
Θέμα: Προσωπική Διαφορά: Μεγαλύτερη στα στελέχη που 

υπηρετούν στον Έβρο και στα Νησιά του Αιγαίου; 

Θα έχουν μεγαλύτερη προσωπική διαφορά τα στελέχη που υπηρετούν 

στην παραμεθόριο; Θα αργήσουν περισσότερο να την εξαλείψουν σε 

σχέση με ομοιόβαθμο συνάδελφο, με ίδια χρόνια υπηρεσίας και με ίδια 

οικογενειακή κατάσταση που υπηρετεί στην υπόλοιπη χώρα; 

Με πάσα επιφύλαξη, μέχρι να διαβάσουμε την ερμηνευτική εγκύκλιο, 

προβληματισμός υπάρχει για το άρθρο 155 του Ν.4472/2017. Στο άρθρο 

αυτό που αφορά στη διασφάλιση αποδοχών μέσω καθιέρωσης της 

προσωπικής διαφοράς ορίζεται ότι αν από τις ρυθμίσεις των διατάξεων 

του νόμου αυτού προκύπτουν τακτικές μηνιαίες αποδοχές χαμηλότερες 

από αυτές που δικαιούνταν ο λειτουργός ή υπάλληλος στις 

31.12.2016, η διαφορά διατηρείται ως προσωπική. Για τον υπολογισμό 

της προσωπικής διαφοράς δεν λαμβάνεται υπόψη η οικογενειακή 

παροχή. Επίσης, δεν λαμβάνονται υπόψη για τα στελέχη των Ενόπλων 

Δυνάμεων, του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής, της 

Ελληνικής Αστυνομίας και του Πυροσβεστικού Σώματος το επίδομα της 

παραγράφου Ε΄ του άρθρου 127 (Είναι το μηνιαίο επίδομα 100,00€ ή 

ως παραμεθορίου που λέγεται). 

Αν ισχύει το παραπάνω και είναι ορθή η ερμηνεία, την οποία τονίζω 

αναφέρω με πάσα επιφύλαξη και σχολιασμό, καθώς είναι περίεργο να 

διέφυγε τόσων ανθρώπων και συμβούλων, αναφέρω ενδεικτικά ένα 

παράδειγμα: 

ΕΠΟΠ ΛΧΙΑΣ άγαμος με 13 έτη υπηρεσίας που υπηρετεί στην 

παραμεθόριο έχει μεικτές αποδοχές με 31-12-2016 ποσού 1.482,00 ευρώ. 

Αν υπηρετεί στην υπόλοιπη χώρα, πλην παραμεθορίου θα έχει μεικτές 

αποδοχές με 31-12-2016 ποσού 1.436,00€. Η διαφορά των 46,00 ευρώ 

οφείλεται στο επίδομα επιχειρησιακής ετοιμότητας που λαμβάνουν 

επιπλέον, όσοι υπηρετούν σε παραμεθόριες περιοχές. 

Αν ισχύει το παραπάνω και το επίδομα των 100,00 δεν 

συμπεριλαμβάνεται στον υπολογισμό της προσωπικής διαφοράς τότε από 

1-1-2017 οι νέες αποδοχές θα διαμορφωθούν σε 1354,00 και στις δύο 

περιπτώσεις, τόσο δηλαδή στην παραμεθόριο όσο και στην υπόλοιπη 

χώρα. 

Από τα παραπάνω προκύπτει δηλαδή προσωπική διαφορά 128,00 ευρώ 

για ΕΠΟΠ Λχία στην παραμεθόριο περιοχή και 82,00 ευρώ για 

ομοιόβαθμο και με ίδια χρόνια υπηρεσίας στην υπόλοιπη χώρα. 
Δηλαδή ο ΕΠΟΠ εκτός παραμεθορίου περιοχής θα έχει μικρότερη 



προσωπική διαφορά κατά 46,00 ευρώ την οποία και θα εξαλείψει πιο 

γρήγορα από τις μελλοντικές αυξήσεις σε σχέση με έναν ομοιόβαθμο του 

που τυγχάνει την χρονική περίοδο 31-12-2016 να υπηρετεί στην 

υπόλοιπη χώρα. (Άρθρο 155 του Νόμου: Η εν λόγω προσωπική διαφορά 

μειώνεται από οποιαδήποτε μελλοντική αύξηση των αποδοχών του 

υπαλλήλου, πλην της χορήγησης παροχών και επιδομάτων που 

εξαιρούνται της ανωτέρω σύγκρισης.) 

Κατά την άποψη μου στη σύγκριση των αποδοχών με την 31 Δεκ 2016 

θα έπρεπε να εξαιρεθεί από τον υπολογισμό/σύγκριση αποδοχών και 

το επίδομα επιχειρησιακής ετοιμότητας ύψος 46,00 ευρώ περίπου 
ώστε να μην υπάρχουν αυτές οι διαστρεβλώσεις.  

Με πάσα επιφύλαξη του σχολιασμού του παραπάνω θα ενημερώσω 

για οποιαδήποτε εξέλιξη υπάρξει ή διαφεύγει από μέρους μου κάτι 

στην ερμηνεία του Νόμου. 

Υ.Γ Ευτυχώς στο νέο ειδικό μισθολόγιο εισακουστήκαμε με την ανάλυση 

για το επίδομα εξομάλυνσης μισθολογικών διαφορών και υπήρξε 

κλιμάκωση του στο επίδομα ιδιαιτέρων συνθηκών εργασίας το οποίο θα 

δίνεται και αυτό με βάση την οικογενειακή κατάσταση, Απορροφήθηκαν 

δηλαδή οι μειώσεις και η τιμωρία των εγγάμων με τέκνα στελεχών με την 

εξ ολοκλήρου κατάργηση τους που εισηγούνταν κάποιοι στο παρελθόν, 

χωρίς να λάβουν υπόψη την ιδιαιτερότητα του επιδόματος εξομάλυνσης 

μισθολογικών διαφορών!!! 

 


