
                                               

                                                                                                                      
 

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

   
Ακινα,     31/1/2023 

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

   

ΔΙΕΤΘΤΝΗ 
ΕΙΟΔΗΜΑΣΙΚΗ 
ΠΟΛΙΣΙΚΗ 

     

     ΠΡΟ: Ωσ πίνακασ αποδεκτών 
Σαχ.Δ/νςθ : Χαριλ. Σρικοφπθ 6-10   
  106-79 Ακινα   

Σθλζφωνα     
Σμιμα Γ’ 
Εφαρμογισ Ενιαίου  
Μιςκολογίου 
 
 

 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 οδθγιϊν αναφορικά με το μιςκολογικό κακεςτϊσ των υπαλλιλων του 
διυπουργικοφ κλάδου Π.Ε. Επιτελικϊν τελεχϊν τθσ Διοίκθςθσ του άρκρου 104 του 
ν.4622/2019». 
 
     Με αφορμι ςωρεία ερωτθμάτων που υποβάλλονται ςτθν Τπθρεςία μασ, αναφορικά με 
το μιςκολογικό κακεςτϊσ των υπαλλιλων του διυπουργικοφ κλάδου Π.Ε. Επιτελικϊν 
τελεχϊν τθσ Διοίκθςθσ του άρκρου 104 του ν.4622/2019 (ΦΕΚ Α’ 133), χριηει να 
διευκρινιςτοφν τα εξισ:  
     Με τισ διατάξεισ του άρκρου 104 του ν.4622/2019 ςυςτάκθκε διυπουργικόσ κλάδοσ 
προςωπικοφ Π.Ε. Επιτελικϊν τελεχϊν τθσ Διοίκθςθσ για τθν υποςτιριξθ ειδικϊν 
λειτουργιϊν των φορζων τθσ Κεντρικισ Διοίκθςθσ. Οι οργανικζσ κζςεισ του εν λόγω κλάδου 
προςωπικοφ, καλφπτονται είτε με διοριςμό αποφοίτων εξειδικευμζνων τμθμάτων τθσ 
Εκνικισ χολισ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ και Αυτοδιοίκθςθσ είτε με μετάταξθ υπθρετοφντων 
υπαλλιλων φορζων τθσ γενικισ κυβζρνθςθσ, ςφμφωνα με τα ειδικϊσ οριηόμενα ςτο άρκρο 
105 του ανωτζρω νόμου.    
     Με τισ διατάξεισ του άρκρου 107 του ίδιου νόμου κακορίςτθκε το μιςκολογικό κακεςτϊσ 
του εν λόγω κλάδου. Ειδικότερα, με τισ διατάξεισ τθσ παρ.1 αυτοφ ωσ ειςαγωγικό 
μιςκολογικό κλιμάκιο ορίηεται το Μ.Κ. 8 τθσ Π.Ε. κατθγορίασ, όπωσ αυτό προκφπτει από τισ 
διατάξεισ του ν.4354/2015. 
     Με τισ διατάξεισ τθσ παρ.2 του ιδίου άρκρου και νόμου ορίηεται ότι ο μθνιαίοσ βαςικόσ 
μιςκόσ των λοιπϊν μιςκολογικϊν κλιμακίων τθσ ςυγκεκριμζνθσ κατθγορίασ υπαλλιλων 
διαμορφϊνεται με πρόςκεςθ ςτο αμζςωσ προθγοφμενο κλιμάκιο του ποςοφ που προκφπτει 
από τον πολλαπλαςιαςμό του ποςοφ των 780 ευρϊ με το ςυντελεςτι 1,40 και ςτθ ςυνζχεια 
με τον ςυντελεςτι 0,0915. Σο μιςκολογικό κλιμάκιο 19 για τουσ εν λόγω κλάδουσ δεν μπορεί 
να ξεπερνά τον μθνιαίο βαςικό μιςκό των προϊςταμζνων Γενικισ Διεφκυνςθσ, όπωσ αυτόσ 
κάκε φορά ορίηεται από τισ κείμενεσ διατάξεισ. 
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     Επίςθσ, με τισ διατάξεισ τθσ παρ.3 του ανωτζρω άρκρου και νόμου οι υπάλλθλοι που 
μετατάςςονται ςτον κλάδο αυτό, κατατάςςονται αυτομάτωσ ςτο Μ.Κ. 8 τθσ Π.Ε. κατθγορίασ. 
Εφόςον ζχουν ιδθ καταταχκεί ςε υψθλότερο κλιμάκιο, επανακατατάςςονται ςτο αυτό 
κλιμάκιο. τισ περιπτϊςεισ τθσ παροφςασ παραγράφου λαμβάνουν τισ αποδοχζσ, όπωσ 
αυτζσ προκφπτουν από τα οριηόμενα ςτθν παράγραφο 2 του ανωτζρω άρκρου. 
     Σζλοσ, με τισ διατάξεισ τθσ παρ.4 του ανωτζρω άρκρου και νόμου προβλζπεται ότι θ 
περίπτωςθ β τθσ παραγράφου 1 του άρκρου 11 του ν.4354/2015 ςχετικά με το χρόνο και 
τον τρόπο μιςκολογικισ εξζλιξθσ των Π.Ε. και Σ.Ε. υπαλλιλων ιςχφει και για τον κλάδο αυτό.  
     Κατόπιν αυτϊν, οι υπάλλθλοι του κλάδου Π.Ε. Επιτελικϊν τελεχϊν τθσ Διοίκθςθσ κα 
καταταχκοφν, από τθν θμερομθνία ανάλθψθσ των νζων κακθκόντων τουσ, ςτθν παρακάτω 
μιςκολογικι κλίμακα και κατά τα λοιπά κα εφαρμόηονται αναλογικά οι μιςκολογικζσ 
διατάξεισ του Κεφαλαίου Β’ του ν.4354/2015. Ειδικά ςτισ περιπτϊςεισ των μετατάξεων 
διευκρινίηεται ότι οι υπάλλθλοι κα καταταχκοφν ςτο  Μ.Κ. 8 τθσ ανωτζρω κλίμακασ και ςε 
περίπτωςθ που ζχουν ιδθ καταταχκεί ςε υψθλότερο κλιμάκιο, επανακατατάςςονται ςε 
αυτό και καταβάλλεται ο αντίςτοιχοσ Βαςικόσ Μιςκόσ.  
 

 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 διατιρθςθ τυχόν προςωπικισ διαφοράσ του άρκρου 27 του ν.4354/2015 
ςτουσ μεταταςςόμενουσ υπαλλιλουσ ςτον αναφερόμενο διυπουργικό κλάδο ςθμειϊνονται 
τα εξισ: 
     Με τισ διατάξεισ του άρκρου 27 παρ.4 του κεφαλαίου Βϋ του ν.4354/2015 (ΦΕΚ Α’ 176) 
από 1.1.2016 ςε περίπτωςθ μετάταξθσ ι μεταφοράσ του υπαλλιλου ςε άλλο φορζα, θ 
προςωπικι διαφορά του ανωτζρω άρκρου παφει να καταβάλλεται. Εξαίρεςθ αποτελεί μόνο 
θ υποχρεωτικι μετάταξθ ι μεταφορά του υπαλλιλου ςε άλλο φορζα, λόγω ςυνολικισ ι 
μερικισ μεταφοράσ ι κατάργθςθσ τθσ Τπθρεςίασ του ι ςτο πλαίςιο κινθτικότθτασ των 
υπαλλιλων, όπωσ αυτι κακορίηεται με κοινι απόφαςθ του Τπουργοφ Εςωτερικϊν και 
Διοικθτικισ Αναςυγκρότθςθσ και Οικονομικϊν, οπότε θ εν λόγω προςωπικι διαφορά 
εξακολουκεί να καταβάλλεται, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν παράγραφο 1 του άρκρου 27 
του ν.4354/2015. 
     Επίςθσ, με τισ διατάξεισ τθσ παρ.5 του άρκρου 2 του ν.4440/2016, ςτο πλαίςιο εφαρμογισ 
του Ε..Κ. (ενιαίο ςφςτθμα κινθτικότθτασ), οι μεταταςςόμενοι διατθροφν το ίδιο 

javascript:open_article_links(660356,'11')
javascript:open_links('752227,660356')
ΑΔΑ: 6ΦΤΜΗ-9ΛΖ



αςφαλιςτικό και ςυνταξιοδοτικό κακεςτϊσ , κακϊσ και τυχόν προςωπικι διαφορά ςτισ 
αποδοχζσ τουσ.  
     τθν προκείμενθ περίπτωςθ και ςφμφωνα με τισ ρυκμίςεισ τθσ  αρικ. ΔΙΔΑΔ/Φ.49Κ/ 
1086/οικ.16154/12.10.2022 (ΦΕΚ Β’ 5330) απόφαςθσ του Τπουργοφ Εςωτερικϊν 
κακορίςτθκε θ διαδικαςία μετάταξθσ ςτον διυπουργικό κλάδο Π.Ε. Επιτελικϊν τελεχϊν τθσ 
Διοίκθςθσ του άρκρου 104 του ν.4622/2019. Από τισ ειδικότερεσ ρυκμίςεισ τθσ 
αναφερόμενθσ απόφαςθσ ςαφϊσ ςυνάγεται ότι θ μετάταξθ ςτον ςυγκεκριμζνο κλάδο 
πραγματοποιείται ςτο πλαίςιο του Ενιαίου υςτιματοσ Κινθτικότθτασ, όπωσ αυτό 
λειτουργεί δυνάμει των διατάξεων των ν.4440/2016 (ΦΕΚ Α’ 224) και ν.5003/2022 (ΦΕΚ Α’ 
230) .  
     Κατόπιν αυτϊν, είναι προφανζσ ότι, τυχόν προςωπικι διαφορά των υπαλλιλων που 
μετατάςςονται ςτον ανωτζρω διυπουργικό κλάδο δεν ςυγχωνεφεται κατά τθ πρϊτθ 
κατάταξι τουσ ςτουσ παραπάνω βαςικοφσ μιςκοφσ και ςυνεχίηει να καταβάλλεται δυνάμει 
των διατάξεων του άρκρου 27 του ν.4354/2015 και του άρκρου 28 του ν.4940/2022 (ΦΕΚ Α’ 
112) . 
 
      
                                                                                           Ο Αναπληρωτήσ Τπουργόσ Οικονομικών 
                                                                                                         Θεόδωροσ κυλακάκησ 
 
 
 

     Ακριβές Αντίγραυο 

Ο Προϊστάμενος Αστοτελούς Γραυείοσ 

Γραμματείας και Αρτείοσ α.α. 
 

 
 
 
 
 
 
ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΣΩΝ: 
Α. Αποδζκτεσ προσ ενζργεια και πλθροφόρθςθ:                                               
 Όλα τα Τπουργεία 

α. Γραφεία κ.κ. Τπουργϊν, Αν. Τπουργϊν και Τφυπουργϊν 
β. Γραφεία κ.κ. Γενικϊν και Ειδικϊν Γραμματζων  
γ. Διευκφνςεισ Διοικθτικοφ  
δ. Διευκφνςεισ Οικονομικοφ 
 

 
 
Β. Εςωτερικι διανομι:  
1. Γραφείο κ. Αναπλθρωτι Τπουργοφ 
2. Γραφείο κ. Γενικοφ Γραμματζα  Δθμοςιονομικισ Πολιτικισ  
3. Γραφεία κ. Γενικϊν Διευκυντϊν τθσ Γενικισ Γραμματείασ Δθμοςιονομικισ Πολιτικισ  
4. Γραφείο κ. Τπθρεςιακοφ Γραμματζα 
5. Διεφκυνςθ Ειςοδθματικισ Πολιτικισ  
6.Ενιαία Αρχι Πλθρωμισ 
7. Διεφκυνςθ Προχπολογιςμοφ Γενικισ Κυβζρνθςθσ                                                   
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