
              
 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Αθήνα,                6/5/2011
ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΔΗΜ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αρ.Πρωτ.    2/36580/0022
ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΜΙΣΘΩΝ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : 22η Μισθολογίου

ΠΡΟΣ: Ως πίνακας αποδεκτών
Ταχ.Δ/νση : Πανεπιστημίου 37

101 65 – Αθήνα
 Τηλέφωνα :
Α΄ ΤΜΗΜΑ
Υπουργεία - 
Περιφέρειες

33 38 401 - 402 - 
403 - 404
33 38 478 , 218
33 38 422 

Β΄ ΤΜΗΜΑ
ΟΤΑ - 
ΝΠΔΔ

33 38 391, 392
33 38 477, 227

Προσωπικό 
Ιδιωτικού 
Δικαίου

33 38 418, 419,  

Γ΄ ΤΜΗΜΑ
Ειδικά 
Μισθολόγια

33 38 350, 351
33 38 237

ΘΕΜΑ: «Παροχή οδηγιών για την υλοποίηση μισθολογικών ρυθμίσεων».

Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις των παρ. 5, 6, 7 και 8 του άρθρου 45 του ν. 
3943/2011  (ΦΕΚ  66  Α),  «Καταπολέμηση  της  φοροδιαφυγής,  στελέχωση  των 
ελεγκτικών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών.», 
προκειμένου να ενημερωθείτε  και  να προβείτε  στις απαραίτητες ενέργειες  για την 
εφαρμογή τους.

Για  την  ορθή  και  ομοιόμορφη  εφαρμογή  των  ρυθμίσεων  των  ανωτέρω 
διατάξεων, κρίνεται σκόπιμο να τονισθούν τα εξής :

Επί της παρ. 5 του άρθρου 45 

Με τις  διατάξεις  της  παρ.  5,  ορίζεται  ότι,  από  τις  μειώσεις  του  10% που 
προβλέπονται στην παρ. 18 του άρθρου τρίτου του ν. 3845/2010, που προστέθηκε 
με  το  άρθρο  2  του  ν.  3899/2010  (ΦΕΚ  212/Α/17-12-2010),  εξαιρούνται  οι 
απασχολούμενοι σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, τα οποία είναι ερευνητικοί 
και τεχνολογικοί φορείς που επιχορηγούνται και εποπτεύονται από το κράτος, όπως 
προσδιορίζονται  κάθε  φορά  από  το  Μητρώο  Φορέων  Γενικής  Κυβέρνησης  που 
τηρείται  από  την  ΕΛ.ΣΤΑΤ.,  καθώς  και  τα  νομικά  πρόσωπα  ιδιωτικού  δικαίου 
Ο.ΠΕ.ΚΕ.ΠΕ., ΚΕ.ΕΛ.Π.Ν.Ο., ΚΕ.Θ.Ε.Α. και Ο.ΚΑ.ΝΑ. 

1

ΑΔΑ: 4ΑΘΕΗ-Ψ



Επί της παρ. 6 του άρθρου 45 

Με τις  διατάξεις  της  παρ.  6,  ορίζεται  ότι  οι  διατάξεις  του  άρθρου  28  του  ν.  
2470/1997, για τον έλεγχο της μισθοδοσίας των υπαλλήλων του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. 
και Ο.Τ.Α., έχουν εφαρμογή και στα Ν.Π.Ι.Δ. και στις δημόσιες επιχειρήσεις των παρ. 
5 και 6 του άρθρου 1 του ν. 3833/2010, όπως έχουν συμπληρωθεί με τις διατάξεις  
της παρ. 5 του άρθρου 90 του ν. 3842/2010. Δηλ. έχουν εφαρμογή σε Ν.Π.Ι.Δ. που 
ανήκουν  στο  Κράτος  ή  σε  Ν.Π.Δ.Δ.  ή  σε  Ο.Τ.Α.,  καθώς  και  σε  Ν.Π.Ι.Δ.  που 
επιχορηγούνται τακτικά από τον Κρατικό Προϋπολογισμό σε ποσοστό τουλάχιστον 
50% του προϋπολογισμού τους ή είναι δημόσιες επιχειρήσεις κατά την έννοια των 
παραγρ.  1,2 και  3  του άρθρου 1 του ν.  3429/2005.  Επίσης,  έχουν εφαρμογή σε 
Ανεξάρτητες Διοικητικές Αρχές, καθώς και στα Πανεπιστήμια (ΑΕΙ) και Τεχνολογικά 
Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΤΕΙ).

Επί της παρ. 7 του άρθρου 45 

Με τις διατάξεις της περιπτ. (α) της παρ. 7 καταργούνται οι όμοιες του τέταρτου 
και έκτου εδαφίου της περίπτωσης (β) της παρ. 3 του άρθρου 18 του ν. 3614/2007. 
Συγκεκριμένα,  οι  αποδοχές  των  προϊσταμένων  των  ειδικών  υπηρεσιών,  των 
προϊσταμένων των μονάδων των ειδικών υπηρεσιών, καθώς και του αναπληρωτή 
προϊσταμένου,  εξακολουθούν  να  διαμορφώνονται  στο  ύψος  των  πάσης  φύσεως 
αποδοχών που προβλέπονται κάθε φορά για Γενικό Διευθυντή Υπουργείου και σε 
ποσοστό  75%  και  80%  των  αποδοχών  αυτών  (Γενικού  Διευθυντή  Υπουργείου), 
αντίστοιχα.  Περαιτέρω,  όμως,  καταργούνται  οι  διατάξεις  που  προέβλεπαν  τη 
διατήρηση των πάσης φύσεως ειδικών επιδομάτων και των πρόσθετων αμοιβών και 
αποζημιώσεων της θέσης προέλευσης των ανωτέρω προϊσταμένων, καθώς και οι 
διατάξεις που προέβλεπαν ότι, εφόσον ο επιλεγόμενος προϊστάμενος ελάμβανε από 
το  φορέα  προέλευσης  συνολικές  αποδοχές  υψηλότερες  από  αυτές  που  έχουν 
καθοριστεί  για  τους  ανωτέρω  προϊσταμένους  στις  ειδικές  αυτές  υπηρεσίες,  κατά 
περίπτωση, τότε οι αποδοχές του καθορίζονταν στο ύψος αυτών που ελάμβανε, πριν 
από το διορισμό του στις θέσεις αυτές. 

Με τις διατάξεις της περιπτ. (β) της ίδιας παρ. 7, αντικαθίστανται οι διατάξεις της 
περιπτ. (α) της παρ. 5 του άρθρου 18 του ν. 3614/2007 και πλέον προβλέπεται ότι οι 
αποσπώμενοι ή μετακινούμενοι στις ειδικές υπηρεσίες υπάλληλοι του δημοσίου και 
του ευρύτερου δημόσιου τομέα, λαμβάνουν όλες τις αποδοχές της οργανικής τους 
θέσης (βασικό μισθό και επιδόματα), συμπεριλαμβανομένων και των πάσης φύσεως 
και  με  οποιαδήποτε  ονομασία  οριζόμενων ειδικών επιδομάτων (ειδικά επιδόματα, 
οικονομικές παροχές, ειδικές αμοιβές και αποζημιώσεις), σύμφωνα με τους όρους 
και τις προϋποθέσεις καταβολής τους. Αυτό σημαίνει ότι τα προβλεπόμενα από 
τις  οικείες   διατάξεις  (νόμους,  Κ.Υ.Α.  κ.λ.π.)  επιδόματα  εν  γένει,  εφόσον  δεν 
παρέχεται  δυνατότητα  καταβολής  τους  από  τις  ίδιες  ρυθμίσεις  στις  περιπτώσεις 
απόσπασης ή  μετακίνησης  γενικά  των  δικαιούχων σε  άλλες  υπηρεσίες  ή  θέσεις, 
επειδή  η καταβολή  τους  συνδέεται  με  την  ενεργό  άσκηση των καθηκόντων στην 
οργανική τους θέση, δεν μπορεί πλέον να καταβάλλονται και κατά τη διάρκεια της 
απόσπασης ή μετακίνησής τους στις ειδικές αυτές υπηρεσίες. 

Επίσης, με τις διατάξεις της περιπτ. (γ) της εν λόγω παρ. 7, προστίθενται στην 
περ. α΄ της παρ. 6 του άρθρου 18 του ν.  3614/2007 και μετά το δεύτερο εδάφιο 
αυτής εδάφια, σύμφωνα με τα οποία, οι αποσπώμενοι ή μετακινούμενοι στις ειδικές 
υπηρεσίες  υπάλληλοι,  εφόσον  συνεχίζουν  να  λαμβάνουν  τα  με  οποιαδήποτε 
ονομασία οριζόμενα ειδικά επιδόματα της οργανικής τους θέσης, κατ’ εφαρμογή των 
διατάξεων  της  προηγούμενης  παραγράφου,  οφείλουν  να  προβούν  σε  δήλωση 
επιλογής  είτε  των  επιδομάτων  αυτών  είτε  του  ειδικού  επιδόματος  των  ειδικών 
υπηρεσιών. Στην περίπτωση που οι συνολικές αποδοχές των εν λόγω υπαλλήλων, 
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συμπεριλαμβανομένου  και  του  ειδικού  επιδόματος  των  ειδικών  υπηρεσιών, 
υπολείπονται του συνόλου των αποδοχών που δικαιούνται στην οργανική τους θέση, 
το εν λόγω ειδικό επίδομα αυξάνεται μέχρι το ύψος των αποδοχών αυτών.

Πιο αναλυτικά, στην περίπτωση απόσπασης ή μετακίνησης υπαλλήλου σε ειδική 
υπηρεσία, θα πρέπει πρώτα να ελέγχεται, σύμφωνα με τις διατάξεις χορήγησης των 
επιδομάτων,  ποιο  από  αυτά  που  λαμβάνει  στην  οργανική  του  θέση  πρέπει  να 
περικοπεί ή να εξακολουθήσει να καταβάλλεται και κατά τη διάρκεια της απόσπασης 
ή  μετακίνησής  του.  Στη  περίπτωση  που  ο  αποσπώμενος  ή  μετακινούμενος 
εξακολουθεί να δικαιούται και κατά τη διάρκεια της απόσπασης ή μετακίνησής του τα 
ειδικά  επιδόματα  της  οργανικής  του  θέσης,  τότε  πρέπει  να  προβεί  σε  δήλωση 
επιλογής,  είτε  των  ειδικών  αυτών  επιδομάτων,  είτε  του  επιδόματος  της  ειδικής 
υπηρεσίας.  Στην  περίπτωση  που  δεν  τίθεται  θέμα  επιλογής  επιδομάτων  ή  που 
επιλέγεται  το  επίδομα  της  ειδικής  υπηρεσίας  και  οι  συνολικές  αποδοχές  του 
αποσπασμένου  ή  μετακινούμενου  υπαλλήλου,  (συμπεριλαμβανομένου  και  του 
επιδόματος της ειδικής υπηρεσίας), είναι χαμηλότερες από αυτές που ελάμβανε στην 
οργανική του θέση, πριν την απόσπαση ή τη μετακίνησή του, τότε το επίδομα της 
ειδικής υπηρεσίας θα αυξάνεται μέχρι να καλύψει το ύψος των αποδοχών αυτών, 
έτσι ώστε σε καμία περίπτωση να μην λαμβάνει ο υπάλληλος κατώτερες αποδοχές 
κατά την απόσπαση ή μετακίνησή του, από αυτές που ελάμβανε στην οργανική του 
θέση.  

Επισημαίνεται  ότι  οι  ανωτέρω  διατάξεις  έχουν  εφαρμογή  από  31-3-2011, 
ημερομηνία δημοσίευσης του  κοινοποιούμενου νόμου (3943/2011) στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως.   

   Επί της παρ. 8 του άρθρου 45 

Με τις διατάξεις της παρ. 8, ορίζεται ότι οι όμοιες των παρ. 1, 2 και 4 του άρθρου 
17 του ν. 3205/2003 όπως αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 7 του ν. 
3833/2010 (περί αποζημίωσης των συλλογικών οργάνων του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. 
και Ο.Τ.Α.), καθώς και οι διατάξεις του ν. 2685/1999 όπως κάθε φορά ισχύουν, (περί 
αποζημίωσης των μετακινουμένων υπαλλήλων του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. 
με εντολή της Υπηρεσίας), εφαρμόζονται και για τους υπαλλήλους των Ν.Π.Ι.Δ. και 
των δημόσιων επιχειρήσεων, που εμπίπτουν στις διατάξεις των παρ. 5 και 6 του 
άρθρου  1  του  ν.  3833/2010,  καθώς  και  των  διατάξεων  του  άρθρου  2  του  ν. 
3899/2010. 

Για  την  ορθότερη  και  αποτελεσματικότερη  εφαρμογή  των  διατάξεων  του  ν. 
2685/1999 (ΦΕΚ 35 Α) αναρτάται στο «Διαύγεια», μαζί με την παρούσα και η αριθμ. 
2/54865/0022/20-7-1999  ερμηνευτική  εγκύκλιος.  Σχετική  παραμένει  και  η  αριθμ. 
2/14924/0022/1-4-2010  ερμηνευτική  εγκύκλιος,  η  οποία  έχει  αναρτηθεί  στην 
ιστοσελίδα του Υπουργείου μας (www.minfin.gr).

Παρακαλούνται  όλοι  οι  αποδέκτες προς ενέργεια να  κοινοποιήσουν την 
παρούσα εγκύκλιο σε όλα τα Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ. και Δημόσιες Επιχειρήσεις που 
εποπτεύουν, λόγω της ιδιαίτερης, για αυτά, σημασίας των κοινοποιούμενων 
διατάξεων. 

                                                            Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  
           ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ

          Ακριβές Αντίγραφο
Ο Προϊστάμενος Διεκ/σης α.α.
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