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(Δια της Βουλής των Ελλήνων)

ΘΕΜΑ: Σχετικά με την υπ΄ αριθμ. πρωτ. 8536/23.8.2021 ερώτηση.

       Σε απάντηση της υπ΄ αριθμ. πρωτ. 8536/23.8.2021 ερώτησης που κατέθεσε η Βουλευτής κα. 
Ο. Τελιγιορίδου,  σας γνωρίζουμε τα εξής:

 Με τις διατάξεις του Κεφαλαίου Β΄ του Μέρους ΣΤ΄ του ν.4472/2017 (Α΄ 74) μεταρρυθμίστηκε, 
αναδρομικά από 1-1-2017, το μισθολογικό καθεστώς των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και 
αντιστοίχων των Σωμάτων Ασφαλείας. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 123 (πεδίο 
εφαρμογής) του Μέρους ΣΤ΄ του ν.4472/2017, στις διατάξεις του εν λόγω Μέρους υπάγονται τα 
Στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και αντίστοιχων της Ελληνικής Αστυνομίας και του Πυροσβεστικού 
και Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής. Επίσης, με τις διατάξεις του άρθρου 124 του ιδίου 
νόμου ορίζεται ότι οι Συνοριακοί Φύλακες της Ελληνικής Αστυνομίας εντάσσονται, ως προς τη 
μισθολογική τους κατάταξη, στην Κατηγορία Δ΄. 

Ως εκ τούτου, το ένστολο προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας, συμπεριλαμβανομένων των 
συνοριακών φυλάκων, αμείβεται με ειδικό μισθολόγιο και οι αποδοχές του καθορίζονται ρητά και 
περιοριστικά από τις διατάξεις των άρθρων 124 έως και 127, σε συνδυασμό με τις όμοιες του 
άρθρου 155, του Μέρους ΣΤ΄ του ν.4472/2017. 

Με τις διατάξεις της περ. Ε΄ του άρθρου 127 του ν.4472/2017, όπως αυτές τροποποιήθηκαν με 
τις όμοιες του άρθρου τετάρτου του ν.4553/2018 (Α΄ 119), προβλέπεται ότι στα στελέχη των 
Ενόπλων Δυνάμεων  και του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, καθώς και της 
Ελληνικής Αστυνομίας και του Πυροσβεστικού Σώματος που υπηρετούν εντός των γεωγραφικών 
ορίων της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου, της Περιφέρειας 
Νοτίου Αιγαίου (μόνο πρώην Ν. Δωδεκανήσου), καθώς και στα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων 
που υπηρετούν στις Μονάδες Προκαλύψεως της ηπειρωτικής μεθορίου (Ηπείρου, Μακεδονίας και 
Θράκης), στη νήσο Σκύρο και τις τοπικές κοινότητες Ζίρου και Παλαιοκάστρου του Δήμου Σητείας, 
χορηγείται μηνιαίο επίδομα ύψους εκατό (100) ευρώ. Επίσης, με τις διατάξεις του άρθρου 34 του 
ν.4676/2020 (Α΄ 67) το επίδομα των 100 ευρώ χορηγείται και στα στελέχη του Λιμενικού Σώματος – 
Ελληνικής Ακτοφυλακής που υπηρετούν στις Λιμενικές Αρχές Οθωνών, Σαγιάδας και Σκύρου. 

Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα και με την αιτιολογική έκθεση του ν.4472/2017, το επίδομα αυτό 
θεσπίστηκε ως αντιστάθμισμα της καταργούμενης, με το άρθρο 160 του ως άνω νόμου, ημερήσιας 
αποζημίωσης εκτός έδρας που ελάμβανε μόνο το στρατιωτικό προσωπικό που υπηρετούσε στις 
προαναφερόμενες περιοχές.

Επιπλέον, το ως άνω επίδομα, μετά τη θέσπιση του ν.4553/2018, δεν καταβάλλεται στο σύνολο 
των στελεχών των Ε.Δ. της ηπειρωτικής μεθορίου (Ηπείρου, Μακεδονίας και Θράκης), αλλά 
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αποκλειστικά και μόνο σε όσους υπηρετούν στις μονάδες προκαλύψεως, οι οποίες λόγω της 
φύσεως της αποστολής τους και των συγκεκριμένων καθηκόντων τους έχουν συσταθεί στις Ε.Δ. και 
όχι στα Σώματα Ασφαλείας, ενώ με τη θέσπιση του ν.4676/2020 το εν λόγω επίδομα θα χορηγείται 
στα στελέχη του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. που υπηρετούν στις προαναφερθείσες Λιμενικές Αρχές. 

Συνεπώς, η χορήγηση του ως άνω επιδόματος δεν συναρτάται με παροχή υπηρεσίας σε 
παραμεθόριες (εν γένει) περιοχές. 

Περαιτέρω επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 4 του ν.4024/2011 εξαιρούνται, 
και συνεπώς δεν υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του εν λόγω νόμου οι κατηγορίες υπαλλήλων ή 
λειτουργών που υπάγονταν στο Πεδίο εφαρμογής των διατάξεων του Μέρους Β` του ν.3205/2003 
(Α` 297). Συνεπώς δεν έχουν εφαρμογή στο εν λόγω προσωπικό, στο οποίο περιλαμβάνεται και το 
ένστολο προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας και ως εκ τούτου και οι συνοριακοί φύλακες,  οι 
διατάξεις του άρθρου 19 του ν.4354/2015, το οποίο παραπέμπει στο άρθρο 15 του ν.4024/2011.

Επισημαίνεται γενικότερα ότι, αιτήματα μισθολογικού περιεχομένου που αφορούν τα στελέχη των 
Σωμάτων Ασφαλείας, όπως και τις λοιπές κατηγορίες προσωπικού της Γενικής Κυβέρνησης, 
εξετάζονται κάθε φορά με βάση την Κυβερνητική πολιτική για τους μισθούς και τη δημοσιονομική 
κατάσταση της Χώρας, κατά την κατάρτιση προπαντός του ετήσιου Προϋπολογισμού και του 
Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής.

                  
                                                 

                                                            Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
                                                                              ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ 
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