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ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ 

ΜΗΝΙΑΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΤΡΙΑΚΟΣΙΩΝ (300,00) €, ΣΤΟΥΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥΣ, 

ΣΥΝΟΡΙΑΚΟΥΣ ΦΥΛΑΚΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΦΡΟΥΡΟΥΣ ΛΟΓΩ ΜΕΤΑΤΑΞΗΣ ΣΕ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΛΟΓΩ ΑΠΟΧΗΣ ΑΠΟ ΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ 

ΤΟΥΣ, ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥΣ, ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ 

ΔΙΑΤΕΤΑΓΜΕΝΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΕΚΑ ΑΥΤΗΣ. 

   

Παρατηρούμε ότι αρκετά μεγάλος αριθμός συναδέλφων αγνοεί βασικές διατάξεις που 

έχουν για μεγάλο διάστημα τεθεί σε ισχύ, με αποτέλεσμα η άγνοια αυτή να 

δημιουργεί προσωπικό κόστος Το Σ.Ε.Φ.Ε.Α.Α παραθέτει τις διατάξεις και τον τρόπο 

αξιοποίησης τους.  

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 1 του ν. 3554/2007 «Εισοδηματική 

πολιτική έτους 2007, φορολογικές και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 80), όπως το 

δεύτερο και τρίτο εδάφιο αντικαταστάθηκαν με την παρ. 1 του άρθρου 16 του ν. 

3938/2011 (ΦΕΚ Α΄61), «Στους αστυνομικούς, συνοριακούς φύλακες και ειδικούς 

φρουρούς, στο λιμενικό και πυροσβεστικό προσωπικό που μετατάσσονται σε 

υπηρεσία γραφείου, λόγω παθήματος κατά την εκτέλεση διατεταγμένης υπηρεσίας 

και ένεκα αυτής, χορηγείται μηνιαίο επίδομα τριακοσίων (300) ευρώ. Το ίδιο 

επίδομα χορηγείται στο προαναφερόμενο προσωπικό κατά το χρόνο αποχής από τα 

καθήκοντά του, συνεπεία τραυματισμού του, κατά την εκτέλεση διατεταγμένης 

υπηρεσίας και ένεκα αυτής, από την ημέρα του παθήματος. Οι προϋποθέσεις, ο 

τρόπος, η διαδικασία καταβολής του επιδόματος στους δικαιούχους, καθώς και κάθε 

άλλη αναγκαία λεπτομέρεια, ρυθμίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών 

Οικονομίας και Οικονομικών και Δημόσιας Τάξης».  

Περαιτέρω, με την υπ’ αριθ. 6002/18/10-α’ από 21-1-2017 κ.υ.α. (ΦΕΚ Β’ 94/2018), 

καθορίζονται το ύψος, οι δικαιούχοι, καθώς και οι όροι και προϋποθέσεις χορήγησης 

του εν λόγω επιδόματος στο ένστολο προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας, από 1-

1-2018, καταργούμενης της όμοιας 6002/18/6-β’ από 4-9-2007 (ΦΕΚ Β’ 1781), που 

ρύθμιζε το ζήτημα έως την 31-12-2017.  



Ειδικότερα: 

Άρθρο 1 

Γενικά  

1. Στους Αστυνομικούς, Συνοριακούς Φύλακες και Ειδικούς Φρουρούς της 

Ελληνικής Αστυνομίας, που μετατάσσονται στην κατάσταση της Υπηρεσίας 

Γραφείου, λόγω παθήματος που αποδεδειγμένα επήλθε κατά την εκτέλεση 

διατεταγμένης υπηρεσίας και ένεκα αυτής, χορηγείται μηνιαίο επίδομα, τριακοσίων 

(300) ευρώ.  

2. Το ίδιο ως άνω επίδομα χορηγείται στο προαναφερόμενο προσωπικό για όλο το 

χρόνο αποχής από τα καθήκοντα του, συνεπεία τραυματισμού, που επήλθε κατά την 

εκτέλεση διατεταγμένης υπηρεσίας και ένεκα αυτής, από την ημέρα του παθήματος 

μέχρι την ημέρα αποκατάστασης της υγείας του, που θα προκύπτει από γνωμάτευση 

υπηρεσιακού γιατρού ή Υπηρεσιακής Υγειονομικής Επιτροπής. 

  

Άρθρο 2 

Δικαιούχοι - Προϋποθέσεις χορήγησης 

Το ως άνω επίδομα χορηγείται σύμφωνα με όσα ορίζονται στο επόμενο άρθρο στο 

ένστολο προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας το οποίο:  

α. Έχει τεθεί, με απόφαση του αρμοδίου προς τούτο οργάνου, στην κατάσταση 

Υπηρεσίας Γραφείου, λόγω παθήματος που έλαβε χώρα κατά την εκτέλεση 

διατεταγμένης υπηρεσίας και ένεκα αυτής, γεγονός που διαπιστώνεται με διοικητική 

εξέταση ή 

β. Απέχει από τα καθήκοντα του συνεπεία τραυματισμού του, που επήλθε κατά την 

εκτέλεση διατεταγμένης υπηρεσίας και ένεκα αυτής, γεγονός που διαπιστώνεται με 

διοικητική εξέταση. 

  

 

 

 



Άρθρο 3 

Διαδικασία - Τρόπος χορήγησης 

1. Μετά τον τραυματισμό Αστυνομικού, Ειδικού Φρουρού και Συνοριακού Φύλακα, 

που έλαβε χώρα κατά την εκτέλεση διατεταγμένης υπηρεσίας και ένεκα αυτής, 

διενεργείται, είτε αυτεπαγγέλτως από την υπηρεσία, είτε μετά από αναφορά του 

παθόντος, Διοικητική Εξέταση προς διαπίστωση των συνθηκών τραυματισμού και 

της σχέσης αυτού με την υπηρεσία.  

2. Μετά την ολοκλήρωση της διοικητικής εξέτασης, το αρμόδιο να αποφανθεί επ' 

αυτής όργανο, διαβιβάζει τη σχετική αλληλογραφία στη Διεύθυνση Αστυνομικού 

Προσωπικού του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας. Η Διεύθυνση Αστυνομικού 

Προσωπικού, εφόσον συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις, διαβιβάζει την πρόταση 

της στη Διεύθυνση Οικονομικών, η οποία μεριμνά για την έκδοση σχετικής 

απόφασης, για τη χορήγηση του ανωτέρω επιδόματος. 

3. Η σχετική απόφαση διαβιβάζεται στη Διεύθυνση Διαχείρισης Χρηματικού/Α.Ε.Α., 

η οποία χορηγεί αναδρομικά στους δικαιούχους το εν λόγω επίδομα, ως ακολούθως: 

α. στους μετατασσόμενους στην κατάσταση Υπηρεσίας Γραφείου, από την 

ημερομηνία έκδοσης της σχετικής απόφασης μετάταξης τους. 

β. στους απέχοντες από τα καθήκοντα τους, συμπεριλαμβανομένων και των 

μετατασσόμενων στην κατάσταση υπηρεσίας γραφείου, για το προ της μετάταξης 

τους στη συγκεκριμένη κατάσταση χρονικό διάστημα, αναλογικά και για το σύνολο 

του χρόνου της αποχής, από την ημέρα του παθήματος. 

4. Το επίδομα χορηγείται επίσης και σε όποιον μετά την αποκατάσταση της υγείας 

και την επάνοδο του στην Υπηρεσία, απέχει εκ νέου από τα καθήκοντα του, λόγω του 

αρχικού τραυματισμού ή παθήματος, που έλαβε χώρα κατά την εκτέλεση 

διατεταγμένης υπηρεσίας και ένεκα αυτής, γεγονός που βεβαιώνεται από τις αρμόδιες 

υγειονομικές επιτροπές του Σώματος. Στην περίπτωση αυτή η αλληλογραφία 

διαβιβάζεται στη Διεύθυνση Αστυνομικού Προσωπικού και ακολουθείται η 

διαδικασία των παρ. 2 και 3. 

5. Εάν πρόκειται για χρόνο αποχής μικρότερο του μηνός, το επίδομα υπολογίζεται σε 

τόσα τριακοστά όσα οι ημέρες αποχής από την υπηρεσία, μηνιαίως. 

6. Το επίδομα χορηγείται μέχρι την απόλυση ή αποστρατεία του δικαιούχου από το 

Σώμα της Ελληνικής Αστυνομίας ή τη μετάταξη του στην κατάσταση της μονίμου 

διαθεσιμότητας. Σε περίπτωση που ο δικαιούχος λάβει κανονική άδεια με μειωμένες 



αποδοχές ή άδεια άνευ αποδοχών, το επίδομα περικόπτεται για το αντίστοιχο χρονικό 

διάστημα.  

7. Το ως άνω επίδομα καταβάλλεται μέσω της τακτικής μισθοδοσίας του δικαιούχου.  

  

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

-O-                                             -O-    

ΠΡΟΕΔΡΟΣ                            ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

ΝΤΟΥΜΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ              ΜΑΥΡΟΕΙΔΑΚΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ 

 


