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ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ 

 

ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ 

 

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ – ΕΡΜΗΝΕΙΕΣ – ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ 

 

 
       Για την κατανόηση και την ορθή  ερμηνεία των κατηγοριών των μισθολογικών 

κλιμακίων για το προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας όπως περιγράφονται στο 

Σχέδιο Νόμου που κατατέθηκε στη Βουλή και είναι προς ψήφιση την Πέμπτη 18 

Μαΐου 2017,  το Σ.Ε.Φ.Ε.Α.Α. και η Π.Ο.ΣΥ.ΦΥ. επεξεργάστηκαν και παραθέτουν 

αναλυτικούς  - επεξηγηματικούς πίνακες όπως και παραδείγματα που αφορούν 

προσωπικό των Δ, Γ και Β κατηγοριών.  

          Στους ανωτέρω υπολογισμούς και σύμφωνα με τις προτεινόμενες περιοριστικές 

διατάξεις στο Σχέδιο νόμου, δεν λήφθηκε υπόψη ο χρόνος της στρατιωτικής θητείας. 

           Πιθανές αναμορφώσεις των διατάξεων του Σχεδίου Νόμου και τροπολογίες 

που μπορεί να επηρεάσουν τους υπολογισμούς, δεν είναι δυνατόν να ληφθούν υπόψη 

στο χρόνο αυτό. Στο ενδεχόμενο αυτό, τα νέα στοιχεία θα επεξεργαστούν και θα 

προσμετρηθούν σε νεότερη έκδοση σύμφωνα με το ψηφισμένο Νομοσχέδιο. 
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Στους ανωτέρω Β.Μ. προστίθεται : 

 

Α. Επίδομα Οικογενειακής παροχής 50 ευρώ για ένα τέκνο, 70 ευρώ για δύο, 120 

ευρώ για τρία, 170 ευρώ για τέσσερα και προσαύξηση κατά 70 ευρώ για κάθε 

επιπλέον τέκνο. 

 

Β. Επίδομα ιδιαίτερων συνθηκών εργασίας 105 ευρώ για Σ/Φ και Ε/Φ, 45 ευρώ για 

Αστ/κα που δεν έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις, 55 ευρώ για 

Αστ/κα που έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις, 80 ευρώ για 

Υπαρχ/κα, 90 ευρώ για Αρχ/κα, 100 ευρώ για Ανθ/μο, 120 ευρώ για Υ/Β, 130 ευρώ 

για Υ/Α, 160 ευρώ για Α/Β, 225 ευρώ για Α/Α κ.λ.π.  

Το ανωτέρω επίδομα προσαυξάνεται κατά 55 ευρώ για έγγαμους χωρίς τέκνα και 

κατά 115 ευρώ για έγγαμους με τέκνα που πληρούν τις προϋποθέσεις για χορήγηση 

οικογενειακής παροχής. 

 

Γ. Αποζημίωση για εργασία πέραν του πενθημέρου η οποία ανέρχεται σε 46 ευρώ 

για κάθε επιπλέον μέρα και μέχρι τέσσερις μέρες το μήνα (μέχρι 48 ανά έτος ενώ 

ήταν μέχρι 52). 

 

Δ. Αποζημίωση νυχτερινής εργασίας η οποία ανέρχεται σε 2,77 ευρώ ανά ώρα. Το 

σύνολο των ωρών κατ’ έτος καθορίζεται με Υπουργική Απόφαση. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



 

 
 
 
 
 

          
 
 
 
 
 

          



 

                                        Π Α Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Α  

 

 Στον υπολογισμό των παρακάτω παραδειγμάτων, δεν προσμετρήθηκε ο 

χρόνος της στρατιωτικής θητείας.       

            

1. Αρχ/κας προερχόμενος από Σ/Φ ή Ε/Φ με 16-17 έτη (από κατάταξη που έχει 

υπηρετήσει 23 μήνες στρατιωτική θητεία) έγγαμος με δύο τέκνα σήμερα 

λαμβάνει αποδοχές μηνός (μεικτές) 1.799,56 ευρώ. Με το νέο μισθολόγιο θα 

καταταγεί στην κατηγορία Γ στο Μ.Κ. 13 με Β.Μ. 1369 ευρώ. Στο ποσό αυτό 

προστίθεται η οικογενειακή παροχή 70 ευρώ και το επίδομα ιδιαίτερων 

συνθηκών (90+115=) 205 ευρώ. Σύνολο αποδοχών μηνός 1.654 ευρώ. Απώλεια 

145,56 ευρώ. 

Εάν το ποσό της απώλειας καλυφθεί με προσωπική διαφορά, αυτό σημαίνει 

ότι θα έχει προσωπική διαφορά 145,56 ευρώ η οποία θα μειώνεται κάθε φορά 

που θα αλλάζει Μ.Κ. Παρατηρούμε από τον πίνακα ότι η διαφορά αυτή θα 

αποσβεσθεί μετά από τέσσερα έτη, στα 20-21 έτη υπηρεσίας, που θα λάβει το 

Μ.Κ. 10 και Β.Μ. 1529 (1529+70+205=1804)   

 

          

2. Αρχ/κας προερχόμενος από Σ/Φ ή Ε/Φ με 16-17 έτη έγγαμος με ένα τέκνο 

σήμερα λαμβάνει αποδοχές μηνός (μεικτές) 1.695,12 ευρώ. Με το νέο 

μισθολόγιο θα καταταγεί στην κατηγορία Γ στο Μ.Κ. 13 με Β.Μ. 1369 ευρώ. 

Στο ποσό αυτό προστίθεται η οικογενειακή παροχή 50 ευρώ και το επίδομα 

ιδιαίτερων συνθηκών (90+115=) 205 ευρώ. Σύνολο αποδοχών μηνός 1.624 

ευρώ. Απώλεια 71,12 ευρώ. 

Εάν το ποσό της απώλειας καλυφθεί με προσωπική διαφορά, αυτό σημαίνει 

ότι θα έχει προσωπική διαφορά 71,12 ευρώ η οποία θα μειώνεται κάθε φορά 

που θα αλλάζει Μ.Κ. Παρατηρούμε από τον πίνακα ότι η διαφορά αυτή θα 

αποσβεσθεί μετά από ένα έτος περίπου, στα 17-18 έτη υπηρεσίας, που θα 

λάβει το  Μ.Κ. 12 και Β.Μ. 1429 (1429+50+205=1684)   

 



           

3. Υπαρχ/κας προερχόμενος από Σ/Φ ή Ε/Φ με 15-16 έτη και 23 μήνες 

στρατιωτική θητείαέγγαμος με  τρία τέκνα, σήμερα λαμβάνει αποδοχές μηνός 

(μεικτές) 1.745,32 ευρώ. Με το νέο μισθολόγιο θα καταταγεί στην κατηγορία Γ 

στο Μ.Κ. 15 με Β.Μ. 1309 ευρώ. Στο ποσό αυτό προστίθεται η οικογενειακή 

παροχή 120 ευρώ και το επίδομα ιδιαίτερων συνθηκών (80+115=) 195 ευρώ. 

Σύνολο αποδοχών μηνός 1.624 ευρώ. Απώλεια 121,32 ευρώ. Η απώλεια αυτή 

θα αποσβεσθεί, εφόσον χορηγηθεί προσωπική διαφορά, σε τρία χρόνια 

περίπου, 18-19 έτη, που θα λάβει το Μ.Κ.12 με Β.Μ. 1429 

(1429+120+205=1754) 

 

           

4. Αστ/κας προερχόμενος από Σ/φ ή Ε/φ με 8-9 έτη έγγαμος με δύο τέκνα 

σήμερα λαμβάνει αποδοχές μηνός 1480,90 ευρώ. Με το νέο μισθολόγιο θα 

καταταγεί στην κατηγορία Γ στο Μ.Κ. 18 με Β.Μ. 1159 ευρώ. Στο ποσό αυτό 

προστίθεται η οικογενειακή παροχή 70 ευρώ και το επίδομα ιδιαίτερων 

συνθηκών (55+115=) 170 ευρώ. Σύνολο 1399 ευρώ. Απώλεια 81,90 ευρώ. Η 

απώλεια αυτή θα αποσβεσθεί, εφόσον χορηγηθεί προσωπική διαφορά, μετά 

από τρία έτη περίπου που θα λάβει το Μ.Κ. 17 με Β.Μ. 1239 

(1239+70+195=1504)   

 

         

5. Αρχ/κας Α.Υ. με 18-19 έτη άγαμος λαμβάνει σήμερα αποδοχές μηνός 1620 

ευρώ. Με το νέο μισθολόγιο θα καταταγεί στην κατηγορία Β στο Μ.Κ. 18 με 

Β.Μ. 1455 ευρώ. Στο ποσό αυτό προστίθεται το επίδομα ιδιαίτερων συνθηκών 

90 ευρώ. Σύνολο αποδοχών 1545 ευρώ. Απώλεια 75 ευρώ, η οποία θα 

αποσβεσθεί με την προσωπική διαφορά μετά από  τρία χρόνια περίπου. 

   

        

6. Αρχ/κας Α.Υ. με 20-21 έτη έγγαμος με δύο τέκνα λαμβάνει σήμερα 

αποδοχές μηνός 1861,88 ευρώ. Με το νέο μισθολόγιο θα καταταγεί στην 

κατηγορία Β στο Μ.Κ. 17 με Β.Μ. 1485 ευρώ. Στο ποσό αυτό προστίθεται το 

επίδομα οιογενειακής παροχής 70 ευρώ και το επίδομα ιδιαίτερων συνθηκών 



(90+115=) 205 ευρώ. Σύνολο αποδοχών 1760 ευρώ. Απώλεια 101,88 ευρώ, η 

οποία θα αποσβεσθεί με την προσωπική διαφορά μετά από δύο χρόνια 

περίπου. 

 

         

7. Αρχ/κας Μ.Α.Υ. με 31-32 έτη έγγαμος με δύο τέκνα λαμβάνει σήμερα 

αποδοχές μηνός 2409,08 ευρώ. Με το νέο μισθολόγιο θα καταταγεί στην 

κατηγορία Β στο Μ.Κ. 10 με Β.Μ. 1925 ευρώ. Στο ποσό αυτό προστίθεται η 

οικογενειακή παροχή 70 ευρώ και το επίδομα ιδιαίτερων συνθηκών 

(90+115=)205 ευρώ. Σύνολο αποδοχών 2.200 ευρώ. Απώλεια 209,08 ευρώ, η 

οποία δεν θα αποσβεσθεί ποτέ. Αν χορηγηθεί προσωπική διαφορά θα 

συνεχίσει να λαμβάνει τις αποδοχές που ελάμβανε. 

     

      

8. Ανθ/μος με 22-23 έτη και δύο έτη στρατιωτική θητεία, έγγαμος με δύο 

τέκνα λαμβάνει σήμερα αποδοχές μηνός 1991,48 ευρώ. Με το νέο μισθολόγιο 

θα καταταγεί στην κατηγορία Β στο Μ.Κ. 14 με Β.Μ. 1665 ευρώ. Στο ποσό 

αυτό προστίθεται η οικογενειακή παροχή 70 ευρώ και το επίδομα ιδιαίτερων 

συνθηκών (100+115=)215 ευρώ. Σύνολο αποδοχών 1.950 ευρώ. Απώλεια 41,48 

ευρώ, η οποία θα αποσβεσθεί αν χορηγηθεί προσωπική διαφορά, σε ένα έτος. 

 

           

9. Υ/Α  με 31-32 έτη και δύο έτη στρατιωτική θητεία, έγγαμος με δύο τέκνα 

λαμβάνει σήμερα αποδοχές μηνός 2580,28 ευρώ. Με το νέο μισθολόγιο θα 

καταταγεί στην κατηγορία Β στο Μ.Κ. 6 με Β.Μ. 2145 ευρώ. Στο ποσό αυτό 

προστίθεται η οικογενειακή παροχή 70 ευρώ και το επίδομα ιδιαίτερων 

συνθηκών (130+115)245 ευρώ. Σύνολο αποδοχών 2.460 ευρώ. Απώλεια 120 

ευρώ, η οποία δεν θα αποσβεσθεί ποτέ. 
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