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ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Καθορισμός αποδοχών δικηγόρων που παρέχουν
υπηρεσίες με σχέση πάγιας και περιοδικής έμμι−
σθης εντολής στους φορείς της παρ. 1 του άρ−
θρου 4 του ν. 4024/2011 (Α΄ 226)........................................
1
Καθορισμός αποδοχών του ειδικού επιστημονικού
προσωπικού και των δικηγόρων με σχέση έμμι−
σθης εντολής των Ανεξάρτητων Διοικητικών ή
Ρυθμιστικών Αρχών, της Επιτροπής Κεφαλαιαγο−
ράς και της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης
και Ελέγχων........................................................................................ 2

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. οικ 2/17132/0022
(1)
Καθορισμός αποδοχών δικηγόρων που παρέχουν υπη−
ρεσίες με σχέση πάγιας και περιοδικής έμμισθης
εντολής στους φορείς της παρ. 1 του άρθρου 4 του
ν. 4024/2011 (Α΄ 226).
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙ−
ΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ − ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ −
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 22 παρ. 1 του ν. 4024/2011
«Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο − βαθμο−
λόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρ−
μογής του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής
Στρατηγικής 2012−2015» (Α΄ 226).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).
3. Την με αριθμ. Υ25/6−12−2011 απόφαση του Πρωθυ−
πουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Αναπληρωτών
Υπουργών Οικονομικών Φίλιππου Σαχινίδη και Παντελή
Οικονόμου» (Β΄ 2792).
4. Την με αριθμ. 23564/2011 κοινή απόφαση του Πρωθυ−
πουργού και του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης
και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Ανάθεση αρμοδιοτή−
των στους Υφυπουργούς Διοικητικής Μεταρρύθμισης
και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Κωνσταντίνο Ρόβλια
και Παντελή Τζωρτζάκη» (Β΄ 2741).

5. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις αυτής της απόφα−
σης προκαλείται δαπάνη, το ύψος της οποίας δεν είναι
δυνατόν να προσδιοριστεί, αποφασίζουμε:
1. Στους δικηγόρους, που παρέχουν υπηρεσίες με
σχέση πάγιας και περιοδικής έμμισθης εντολής, στους
φορείς της παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 4024/2011, κατα−
βάλλεται βασικός μισθός ως εξής:
α) Στους δικηγόρους στο Πρωτοδικείο, ο μισθός του
2ου μισθολογικού κλιμακίου του Ε΄ βαθμού
β) Στους δικηγόρους στο Εφετείο, ο μισθός του 2ου
μισθολογικού κλιμακίου του Γ΄ βαθμού και
γ) Στους δικηγόρους στον Άρειο Πάγο, ο μισθός του
Β΄ βαθμού.
Επιπλέον, καταβάλλεται χρονοεπίδομα 2% επί του
βασικού μισθού για κάθε δύο έτη δικηγορίας από την
ημερομηνία εγγραφής τους στα Μητρώα του οικείου
Δικηγορικού Συλλόγου.
2. Στους ανωτέρω δικηγόρους χορηγούνται επιδόμα−
τα εορτών και αδείας καθώς και οικογενειακή παροχή,
εφαρμοζομένων αναλογικά των διατάξεων των άρθρων
16 και 17 του ν. 4024/2011.
3. Δικηγόροι οι οποίοι ασκούν καθήκοντα προϊσταμέ−
νου νομικής υπηρεσίας, σύμφωνα με τις διατάξεις των
καταστατικών εσωτερικών κανονισμών ή τις αποφάσεις
των αρμοδίων οργάνων λαμβάνουν επίδομα θέσης ευ−
θύνης σύμφωνα με το άρθρο 18 του ν. 4024/2011.
4. Για τους δικηγόρους οι οποίοι συνδέονται με σχέση
έμμισθης εντολής με τους φορείς της παρ. 1 του άρθρου
4 του ν. 4024/2011 προ της 1.11.2011, εφόσον από την
εφαρμογή της παρούσας προκύπτει διαφορά σε σχέση
με τις μηνιαίες συνολικές αποδοχές που λάμβαναν κατά
τον τελευταίο μήνα προ της έναρξης ισχύος της, εφαρ−
μόζεται η παρ. 2 του άρθρου 29 του ν 4024/2011.
5. Η παρούσα απόφαση ισχύει από 1−11−2011 και από την
ημερομηνία αυτή παύει να ισχύει η αριθμ. 2/8250/0022/
10−2−2004 (Β΄ 355) κοινή υπουργική απόφαση.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 28 Φεβρουαρίου 2012
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΥΦΥΠ. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΡΟΒΛΙΑΣ

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

Αριθμ. οικ. 2/17127/0022
(2)
Καθορισμός αποδοχών του ειδικού επιστημονικού προ−
σωπικού και των δικηγόρων με σχέση έμμισθης εντο−
λής των Ανεξάρτητων Διοικητικών ή Ρυθμιστικών
Αρχών, της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και της Επι−
τροπής Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ − ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 22 παρ. 3 του ν. 4024/2011
«Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο − βαθμο−
λόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρ−
μογής του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής
Στρατηγικής 2012−2015» (Α΄ 226).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 (Α΄
98).
3. Την με αριθμ. Υ25/6−12−2011 απόφαση του Πρωθυ−
πουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Αναπληρωτών
Υπουργών Οικονομικών Φίλιππου Σαχινίδη και Παντελή
Οικονόμου» (Β΄ 2792).
4. Την με αριθμ. 23564/2011 κοινή απόφαση του Πρωθυ−
πουργού και του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης
και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Ανάθεση αρμοδιοτή−
των στους Υφυπουργούς Διοικητικής Μεταρρύθμισης
και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Κωνσταντίνο Ρόβλια
και Παντελή Τζωρτζάκη» (Β΄ 2741).
5. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις αυτής της απόφα−
σης προκαλείται δαπάνη, το ύψος της οποίας δεν είναι
δυνατόν να προσδιοριστεί, αποφασίζουμε:
1. Με την παρούσα απόφαση καθορίζονται οι αποδο−
χές του ειδικού επιστημονικού προσωπικού και των δι−
κηγόρων με σχέση έμμισθης εντολής των Ανεξάρτητων
Διοικητικών ή Ρυθμιστικών Αρχών, της Επιτροπής Κεφα−
λαιαγοράς και της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης
και Ελέγχων. Οι ρυθμίσεις της παρούσας απόφασης
καταλαμβάνουν όλους, όσοι, μετά από πρόσληψη, από−
σπαση ή μετάταξη, κατέχουν, με δημοσίου ή ιδιωτικού
δικαίου σχέση, οργανική θέση ειδικού επιστημονικού
προσωπικού καθώς και όσους απασχολούνται ως δι−
κηγόροι με σχέση έμμισθης εποχής, στους φορείς του
πρώτου εδαφίου.
2. Στο προσωπικό της παραγράφου 1 καταβάλλεται
ως βασικός μισθός, ο μισθός του Α΄ βαθμού.
3. Το προσωπικό της παραγράφου 1, πλην των δι−
κηγόρων με σχέση έμμισθης εντολής, εξελίσσεται σε

δεκαοκτώ (18) μισθολογικά κλιμάκια, με εισαγωγικό το
δέκατο όγδοο (18ο) Μ.Κ. και καταληκτικό το πρώτο
(1ο) Μ.Κ. Τα Μ.Κ. χορηγούνται ανά διετία. Η εξέλιξη σε
αυτά γίνεται αυτοδίκαια με την παρέλευση του ανω−
τέρω οριζόμενου χρόνου. Κάθε αλλαγή Μ.Κ. επιφέρει
προσαύξηση του βασικού μισθού της παραγράφου 2 σε
ποσοστό 2%. Για τον καθορισμό του μισθολογικού κλι−
μακίου του νεοδιοριζόμενου υπαλλήλου προσμετράται
ο χρόνος κάθε προηγούμενης σχετικής απασχόλησης,
σύμφωνα με βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα.
Ο χρόνος προϋπηρεσίας στο δημόσιο ή τον ιδιωτικό
τομέα που έχει αναγνωριστεί για τη βαθμολογική ή
μισθολογική εξέλιξη του προσωπικού της παραγράφου
1, πλην των δικηγόρων με σχέση έμμισθης εντολής,
λαμβάνεται υπόψη για την κατάταξη στα Μ.Κ. του πρώ−
του εδαφίου.
4. Στους δικηγόρους των ΑΔΑ με έμμισθη εντολή κα−
ταβάλλεται χρονοεπίδομα 2% επί του β. μισθού της
παραγράφου 2, το οποίο χορηγείται αυτοδικαίως ανά
διετία από την ημερομηνία εγγραφής τους στα μητρώα
του οικείου Δικηγ. Συλλόγου.
5. Οι διατάξεις των άρθρων 16, 17, 18 και 20 του
ν. 4024/2011, εφαρμόζονται και σε ό,τι αφορά τις απο−
δοχές του προσωπικού της παραγράφου 1.
6. Για το προσωπικό που απασχολείται στις θέσεις της
παραγράφου 1 πριν από την 1.11.2011, εφόσον από την
εφαρμογή της παρούσας απόφασης προκύπτει διαφο−
ρά σε σχέση με τις μηνιαίες συνολικές αποδοχές που
λάμβαναν κατά τον τελευταίο μήνα προ της έναρξης
ισχύος της, εφαρμόζεται η παρ. 2 του άρθρου 29 του
ν. 4024/2011.
7. Όλες οι διατάξεις που διέπουν την υπαγωγή σε
φορείς κοινωνικής ασφάλισης, το ύψος των καταβαλ−
λομένων εισφορών και γενικότερα το καθεστώς κοινω−
νικής ασφάλισης του προσωπικού της παραγράφου 1
διατηρούνται σε ισχύ.
8. Η παρούσα απόφαση ισχύει από την 1.11.2011 και
από την ημερομηνία αυτή καταργείται κάθε υπουργική
απόφαση αντίθετη στις διατάξεις της παρούσας.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 28 Φεβρουαρίου 2012
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΥΦΥΠ. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΡΟΒΛΙΑΣ

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ
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