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  Δια της Βουλής των Ελλήνων

ΘΕΜΑ: Σχετικά με την  υπ΄ αριθμ. πρωτ.1211/30.10.2020  Ερώτηση

Σε απάντηση της  υπ΄ αριθμ. πρωτ.1211/30.10.2020  Ερώτησης  που κατέθεσαν οι  ανωτέρω   
Βουλευτές, 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 (Ε.Δ.) 
και αντιστοίχων των Σωμάτων Ασφαλείας (Σ.Α.) στο πλαίσιο της αναμόρφωσης και του 
εξορθολογισμού των ειδικών μισθολογίων. Με τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 126 του 
ν.4472/2017 ορίζεται ότι οι οπλίτες βραχείας ανακατάταξης λαμβάνουν το Μ.Κ. 19 της κατηγορίας Γ΄ 
(βασικός μισθός κλιμακίου: 1.079€). Επιπλέον, με το άρθρο 127 καθορίζονται τα δικαιούμενα κατά 
περίπτωση επιδόματα των στελεχών των Ε.Δ. και των Σ.Α.. Με το τέταρτο εδάφιο της περ. Ε΄ του 
άρθρου 127 του εν λόγω νόμου, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, ορίζεται ρητά ότι τα επιδόματα 
των παραγράφων Β΄ έως Ε΄ δεν καταβάλλονται, μεταξύ άλλων και στους οπλίτες βραχείας 
ανακατάταξης. Ως εκ τούτου, πέραν του βασικού μισθού του καθοριζόμενου ως άνω κλιμακίου οι 
οπλίτες βραχείας ανακατάταξης δικαιούνται την καταβολή της προβλεπόμενης από την παρ. Α΄ 
οικογενειακής παροχής. Σε κάθε περίπτωση, τα αιτήματα μισθολογικού περιεχομένου των στελεχών 
των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας, όπως και των λοιπών κατηγοριών 
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.

                                                                                      
 

                                                                                  
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:
1. Γραφείο Υπουργού
2. Γραφείο Αν.Υπουργού Α.Σκυλακάκη
3. Γραφείο Γεν.Γραμ.Δημ.Πολιτικής
4. ΑΤΚΕ

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ   ΥΠΟΥΡΓΟΣ        
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  

ΘΕΟΔΩΡΟΣ  ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ
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