
ΧΡΟΝΟΕΠΙ∆ΟΜΑ 
 
Α. ∆όκιµο ή Μόνιµο προσωπικό. (Άρθρο 12 παρ. Γ1 του ΓΚΠ-ΟΤΕ) 
 
Το χρονοεπίδοµα  κλιµακώνεται σε ποσοστό επί του Βασικού Μισθού ανάλογα µε το χρόνο 
πραγµατικής υπηρεσίας, όπως αυτή έχει καθορισθεί µε τις εκάστοτε ΕΣΣΕ, ως ακολούθως: 
 

ΕΤΗ  
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

ΠΟΣΟΣΤΟ 
% 

  1 10 
 3 18 
5 26 
7 34 
10 42 
12 48 
15 54 
17 60 
20 66 
22 70 
25 74 
29 78 
30 80  

 
Για τις κατηγορίες προσωπικού ΠΕ5 και 
εξειδικευµένες master ή διδακτ. ισχύει η 
κλίµακα του όρου 6 της από  14-3-85 
εσσε όπου είναι ευνοïκότερη δηλαδή: 
 

ΕΤΗ  
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

ΠΟΣΟΣΤΟ 
% 

1 22 
3 24 

Στα 5 έτη ακολουθείται η κλίµακα 
που αναφέρεται παραπλεύρως.  

 
Τα  παραπάνω  ποσοστά χορηγούνται µε την συµπλήρωση των αντιστοίχων ετών. 
 
Ως χρόνος πραγµατικής υπηρεσίας  για χορήγηση χρονοεπιδόµατος λαµβάνεται υπόψη: 
α. Η συνολική Γενική Υπηρεσιακή Αρχαιότητα Γ.Υ.Α. του µισθωτού στον   Οργανισµό (άρθρο 7 
του ΓΚΠ-ΟΤΕ). 

β. Η στρατιωτική θητεία µέχρι 18 µήνες (όρος 4 της από 22-9-83 εσσε και όρος 13 της από 9-7-
86 εσσε). 

γ. Ο χρόνος φοίτησης (πριν την πρόσληψη) στην σχολή προσωπικού  ΟΤΕ (όρος 2 της από 15-2-
88 εσσε) και 

δ. Ο χρόνος εφεδρικής υπηρεσίας µετά την συµπλήρωση 25ετούς υπηρεσίας  εφόσον έχει 
αναγνωρισθεί ασφαλιστικά στο ΤΑΠ-ΟΤΕ  ή σε οποιοδήποτε άλλο φορέα κοινωνικής 
ασφάλισης. (άρθρο 42  ΓΚΠ-ΟΤΕ & όρος 25 της 25-6-2001 εσσε)  

 
Β. Έκτακτο προσωπικό.  
 
    Το έκτακτο προσωπικό που αµείβεται σύµφωνα µε την 254/31/23-11-1989   Βασική  Εγκύκλιο 
δικαιούται επίδοµα χρόνου υπηρεσίας, που είναι 4% για κάθε διετία συνεχούς απασχόλησης στον 
Οργανισµό και υπολογίζεται στον Βασικό µισθό της Μισθολογικής Βαθµίδας που εντάσσεται ο 
εργαζόµενος. 
 
Το έκτακτο προσωπικό που αµείβεται σύµφωνα µε την 4/19/20-8-1979 Βασική  Εγκύκλιο 
δικαιούται προσαύξηση επί του Βασικού του µισθού ως ακολούθως: 
 
    7%  µετά την συµπλήρωση  3  ετών υπηρεσίας 
   15%   «     «              «            5    «          « 
   30%   «     «              «          10    «          « 
   50%   «     «              «          20    «          « 
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