
                                               

                                                                                                                      
 

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

   
Ακινα,     31/1/2023 

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ   Αρ.Πρωτ.ο��.2/3295/ΔΕΠ 
ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΗΡΙΟ ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ    
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΔΗΜΟΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ & 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ 

   

ΔΙΕΤΘΤΝΗ 
ΕΙΟΔΗΜΑΣΙΚΗ 
ΠΟΛΙΣΙΚΗ 

     

     ΠΡΟ: Ωσ πίνακασ αποδεκτών 
Σαχ.Δ/νςθ : Χαρ�λ. Σρ��ο�πθ 6-10   
  106-79 Ακινα   

Σθλζφωνα     
Σμιμα Γ’ 
Εφαρμογισ Εν�αίου  
Μ�ςκολογίου 
 
 

 210 3338 225 
210 3338 266 
210 3338 278 
210 3338 304 
210 3338 316  
210 3338 476 
210 3338 491 
210 3338 496 
210 3338 917 

  

 
Θζμα: «Παροχι οδθγ��ν αναφορ��ά με το μ�ςκολογ��ό �ακεςτ�σ των υπαλλιλων του 
δ�υπουργ��ο� �λάδου Π.Ε. Επ�τελ���ν τελεχ�ν τθσ Δ�οί�θςθσ του άρκρου 104 του 
ν.4622/2019». 
 
     Με αφορμι ςωρεία ερωτθμάτων που υποβάλλοντα� ςτθν Τπθρεςία μασ, αναφορ��ά με 
το μ�ςκολογ��ό �ακεςτ�σ των υπαλλιλων του δ�υπουργ��ο� �λάδου Π.Ε. Επ�τελ���ν 
τελεχ�ν τθσ Δ�οί�θςθσ του άρκρου 104 του ν.4622/2019 (ΦΕΚ Α’ 133), χριηε� να 
δ�ευ�ρ�ν�ςτο�ν τα εξισ:  
     Με τ�σ δ�ατάξε�σ του άρκρου 104 του ν.4622/2019 ςυςτάκθ�ε δ�υπουργ��όσ �λάδοσ 
προςωπ��ο� Π.Ε. Επ�τελ���ν τελεχ�ν τθσ Δ�οί�θςθσ γ�α τθν υποςτιρ�ξθ ε�δ���ν 
λε�τουργ��ν των φορζων τθσ Κεντρ��ισ Δ�οί�θςθσ. Ο� οργαν��ζσ κζςε�σ του εν λόγω �λάδου 
προςωπ��ο�, �αλ�πτοντα� είτε με δ�ορ�ςμό αποφοίτων εξε�δ��ευμζνων τμθμάτων τθσ 
Εκν��ισ χολισ Δθμός�ασ Δ�οί�θςθσ �α� Αυτοδ�οί�θςθσ είτε με μετάταξθ υπθρετο�ντων 
υπαλλιλων φορζων τθσ γεν��ισ �υβζρνθςθσ, ς�μφωνα με τα ε�δ���σ ορ�ηόμενα ςτο άρκρο 
105 του ανωτζρω νόμου.    
     Με τ�σ δ�ατάξε�σ του άρκρου 107 του ίδ�ου νόμου �ακορίςτθ�ε το μ�ςκολογ��ό �ακεςτ�σ 
του εν λόγω �λάδου. Ε�δ��ότερα, με τ�σ δ�ατάξε�σ τθσ παρ.1 αυτο� ωσ ε�ςαγωγ��ό 
μ�ςκολογ��ό �λ�μά��ο ορίηετα� το Μ.Κ. 8 τθσ Π.Ε. �ατθγορίασ, όπωσ αυτό προ��πτε� από τ�σ 
δ�ατάξε�σ του ν.4354/2015. 
     Με τ�σ δ�ατάξε�σ τθσ παρ.2 του �δίου άρκρου �α� νόμου ορίηετα� ότ� ο μθν�αίοσ βας��όσ 
μ�ςκόσ των λο�π�ν μ�ςκολογ���ν �λ�μα�ίων τθσ ςυγ�ε�ρ�μζνθσ �ατθγορίασ υπαλλιλων 
δ�αμορφ�νετα� με πρόςκεςθ ςτο αμζςωσ προθγο�μενο �λ�μά��ο του ποςο� που προ��πτε� 
από τον πολλαπλας�αςμό του ποςο� των 780 ευρ� με το ςυντελεςτι 1,40 �α� ςτθ ςυνζχε�α 
με τον ςυντελεςτι 0,0915. Σο μ�ςκολογ��ό �λ�μά��ο 19 γ�α τουσ εν λόγω �λάδουσ δεν μπορεί 
να ξεπερνά τον μθν�αίο βας��ό μ�ςκό των προϊςταμζνων Γεν��ισ Δ�ε�κυνςθσ, όπωσ αυτόσ 
�άκε φορά ορίηετα� από τ�σ �είμενεσ δ�ατάξε�σ. 
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     Επίςθσ, με τ�σ δ�ατάξε�σ τθσ παρ.3 του ανωτζρω άρκρου �α� νόμου ο� υπάλλθλο� που 
μετατάςςοντα� ςτον �λάδο αυτό, �ατατάςςοντα� αυτομάτωσ ςτο Μ.Κ. 8 τθσ Π.Ε. �ατθγορίασ. 
Εφόςον ζχουν ιδθ �αταταχκεί ςε υψθλότερο �λ�μά��ο, επανα�ατατάςςοντα� ςτο αυτό 
�λ�μά��ο. τ�σ περ�πτ�ςε�σ τθσ παρο�ςασ παραγράφου λαμβάνουν τ�σ αποδοχζσ, όπωσ 
αυτζσ προ��πτουν από τα ορ�ηόμενα ςτθν παράγραφο 2 του ανωτζρω άρκρου. 
     Σζλοσ, με τ�σ δ�ατάξε�σ τθσ παρ.4 του ανωτζρω άρκρου �α� νόμου προβλζπετα� ότ� θ 
περίπτωςθ β τθσ παραγράφου 1 του άρκρου 11 του ν.4354/2015 ςχετ��ά με το χρόνο �α� 
τον τρόπο μ�ςκολογ��ισ εξζλ�ξθσ των Π.Ε. �α� Σ.Ε. υπαλλιλων �ςχ�ε� �α� γ�α τον �λάδο αυτό.  
     Κατόπ�ν αυτ�ν, ο� υπάλλθλο� του �λάδου Π.Ε. Επ�τελ���ν τελεχ�ν τθσ Δ�οί�θςθσ κα 
�αταταχκο�ν, από τθν θμερομθνία ανάλθψθσ των νζων �ακθ�όντων τουσ, ςτθν παρα�άτω 
μ�ςκολογ��ι �λίμα�α �α� �ατά τα λο�πά κα εφαρμόηοντα� αναλογ��ά ο� μ�ςκολογ��ζσ 
δ�ατάξε�σ του Κεφαλαίου Β’ του ν.4354/2015. Ε�δ��ά ςτ�σ περ�πτ�ςε�σ των μετατάξεων 
δ�ευ�ρ�νίηετα� ότ� ο� υπάλλθλο� κα �αταταχκο�ν ςτο  Μ.Κ. 8 τθσ ανωτζρω �λίμα�ασ �α� ςε 
περίπτωςθ που ζχουν ιδθ �αταταχκεί ςε υψθλότερο �λ�μά��ο, επανα�ατατάςςοντα� ςε 
αυτό �α� �αταβάλλετα� ο αντίςτο�χοσ Βας��όσ Μ�ςκόσ.  
 

 Ζτη 
Μιςθολογικά 

Κλιμάκια 

Άρθρο 107 
ν.4622/2019 

 

0-2 Μ.Κ. 1 1.505 

2-4 Μ.Κ. 2 1.605 

4-6 Μ.Κ. 3 1.705 

6-8 Μ.Κ. 4 1.805 

8-10 Μ.Κ. 5 1.905 

10-12 Μ.Κ. 6 2.005 

12-14 Μ.Κ. 7 2.105 

14-16 Μ.Κ. 8 2.205 

16-18 Μ.Κ. 9 2.305 

18-20 Μ.Κ. 10 2.405 

20-22 Μ.Κ. 11 2.505 

22-24 Μ.Κ. 12 2.585 

24-26 Μ.Κ. 13 2.585 

26-28 Μ.Κ. 14 2.585 

28-30 Μ.Κ. 15 2.585 

30-32 Μ.Κ. 16 2.585 

32-34 Μ.Κ. 17 2.585 

34-36 Μ.Κ. 18 2.585 

36-38 Μ.Κ. 19 2.585 

 
      Όςον αφορά τθ δ�ατιρθςθ τυχόν προςωπ��ισ δ�αφοράσ του άρκρου 27 του ν.4354/2015 
ςτουσ μεταταςςόμενουσ υπαλλιλουσ ςτον αναφερόμενο δ�υπουργ��ό �λάδο ςθμε��νοντα� 
τα εξισ: 
     Με τ�σ δ�ατάξε�σ του άρκρου 27 παρ.4 του �εφαλαίου Βϋ του ν.4354/2015 (ΦΕΚ Α’ 176) 
από 1.1.2016 ςε περίπτωςθ μετάταξθσ ι μεταφοράσ του υπαλλιλου ςε άλλο φορζα, θ 
προςωπ��ι δ�αφορά του ανωτζρω άρκρου πα�ε� να �αταβάλλετα�. Εξαίρεςθ αποτελεί μόνο 
θ υποχρεωτ��ι μετάταξθ ι μεταφορά του υπαλλιλου ςε άλλο φορζα, λόγω ςυνολ��ισ ι 
μερ��ισ μεταφοράσ ι �ατάργθςθσ τθσ Τπθρεςίασ του ι ςτο πλαίς�ο ��νθτ��ότθτασ των 
υπαλλιλων, όπωσ αυτι �ακορίηετα� με �ο�νι απόφαςθ του Τπουργο� Εςωτερ���ν �α� 
Δ�ο��θτ��ισ Αναςυγ�ρότθςθσ �α� Ο��ονομ���ν, οπότε θ εν λόγω προςωπ��ι δ�αφορά 
εξα�ολουκεί να �αταβάλλετα�, ς�μφωνα με τα ορ�ηόμενα ςτθν παράγραφο 1 του άρκρου 27 
του ν.4354/2015. 
     Επίςθσ, με τ�σ δ�ατάξε�σ τθσ παρ.5 του άρκρου 2 του ν.4440/2016, ςτο πλαίς�ο εφαρμογισ 
του Ε..Κ. (εν�αίο ς�ςτθμα ��νθτ��ότθτασ), ο� μεταταςςόμενο� δ�ατθρο�ν το ίδ�ο 



αςφαλ�ςτ��ό �α� ςυνταξ�οδοτ��ό �ακεςτ�σ , �ακ�σ �α� τυχόν προςωπ��ι δ�αφορά ςτ�σ 
αποδοχζσ τουσ.  
     τθν προ�είμενθ περίπτωςθ �α� ς�μφωνα με τ�σ ρυκμίςε�σ τθσ  αρ�κ. ΔΙΔΑΔ/Φ.49Κ/ 
1086/ο��.16154/12.10.2022 (ΦΕΚ Β’ 5330) απόφαςθσ του Τπουργο� Εςωτερ���ν 
�ακορίςτθ�ε θ δ�αδ��αςία μετάταξθσ ςτον δ�υπουργ��ό �λάδο Π.Ε. Επ�τελ���ν τελεχ�ν τθσ 
Δ�οί�θςθσ του άρκρου 104 του ν.4622/2019. Από τ�σ ε�δ��ότερεσ ρυκμίςε�σ τθσ 
αναφερόμενθσ απόφαςθσ ςαφ�σ ςυνάγετα� ότ� θ μετάταξθ ςτον ςυγ�ε�ρ�μζνο �λάδο 
πραγματοπο�είτα� ςτο πλαίς�ο του Εν�αίου υςτιματοσ Κ�νθτ��ότθτασ, όπωσ αυτό 
λε�τουργεί δυνάμε� των δ�ατάξεων των ν.4440/2016 (ΦΕΚ Α’ 224) �α� ν.5003/2022 (ΦΕΚ Α’ 
230) .  
     Κατόπ�ν αυτ�ν, είνα� προφανζσ ότ�, τυχόν προςωπ��ι δ�αφορά των υπαλλιλων που 
μετατάςςοντα� ςτον ανωτζρω δ�υπουργ��ό �λάδο δεν ςυγχωνε�ετα� �ατά τθ πρ�τθ 
�ατάταξι τουσ ςτουσ παραπάνω βας��ο�σ μ�ςκο�σ �α� ςυνεχίηε� να �αταβάλλετα� δυνάμε� 
των δ�ατάξεων του άρκρου 27 του ν.4354/2015 �α� του άρκρου 28 του ν.4940/2022 (ΦΕΚ Α’ 
112) . 
 
      
                                                                                           Ο Αναπληρωτήσ Τπουργόσ Οικονομικών 
                                                                                                         Θεόδωροσ κυλακάκησ 
 
 
 

     Ακριβές Αντίγραυο 
Ο Προϊστάμενος Α�τοτελούς Γραυείο� 

Γραμματείας και Αρ�είο� α.α. 
 

 
 
 
 
 
 
ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΣΩΝ: 
Α. Αποδζ�τεσ προσ ενζργε�α �α� πλθροφόρθςθ:                                               
 Όλα τα Τπουργεία 

α. Γραφεία �.�. Τπουργ�ν, Αν. Τπουργ�ν �α� Τφυπουργ�ν 
β. Γραφεία �.�. Γεν���ν �α� Ε�δ���ν Γραμματζων  
γ. Δ�ευκ�νςε�σ Δ�ο��θτ��ο�  
δ. Δ�ευκ�νςε�σ Ο��ονομ��ο� 
 

 
 
Β. Εςωτερ��ι δ�ανομι:  
1. Γραφείο �. Αναπλθρωτι Τπουργο� 
2. Γραφείο �. Γεν��ο� Γραμματζα  Δθμος�ονομ��ισ Πολ�τ��ισ  
3. Γραφεία �. Γεν���ν Δ�ευκυντ�ν τθσ Γεν��ισ Γραμματείασ Δθμος�ονομ��ισ Πολ�τ��ισ  
4. Γραφείο �. Τπθρες�α�ο� Γραμματζα 
5. Δ�ε�κυνςθ Ε�ςοδθματ��ισ Πολ�τ��ισ  
6.Εν�αία Αρχι Πλθρωμισ 
7. Δ�ε�κυνςθ Προ�πολογ�ςμο� Γεν��ισ Κυβζρνθςθσ                                                   
 
 
 
 
 


