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Άρθρο 146 

Μισθολογική κατάταξη 

Για τη µισθολογική κατάταξη των µουσικών του παρόντος Κεφαλαίου ορίζονται δεκαέξι 
(16) µισθολογικά κλιµάκια (Μ.Κ.) για κάθε βαθµίδα µε εισαγωγικό το Μ.Κ. 1 και 
καταληκτικό το Μ.Κ. 16. 

 

Άρθρο 147 

Χρόνος και τρόπος µισθολογικής εξέλιξης 

1. Για τη µισθολογική εξέλιξη απαιτείται υπηρεσία ενός (1) έτους στο πρώτο µισθολογικό 
κλιµάκιο (Μ.Κ.1) και δύο (2) έτη για κάθε επόµενο. 

2. Για τη µισθολογική εξέλιξη των υπαλλήλων από το κατώτερο µισθολογικό κλιµάκιο στο 
αµέσως ανώτερο, απαιτείται να έχει συµπληρωθεί ο καθορισµένος χρόνος υπηρεσίας στο 
κατώτερο µισθολογικό κλιµάκιο. 

3. Η κατά την προηγούµενη παράγραφο εξέλιξη του υπαλλήλου γίνεται µε πράξη του 
αρµόδιου για το διορισµό οργάνου, που δεν δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

4. Ως υπηρεσία για τη µισθολογική κατάταξη και εξέλιξη αναγνωρίζεται η αναφερόµενη 
στις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 11 του ν. 4354/2015 (Α΄ 176), καθώς και αυτή που 
έχει προσφερθεί στην Ορχήστρα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας Τηλεόρασης (Ε.Ρ.Τ.). 

Η αναγνώριση των ανωτέρω υπηρεσιών πραγµατοποιείται µε απόφαση του υπηρεσιακού 
συµβουλίου ή άλλου αρµόδιου οργάνου και τα οικονοµικά αποτελέσµατα ισχύουν από την 
ηµεροµηνία υποβολής της σχετικής αίτησης και όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών. 

 

Άρθρο 148 

Βασικός µισθός 

1. Ο µηνιαίος βασικός µισθός του Μ.Κ. 1. της κατηγορίας του Αρχιµουσικού - Εξάρχοντα 
ορίζεται στο ποσό των χιλίων εξακοσίων ενενήντα οκτώ (1.698) ευρώ. Ο βασικός µισθός 



των λοιπών µισθολογικών κλιµακίων µέχρι και το Μ.Κ. 16 διαµορφώνεται µε πρόσθεση 
στο αµέσως προηγούµενο Μ.Κ. του ποσού των πενήντα δύο ευρώ (52 €). 

2.Ο µηνιαίος βασικός µισθός των λοιπών κατηγοριών διαµορφώνεται σε ποσοστό επί του 
αντίστοιχου Μ.Κ. του Αρχιµουσικού - Εξάρχοντα, ως εξής: 

α. Κορυφαίος Α΄ 98 % 

β. Κορυφαίος Β΄ 95 % 

γ. Μουσικός 85 %. 

Όλοι οι ως άνω βασικοί µισθοί στρογγυλοποιούνται στην πλησιέστερη µονάδα ευρώ. 

 

Άρθρο 149 

Επιδόµατα 

1. Πέρα από το βασικό µισθό του προηγούµενου άρθρου στους ανωτέρω παρέχονται και 
τα εξής επιδόµατα και παροχές κατά µήνα: 

Α. Οικογενειακή παροχή, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 15 του ν. 4354/2015 όπως 
κάθε φορά ισχύει. 

Β. Επίδοµα µεταπτυχιακών σπουδών, οριζόµενο ως εξής: 

α. Για κατόχους διδακτορικού διπλώµατος σε εβδοµήντα πέντε ευρώ (75 €). 

β. Για κατόχους µεταπτυχιακού διπλώµατος ετήσιας, τουλάχιστον, φοίτησης σε σαράντα 
πέντε ευρώ (45 €). 

Το επίδοµα αυτό παρέχεται για τίτλους που έχουν χορηγηθεί µε ξεχωριστές σπουδές, µετά 
τη λήψη του πτυxίου ανώτατης εκπαίδευσης. 

Προκειµένου για κατόχους τίτλων αλλοδαπών ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυµάτων, το 
επίδοµα παρέχεται µετά την αναγνώριση της ισοτιµίας τους προς τους µεταπτυχιακούς 
τίτλους που απονέµονται από τα Πανεπιστήµια και τα Ανώτατα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά 
Ιδρύµατα της ηµεδαπής, σύµφωνα µε την εκάστοτε ισχύουσα νοµοθεσία. 

Το επίδοµα µεταπτυχιακών σπουδών χορηγείται µόνο στην περίπτωση που το 
περιεχόµενο των µεταπτυχιακών σπουδών είναι συναφές µε το αντικείµενο απασχόλησης 
του υπαλλήλου, όπως προκύπτει από την προκήρυξη της θέσεως κατά την πλήρωση και 
την περιγραφή της εργασίας, από τον οργανισµό της Υπηρεσίας. Για τη συνδροµή ή όχι 
της προϋπόθεσης αυτής αποφαίνεται το οικείο Υπηρεσιακό Συµβούλιο. 

Η καταβολή του επιδόµατος ανατρέχει στο χρόνο κατάθεσης των σχετικών τίτλων στο 
αρµόδιο όργανο για τη συνάφειά τους. 

Σε περίπτωση κατοχής πλέον του ενός των ανωτέρω τίτλων, καταβάλλεται το επίδοµα που 
προβλέπεται για τον ανώτερο τίτλο σπουδών. 



[Αρχή Τροποποίησης]«Γ. Επίδοµα οργάνου, οριζόµενο ως εξής: 

α. Αρχιµουσικός - Εξάρχων τετρακόσια ογδόντα (480) ευρώ. 

β. Κορυφαίος Α΄ τετρακόσια εξήντα (460) ευρώ. 

γ. Κορυφαίος Β΄ τετρακόσια σαράντα (440) ευρώ. 

δ. Μουσικός τριακόσια ενενήντα (390) ευρώ.» - ΑΝΤΙΚ. ΤΗΣ ΠΕΡ. Γ ΤΗΣ ΠΑΡ. 1 ΤΟΥ 
ΑΡΘΡΟΥ 149 ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. 7(Α) ΤΟΥ ΑΡΘ. 10ο ΤΟΥ Ν. 4490/17, ΦΕΚ-150 Α/11-10-17 
– ΙΣΧΥΣ ΑΠΟ 1-1-2017 [Τέλος Τροποποίησης] 

[Αρχή Τροποποίησης]«2. Πέρα από τα επιδόµατα, παροχές και αποζηµιώσεις, που 
προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου αυτού, όλες οι άλλες παροχές, επιδόµατα και 
αποζηµιώσεις που προβλέπονται από άλλες γενικές ή ειδικές διατάξεις, πλην των 
προβλεποµένων στις παραγράφους 15,16 και 17 του άρθρου 69 του ν. 2065/1992 (Α΄ 
113), στην περίπτωση ε΄ της παρ. 1 του άρθρου 7 του ν. 2557/1997 (Α΄ 271) και στην 
περίπτωση 14 του άρθρου 6 του π.δ. 76/1993 (Α΄ 33), και δεν αποτελούν τακτικές 
αποδοχές, καταργούνται.» - ΑΝΤΙΚ. ΤΗΣ ΠΑΡ. 2 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 149 ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. 
7(Β) ΤΟΥ ΑΡΘ. 10ο ΤΟΥ Ν. 4490/17, ΦΕΚ-150 Α/11-10-17 – ΙΣΧΥΣ ΑΠΟ 1-1-2017 [Τέλος 
Τροποποίησης]. 

 
 

 


