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ΘΕΜΑ:  Ενημέρωση για την κατάταξη σε νέο Βαθμό και Μισθολογικό Κλιμάκιο 

 

Σε εφαρµογή του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226 Α’) «Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις, ενιαίο 
µισθολόγιο – βαθµολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρµογής του 
µεσοπρόθεσµου πλαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής 2012-2015», θα γίνει από τη 
∆.∆.Ε. Πρέβεζας η κατάταξη του προσωπικού αρµοδιότητάς της, στους Νέους 
Βαθµούς και τα Νέα Μισθολογικά Κλιµάκια.  

Η κατάταξη γίνεται µε βάση τη συνολική υπηρεσία (υπηρεσία από την 
ηµεροµηνία διορισµού και όλη η αναγνωρισµένη µισθολογικά προϋπηρεσία), 
όπως αυτή έχει την 1/11/2011 - ηµεροµηνία έναρξης ισχύος του Νόµου. Οι 
κάτοχοι αναγνωρισµένου µεταπτυχιακού τίτλου σπουδών πριµοδοτούνται µε 
επιπλέον 2 χρόνια υπηρεσίας και οι κάτοχοι διδακτορικού µε 6 χρόνια υπηρεσίας.  

Η κατάταξη ακολουθεί τα παρακάτω στάδια:  

1. Αρχικά γίνεται κατάταξη στο νέο βαθµό µε βάση τον Πίνακα 1 που επισυνάπτεται. 
Ο πλεονάζων χρόνος υπηρεσίας (ο χρόνος που περισσεύει δηλαδή από τον 
ελάχιστο απαιτούµενο χρόνο για να καταταγεί κάποιος στο συγκεκριµένο βαθµό) 
θεωρείται ότι διανύθηκε στο βαθµό κατάταξης και χρησιµοποιείται για την ένταξη σε 
κάποιο από τα µισθολογικά κλιµάκια του βαθµού.     

2. Με βάση τον πλεονάζοντα χρόνο στο βαθµό, υπολογίζεται το µισθολογικό 
κλιµάκιο. Κάθε βαθµός έχει το βασικό µισθό ( µισθολογικό κλιµάκιο 0) και δύο ή 
περισσότερα µισθολογικά κλιµάκια τα οποία στους βαθµούς Ε, ∆ και Γ δίνονται ανά 
δύο 2 έτη ενώ στους βαθµούς Β και Α ανά τρία (3) έτη. Ο Βαθµός ΣΤ έχει µόνο το 
βασικό κλιµάκιο (κλιµάκιο 0). Τα µισθολογικά κλιµάκια και οι αντίστοιχοι βασικοί 
µισθοί φαίνονται στον Πίνακα 2 που επισυνάπτεται. Τυχόν πλεονάζων χρόνος στο 
µισθολογικό κλιµάκιο µετά την κατάταξη µηδενίζεται. 



Παραδείγµατα:  

1. Εκπαιδευτικός κατηγορίας ΠΕ µε ηµεροµηνία διορισµού  10/9/2003 και 
αναγνωρισµένη µισθολογική  προϋπηρεσία 5 έτη  8 µήνες και  10 
ηµέρες:  Την 1/11/2011 έχει συνολική υπηρεσία 13 έτη , 10 µήνες και 2 
ηµέρες. Με βάση τον πίνακα 1 κατατάσσεται στο βαθµό ∆ (9 – 15 έτη). Ο 
πλεονάζων χρόνος στο βαθµό είναι 4 έτη, 10 µήνες και 2 ηµέρες (µια που ο 
ελάχιστος απαιτούµενος χρόνος για κατάταξη στο βαθµό ∆ είναι 9 έτη), 
εποµένως θα λάβει δύο µισθολογικά κλιµάκια στο βαθµό και θα καταταγεί 
στο Βαθµό ∆ – Μισθολογικό Κλιµάκιο 2 µε (ακαθάριστο) βασικό µισθό 
1437 Ευρώ. Ο πλεονάζων χρόνος στο µισθολογικό κλιµάκιο - 10 µήνες και 2 
ηµέρες – διαγράφεται (δηλαδή ο εκπαιδευτικός θα πάρει νέο µισθολογικό 
κλιµάκιο µετά από 2 έτη)  

2. Εκπαιδευτικός κατηγορίας ΠΕ µε ηµεροµηνία διορισµού 31/8/2006, 
κάτοχος αναγνωρισµένου διδακτορικού και αναγνωρισµένη 
προϋπηρεσία 1 έτος, 6 µήνες και 21 ηµέρες: Την 1/11/2011 έχει συνολική 
υπηρεσία 12 έτη, 8 µήνες και 22 ηµέρες (έχουν προστεθεί 6 χρόνια για το 
διδακτορικό). Με βάση τον Πίνακα 1 θα καταταγεί στο βαθµό ∆ (9 – 15 έτη). 
Ο πλεονάζων χρόνος στο βαθµό είναι 3 έτη, 8 µήνες και 22 ηµέρες, 
εποµένως θα λάβει ένα (1) µισθολογικό κλιµάκιο και θα καταταγεί στο Βαθµό 
∆ – Μισθολογικό Κλιµάκιο 1 µε ακαθάριστο βασικό µισθό  1409 Ευρώ. Ο 
πλεονάζων χρόνος στο µισθολογικό κλιµάκιο (1 έτος , 8 µήνες και 22 ηµέρες) 
διαγράφεται.  

Για την πληρέστερη ενηµέρωσή σας, επισυνάπτονται οι σχετικές εγκύκλιοι του 
Υπουργείου Εσωτερικών και του Υπουργείου Οικονοµικών. 

Παρακαλούνται οι ∆ιευθυντές των Σχολικών Μονάδων να ενηµερώσουν ενυπόγραφα 
τους εκπαιδευτικούς του σχολείου τους και τυχόν ενστάσεις να υποβληθούν στη 
∆.∆.Ε. µέχρι την Παρασκευή 2 ∆εκεµβρίου 2011. 

 

Η ∆ιευθύντρια 

 

Βασιλική Σφονδύλη 

 



Πίνακας 1: Κατάταξη σε νέο βαθµό µε βάση τα έτη υπηρεσίας και την 
κατηγορία 



Πίνακας 2: Τα Μισθολογικά κλιµάκια κάθε βαθµού και ο βασικός µισθός που 
τους αντιστοιχεί. 

 


