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ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Φ.843/20737 Σ. 3414
Καθορισμός επιδόματος υπηρεσίας αλλοδαπής
στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Της περ. β’ της παρ. 2 και της παρ. 3 του άρθρου 16
της υποπαρ. Δ.9 της παρ. Δ του άρθρου 2 του ν. 4336/
2015 «Συνταξιοδοτικές Διατάξεις - Κύρωση του Σχεδίου
Σύμβασης Οικονομικής Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό
Μηχανισμό Σταθερότητας και ρυθμίσεις για την υλοποίηση της Συμφωνίας Χρηματοδότησης» (Α’ 94).
β. Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που κωδικοποιήθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α’ 98) και
διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του
ν. 4622/2019 (Α’ 133).
γ. Του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/
ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α’ 143).
2. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α’ 121).
3. Το π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 155).
4. Το π.δ. 68/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρώτριας Υπουργού και Υφυπουργών» (Α’ 155).
5. Το π.δ. 71/2021 «Διορισμός Υπουργού και Υφυπουργού» (Α’ 162).
6. Την υπό στοιχεία Υ70/30-10-2020 απόφαση του
Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη»
(Β’ 4805).
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7. Την υπό στοιχεία 1/13-9-2021 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Κλιματικής Κρίσης και
Πολιτικής Προστασίας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον
Υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελο Τουρνά» (Β’ 4215).
8. Το γεγονός ότι, όπως προκύπτει από την υπ’ αρ.
29/2022 εισηγητική έκθεση του προϊσταμένου οικονομικών υπηρεσιών του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, προκαλείται επιβάρυνση του κρατικού προϋπολογισμού για
το έτος 2022, καθώς και για τα επόμενα έτη του ΜΠΔΣ
ως εξής:
α. Για το ΥΠΕΘΑ: συνολική ετήσια επιβάρυνση για το τρέχον έτος, ύψους 34.681.115 € περίπου (ΓΕΣ 14.777.865 €,
ΓΕΝ 8.648.000 €, ΓΕΑ 11.255.250 €), σε βάρος των ΑΛΕ
2120209010, 2120220010, των ΕΦ 1011 202 0000000,
ΕΦ 1011 203 0000000, ΕΦ 1011 204 0000000 αντίστοιχα,
η οποία θα καλυφθεί από τις εγγεγραμμένες στον Π/Υ
ΥΠΕΘΑ πιστώσεις.
Για τα υπόλοιπα έτη του ισχύοντος Μ.Π.Δ.Σ.(2023-2025),
η συνολική ετήσια δαπάνη εκτιμάται κατ’ έτος στις
34.656.210 € περίπου (ΓΕΣ: 14.755.210 €, ΓΕΝ: 8.651.000 €,
ΓΕΑ: 11.250.000 €) χωρίς να επηρεάζονται τα ανώτατα
δεσμευτικά όρια αυτού.
β. Για την ΕΛΑΣ: συνολική ετήσια επιβάρυνση για το
τρέχον έτος, ύψους 1.015.950 € περίπου, σε βάρος του
ΑΛΕ 2120209010, του ΕΦ 1047 201 0000000, χωρίς να
επηρεάζονται τα ανώτατα δεσμευτικά όρια αυτού. Για τα
υπόλοιπα έτη του ισχύοντος Μ.Π.Δ.Σ.(2023-2025), η συνολική ετήσια δαπάνη, εκτιμάται κατ’ έτος, στις 975.000€,
η οποία δύναται να καλυφθεί από τις εγγεγραμμένες
στον Π/Υ του πιστώσεις.
γ. Για το Π.Σ.: συνολική ετήσια επιβάρυνση για το τρέχον έτος ύψους 66.501 € περίπου, σε βάρος του ΑΛΕ
2120209010, του ΕΦ 1047 202 0000000, χωρίς να επηρεάζονται τα ανώτατα δεσμευτικά όρια αυτού. Για τα
υπόλοιπα έτη του ισχύοντος Μ.Π.Δ.Σ.(2023-2025), η συνολική ετήσια δαπάνη, εκτιμάται κατ’ έτος στις 64.704 €,
η οποία δύναται να καλυφθεί από τις εγγεγραμμένες
στον Π/Υ του πιστώσεις.
δ. Για το Λ.Σ.-ΕΛ-ΑΚΤ.: συνολική ετήσια επιβάρυνση
για το τρέχον έτος ύψους 2.104.460€ περίπου, σε βάρος
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του ΑΛΕ 2120209010, του ΕΦ 1041 502 0000000, χωρίς
να επηρεάζονται τα ανώτατα δεσμευτικά όρια αυτού.
Για τα υπόλοιπα έτη του ισχύοντος Μ.Π.Δ.Σ.(2023-2025),
η συνολική ετήσια δαπάνη εκτιμάται κατ’ έτος στα
2.449.305 €, η οποία δύναται να καλυφθεί από τις εγγεγραμμένες στον Π/Υ του πιστώσεις.
ε. Για το ΥΠ.ΕΞ.: συνολική ετήσια επιβάρυνση για το
τρέχον έτος ύψους 1.655.987 € περίπου, σε βάρος του
ΑΛΕ 2120209006, του ΕΦ 1009 - 401, χωρίς να επηρεάζονται τα ανώτατα δεσμευτικά όρια αυτού. Για τα υπόλοιπα έτη του ισχύοντος Μ.Π.Δ.Σ.(2023-2024), η συνολική
ετήσια δαπάνη για κάθε έτος παραμένει στο 1.455.385 €
περίπου, η οποία δύναται να καλυφθεί από τις εγγεγραμμένες στον Π/Υ του πιστώσεις, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Καθορισμός επιδόματος υπηρεσίας αλλοδαπής
1. Το επίδομα υπηρεσίας αλλοδαπής των στελεχών
των Ενόπλων Δυνάμεων (ΕΔ), πλην των τοποθετούμενων
στην Κύπρο, και των Σωμάτων Ασφαλείας (ΣΑ), που τοποθετούνται, μετατίθενται ή αποσπώνται στο εξωτερικό,
ή μεταβαίνουν εκεί, με εντολή του αρμόδιου οργάνου,
για εκτέλεση υπηρεσίας ή με ειδική αποστολή ή για εκπαίδευση για χρονικό διάστημα άνω των τριάντα (30)
ημερών, καθορίζεται σε ποσοστό επί του επιδόματος/
αποζημίωσης υπηρεσίας αλλοδαπής του προϊσταμένου
της Πρεσβείας της χώρας όπου υπηρετούν ως εξής:
α) Αντιστράτηγος και αντίστοιχοι 95%
β) Υποστράτηγος και αντίστοιχοι 90%
γ) Ταξίαρχος και αντίστοιχοι και Ακόλουθοι 85%
δ) Συνταγματάρχης και αντίστοιχοι 80%
ε) Αντισυνταγματάρχης και αντίστοιχοι 75%
στ) Ταγματάρχης - Λοχαγός και αντίστοιχοι 65%
ζ) Υπολοχαγός - Ανθυπολοχαγός και αντίστοιχοι 60%
η) Προσωπικό ασφάλειας των Ελληνικών Υπηρεσιών
στο εξωτερικό, λοιπά στελέχη 50%
θ) Οπλίτες 30%
2. Το ποσοστό του επιδόματος υπηρεσίας αλλοδαπής του προσωπικού της παρ. 1, εφόσον δεν παρέχεται
δωρεάν κατοικία από το Δημόσιο, προσαυξάνεται σε
ποσοστό ίσο με το εκάστοτε προβλεπόμενο, για τους
μόνιμους υπαλλήλους του Υπουργείου Εξωτερικών και
με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις, ως εξής:
α) Το ποσοστό προσαύξησης για τον Αντιστράτηγο και
αντίστοιχους είναι ίσο με το ποσοστό που προβλέπεται
κάθε φορά για τον αρχαιότερο ή μοναδικό Σύμβουλο
Πρεσβείας ή Μόνιμης Αντιπροσωπείας.
β) Το ποσοστό προσαύξησης για τον Υποστράτηγο και
αντίστοιχους, τον Ταξίαρχο και αντίστοιχους και τους Ακόλουθους, είναι ίσο με το ποσοστό που προβλέπεται κάθε
φορά για τους υπάλληλους του Διπλωματικού Κλάδου.
γ) Για τα λοιπά στελέχη των ΕΔ και των ΣΑ, συμπεριλαμβανομένων των στελεχών του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής που τοποθετούνται σε θέσεις Βοηθών Ναυτιλιακών Ακολούθων, το ποσοστό προσαύξησης
είναι ίσο με το ποσοστό που προβλέπεται κάθε φορά
για τους υπαλλήλους του Υπουργείου Εξωτερικών, που
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υπάγονται στο ενιαίο μισθολόγιο (πλην των υπαλλήλων
του Κλάδου Γραμματέων και Συμβούλων Επικοινωνίας).
3. Το ποσοστό του επιδόματος υπηρεσίας αλλοδαπής
του προσωπικού της παρ. 1 προσαυξάνεται και λόγω
τέκνων. Η προσαύξηση του προηγούμενου εδαφίου
καταβάλλεται με τις ίδιες προϋποθέσεις που χορηγείται
στους υπαλλήλους του Υπουργείου Εξωτερικών.
4. Στο επίδομα υπηρεσίας αλλοδαπής, συμπεριλαμβανομένων των δικαιούμενων προσαυξήσεων, επιβάλλονται οι κρατήσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις
της παρ. 4 του άρθρου 32 του ν. 2685/1999 (Α’ 35) και της
παρ. 1 του άρθρου 11 του ν. 3103/2003 (Α’ 23).
5. Το επίδομα υπηρεσία αλλοδαπής απαλλάσσεται από
κάθε φόρο, τέλος, εισφορά ή δικαίωμα υπέρ του Δημοσίου, ασφαλιστικών ταμείων ή τρίτων, με την επιφύλαξη
της προηγούμενης παραγράφου.
Άρθρο 2
Καταργούμενες διατάξεις
Από την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης καταργούνται:
1. Το άρθρο 4 της υπ’αρ. 4804/2/1-14046/90/21.09.1990
κοινής υπουργικής απόφασης «Απόσπαση ή συμμετοχή
σε ειδικές αποστολές στο εξωτερικό προσωπικού του
Υπουργείου Δημόσιας Τάξης» (Β’ 629).
2. Η υπ’ αρ. 8002/35/16-ιδ/11.11.1996 κοινή υπουργική απόφαση «Καθορισμός ποσοστού επιδόματος υπηρεσίας αλλοδαπής του αστυνομικού προσωπικού του
Υπουργείου δημόσιας Τάξης» (Β’ 1058).
3. Η υπ’ αρ. 2/22133/0022/13.07.2007 κοινή υπουργική απόφαση «Κωδικοποίηση Διατάξεων Επιδόματος
Υπηρεσίας Αλλοδαπής Στρατιωτικού Προσωπικού Ε.Δ.Καθορισμός Επιδόματος σε Νεοσύστατη θέση» (Β’ 1371).
Άρθρο 3
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 1 Μαρτίου 2022
Οι Υπουργοί
Αναπληρωτής Υπουργός
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