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Δια της Βουλής των Ελλήνων

ΘΕΜΑ: Σχετικά με την  υπ΄ αριθμ. πρωτ.2513/19.1.2022  Ερώτηση

Σε απάντηση της υπ΄ αριθμ.πρωτ.2513/19.1.2022 Ερώτησης  που κατέθεσε ο ανωτέρω   
Βουλευτής,  σας γνωρίζουμε  τα εξής:

Από 1-11-2011 έως και 31-12-2015 εφαρμογή για το μισθολογικό καθεστώς των υπαλλήλων του 
Δημοσίου είχαν οι διατάξεις του ν.4024/2011. Ειδικότερα σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του 
άρθρου 30, σε συνδυασμό με την παρ.1 του άρθρου 32 του νόμου αυτού και τις παρασχεθείσες 
οδηγίες της αρ. οικ.2/78400/0022/14-11-2011 (ΑΔΑ:4577Η-5ΕΤ) εγκυκλίου του Αναπλ. Υπουργού 
Οικονομικών, από 1-11-2011, πέραν των επιδομάτων και παροχών που προβλέπονται από τις 
διατάξεις του ιδίου νόμου καταργήθηκαν όλα τα επιδόματα, αμοιβές και αποζημιώσεις, που 
καταβάλλονταν στους υπαλλήλους που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των  διατάξεων του 
Δευτέρου Κεφαλαίου  του ν.4024/2011. 
Εν συνεχεία, από 1-1-2016, το μισθολογικό καθεστώς 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 κεφ. 
Α' του ν. 3429/2005 (Α' 314) διέπεται από τις διατάξεις, του ν. 4354/2015. 
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του ανωτέρω νόμου, οι μηνιαίες τακτικές αποδοχές των 
υπαλλήλων αποτελούνται από τον βασικό μισθό, τα επιδόματα και τις παροχές των άρθρων 15 
(οικογενειακή παροχή), 16 (επίδομα θέσης ευθύνης), 17 (αμοιβή συνδεόμενη με την περιγραφή και 
αξιολόγηση της θέσης εργασίας), 18 (επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας), και 19 (επίδομα 
απομακρυσμένων παραμεθορίων περιοχών), σύμφωνα με τις προϋποθέσεις χορήγησής τους, καθώς 
και τυχόν προσωπική διαφορά του άρθρου 27. 
Περαιτέρω, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.8 του άρθρου 6 του ν.4336/2015 στους υπαλλήλους 
του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, κλάδου επιμελητών 
δικαστηρίων, οι οποίοι ασχολούνται αποκλειστικά με την επίδοση δικογράφων χορηγούνται πάγια 
έξοδα κίνησης σε μηνιαία βάση, ποσού πενήντα (50) ευρώ ανά υπάλληλο.
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Τέλος, σας ενημερώνουμε ότι τα ζητήματα που διαλαμβάνονται στην ερώτηση και αποτελούν 
αρμοδιότητα της Υπηρεσίας μας θα εξεταστούν σε μελλοντική αναμόρφωση του μισθολογίου, με 
βάση την κυβερνητική πολιτική για τους μισθούς και τη δημοσιονομική κατάσταση της χώρας.

Ενδιαμέσως στο Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας έχει περιληφθεί ειδική πρόβλεψη και 
πόροι για τη δημιουργία ειδικού συστήματος ανταμοιβής  (bonus) για τους δικαστικούς υπαλλήλους  
που θα υλοποιηθεί πιλοτικά μόλις υπάρξει σχετική εισήγηση του τεχνικού συμβούλου (Παγκόσμια 
Τράπεζα).

  
                                                     Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ  ΥΠΟΥΡΓΟΣ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ                     

                                                                     ΘΕΟΔΩΡΟΣ  ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ                                                                   

 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:
1. Γραφείο Υπουργού
2. Γραφείο Αν.Υπουργού 
3. Γραφείο Γεν.Γραμ.Δ.Π.
4. ΑΤΚΕ
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