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ΑΝΑΛΤΗ ΣΟΤ ΝΔΟΤ ΜΙΘΟΛΟΓΙΟΤ ΓΙΑ ΣΟΤ 

ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟΤ 
(όπωο έρεη θαηαηεζεί ζηε Βνπιή) 

 
Οη Θέζεηο όιωλ ηωλ θαηεγνξηώλ εθπαίδεπζεο (ΠΔ,  ΣΔ, ΓΔ , ΤΔ) θαηαηάζζνληαη ζε 6 

ζπλνιηθά βαζκνύο. 

 

 Βαθμόρ                   Σ 

 Βαθμόρ                    Δ 

 Βαθμόρ                    Γ 

 Βαθμόρ                    Γ 

 Βαθμόρ                    Β 

 Βαθμόρ                    Α 

  

Οη πξναγωγέο από βαζκό ζε βαζκό, γηα όιεο ηηο θαηεγνξίεο πξνζωπηθνύ, γίλνληαη κε βάζε 

πνζόζηωζε επί ηωλ θάζε θνξά θξηλόκελωλ, ύζηεξα από αμηνιόγεζε πνπ δηελεξγείηαη κία θνξά 

ην ρξόλν από ην νηθείν ππεξεζηαθό ζπκβνύιην, ωο εμήο: 

 

-Από ηον Διζαγωγικό Βαθμό Σ  ζηο Βαθμό Δ : κέρξη θαη 100% ηωλ θξηλόκελωλ 

ππαιιήιωλ, 

 

- Από ηο Βαθμό Δ ζηο Βαθμό Γ : κέρξη θαη 90% ηωλ θξηλόκελωλ ππαιιήιωλ, 

 

- Από ηο Βαθμό Γ ζηο Βαθμό Γ : κέρξη θαη 80% ηωλ θξηλόκελωλ ππαιιήιωλ, 

 

- Από ηο Βαθμό Γ ζηο Βαθμό Β : κέρξη θαη 60% ηωλ θξηλόκελωλ ππαιιήιωλ.  

 

- Από ηο Βαθμό Β ζηο Βαθμό Α : κέρξη θαη 20% ηωλ θξηλόκελωλ ππαιιήιωλ.  

. Οη θάηνρνη δηδαθηνξηθνύ δηπιώκαηνο ζπλαθνύο κε ηα αληηθείκελα, ζηα νπνία είλαη δπλαηόλ, 

θαηά ηηο νξγαληθέο δηαηάμεηο ηεο ππεξεζίαο ηνπο, λα απαζρνιεζνύλ, θαηαηάζζνληαη, ωο 

δόθηκνη ζην Βαζκό Γ.  

Οη θάηνρνη αλαγλωξηζκέλνπ κεηαπηπρηαθνύ ηίηινπ ζπνπδώλ, εηήζηαο ηνπιάρηζηνλ δηάξθεηαο, 

ζπλαθνύο κε ηα αληηθείκελα, ζηα νπνία είλαη δπλαηόλ, θαηά ηηο νξγαληθέο δηαηάμεηο ηεο 

ππεξεζίαο ηνπο, λα απαζρνιεζνύλ, θαηαηάζζνληαη, ωο δόθηκνη ζην Βαζκό Δ. 

 

Ο ελάσιζηορ σπόνορ πνπ απαηηείηαη γηα ηελ πξναγωγή από βαζκό ζε βαζκό, είλαη γηα ηνπο 

ππαιιήινπο ηεο θαηεγνξίαο ΠΔ: 

 

 Από ην Βαζκό Σ ζην Βαζκό Δ , δύο  (2) έηε  

 

Από ην Βαζκό Δ
 
ζην Βαζκό Γ

 
, ηέζζεπα (4) έηε  

 

Από ην Βαζκό Γ
 
ζην Βαζκό Γ

 
, ηέζζεπα (4) έηε  
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Από ην Βαζκό Γ
 
ζην Βαζκό Β

 
, ηέζζεπα (4) έηη  

 

Από ην Βαζκό Β
 
ζην Βαζκό Α

 
(θαηαιεθηηθόο βαζκόο) έξι (6) έηη  

 

Θεωξεηηθά κπνξεί θάπνηνο, εάλ όια εμειηρζνύλ νκαιά,   λα θζάζεη ζην βαζκό Α κεηά από 20 

έηε ππεξεζίαο, εθόζνλ ζα αλήθεη ζην πξνλνκηνύρν πνζνζηό ηνπ 20%, πνπ ζα πεξάζεη από ην 

βαζκό Β ζην βαζκό Α. 

 

 

ύζηημα μιζθολογικήρ εξέλιξηρ 

 

1. Οη ππάιιεινη  ιακβάλνπλ ην βαζηθό κηζζό πνπ αληηζηνηρεί ζην βαζκό ηνπο.  

Πεξαηηέξω, ζε θάζε βαζκό ζεζπίδνληαη κηζζνινγηθά θιηκάθηα (Μ.Κ.)   

2. Σα Μ.Κ. σοπηγούνηαι ανά διεηία, με εξαίπεζη ηα Μ.Κ. ηων Βαθμών Β και Α, ηα οποία 

σοπηγούνηαι ανά ηπιεηία . Η εμέιημε ηωλ ππαιιήιωλ ζηα Μ.Κ. γίλεηαη απηνδίθαηα κε ηελ 

παξέιεπζε ηνπ αλωηέξω νξηδόκελνπ ρξόλνπ. Καη’ εμαίξεζε, ζε πεξίπηωζε πνπ, από ηηο 

εθζέζεηο αμηνιόγεζήο ηνπ, πξνθύπηεη όηη ν ππάιιεινο δελ έρεη επηηύρεη ηελ πινπνίεζε ηεο 

πξνβιεπόκελεο ζηνρνζεζίαο ζε πνζνζηό ηνπιάρηζηνλ πελήληα ηνηο εθαηό (50%), γηα δύν 

ζπλερή ρξόληα, δελ εμειίζζεηαη κηζζνινγηθά κέρξηο όηνπ επηηύρεη ην ωο άλω ειάρηζην 

πνζνζηό. 

3. Σα κηζζνινγηθά θιηκάθηα θάζε βαζκνύ, πέξαλ ηνπ βαζηθνύ κηζζνύ πνπ αληηζηνηρεί ζε 

απηόλ, είλαη ηα εμήο :   

  

α) Βαθμόρ Δ :                δύο (2) Μ.Κ.  

β) Βαθμόρ Γ :                ηπία (3) Μ.Κ.   

γ) Βαθμόρ Γ :                ηέζζεπα (4) Μ.Κ.  

δ) Σα μιζθολογικά κλιμάκια   ηων βαθμών Β και Α  καλύπηοςν ηο ζύνολο ηος επγαζιακού 

βίος ηος ςπαλλήλος, μέσπι ηην με οποιονδήποηε ηπόπο αποσώπηζή ηος από ηην ςπηπεζία.  

 

Βαζικόρ Μιζθόρ 

1. Ο εηζαγωγηθόο κεληαίνο βαζηθόο κηζζόο ηνπ Βαζκνύ Σ ηεο ΤΔ θαηεγνξίαο πξνζωπηθνύ 

νξίδεηαη ζε επηαθόζηα νγδόληα (780) επξώ  

2. Οη εηζαγωγηθνί κεληαίνη βαζηθνί κηζζνί ηωλ ππόινηπωλ θαηεγνξηώλ πξνζωπηθνύ 

πξνζδηνξίδνληαη κε βάζε ην κηζζό ηεο πξνεγνύκελεο παξαγξάθνπ, πνιιαπιαζηαδόκελν κε 

ηνπο παξαθάηω ζπληειεζηέο, ζηξνγγπινπνηνύκελνη ζηελ πιεζηέζηεξε κνλάδα επξώ: 

 

                                         ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ    ΒΑΘΜΟ      ΤΝΣΔΛΔΣΔ 

 

                                           ΓΔ                        Σ                      1,10 

                                           ΣΔ                        Σ                      1,33 

                                           ΠΔ                        Σ                      1,40 

3. Οη βαζηθνί κηζζνί ηωλ ινηπώλ βαζκώλ όιωλ ηωλ θαηεγνξηώλ δηακνξθώλνληαη ωο εμήο : 

α. Σνπ βαζκνύ Δ κε πξνζαύμεζε ηνπ βαζηθνύ κηζζνύ ηνπ βαζκνύ Σ ζε πνζνζηό δέθα ηνηο 

εθαηό(10%). 

Β. Σνπ βαζκνύ Γ κε πξνζαύμεζε ηνπ βαζηθνύ κηζζνύ ηνπ βαζκνύ Δ ζε πνζνζηό δέθα πέληε 

ηνηο εθαηό (15%). 

Γ. Σνπ βαζκνύ Γ κε πξνζαύμεζε ηνπ βαζηθνύ κηζζνύ ηνπ βαζκνύ Γ ζε πνζνζηό δεθαπέληε 

ηνηο εθαηό (15%). 

Γ. Σνπ βαζκνύ Β κε πξνζαύμεζε ηνπ βαζηθνύ κηζζνύ ηνπ βαζκνύ Γ ζε πνζνζηό είθνζη ηνηο 

εθαηό (20%). 

Δ. Σνπ βαζκνύ Α κε πξνζαύμεζε ηνπ βαζηθνύ κηζζνύ ηνπ βαζκνύ Β ζε πνζνζηό δέθα ηνηο 

εθαηό (10%).   



 

4. Οη βαζηθνί κηζζνί ηωλ Μ.Κ. ηωλ Βαζκώλ δηακνξθώλνληαη ωο εμήο:  

 

α) Σνπ πξώηνπ Μ.Κ. θάζε βαζκνύ θαη θαηεγνξίαο κε πξνζαύμεζε ηνπ βαζηθνύ κηζζνύ ηνπ 

βαζκνύ απηνύ θαηά δύν ηνηο εθαηό (2%). 

Β) Σνπ θάζε επόκελνπ Μ.Κ. κε πξνζαύμεζε ηνπ βαζηθνύ κηζζνύ ηνπ πξνεγνύκελνπ θιηκαθίνπ 

ζε πνζνζηό ίδην κε απηό πνπ νξίδεηαη ζηελ πξνεγνύκελε πεξίπηωζε. 

Οη βαζηθνί κηζζνί πνπ πξνθύπηνπλ από ηελ εθαξκνγή ηεο παξνύζαο θαη ηεο πξνεγνύκελεο 

παξαγξάθνπ ζηξνγγπινπνηνύληαη ζηελ πιεζηέζηεξε κνλάδα επξώ.   

 

Με βάζε ηα αλωηέξω νη βαζηθνί κηζζνί όιωλ ηωλ βαζκώλ όιωλ ηωλ θαηεγνξηώλ εθπαίδεπζεο 

δηακνξθώλνληαη ωο εμήο 

                               

 ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ 

ΒΑΘΜΟΙ ΤΔ ΓΔ ΣΔ ΠΔ 

Σ 780 858 1037 1092 

Δ 858 944 1141 1201 

Γ 987 1086 1312 1381 

Γ 1135 1249 1509 1588 

Β 1362 1499 1811 1906 

Α 1498 1649 1992 2097 

 

 Οη ππάιιεινη, όιωλ ηωλ θαηεγνξηώλ, δηαλύνπλ δνθηκαζηηθή πεξίνδν δύν (2) εηώλ ζην βαζκό 

πνπ εηζάγνληαη .  

Μεηά ην πέξαο ηεο δνθηκαζηηθήο απηήο πεξηόδνπ, ν ππάιιεινο κνληκνπνηείηαη  εθόζνλ: 

α) ζηελ έθζεζε αμηνιόγεζήο ηνπ εμαζθαιίδεη, κε βάζε ηε βαζκνιόγεζε ηεο απόδνζήο ηνπ θαη 

ηεο πινπνίεζεο ηεο ζηνρνζεζίαο, θαζώο θαη ηε βαζκνιόγεζε ηωλ ινηπώλ θξηηεξίωλ 

αμηνιόγεζεο  βαζκνινγία κεγαιύηεξε ηεο βάζεο θαη 

β) θξηζεί από ην νηθείν ππεξεζηαθό ζπκβνύιην επηηπρήο ε δνθηκαζηηθή ηνπ ππεξεζία. 

Δθόζνλ ν δόθηκνο ππάιιεινο κνληκνπνηεζεί, πξνάγεηαη ζην βαζκό Δ. 

ε πεξίπηωζε πνπ ην ππεξεζηαθό ζπκβνύιην θξίλεη ηνλ ππάιιειν κε ηθαλό λα κνληκνπνηεζεί, 

ν ππάιιεινο απνιύεηαη. Σν ππεξεζηαθό ζπκβνύιην κπνξεί, θαηά πεξίπηωζε, λα απνθαζίζεη, 

άπαμ, ηελ παξάηαζε ηεο δνθηκαζηηθήο ππεξεζίαο ηνπ ππαιιήινπ από έμη (6) κέρξη δώδεθα 

(12) κήλεο, εθόζνλ, κε βάζε ηελ έθζεζε αμηνιόγεζεο θαη ηα ινηπά ζηνηρεία ηνπ θαθέινπ ηνπ, 

δελ πξνθύπηεη ζαθώο ε θαηαιιειόηεηα ηνπ θξηλόκελνπ πξνθεηκέλνπ λα κνληκνπνηεζεί . ε 

απηή ηελ πεξίπηωζε, κεηά ηε ιήμε ηεο παξάηαζεο ηεο δνθηκαζηηθήο ππεξεζίαο, ν ππάιιεινο 

επαλαμηνινγείηαη. Σν ππεξεζηαθό ζπκβνύιην, θαηά ηελ επαλάθξηζε, θαιεί ζε ζπλέληεπμε ηνλ 

ππάιιειν. Γηα ηελ πεξίνδν απηή ν ππάιιεινο δελ εμειίζζεηαη κηζζνινγηθά. 

 

ΣΔΥΝΙΚΗ ΑΝΑΛΤΗ 

 

Πωρ διαμοπθώνονηαι οι βαζικοί μιζθοί ηων βαθμών και ηων Μ.Κ ηηρ Π.Δ 

καηηγοπίαρ 

 



 

 

ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ Π.Δ 
ΔΛΑΥΙΣΟ 

ΥΡΟΝΟ 
ΤΠΗΡΔΙΑ 

ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΣΟ 
ΒΑΘΜΟ ΒΑΘΜΟ ΔΣΗ  ΤΠ. 

ΒΑΙΚΟΙ 
ΜΙΘΟΙ 

ΒΑΘΜΩΝ  Μ.Κ 

ΒΑΙΚΟΙ 
ΜΙΘΟΙ 

Μ.Κ.  

Μ.Κ  ΓΙΑ  
ΟΟΤ ΓΔΝ 

ΠΡΟΑΓΟΝΣΑΙ 
ΣΟ ΒΑΘΜΟ 

2 Σ 

2  έηη 

δοκιμαζηικήρ 
εθαπμογήρ 1092 0 0   

  

4 Δ 

3 - 4 1201     

5 - 6 
ο βαθμόρ  Δ 
έσει 2 Μ.Κ. 

1 1225   

  2 1250 Για ηο 10% 

        

4 Γ 

7 - 8 1381     

9 - 10 

ο βαθμόρ  Γ 
έσει 3 Μ.Κ. 

1 1409   

 2 1437 

Για ηο 20%  3 1466 

    

4 Γ 

11 -12 1588     

13 -14 

ο βαθμόρ Γ   
έσει 4 Μ.Κ. 

1 1620   

  2 1652 

Για ηο 40% 

  3 1685 

  4 1719 

        

4 Β 

15 - 17 1906     

18 - 20 

Σα Μ.Κ. ηος 
βαθμού Δ 

σοπηγούνηαι 
ανά ηπιεηία 
μέσπι ηην 

αποσώπηζη 
ηος 

ςπαλλήλος 

1 1944   

κ.ο.κ μέσπι 
ηην 

αποσώπηζη 
ηος 

ςπαλλήλος 
από ηην 

ςπηπεζία, 
αν δεν 

πποασθεί 
ζηο βαθμό Α  

2 1983  

3 2022 

Για ηο 80% 

4 2062  

5 2103 

κ.λ.π. 

  

  Α 

21 - 23 2097   
Δίναι για ηο 
20% ηων 

ςπαλλήλων 
πος θα 

πποασθούν 

24 - 26 Σα Μ.Κ  ηος 
βαθμού Α 

σοπηγούνηαι 

1 2139 

27 - 29  2 2182 



 

 

 

 

ΔΠΔΞΗΓΗΔΙ 

 Ο ππάιιεινο εηζέξρεηαη κε ηνλ Σ βαζκό θαη βαζηθό κηζζό 1092 €. όπνπ θαη παξακέλεη γηα 2 

ζπλερή ρξόληα. Μεηά ηε δνθηκαζηηθή πεξίνδν ηεο δηεηίαο ν ππάιιεινο κνληκνπνηείηαη, εθόζνλ 

θξηζεί ηθαλόο από ην ππεξεζηαθό ζπκβνύιην. ηε ζπλέρεηα εηζέξρεηαη ζηνλ Δ βαζκό. ην 

βαζκό  Δ κεηά από δηεηία ζα πάξεη ην πξώην Μ.Κ ηνπ βαζκνύ θαη κεηά από κία δεύηεξε δηεηία, 

αθνύ ζα έρεη ζπκπιεξώζεη 4 έηε ζην βαζκό, ζα θξηζεί γηα ηνλ Γ βαζκό. Δπεηδή όκωο ζηνλ Γ 

βαζκό ζα πξναρζεί ην 90% ηωλ ππαιιήιωλ, ην 10% πνπ δελ ζα πξναρζεί ζα παξακείλεη ζηνλ 

ίδην βαζκό αιιά ζα πάξεη ην δεύηεξν Μ.Κ. ηνπ βαζκνύ. Σν ίδην γίλεηαη θαη ζηνπο άιινπο 

βαζκνύο.  

 ηνπο βαζκνύο  Β θαη Α ηα Μ.Κ ρνξεγνύληαη αλά ηξηεηία , κε ηελ πξνϋπόζεζε πάληα όηη από 

ηηο εθζέζεηο αμηνιόγεζεο ζα επηηπγράλεηαη ε πινπνίεζε ηεο πξνβιεπόκελεο ζηνρνζεζίαο 

ηνπιάρηζηνλ θαηά 50%.          Σα ΜΚ απηώλ ηωλ βαζκώλ θαιύπηνπλ ην ζύλνιν ηνπ 

εξγαζηαθνύ βίνπ ηνπ ππαιιήινπ κέρξη ηελ απνρώξεζή ηνπ από ηελ ππεξεζία . Γει. έλαο πνπ 

ζηα  20 ρξόληα ππεξεζίαο, έρεη εμαληιήζεη ην Β βαζκό θαη έρεη πάξεη θαη ην  πξώην Μ.Κ ηνπ 

βαζκνύ,   κπνξεί , εθόζνλ δελ κπνξέζεη λα πξναρζεί ζηνλ Α βαζκό, λα παξακείλεη ζην Β 

βαζκό κέρξη ην ηέινο ηνπ εξγαζηαθνύ ηνπ βίνπ , παίξλνληαο αλά ηξηεηία Μ.Κ . Σν ίδην γίλεηαη 

θαη ζηνλ Α βαζκό. Δάλ κεηά από θάπνηα ρξόληα, αλήθεη ζην πξνλνκηνύρν πνζνζηό ηνπ 20% 

θαη θζάζεη ζηνλ Α βαζκό, κπνξεί αλά ηξηεηία κέρξη ην ηέινο ηνπ εξγαζηαθνύ ηνπ βίνπ λα 

παίξλεη Μ.Κ. 

 

Καηάηαξη ζε βαθμούρ ηος ςπηπεηούνηορ πποζωπικού  

Οη ππάιιεινη ηεο θαηεγνξίαο Π.Δ πνπ ππεξεηνύλ θαηά ηελ έλαξμε ηεο ηζρύνο ηνπ λένπ 

λόκνπ γηα ην λέν κηζζνιόγην, θαηαηάζζνληαη απηνδηθαίωο ζηνπο βαζκνύο κε βάζε ην 

ζπλνιηθό ρξόλν πξαγκαηηθήο δεκόζηαο ππεξεζίαο  ωο εμήο: 

 αα) με ζςνολικό σπόνο ππαγμαηικήρ δημόζιαρ ςπηπεζίαρ μέσπι ηπία (3) έηη, ζηο Βαθμό 

Σ , 

ββ)  με ζςνολικό σπόνο ππαγμαηικήρ δημόζιαρ ςπηπεζίαρ μέσπι εννέα (9) έηη, ζηο Βαθμό 

Δ, 

γγ) με ζςνολικό σπόνο ππαγμαηικήρ δημόζιαρ ςπηπεζίαρ μέσπι δεκαπένηε (15), ζηο 

Βαθμό Γ, 

δδ) με ζςνολικό σπόνο ππαγμαηικήρ δημόζιαρ ςπηπεζίαρ μέσπι είκοζι ηπία (23) έηη,  ζηο 

βαθμό Γ 

εε) με ζςνολικό σπόνο ππαγμαηικήρ δημόζιαρ ςπηπεζίαρ πεπιζζόηεπο από είκοζι ηπία 

(23) έηη , ζηο Βαθμό Β. 

Γηα ηελ θαηάηαμε ηωλ ππαιιήιωλ πνπ θαηέρνπλ δηδαθηνξηθό δίπιωκα, αθαηξνύληαη από ηνλ 

απαηηνύκελν ρξόλν γηα ηελ ηειηθή θαηάηαμε έμη (6)  έηε θαη γηα ηνπο θαηόρνπο 

κεηαπηπρηαθνύ ηίηινπ αθαηξνύληαη δύν (2) έηε 

Καηάηαξη ζε Μιζθολογικά Κλιμάκια ηος ςπηπεηούνηορ πποζωπικού  
        

30 - 32 ανά ηπιεηία 3 2226 ζηον Α βαθμό 
από ηον Β 

βαθμό κ.ο.κ μέσπι ηην αποσώπηζη ηος ςπαλλήλος από 
ηην ςπηπεζία   



 Οη ππάιιεινη πνπ εληάζζνληαη ζηνπο λένπο βαζκνύο, ιακβάλνπλ ην βαζηθό κηζζό ηνπ βαζκνύ 

απηνύ, ελώ νη ππάιιεινη κε πιενλάδνληα ρξόλν ζηνλ ίδην βαζκό εμειίζζνληαη ζηα 

κηζζνινγηθά θιηκάθηα ηνπ βαζκνύ απηνύ 

 

ΚΑΣΑΣΑΞΗ ΤΠΑΛΛΗΛΩΝ  ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ  Π.Δ 
ΔΛΑΥΙΣΟ 

ΥΡΟΝΟ 
ΤΠΗΡΔΙΑ 

ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΣΟ 
ΒΑΘΜΟ ΒΑΘΜΟ ΔΣΗ  ΤΠ. 

ΒΑΙΚΟΙ 
ΜΙΘΟΙ 

ΒΑΘΜΩΝ  Μ.Κ 

ΒΑΙΚΟΙ 
ΜΙΘΟΙ 

Μ.Κ.  

 έως 3 έτη Σ 

2  έηη 

δοκιμαζηικήρ 
εθαπμογήρ 1092 0 0 

  

3 έως 9 Δ 

3 - 4 1201   

5 - 6 

  

1 1225 

7 - 8  2 1250 

        

9 έως 15 Γ 

9 - 10 1381   

11 - 12 

  

1 1409 

13 - 14 2 1437 

     

    

15 έως 22 Γ 

15 - 16 1588   

17 - 18 

  

1 1620 

19 - 20 2 1652 

21 - 22 3 1685 

      

        

23 και άνω Β 

23 - 25 1906    

26 - 28 

Σα Μ.Κ. ηος 
βαθμού Δ 

σοπηγούνηαι 
ανά ηπιεηία 
μέσπι ηην 

αποσώπηζη 
ηος 

ςπαλλήλος 

1 1944 

29 - 31 2 1983 

32 - 35 3 2022 

      

      

    

 

 

 

 

 

 



 

 

                                 ΤΓΚΡΙΗ ΑΠΟΓΟΥΩΝ ΤΠΗΡΔΣΟΤΝΣΩΝ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ 

     (κεηά ηελ θαηάηαμε ζε βαζκνύο θαη Μ.Κ  όπωο αλαθέξεηαη ζηελ αλωηέξω παξάγξαθν) 

 

        

ΤΓΚΡΙΗ ΑΠΟΓΟΥΩΝ ΑΓΑΜΟΤ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟΤ    (αθοπολόγηηο 5000)  

ΔΣΗ 
ΤΠ ΒΑΘΜΟ 

ΑΚΑΘΑΡ. 
ΑΠΟΓΟΥΔ 

ΝΔΟΤ 
ΜΙΘΟΛΟΓ 

ΚΑΘΑΡΔ 
ΑΠΟΓ. 
ΝΔΟΤ 

ΜΙΘΟΛ. 

ΑΚΑΘΑΡ. 
ΑΠΟΓΟΥΔ 
ΗΜΔΡΙΝΟΤ 
ΜΙΘΟΛΟΓ. 

ΚΑΘΑΡΔ 
ΑΠΟΓ 

ΗΜΔΡΙΝΟΤ 
ΜΙΘΟΛΟΓ. 

ΓΙΑΦΟΡΑ 
ΚΑΘΑΡΩΝ 

ΑΠΟΓΟΥΩΝ ΠΟΟΣΟ  

1 Σ 1092 660 1408,15 868 -208 -23,96%  

2 Σ 1092 783 1448,15 1039 -256 -23,10%  

6 Δ 1225 875 1527,15 1089 -214 -19,65%  

12 Γ 1409 998 1647,15 1165 -167 -16,73%  

20 Γ 1652 1157 1808,15 1296 -139 -12,01%  

25 Β 1906 1304 1929,15 1367 -63 -4,83%  

30 Β 1983 1348 2008,15 1413 -65 -4,82%  

35 Β 2022 1371 2089,15 1461 -90 -6,56%  

         

ημείωζη:  

Ο μιζθόρ ηος νεοδιόπιζηος ςπολογίζηηκε με κπάηηζη για κύπια ζύνηαξη 6,67% ζηο ζύνολο ηων αποδοσών ηος, 

θεωπώνηαρ όηι ππιν ηο διοπιζμό ηος είσε κάποια ζσέζη επγαζίαρ με ηο Γημόζιο. Από 1-1-2011 ζύμθωνα με ηο  

ν.3865/2010 εθόζον πποζλαμβάνεηαι για ππώηη θοπά,σωπίρ καμία ζσέζη επγαζίαρ με ηο δημόζιο ππιν ηο διοπιζμό   

ηος, ςπάγεηαι ςποσπεωηικά και αςηοδίκαια ζηον κλάδο κύπιαρ ζύνηαξηρ ηος ΙΚΑ , οπόηε η κπάηηζη για κύπια ζύνηαξη   

είναι 16% επί ηων αποδοσών ηος, με αποηέλεζμα οι καθαπέρ αποδοσέρ ηος ηην ππώηη σπονιά να διαμοπθώνονηαι ζηο  

ποζό ηων 577€ και ηη δεύηεπη ζηα 700€  

 

           

 

ΔΠΙΓΟΜΑΣΑ  ΣΟΤ ΝΔΟΤ ΜΙΘΟΛΟΓΙΟΤ ΓΙΑ ΣΟΤ 

ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟΤ 
 

1. Δπιδόμαηα  εοπηών και αδείαρ 

Όπωο θαη ζήκεξα (500+250+250) 

 

2. Οικογενειακή παποσή 

Καηαξγείηαη ην επίδνκα γάκνπ (νηθνγελεηαθή παξνρή) πνπ ήηαλ 35 € θαη απμάλεηαη ην 

επίδνκα ηωλ αλήιηθωλ παηδηώλ ωο εμήο 

1  παηδί   από 18 € απμάλεηαη ζε    50 € 



2  παηδηά από 36 € απμάλεηαη ζε    70 € 

3 παηδηά από  83 € απμάλεηαη ζε   120 € 

           4 παηδηά από  130 € απμάλεηαη ζε 170 € 

           5 παηδηά  από 203 € απμάλεηαη ζε 240 € 

 ηελ νπζία δελ πξόθεηηαη γηα θακία αύμεζε . Τπάιιεινο κε 2 παηδηά έπαηξλε επίδνκα γάκνπ 

35 € + 36 € επίδνκα παηδηώλ=71 € Σώξα ζα παίξλεη 70 € 

  

3. Δπιδόμαηα ζηελεσών ηηρ εκπαίδεςζηρ 

       

  ΗΜΔΡΑ   
ΝΔΟ 

ΜΙΘΟΛΟΓΙΟ 

Πεπιθεπειακοί Γιεςθςνηέρ   700 

σολικοί ύμβοςλοι και Γ/νηέρ 
Δκπ/ζηρ 331,94   400 

Πποϊζηάμενοι Γπαθείων 299,55   370 

Γιεςθςνηέρ Λςκείων ΚΔ.Γ.Γ.Τ & 
Δ.Δ.Δ.ΚΣ. 295,50   350 

Γιεςθςνηέρ Γςμναζίων, 
Δπαγγελμαηικών σολών  4/θέζιων 
και άνω Γημ. σολείων και σολικών 
Δπγαζηηπιακών Κένηπων 235,59   250 

Τπ/νηέρ ζσολικών μονάδων, 
Τπεύθςνοι .Δ.Κ,  Πποϊζηάμενοι 
εκπ/κών θεμάηων Γ/νζεων, 
Πποϊζηάμενοι Σμημάηων 
Δπιζηημονικήρ και Παιδαγωγικήρ 
Καθοδήγηζηρ  127,92   150 

Πποϊζηάμενοι 1/θ, 2/θ, 3/θ 
Γημ.σολείων και Νηπιαγωγείων 99,58   70 

 

4. Δπίδομα απομακπςζμένων και παπαμεθόπιων πεπιοσών   100€   

 

      5. Κίνηηπο  Δπίηεςξηρ ηόσων (Κ.Δ..) 

Σν επίδνκα απηό κπνξεί λα θαηαβάιιεηαη κία θνξά θαη’ έηνο, κεηά από πηζηνπνηεκέλε, κέζω 

ηεο έθζεζεο αμηνιόγεζεο, επίηεπμε ηωλ ζηόρωλ ζε πνζνζηό πάλω από 80% θαηά ην 

πξνεγνύκελν έηνο θαη κπνξεί λα ηζνύηαη κε πξνζαύμεζε κέρξη 10% ηνπ βαζηθνύ ηνπο κηζζνύ, 

εθόζνλ πέηπραλ ηνπο ζηόρνπο ζε πνζνζηό κέρξη θαη 90% θαη 25% ηνπ βαζηθνύ ηνπο κηζζνύ, 

εθόζνλ πέηπραλ ηνπο ζηόρνπο ζε πνζνζηό από 90% θαη πάλω. 

. 

Καηαπγείηαι ηο επίδομα Διδικήρ Αγωγήρ 

 

 

 

 

Μπαλάγκαρ Γιάννηρ 

 

Διδικόρ ζςνεπγάηηρ ΓΟΔ 



 

       

 


