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Μπαλάγκασ Γιάννθσ 
Ειδικόσ ςυνεργάτθσ Δ.Ο.Ε. 
 
 
 

ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ 
 
         Με αφορμι απορίεσ και ερωτιματα ςυναδζλφων, που προζκυψαν από τα 

εκκακαριςτικά ςθμειϊματα που ζλαβαν,  ςχετικά με τθ διαμόρφωςθ των βαςικϊν μιςκϊν 

του νζου μιςκολογίου και τισ αςφαλιςτικζσ ειςφορζσ- κρατιςεισ που καταβάλλονται,  

διευκρινίηουμε τα εξισ: 

        Η μιςκολογικι  κατάταξθ των υπαλλιλων ζγινε ςφμφωνα με το άρκρο 28 του ν. 

4024/2011 με βάςθ το ςυνολικό χρόνο πραγματικισ δθμόςιασ υπθρεςίασ. 

       Ειδικότερα, υπάλλθλοσ Ρ.Ε κατθγορίασ, ο οποίοσ κατζχει τον ελάχιςτο χρόνο ετϊν που 

απαιτοφνται για τθν ζνταξι του ςτον οικείο βακμό, κατατάςςεται μιςκολογικά ςτο βαςικό 

μιςκό του βακμοφ αυτοφ. Πταν ζχει  χρόνο μεγαλφτερο από τον ελάχιςτο χρόνο που 

απαιτείται για τθν ζνταξι του ςτον οικείο βακμό εξελίςςεται ςτα μιςκολογικά κλιμάκια του 

βακμοφ αυτοφ ανά διετία για τουσ βακμοφσ Ε-Δ-Γ  και ανά τριετία για τουσ βακμοφσ Β και  

Α. 

     Παράδειγμα: Εκπαιδευτικόσ με 19,5 ζτθ υπθρεςίασ κατατάςςεται ςτο Γ Βακμό. Στο Γ 

Βακμό κατατάςςονται όςοι ζχουν από 15 ζτθ υπθρεςίασ και μία θμζρα ωσ ελάχιςτο 

απαιτοφμενο χρόνο. Δεδομζνου ότι ζχει 4,5 ζτθ επιπλζον χρόνο από τον ελάχιςτο που 

απαιτείται, κα καταταγεί  ςτο Μ.Κ. 2 του βακμοφ αυτοφ. 

Μετά τθν ανωτζρω βακμολογικι κατάταξθ  τυχόν πλεονάηων χρόνοσ κεωρείται ότι 

διανφκθκε ςτο βακμό κατάταξθσ ςφμφωνα με τθν εγκφκλιο του Υπουργείου Διοικθτικισ 

Μεταρρφκμιςθσ και Ηλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ.  

      Η ανωτζρω εγκφκλιοσ δεν διευκρινίηει οφτε πότε κα γίνουν αυτζσ οι βακμολογικζσ 

προαγωγζσ μετά τθν κατάταξθ  οφτε πώσ κα γίνουν οφτε πώσ κα εφαρμοςτοφν οι 

προβλεπόμενεσ ποςοςτώςεισ με το ιςχφον μζχρι τώρα ςφςτθμα βακμολογικών 

προαγωγών που ςυνζδεε το βακμό με τα ζτθ υπθρεςίασ.  

     Για όλα  αυτά τα ερωτιματα για τθν προαγωγι των υπαλλιλων μετά τθν κατάταξι τουσ 

ςτουσ νζουσ βακμοφσ θ εγκφκλιοσ παραπζμπει ςε αναλυτικζσ οδθγίεσ που κα δοκοφν 

εγκαίρωσ με ςχετικι ερμθνευτικι εγκφκλιο τθσ υπθρεςίασ . 

     Ωσ προσ τθ μιςκολογικι εξζλιξθ των υπαλλιλων, μετά τθν ζνταξθ ςτο  Μ.Κ του βακμοφ 

ςτο οποίο κατατάχτθκαν με βάςθ τα χρόνια υπθρεςίασ , ο νόμοσ 4024/2011, άρκρο 1 

εδάφιο 2, προζβλεπε ότι τυχόν πλεονάηων χρόνοσ ςτο ΜΚ  δεν λαμβάνονταν υπόψθ για τθ 

μιςκολογικι εξζλιξθ ςτο επόμενο Μ.Κ . 

       Με τροπολογία που κατατζκθκε ςτο άρκρο 34 παρ. 3 του πολυνομοςχεδίου του 

Υπουργείου Οικονομικϊν “Επείγουςεσ ρυκμίςεισ που αφοροφν τθν εφαρμογι του 

μεςοπρόκεςμου πλαιςίου δθμοςιονομικισ ςτρατθγικισ 2012-2015” θ διάταξθ αυτι 

καταργείται και επομζνωσ ο πλεονάηων χρόνοσ ςτο Μ.Κ. κα προςμετράται. 
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      Πολλοί ςυνάδελφοι παίρνοντασ ςτα χζρια τουσ τα εκκακαριςτικά ςθμειώματα δεν 

είδαν το βαςικό μιςκό του βακμοφ ςτον οποίο κατατάχτθκαν με βάςθ τα χρόνια 

υπθρεςίασ. Αυτό ςυνζβθ διότι θ παρ.2 του άρκρου 29 του ν.4024/2011 ρυκμίηει τθ 

διαφορά των αποδοχών που προκαλοφνται λόγω εφαρμογισ των διατάξεων του νζου 

μιςκολογίου. 

Ειδικότερα: 

Α.  Εφόςον με τθν εφαρμογι του νζου μιςκολογίου προκλθκεί αφξθςθ ςτισ αποδοχζσ του 

(κάτι που θα ςυμβεί ςε ελάχιςτεσ περιπτϊςεισ) ςε ςχζςθ με τισ αποδοχζσ που ζπαιρνε ςτισ 

31-10-2011, θ αφξθςθ αυτι χορθγείται ωσ εξισ: 

α) Εάν θ αφξθςθ είναι μζχρι 50 € ,  καταβάλλεται άμεςα με τθν ζναρξθ εφαρμογισ του νζου 

νόμου από 1-11-2011. Στθν περίπτωςθ αυτι κα εμφανιςτεί ςτο εκκακαριςτικό ςθμείωμα ο 

νζοσ βαςικόσ μιςκόσ του βακμοφ ςτον οποίο κατατάχτθκε. 

π.χ  εκπαιδευτικόσ με 28 ζτθ υπθρεςίασ τθν 1-11-2011 κατατάςςεται ςτο Βϋ Βακμό και ςτο 

Μ.Κ 2  του βακμοφ αυτοφ με βαςικό μιςκό 1983 € 

Ο ανωτζρω εκπαιδευτικόσ είχε ςτισ 31-10-2011  με το παλιό μιςκολόγιο  το Μ.Κ 4 με τισ 

παρακάτω αποδοχζσ: 

1546 Β.Μ +288,14 Εξωδ. Επίδομα + 85,01 Επίδ. Διδ/κισ Ρροετ +50 Επίδ. Εξομ= =1969,15 € 

(Το ΤΕΑΔΥ εργοδότθ δεν αλλοιϊνει τθ διαφορά γιατί προςτίκεται το ίδιο ποςό και με το παλιό και  με 

το νζο μιςκολόγιο και γι αυτό δεν αναφζρεται)  

Διαφορά 1983 -1969,15=14,85 € 

Επειδι θ αφξθςθ αυτι είναι κάτω από 50 € κα τθ λάβει άμεςα και ςτο εκκακαριςτικό 

ςθμείωμα κα εμφανιςτεί Β.Μ. 1983 € 

 

β) Εάν θ αφξθςθ είναι μεγαλφτερθ από 50 € και μζχρι τα 100 €  καταβάλλεται ιςόποςα ςε 

χρονικό διάςτθμα 2 ετϊν. 

Ρ.χ. : εκπαιδευτικόσ με 21,5 χρόνια υπθρεςίασ κατατάςςεται τθν 1-11-2011 ςτο Βϋ Βακμό με 

Β.Μ 1906 € 

Στισ 31-10-2011 ο ανωτζρω εκπαιδευτικόσ είχε το Μ.Κ 7   και είχε τισ παρακάτω αποδοχζσ: 

1425 Β.Μ +288,14 Εξωδ. Επίδομα + 85,01 Επίδ. Διδ/κισ Ρροετ +50 Επίδ. Εξομ =1848,15 €  

Αφξθςθ 1906-1848,15 =57,85 € 

Επειδι θ αφξθςθ αυτι είναι πάνω από 50 €, κα δοκεί ιςόποςα ςε 2 ζτθ. Το ιμιςυ τθσ 

αφξθςθσ (57,85 :2)=28,93 κα δοκεί από 1-11-2011, και το άλλο ιμιςυ από 1-11-2012. 

Συνεπϊσ από 1-11-2011 ζωσ 31-10-2012 ο Β.Μ κα διαμορφωκεί: 

1906 – 28,93 =1877,07 € και από 1-11-2012  και εφεξισ  1877,07+28,93 =1906 € 

 

γ) ) Εάν θ αφξθςθ είναι μεγαλφτερθ των  100 €  καταβάλλεται ιςόποςα ςε χρονικό διάςτθμα 

3 ετϊν. 

Ρ.χ. :  Εάν ο ανωτζρω εκπαιδευτικόσ τθσ περίπτωςθσ βϋ με 21,5 ζτθ υπθρεςίασ τθν 1-11-

2011 ελάμβανε και το επίδομα του διευκυντι,  οι αποδοχζσ του κα ιταν  

Β.Μ 1906 + 300 Επίδομα Διευκυντι =2206 € 

Οι αποδοχζσ του ςτισ 31-10-2011 ιταν 

1425 Β.Μ +288,14 Εξωδ. Επίδομα + 85,01 Επίδ. Διδ/κισ Ρροετ +50 Επίδ. Εξομ +235,59 

Επίδομα Διευκυντι =2083,74 €   
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Αφξθςθ  2206 – 2083,74 =122,26 €  

Επειδι θ αφξθςθ αυτι είναι πάνω από 100 €, κα δοκεί ιςόποςα ςε 3 ζτθ ωσ εξισ: 

122,26 :3 =40,75 € θ κάκε δόςθ και επομζνωσ ο Β.Μ κα διαμορφωκεί ωσ εξισ 

1906 -  81,50 =1824,50 €  από 1-11-2011 

1824,75 + 40,75= 1865,25 € από 1-11-2012 

1865,25 +40,75 =1906 €  από 1-11-2013. Δθλ. νζοσ του Β.Μ κα εμφανιςτεί τθν τρίτθ χρονιά. 

 

Β.  Εφόςον με τισ νζεσ διατάξεισ προκλθκεί μείωςθ ςτισ αποδοχζσ του υπαλλιλου (κάτι που 

ςυμβαίνει ςτη ςυντριπτική πλειοψηφία των εκπαιδευτικϊν), θ μείωςθ αυτι γίνεται ωσ 

εξισ: 

Εάν θ μείωςθ είναι μζχρι  25% των αποδοχϊν που ελάμβανε ο εκπαιδευτικόσ ςτισ 31-10-

2011, θ μείωςθ αυτι γίνεται άμεςα από 1-11-2011. 

Ρ.χ. : εκπαιδευτικόσ με 8 ζτθ υπθρεςίασ,  τθν 1-11-2011 κατατάςςεται ςτον Εϋ Βακμό και ςτο 

Μ.Κ 2 του βακμοφ με Β.Μ 1250 € 

Στισ 31-10-2011 είχε το Μ.Κ 14 και οι αποδοχζσ του ιταν με το παλιό μιςκολόγιο 

1144 Β.Μ +288,14 Εξωδ. Επίδομα + 85,01 Επίδ. Διδ/κισ Ρροετ +50 Επίδ. Εξομ =1567,15 € 

Μείωςθ με το νζο μιςκολόγιο 

1250 -1567,15 = -317,15 € 

Επειδι θ μείωςθ αυτι είναι κάτω από το 25% των αποδοχϊν που είχε ςτισ 31-10-2011  

(1567,15 χ 25% =391,88),  κα γίνει άμεςα από 1-11-2011 

 

Εάν θ μείωςθ είναι μεγαλφτερθ από το 25% των αποδοχϊν που ελάμβανε ςτισ 31-10-2011, 

αυτι κατανζμεται ωσ εξισ: 

α) 25% μείωςθ επί των αποδοχϊν που ελάμβανε  ςτισ 31-10-2011 από 1-11-2011 

β) Η υπερβάλλουςα μείωςθ κατανζμεται ιςόποςα ςε χρονικό διάςτθμα 2 ετϊν από 1-11-

2012 και εφεξισ. 

Ρ.χ.:  Εάν ο ανωτζρω εκπαιδευτικόσ με τα 8 ζτθ υπθρεςίασ ζπαιρνε και το Επίδομα Ειδικισ  

Αγωγισ (157,85€), το οποίο δεν παίρνει με το νζο μιςκολόγιο, οι αποδοχζσ του ςτισ 31-10-

2011 ιταν: 

1144 Β.Μ +288,14 Εξωδ. Επίδομα + 85,01 Επίδ. Διδ/κισ Ρροετ +50 Επίδ. Εξομ +157,85 

Επίδομα Ειδικισ Αγωγισ =1725€ 

Μείωςθ  1250 – 1725 = -475 € 

Επειδι θ μείωςθ αυτι είναι μεγαλφτερθ από το 25% των αποδοχϊν που είχε ςτισ 31-10-

2011  (1725 χ 25% =431,25), θ υπερβάλλουςα μείωςθ κα κατανεμθκεί ιςόποςα ςε 2 ζτθ δθλ 

475-431,25= 43,75 και 43,75 : 2 =21,88 € 

 Επομζνωσ ο Β.Μ κα διαμορφωκεί ωσ εξισ: 

1725 – 431,25=1293,75 € από 1-11-2011 

1293,75 – 21,88 = 1271,87 € από 1-11-2012 

1271,87 – 21,87 = 1250 € από 1-11-2013 
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Αςφαλιςτικζσ ειςφορζσ- κρατιςεισ 
 

Σφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ παρ. 2 του άρκρου 1 του ν.4024/2011 θ ςφνταξθ των 

προςϊπων που εντάςςονται ςτο νζο μιςκολόγιο εξακολουκεί να υπολογίηεται μζχρι τθν 31-

12-2015 με βάςθ τισ ςυντάξιμεσ αποδοχζσ τουσ, όπωσ αυτζσ είχαν διαμορφωκεί ςτισ 31-10-

2011 

Πταν λζμε ςυντάξιμεσ αποδοχζσ εννοοφμε τισ μθνιαίεσ αποδοχζσ επί των οποίων 

γίνονται κρατιςεισ για κφρια ςφνταξθ, επικουρικι αςφάλιςθ και πρόνοια. Κατά ςυνζπεια 

και οι αναλογοφςεσ αςφαλιςτικζσ ειςφορζσ αςφαλιςμζνου υπολογίηονται επί των 

ςυντάξιμων αποδοχϊν, όπωσ αυτζσ είχαν διαμορφωκεί ςτισ 31-10-2011. 

Ο νόμοσ προβλζπει ότι και θ υγειονομικι περίκαλψθ κα πρζπει να υπολογίηεται με 

τισ αποδοχζσ του παλιοφ μιςκολογίου αλλά θ εγκφκλιοσ του Υπουργείου Οικονομικϊν τισ 

υπολογίηει με βάςθ τισ αποδοχζσ του νζου μιςκολογίου. 

 

Οι αςφαλιςτικζσ ειςφορζσ αςφαλιςμζνου υπολογίηονται διαφορετικά για 

τουσ παλιοφσ αςφαλιςμζνουσ και διαφορετικά για τουσ νζουσ αςφαλιςμζνουσ. 

 

Α. ΠΑΛΙΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ  (όςοι ζχουν αςφαλιςτεί πριν τθν 1-1-1993) 
 

ΚΥΙΑ ΣΥΝΤ.   6,67% επί του Β.Μ +140,80 € + Επίδομα Θζςθσ  του παλιοφ μιςκολογίου (π.μ.) 

Μ.Τ.Ρ.Υ.         4% επί του Β.Μ +140,80 € + Επίδομα Θζςθσ του π.μ. 

                         1%  επί των υπόλοιπων αποδοχϊν του π.μ. 

Τ.Ε.Α.Δ.Υ         3% επί του Β.Μ του π.μ. για τον αςφαλιςμζνο και 3% από τον εργοδότθ 

                         2% επί των υπόλοιπων αποδοχϊν του π.μ. πλθν Κινιτρου  Απόδοςθσ 

Τ.Ρ.Δ.Υ            4% επί του Β.Μ του  π.μ.. 

                         1% Ειδικι Ειςφορά επί όλων των αποδοχϊν του νζου μιςκολογίου 

ΕΙΔ. ΕΙΣΦ. ΑΛΛΗΛ .άρκρο 38 ν.3986/2011  2% επί όλων των αποδοχϊν του ν.μ.             

ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦ. ΑΛΛΗΛ.  άρκρο 29 ν.3986/2011 (από 1-1-2012) 

         1% για ετιςιο κακαρό ειςόδθμα από 12001-20000 και  

         2% για ειςόδθμα από 20001-50000 

ΥΓΕΙΟΝ. ΡΕΙΘ.   2,55% επί όλων των αποδοχϊν του νζου μιςκολογίου 

( Στα εκκακαριςτικά ςθμειϊματα εμφανίηεται ςτισ αποδοχζσ ωσ ζςοδο από τον εργοδότθ για 

υγειονομικι περίκαλψθ ποςό που είναι 5,10% επί όλων των αποδοχϊν του ν.μ. και ωσ 

κράτθςθ για υγειονομικι περίκαλψθ ποςό που είναι 7,65% επί όλων των αποδοχϊν του 

Ν.Μ. Στθν πραγματικότθτα ο αςφαλιςμζνοσ επιβαρφνεται με ποςό που είναι 2,55% επί όλων 

των αποδοχϊν του νζου μιςκολογίου.) 

ΦΟΟΣ.        Με βάςθ τθν εκάςτοτε ιςχφουςα φορολογικι κλίμακα 
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         Β. ΝΕΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ (όςοι ζχουν αςφαλιςτεί μετά τθν 1-1-1993) 

 

 ΚΥΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ: 6,67% επί όλων των αποδοχϊν του π.μ. πλθν Κινιτρου 

                                                  Απόδοςθσ + 140,80 € 

 Μ.Τ.Ρ.Υ.              4% επί του Β.Μ +140,80 € + Επίδομα Θζςθσ  π.μ. 

                             1%  επί των υπόλοιπων αποδοχϊν του π.μ. 

 Τ.Ε.Α.Δ.Υ             3% επί όλων των αποδοχϊν του π.μ. πλθν Κινιτρου Απόδοςθσ    και             

                             3% επί του Β.Μ του π.μ. από τον εργοδότθ 

 Τ.Ρ.Δ.Υ                4% επί  όλων των αποδοχϊν του  π.μ. πλθν Κινιτρου Απόδοςθσ                                          

                             1% Ειδικι Ειςφορά επί όλων των αποδοχϊν του νζου  μιςκολογίου       

 ΕΙΔ. ΕΙΣΦ. ΑΛΛΗΛ. άρκρ.38 ν.3986/2011   

                             2% επί όλων των αποδοχϊν του νζου μιςκολογίου 

                                             

 ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦ. ΑΛΛΗΛ.  άρκρ 29 ν.3986/2011 (από 1-1-2012) 

                             1% για ετιςιο κακαρό ειςόδθμα από 12001-20000 και 

                             2%        για ειςόδθμα από 20001-50000 

 

 ΥΓΕΙΟΝ. ΡΕΙΘ.   2,55% επί όλων των αποδοχϊν του νζου μιςκολογίου. 

 

 ΦΟΟΣ.               Με βάςθ τθν εκάςτοτε ιςχφουςα φορολογικι κλίμακα 

 

Ακινα 1 του Φλεβάρθ 2012 
 

Μπαλάγκας Γιάννης 

Ειδικός ζσνεργάηης Δ.Ο.Ε. 
 
 


