
Με βάση την παράγραφο 6α. του άρθρου 22 του Νόµου 4354/2015 όπως Iσχύει, οι κάθε 
είδους αποδοχές του καλλιτεχνικού προσωπικού των Ο.Τ.Α. και των εποπτευοµένων 
νοµικών προσώπων αυτών, των λοιπών νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου και των 
νοµικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου, καθώς και οι ειδικότητες του καλλιτεχνικού 
προσωπικού που υπάγονται στο παρόν, καθορίζονται µε κοινές αποφάσεις των Υπουργών 
Οικονοµικών, Πολιτισµού και Αθλητισµού, Εσωτερικών και του κατά περίπτωση 
συναρµόδιου Υπουργού. Το άρθρο 103 του ν. 4483/2017 (Α' 107), καθώς και τα άρθρα 146 
έως 149 του ν. 4472/2017 (Α' 74) παραµένουν σε ισχύ. 

Με βάση το ανωτέρω, για το καλλιτεχνικό προσωπικό παραστατικών τεχνών θεάτρου, χορού 
και κινηµατογράφου (εφεξής καλλιτεχνικό προσωπικό), του οποίου οι αποδοχές δεν 
ρυθµίζονται από τα άρθρα 103 του ν. 4483/2017 (Α' 107), τα άρθρα 146 έως 149 του ν. 
4472/2017 (Α' 74) και την απόφαση Ε430/2021 (Β' 5889), που απασχολείται ή 
προσλαµβάνεται στους Ο.Τ.Α. και τα εποπτευόµενα νοµικά πρόσωπα αυτών, τα λοιπά 
νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) καθώς και τα νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού 
δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.), µε εξαίρεση τα Ν.Π.Ι.Δ. για τα οποία ισχύει ειδικότερη ισχύουσα ρύθµιση 
και τα Ν.Π.Ι.Δ του ν. 2273/1994 (Α' 233), ορίζονται τα εξής: 

Για τη µισθολογική κατάταξη του καλλιτεχνικού προσωπικού ορίζεται ειδική µισθολογική 
κλίµακα Καλλιτεχνικού Έργου µε δεκαεννέα (19) µισθολογικά κλιµάκια (Μ.Κ.), µε εισαγωγικό 
το Μ.Κ.1 και καταληκτικό το Μ.Κ. 19. 

Για τη µισθολογική εξέλιξη του καλλιτεχνικού προσωπικού, από κατώτερο σε ανώτερο 
µισθολογικό κλιµάκιο, απαιτείται υπηρεσία δύο (2) ετών σε κάθε µισθολογικό κλιµάκιο. 

Ο µηνιαίος βασικός µισθός του Μ.Κ. 1 ορίζεται σε 1037 ευρώ. Ο µηνιαίος βασικός µισθός 
των λοιπών Μ.Κ. διαµορφώνεται µε πρόσθεση στο αµέσως προηγούµενο Μ.Κ. του ποσού 
που προκύπτει από τον πολλαπλασιασµό του ποσού των 1037 ευρώ µε το συντελεστή 
0,0530. Το προστιθέµενο ποσό στρογγυλοποιείται στο πλησιέστερο ευρώ. 

Στην περίπτωση καλλιτεχνικού προσωπικού που κατέχει συναφή τίτλο σπουδών 
Πανεπιστηµιακής Εκπαίδευσης, ο µηνιαίος βασικός µισθός του Μ.Κ. 1 ορίζεται σε 1092 
ευρώ. Ο µηνιαίος βασικός µισθός των λοιπών Μ.Κ. διαµορφώνεται µε πρόσθεση στο 
αµέσως προηγούµενο Μ.Κ. του ποσού που προκύπτει από τον πολλαπλασιασµό του ποσού 
των 1092 ευρώ µε το συντελεστή 0,0540. Το προστιθέµενο ποσό στρογγυλοποιείται στο 
πλησιέστερο ευρώ. 

Ως προς τα λοιπά µισθολογικά θέµατα και ρυθµίσεις ισχύουν οι διατάξεις του Κεφαλαίου Β' 
του νόµου 4354/2015 όπως ισχύει. 

Ως καλλιτεχνικό προσωπικό παραστατικών τεχνών θεάτρου, χορού και κινηµατογράφου για 
την εφαρµογή του παρόντος νοούνται οι ειδικότητες ηθοποιών, χορευτών, θεάτρου, χορού, 
χορογράφων, κινηµατογράφου, σκηνοθετών και βοηθών σκηνοθετών, σκηνογράφων, 
σκιοπαιχτών, καλλιτεχνικών συνεργατών, καθώς και προσωπικό που ασκεί συναφές 
εκπαιδευτικό έργο, όπως δάσκαλοι και καθηγητές υποκριτικής, θεάτρου, θεατρικής αγωγής, 
θεατρολογίας, δραµατικής τέχνης ή χορού και επιµορφωτών και υπεύθυνων θεατρικού 
παιχνιδιού ή εργαστηρίου. 

Η εφαρµογή του παρόντος ισχύει από την δηµοσίευση στην Εφηµερίδα της Κυβέρνησης. 


