	έτη	υπηρεσίας	στο	16ο	Κλιμάκιο,	

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

δεκαέξι	 (16)	 στο	 14ο	 Κλιμάκιο,	 από	 δεκαέξι	 (16)	 μέχρι	 δεκαεπτά	 (17)	 στο	 13ο	



	

Κλιμάκιο,	 από	 δεκαεπτά	 (17)	 μέχρι	 δεκαεννέα	 (19)	 	 στο	 12ο	 Κλιμάκιο,	 από	

δεκαεννέα	(19)	μέχρι	είκοσι	(20)	στο	11ο	Κλιμάκιο,	από	είκοσι	(20)	μέχρι	είκοσι	ένα	

(21)	στο	10ο	Κλιμάκιο,	από	είκοσι	ένα	(21)	μέχρι	είκοσι	τρία	(23)	στο	9ο	Κλιμάκιο,	

από	είκοσι	τρία	(23)	μέχρι	είκοσι	πέντε	(25)	στο	8ο	Κλιμάκιο,	από	είκοσι	πέντε	(25)	

μέχρι	είκοσι	επτά	(27)	στο	7ο	Κλιμάκιο,	από	είκοσι	επτά	(27)	μέχρι	είκοσι	εννέα	(29)	

στο	6ο	Κλιμάκιο,	από	είκοσι	εννέα	(29)	μέχρι	τριάντα	ένα	(31)	στο	5ο	Κλιμάκιο,	από	

τριάντα	ένα	(31)		μέχρι	τριάντα	έξι	(36)	στο	4ο	Κλιμάκιο	και	από	τριάντα	έξι	(36)	και	

άνω	στο	3ο	Κλιμάκιο.			

Γ.	Επιλοχίας	και	αντίστοιχοι.	Μέχρι	δεκατρία	(13)	έτη	υπηρεσίας	στο	17ο	Κλιμάκιο,	

από	 δεκατρία	 (13)	 	 μέχρι	 δεκαπέντε	 (15)	 στο	 16ο	 Κλιμάκιο,	 από	 δεκαπέντε	 (15)	

μέχρι	δεκαέξι	(16)		στο	15ο	Κλιμάκιο,	από	δεκαέξι	(16)	μέχρι	δεκαεπτά	(17)	στο	14ο	

Κλιμάκιο,	 από	 δεκαεπτά	 (17)	 μέχρι	 δεκαεννέα	 (19)	 στο	 13ο	 Κλιμάκιο,	 από	

δεκαεννέα	(19)	μέχρι	είκοσι	(20)	στο	12ο	Κλιμάκιο,	από	είκοσι	(20)	μέχρι	είκοσι	ένα	

(21)	στο	11ο	Κλιμάκιο,	από	είκοσι	ένα	(21)	μέχρι	είκοσι	τρία	(23)	στο	10ο	Κλιμάκιο,	

από	είκοσι	τρία	(23)	μέχρι	είκοσι	πέντε	(25)	στο	9ο	Κλιμάκιο,	από	είκοσι	πέντε	(25)	

μέχρι	είκοσι	επτά	(27)	στο	8ο	Κλιμάκιο,	από	είκοσι	επτά	(27)	μέχρι	είκοσι	εννέα	(29)	

στο	7ο	Κλιμάκιο,	από	είκοσι	εννέα	(29)	μέχρι	τριάντα	ένα	(31)	στο	6ο	Κλιμάκιο	και	

από	τριάντα	ένα	(31)	και	άνω	στο	5ο	Κλιμάκιο.			

Δ.	 Λοχίας	 και	 αντίστοιχοι.	Μέχρι	 δεκατρία	 (13)	 έτη	 υπηρεσίας	 στο	 18ο	 Κλιμάκιο,	

από	δεκατρία	(13)	μέχρι	δεκαπέντε	(15)	στο	17ο	Κλιμάκιο,	από	δεκαπέντε	(15)	μέχρι	

δεκαέξι	 (16)	 στο	 16ο	 Κλιμάκιο,	 από	 δεκαέξι	 (16)	 μέχρι	 δεκαεπτά	 (17)	 στο	 15ο	

Κλιμάκιο,	 από	 δεκαεπτά	 (17)	 μέχρι	 δεκαεννέα	 (19)	 	 στο	 14ο	 Κλιμάκιο,	 από	

δεκαεννέα	(19)	μέχρι	είκοσι	(20)	στο	13ο	Κλιμάκιο,	από	είκοσι	(20)	μέχρι	είκοσι	ένα	

(21)	στο	12ο	Κλιμάκιο,	από	είκοσι	ένα	(21)	μέχρι	είκοσι	τρία	(23)	στο	11ο	Κλιμάκιο,	

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

(25)	και	άνω	στο	9ο	Κλιμάκιο.			

Ε.	Δεκανέας	και	αντίστοιχοι.	Μέχρι	 τρία	 (3)	 έτη	υπηρεσίας	στο	21ο	Κλιμάκιο,	από	

τρία	(3)	μέχρι	πέντε	(5)	στο	20ο	Κλιμάκιο,	από	πέντε	(5)	μέχρι	δεκατρία	(13)	στο	19ο	

Κλιμάκιο	και	από	δεκατρία	(13)	και	άνω	στο	18ο	Κλιμάκιο.			



	

Στ.	Μόνιμος	Στρατιώτης	και	Αστυφύλακας	που	δεν	έχει	εκπληρώσει	τις	στρατιωτικές	

του	 υποχρεώσεις.	 Μέχρι	 τρία	 (3)	 έτη	 υπηρεσίας	 στο	 22ο	 Κλιμάκιο,	 από	 τρία	 (3)	

μέχρι	πέντε	(5)	στο	21ο	Κλιμάκιο	και	από	πέντε	(5)	και	άνω	στο	20ο	Κλιμάκιο.			

4.	Μισθολογική	κατάταξη	και	εξέλιξη	των	στελεχών	της	Κατηγορίας	Δ΄	:	

Ειδικοί	 Φρουροί	 –	 Συνοριακοί	 Φύλακες.	 Μέχρι	 ένα	 (1)	 έτος	 υπηρεσίας	 στο	 18ο	

Κλιμάκιο,	από	ένα	(1)	μέχρι	τρία	(3)	στο	17ο	Κλιμάκιο,	από	τρία	(3)	μέχρι	πέντε	(5)	

στο	16ο	Κλιμάκιο,	από	πέντε	(5)	μέχρι	επτά	(7)	στο	15ο	Κλιμάκιο,	από	επτά	(7)	μέχρι	

εννέα	 (9)	 υπηρεσίας	 στο	 14ο	 Κλιμάκιο,	 από	 εννέα	 (9)	 μέχρι	 έντεκα	 (11)	 στο	 13ο	

Κλιμάκιο,	από	έντεκα	(11)	μέχρι	δεκατρία	(13)	στο	12ο	Κλιμάκιο,	από	δεκατρία	(13)	

μέχρι	δεκαπέντε	(15)	στο	11ο	Κλιμάκιο,	από	δεκαπέντε	(15)	μέχρι	δεκαεπτά	(17)	στο	

10ο	 Κλιμάκιο,	 από	 δεκαεπτά	 (17)	 μέχρι	 δεκαεννέα	 (19)	 στο	 9ο	 Κλιμάκιο,	 από	

δεκαεννέα	 (19)	 μέχρι	 είκοσι	 ένα	 (21)	 στο	 8ο	 Κλιμάκιο,	 από	 είκοσι	 ένα	 (21)	 μέχρι	

είκοσι	τρία	(23)	στο	7ο	Κλιμάκιο,	από	είκοσι	τρία	(23)	μέχρι	είκοσι	πέντε	(25)	στο	6ο	

Κλιμάκιο,	από	είκοσι	πέντε	(25)	μέχρι	είκοσι	επτά	(27)	στο	5ο	Κλιμάκιο,	από	είκοσι	

επτά	 (27)	 μέχρι	 είκοσι	 εννέα	 (29)	 στο	 4ο	 Κλιμάκιο,	 από	 είκοσι	 εννέα	 (29)	 μέχρι	

τριάντα	ένα	(31)	στο	3ο	Κλιμάκιο,	από	τριάντα	ένα	(31)		μέχρι	τριάντα	τρία	(33)	στο	

2ο	Κλιμάκιο	και	από	τριάντα	τρία	(33)	και	άνω	στο	1ο	Κλιμάκιο.			

5.	α.	Οι	Δόκιμοι	Έφεδροι	Αξιωματικοί	(Δ.Ε.Α.)	λαμβάνουν	το		53%	του	Μ.Κ.	25	της	Α	

Κατηγορίας.	

β.	Οι	Ανθυπολοχαγοί	εκ	Δ.Ε.Α.	λαμβάνουν	το	71%	του	Μ.Κ.	25	της	Α	Κατηγορίας.	

6.	Μισθολογική	κατάταξη	μαθητών	των	Σχολών	:	

α.	Ενόπλων	Δυνάμεων	:		

αα.	 Μαθητές	 Ανώτατων	 Στρατιωτικών	 Εκπαιδευτικών	 Ιδρυμάτων	 (Α.Σ.Ε.Ι.)	

λαμβάνουν	το	10%	του	Μ.Κ.	25	της	Α	Κατηγορίας.	

αβ.	Μαθητές	Σχολών	Μονίμων	Υπαξιωματικών	λαμβάνουν	το	8%	του	Μ.Κ.	17	της	Β	

Κατηγορίας.	

β.	Σωμάτων	Ασφαλείας	:		



	

αα.	 Δόκιμος	 Αστυφύλακας	 και	 αντίστοιχοι	 λαμβάνουν	 το	 33%	 του	Μ.Κ.	 28	 της	 Β	

Κατηγορίας	κατά	τη	διάρκεια	του	πρώτου	έτους	φοίτησης	και	το	35%	του	Μ.Κ.	28	

της	Β	Κατηγορίας	κατά	τη	διάρκεια	του	δεύτερου	και	τρίτου	έτους	φοίτησης.		

ββ.	 Δόκιμος	 Υπαστυνόμος	 και	 αντίστοιχοι	 λαμβάνουν	 το	 54%	 του	 Μ.Κ.	 35	 της	 Α	

Κατηγορίας	κατά	τη	διάρκεια	του	πρώτου	έτους	φοίτησης,	το	56%	του	Μ.Κ.	35	της	Α	

Κατηγορίας	κατά	τη	διάρκεια	του	δεύτερου	και	τρίτου	έτους	φοίτησης	και	το	58%	

του	Μ.Κ.	35	της	Α	Κατηγορίας	κατά	το	τέταρτο	έτος	φοίτησης	.		

γ.	Μαθητές	που	προέρχονται	από	τα	Σώματα	Ασφαλείας	συνεχίζουν	να	λαμβάνουν	

το	σύνολο	των	αποδοχών	που	αντιστοιχεί	στον	κατεχόμενο	βαθμό.		

7.	Οι	οπλίτες	βραχείας	ανακατάταξης	(μέχρι	τριών	ετών)	λαμβάνουν	το	Μ.Κ.19	της	Γ	

Κατηγορίας.	

8.	Οι	έφεδροι	υψηλής	ετοιμότητας	(ΕΦ.Υ.ΕΣ.)	κατά	την	περίοδο	που	καλούνται	υπό	

τα	 όπλα	 λαμβάνουν	 τις	 αποδοχές	 ίσες	 με	 αυτές	 ομοιόβαθμου	 επαγγελματία	

στρατιωτικού,	πλην	αυτών	που	κατατάσσονται	στους	βαθμούς	 του	στρατιώτη	και	

δεκανέα,	οι	οποίοι	λαμβάνουν	αποδοχές	λοχία	της	Γ		Κατηγορίας.	Για	την	κατάταξη	

των	εν	λόγω	εφέδρων	σε	Μ.Κ.	λαμβάνεται	υπόψη	αποκλειστικά	και	μόνο	ο	χρόνος	

πραγματικής	παρασχεθείσας	υπηρεσίας	υπό	τα	όπλα	με	την	ως	άνω	ιδιότητα.		

9.	Για	τη	μισθολογική	εξέλιξη	των	στελεχών	από	το	κατώτερο	μισθολογικό	κλιμάκιο	

στο	 αμέσως	 ανώτερο,	 απαιτείται	 να	 έχει	 συμπληρωθεί	 ο	 καθορισμένος	 χρόνος	

υπηρεσίας	στο	κατώτερο	μισθολογικό	κλιμάκιο.	

Η	 κατά	 την	προηγούμενη	παράγραφο	 εξέλιξη	 των	στελεχών	 γίνεται	 με	πράξη	 του	

αρμόδιου	 για	 το	 διορισμό	 οργάνου,	 που	 δεν	 δημοσιεύεται	 στην	 Εφημερίδα	 της	

Κυβερνήσεως.		

Ως	 υπηρεσία	 για	 τη	 μισθολογική	 κατάταξη	 και	 εξέλιξη	 αναγνωρίζεται	 η	

αναφερόμενη	στις	διατάξεις	της	παρ.	4	του	άρθρου	11	του	ν.	4354/2015	(Α΄	176),	ο	

χρόνος	φοίτησης	στις	στρατιωτικές	σχολές	ή	στις	αντίστοιχες	σχολές	των	Σωμάτων	

Ασφαλείας,	 καθώς	 και	 ο	 χρόνος	 απόκτησης	 ιατρικής	 ειδικότητας,	 εφόσον	 η	

ειδικότητα	 αυτή	 αποτελεί	 τυπικό	 προσόν	 κατάταξης.	 Δεν	 αναγνωρίζεται	 σε	 καμία	

περίπτωση	ο	χρόνος	στρατιωτικής	θητείας.		



	

Η	 αναγνώριση	 των	 ανωτέρω	 υπηρεσιών	 πραγματοποιείται	 με	 απόφαση	 του	

υπηρεσιακού	 συμβουλίου	 ή	 άλλου	 αρμοδίου	 οργάνου	 και	 τα	 οικονομικά	

αποτελέσματα	 ισχύουν	 από	 την	 ημερομηνία	 υποβολής	 της	 σχετικής	 αίτησης	 και	

όλων	των	απαραίτητων	δικαιολογητικών.	

	

	

Άρθρο	127	

Επιδόματα	

Πέρα	από	το	βασικό	μισθό	του	προηγούμενου	άρθρου	παρέχονται	και	τα	εξής	

επιδόματα	και	παροχές	κατά	μήνα:	

Α.	 Οικογενειακή	 παροχή,	 σύμφωνα	 με	 τις	 διατάξεις	 του	 άρθρου	 15	 του	 ν.	

4354/2015	(Α΄176),	όπως	κάθε	φορά	ισχύει.	

Β.	 Επίδομα	 ιδιαίτερων	 συνθηκών	 	 εργασίας,	 λόγω	 της	 ιδιαίτερης	 φύσης	 των	

καθηκόντων	των	εν	λόγω	στελεχών	καθώς	και	της	απασχόλησης	χωρίς	ωράριο	

εργασίας	ή	πέραν	του	ωραρίου	εργασίας,	οριζόμενο	ως	εξής:	

	

	 ΕΝΟΠΛΕΣ	ΔΥΝΑΜΕΙΣ	 ΣΩΜΑΤΑ	ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ	

ΒΑΘΜΟΣ	 ΠΟΣΟ	ΣΕ	€	 ΠΟΣΟ	ΣΕ	€	

ΑΡΧΗΓΟΣ	Γ.Ε.ΕΘ.Α	 500	 	

ΑΡΧΗΓΟΣ	Γ.Ε.Σ.	και	

αντίστοιχοι	 450	 390	

A/A.T.A.	και	αντίστοιχοι	και	

Υπαρχηγοί	Σωμάτων	

Ασφαλείας	 430	 370	

ΑΝΤΙΣΤΡΑΤΗΓΟΣ	και	

αντίστοιχοι	 420	 360	

ΥΠΟΣΤΡΑΤΗΓΟΣ	και	 400	 340	



	

αντίστοιχοι	

ΤΑΞΙΑΡΧΟΣ	και	αντίστοιχοι	 395	 335	

ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΣ	και	

αντίστοιχοι	 385	 325	

ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΣ	και	

αντίστοιχοι	 375	 315	

ΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΣ	και	

αντίστοιχοι	 285	 225	

ΛΟΧΑΓΟΣ	και	αντίστοιχοι	 220	 160	

ΥΠΟΛΟΧΑΓΟΣ	και	αντίστοιχοι	 190	 130	

ΑΝΘΥΠΟΛΟΧΑΓΟΣ	και	

αντίστοιχοι	 180	 120	

ΑΝΘΥΠΑΣΠΙΣΤΗΣ	και	

αντίστοιχοι	 160	 100	

ΑΡΧΙΛΟΧΙΑΣ	και	αντίστοιχοι	 150	 90	

ΕΠΙΛΟΧΙΑΣ	και	αντίστοιχοι	 140	 80	

ΛΟΧΙΑΣ	και	αντίστοιχοι	 115	 55	

ΔΕΚΑΝΕΑΣ	και	αντίστοιχοι	 105	 	

ΜΟΝΙΜΟΣ	ΣΤΡΑΤΙΩΤΗΣ		και	

ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΑΣ		που	δεν	έχει	

εκπληρώσει	τις	στρατιωτικές	

του	υποχρεώσεις	 105	 45	

ΕΙΔΙΚΟΣ	ΦΡΟΥΡΟΣ/	

ΣΥΝΟΡΙΟΦΥΛΑΚΑΣ	 	 105	

		

Το	εν	λόγω	επίδομα	προσαυξάνεται	κατά	πενήντα	πέντε	(55)	ευρώ	για	τα	στελέχη	

που	είναι	έγγαμα	χωρίς	τέκνα.	Για	τα	στελέχη	που	έχουν	τέκνα,	τα	οποία	πληρούν	



	

τις	 προϋποθέσεις	 χορήγησης	 της	 οικογενειακής	 παροχής	 του	 άρθρου	 15	 του	

ν.4354/2015	(Α’	176),	το	εν	λόγω	επίδομα	προσαυξάνεται	 	κατά	εκατόν	δεκαπέντε	

(115)	ευρώ.		

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

ως	άνω	προσαύξηση	καταβάλλεται	και	στους	δύο.	

Το	ως	άνω	επίδομα	καταβάλλεται	με	την	απαραίτητη	προϋπόθεση	ότι	οι	δικαιούχοι	

του	προσφέρουν	υπηρεσία	με	πλήρη	και	αποκλειστική	απασχόληση	στα	καθήκοντα	

και	τις	συνθήκες	που	δικαιολογούν	την	καταβολή	του.	

	Σε	περίπτωση	απομάκρυνσης	των	στελεχών	με	απόσπαση,	μετακίνηση,	διάθεση	ή	

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

θέσεις	 και	 τις	 συνθήκες,	 οι	 οποίες	 δικαιολογούν	 τη	 χορήγηση	 του	 επιδόματος	

αυτού,	 διακόπτεται	 ισοχρόνως	 και	 η	 καταβολή	 του	 με	 βεβαίωση	 του	 οικείου	

προϊσταμένου.	

	

	

	

	

Γ.	Επίδομα	θέσης	ευθύνης,	οριζόμενο	κατά	βαθμίδα	θέσης,	ως	εξής	:		

	 		

ΒΑΘΜΟΣ	 ΠΟΣΟ	ΣΕ	€	

ΑΡΧΗΓΟΣ	Γ.Ε.ΕΘ.Α	 550	

ΑΡΧΗΓΟΣ	Γ.Ε.Σ.	και	

αντίστοιχοι	 400	

A/A.T.A.	και	αντίστοιχοι	και	

Υπαρχηγοί	Σωμάτων	

Ασφαλείας	 350	

ΑΝΤΙΣΤΡΑΤΗΓΟΣ	και	 250	



	

αντίστοιχοι	

ΥΠΟΣΤΡΑΤΗΓΟΣ	και	

αντίστοιχοι	 200	

ΤΑΞΙΑΡΧΟΣ	και	αντίστοιχοι	 170	

ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΣ	και	

αντίστοιχοι	 60	

ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΣ	και	

αντίστοιχοι	 40	

ΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΣ	και	

αντίστοιχοι	 30	

	

Απαραίτητη	 προϋπόθεση	 για	 τη	 χορήγηση	 του	 εν	 λόγω	 επιδόματος	 είναι	 η	

πραγματική	άσκηση	των	καθηκόντων	όλων	των	ανωτέρω.				

Δ.	α.	Στο	προσωπικό	των	Σωμάτων	Ασφαλείας	(Ελληνική	Αστυνομία,	Πυροσβεστικό	

και	 Λιμενικό	 Σώμα	 –	 Ελληνική	 Ακτοφυλακή),	 το	 οποίο	 λόγω	 της	 ιδιοτυπίας	 των	

συνθηκών	 αποδεδειγμένα	 εργάζεται	 πέραν	 των	 πέντε	 (5)	 ημερών	 την	 εβδομάδα,	

χορηγείται	ειδική	αποζημίωση,	η	οποία	ανέρχεται	στο	ποσό	των	σαράντα	έξι	ευρώ	

(46)	 για	 κάθε	 επιπλέον	 ημέρα	 απασχόλησης	 και	 για	 μέχρι	 τέσσερις	 (4)	 επιπλέον	

ημέρες	το	μήνα.	

β.	 Στο	 ίδιο	ως	 άνω	προσωπικό	 που	αποδεδειγμένα	 εργάζεται	 κατά	 τις	 νυκτερινές	

ώρες	χορηγείται	ειδική	αποζημίωση,	η	οποία	ανέρχεται	στο	ποσό	των	δύο	ευρώ	και	

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

όριο	των	ωρών	νυχτερινής	απασχόλησης,	οι	όροι	και	προϋποθέσεις	χορήγησης	της	

εν	λόγω	αποζημίωσης	καθορίζονται	με	κοινή	απόφαση	των	Υπουργών	Οικονομικών	

και	του	κατά	περίπτωση	αρμόδιου	Υπουργού.	Μέχρι	την	έκδοση	της	εν	λόγω	κοινής	

υπουργικής	 απόφασης	 εξακολουθεί	 να	 καταβάλλεται	 το	 επίδομα	 αυξημένης	

επιχειρησιακής	ετοιμότητας	μονάδων	που	προβλέπεται	από	τις	διατάξεις	της	παρ.	

Α8	υποπ.	β΄	του	άρθρου	51	του	ν.	3205/2003	(Α΄297)	και	σύμφωνα	με	τις	σχετικές	

εκδοθείσες	υπουργικές	αποφάσεις,	όπως	έχουν	τροποποιηθεί	και	ισχύουν.			



	

Σε	 περίπτωση	 απομάκρυνσης	 των	 στελεχών	 με	 απόσπαση,	 μετακίνηση	 ή	

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

και	 τις	συνθήκες,	οι	οποίες	δικαιολογούν	τη	χορήγηση	των	αποζημιώσεων	αυτών,	

διακόπτεται	 ισοχρόνως	 και	 η	 καταβολή	 τους	 με	 βεβαίωση	 του	 οικείου	

προϊσταμένου.	

γ.	 Στο	 προσωπικό	 των	 Σωμάτων	 Ασφαλείας	 που	 αποσπάται	 ή	 διατίθεται	 ως	

προσωπικό	ασφαλείας	 σε	 γραφεία	μελών	 της	 Κυβέρνησης,	 υφυπουργών,	 γενικών	

και	 ειδικών	 γραμματέων	 καταβάλλονται	 οι	 αποζημιώσεις	 των	 προηγούμενων	

περιπτώσεων	 και	 η	 υπερωριακή	 αποζημίωση	 σύμφωνα	 με	 τις	 διατάξεις	 της	

παραγράφου	Γ2	του	άρθρου	20	του	ν.	4354/2015	(Α΄	176).	Στην	περίπτωση	που	το	

εν	λόγω	προσωπικό	εκτελεί	διοικητικά	καθήκοντα	στα	ως	άνω	γραφεία,	δικαιούται	

υπερωριακή	αποζημίωση	σύμφωνα	με	τις	διατάξεις	της	παρ.	Α2	του	ίδιου	άρθρου.	

Ε.	Στα	στελέχη	των	Ενόπλων	Δυνάμεων	που	υπηρετούν	ή	είναι	αποσπασμένα		στο	

Νομό	 Έβρου	 και	 στους	 Νομούς	 Λέσβου,	 Χίου,	 Σάμου,	 Δωδεκανήσων	 και	

Σαμοθράκης,	 καθώς	 και	 στο	 ένστολο	 προσωπικό	 της	 Πολεμικής	 Αεροπορίας	 που	

υπηρετεί	 ή	 είναι	 αποσπασμένο	 στη	 Σκύρο,	 χορηγείται	 μηνιαίο	 επίδομα	 	 ύψους	

εκατό	ευρώ	(100	€).	

Το	 επίδομα	αυτό	 καταβάλλεται	με	 την	απαραίτητη	προϋπόθεση	ότι	 οι	 δικαιούχοι	

προσφέρουν	υπηρεσία	με	πλήρη	και	αποκλειστική	απασχόληση	στην	Υπηρεσία	της	

περιοχής	 που	 δικαιολογεί	 την	 καταβολή	 του.	 Επίσης	 καταβάλλεται	 και	 για	 όσο	

διάστημα	οι	υπάλληλοι	τελούν	σε	θεσμοθετημένες	άδειες.	

	Σε	 περίπτωση	 απομάκρυνσης	 των	 υπαλλήλων,	 για	 οποιονδήποτε	 λόγο	 όπως		

μετακίνηση,	απόσπαση,	μετάθεση,	διάθεση,	από	την	περιοχή		η	οποία	δικαιολογεί	

τη	χορήγησή	του,	διακόπτεται	ισοχρόνως	η	καταβολή	του	με	βεβαίωση	του	οικείου	

Προϊσταμένου.	

Τα	 επιδόματα	 των	 παραγράφων	 Β	 έως	 Ε	 του	 παρόντος	 δεν	 καταβάλλονται	 στους	

οπλίτες	 βραχείας	 ανακατάταξης	 (μέχρι	 τριών	 ετών),	 στους	 μαθητές	 των	 σχολών	

αρμοδιότητας	ΥΕΘΑ	και	των	σχολών	των	Σωμάτων	Ασφαλείας,	στους	τελούντες	σε	

κατάσταση	 πολεμικής	 ή	 μόνιμης	 διαθεσιμότητας,	 καθώς	 και	 στους	 έφεδρους	 και	

δόκιμους	έφεδρους	αξιωματικούς.	



	

	Στ.	 Τα	 επιδόματα	 αναπηρίας	 και	 κινδύνου	 (πτητικό,	 πτώσεως	 αλεξιπτωτιστών,	

καταδυτικό,	 υποβρύχιων	 καταστροφέων,	 δυτών,	 εκκαθάρισης	 ναρκοπεδίων,	

Ε.Κ.Α.Μ.,	 Ε.Μ.Α.Κ.,	 Μ.Α.Τ.,	 ανιχνευτών,	 εξουδετερωτών	 βομβών	 και	 εκρηκτικών	

μηχανισμών,	συνοδών	σκύλων	που	χρησιμοποιούνται	για	την	ανίχνευση	εκρηκτικών	

υλών	 και	 άλλων	 ελέγχων,	 ειδική	 αποζημίωση	 πυροτεχνουργών	 του	 Υπουργείου	

Εθνικής	 Άμυνας,	 γραφείου	 λόγω	 ανικανότητας	 ένεκα	 παθήματος	 στην	 υπηρεσία)	

που	παρέχονται	στα	στελέχη	των	Ενόπλων	Δυνάμεων	και	των	Σωμάτων	Ασφαλείας	

εξακολουθούν	να	καταβάλλονται,	σύμφωνα	με	τις	ισχύουσες	περί	αυτών	διατάξεις	

και	στο	ύψος	που	έχουν	διαμορφωθεί	 κατά	 την	 έναρξη	 ισχύος	 του	παρόντος.	Με	

κοινές	 αποφάσεις	 του	 Υπουργού	 Οικονομικών	 και	 του	 καθ’	 ύλην	 αρμόδιου	

Υπουργού,	 οι	 οποίες	 εκδίδονται	 σε	 αποκλειστική	 προθεσμία	 ενός	 έτους	 από	 την	

ημερομηνία	έναρξης	ισχύος	των	διατάξεων	του	παρόντος,	καθορίζονται	το	ύψος,	οι	

δικαιούχοι,	οι	όροι	και	οι	προϋποθέσεις	χορήγησης	των	ως	άνω	επιδομάτων.	Στην	

περίπτωση	 που	 παρέλθει	 άπρακτη	 η	 παραπάνω	 προθεσμία	 παύει	 στο	 εξής	 η	

καταβολή	οποιουδήποτε	από	τα	παραπάνω	επιδόματα.			

Ζ.	Στο	αστυνομικό	προσωπικό	που	υπηρετεί	στα	Αστυνομικά	Τμήματα	Κακαβιάς	και	

Κρυσταλλοπηγής	διατηρείται	το	ειδικό	μηνιαίο	επίδομα	μετακίνησης	της	παρ.4	του	

άρθρου	 10	 του	 ν.3103/2003	 (Α΄23),	 στο	 ίδιο	 ύψος	 και	 με	 τους	 ίδιους	 όρους	 και	

προϋποθέσεις	που	ίσχυαν	έως	την	ημερομηνία	έναρξης	του	παρόντος	νόμου.	

Η.	 Για	 το	 αστυνομικό	 προσωπικό	 της	 Διεύθυνσης	 Εσωτερικών	 Υποθέσεων	 της	

Ελληνικής	Αστυνομίας,	διατηρείται	η	ειδική	μηνιαία	αποζημίωση	που	προβλέπεται	

από	τις	διατάξεις	της	παρ.4	του	άρθρου	4	του	ν.2713/1999	(Α΄89)	στο	ίδιο	ύψος	και	

με	 τους	 ίδιους	όρους	 και	προϋποθέσεις	που	 ίσχυαν	 έως	 την	ημερομηνία	 έναρξης	

του	παρόντος	νόμου.	

Θ.	 Για	 το	 στρατιωτικό	 προσωπικό	 της	 Υπηρεσίας	 Εσωτερικών	 Υποθέσεων	 του	

Αρχηγείου	 Λιμενικού	 Σώματος	 -	 Ελληνικής	 Ακτοφυλακής	 διατηρείται	 η	 ειδική	

μηνιαία	αποζημίωση	που	προβλέπεται	από	τις	διατάξεις	της	παρ.	10	του	άρθρου	50	

του	ν.	2935/2001	(Α΄	162)	στο	ίδιο	ύψος	και	με	τους	ίδιους	όρους	και	προϋποθέσεις	

που	ίσχυαν	έως	την	ημερομηνία	έναρξης	του	παρόντος	νόμου.	

Ι.	 Με	 κοινή	 απόφαση	 του	 Υπουργού	 Οικονομικών	 και	 των	 καθ’	 ύλην	 αρμόδιων		

Υπουργών,	 η	 οποία	 εκδίδεται	 σε	 αποκλειστική	 προθεσμία	 ενός	 (1)	 έτους	 από	 την	



	

ημερομηνία	 έναρξης	 ισχύος	 των	 διατάξεων	 του	 παρόντος,	 καθορίζεται	 η	

αποζημίωση	 του	 διδακτικού	 και	 εκπαιδευτικού	 προσωπικού	 των	 στρατιωτικών	

σχολών	 και	 των	 κέντρων	 εκπαίδευσης	 των	 Ενόπλων	 Δυνάμεων	 και	 των	 Σωμάτων	

Ασφαλείας.	Στην	περίπτωση	που	παρέλθει	άπρακτη	η	παραπάνω	προθεσμία	παύει	

στο	εξής	η	καταβολή	της	παραπάνω	αποζημίωσης.		Μέχρι	την	έκδοση	της	εν	λόγω	

κοινής	απόφασης	 εξακολουθούν	 να	 καταβάλλονται	 τα	ποσά	που	 ίσχυαν	 κατά	 την	

έναρξη	ισχύος	της	παρούσας	διάταξης.			

Κ.	Πέρα	από	τα	επιδόματα,	παροχές	και	αποζημιώσεις,	που	προβλέπονται	από	τις	

διατάξεις	του	άρθρου	αυτού,	όλες	οι	άλλες	παροχές,	επιδόματα	και	αποζημιώσεις	

με	οποιαδήποτε	ονομασία,	που	προβλέπονται	από	άλλες	γενικές	ή	ειδικές	διατάξεις	

καταργούνται.	

	

ΚΕΦΑΛΑΙΟ	Γ'	

«Μέλη	 Δ.Ε.Π.	 Πανεπιστημίων,	 μέλη	 Ε.Π.	 των	 Ανώτατων	 Τεχνολογικών	

Εκπαιδευτικών	 Ιδρυμάτων	 (Α.Τ.Ε.Ι.),	 μέλη	 Δ.Ε.Π.	 Ανώτατων	 Στρατιωτικών	

Εκπαιδευτικών	 Ιδρυμάτων	 (Α.Σ.Ε.Ι.),	 εκπαιδευτικό	 και	 εργαστηριακό	 διδακτικό	

προσωπικό	 Ανώτατης	 Σχολής	 Παιδαγωγικής	 και	 Τεχνολογικής	 Εκπαίδευσης	

(Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.),	 Διδακτικό	 και	 Ειδικό	 Διδακτικό	 Προσωπικό	 Ανώτατων	

Εκκλησιαστικών	Ακαδημιών	(Α.Ε.Α.)	και	Ακαδημιών	Εμπορικού	Ναυτικού	(Α.Ε.Ν.),	

Καθηγητές	 και	 λοιπό	διδακτικό	προσωπικό	 της	 Εθνικής	 Σχολής	Δημόσιας	Υγείας	

(Ε.Σ.Δ.Υ.),	 προσωπικό	 του	 πρώην	 Παιδαγωγικού	 Ινστιτούτου	 (Π.Ι.),	 μέλη	 του	

Ινστιτούτου	Εκπαιδευτικής	Πολιτικής	 (Ι.Ε.Π.),	 Ειδικό	Εργαστηριακό	και	Διδακτικό	

Προσωπικό	(ΕΕΔΙΠ)	των	Α.Σ.Ε.Ι.,	μέλη	Ειδικού	Εκπαιδευτικού	Προσωπικού	(Ε.Ε.Π.)	

και	Εργαστηριακού	Διδακτικού	Προσωπικού	(Ε.ΔΙ.Π.)	των	Πανεπιστημίων	και	των	

Α.Τ.Ε.Ι.»	
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