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ΘΕΜΑ: «Άρςη αναςτολήσ τησ μιςθολογικήσ εξζλιξησ τησ παρ. 2 του άρθρου 26 του Ν. 4354/2015» 
 
χετ.: 
1. Σο με αρικμό πρωτ. οικ.2/ 1868/ΔΕΠ/8-2-2018 ζγγραφο του ΓΛΚ με κζμα: «Άρςθ αναςτολισ τθσ 

μιςκολογικισ εξζλιξθσ τθσ παρ. 2 του άρκρου 26 του Ν.4354/2015» (από 1.1.2018 ΑΔΑ  695ΟΘ-ΗΘΜ). 
2. Σα άρκρα 7 και 11 του Ν. 4354/2015. 

 
ασ ενθμερϊνουμε ότι, από 1-1-2018 αίρεται θ αναςτολι τθσ μιςκολογικισ εξζλιξθσ των 

υπαλλιλων που υπάγονται ςτο πεδίο εφαρμογισ του άρκρου 7 του Ν.4354/2015 και ενεργοποιείται εκ 
νζου θ μιςκολογικι εξζλιξθ των υπαλλιλων αυτϊν, ςφμφωνα με το άρκρο 11 του ιδίου νόμου 4354/2015, 
ςυνυπολογιηομζνου και του τυχόν πλεονάηοντοσ χρόνου που είχε υπολογιςτεί κατά τθν αρχικι κατάταξθ, 
χωρίσ όμωσ να λαμβάνεται υπόψθ το χρονικό διάςτθμα που μεςολάβθςε από 1/1/2016 μζχρι και 
31/12/2017. 

τθ μιςκοδοςία Απριλίου 2018 πραγματοποιικθκαν οι αλλαγζσ ςε ΜΚ, των εκπαιδευτικϊν μονίμων 
και αναπλθρωτϊν, τθσ Διεφκυνςθσ Πρωτοβάκμιασ Φωκίδασ : 

α)  λόγω αναγνϊριςθσ μεταπτυχιακϊν ι διδακτορικϊν τίτλων ςπουδϊν (αφξθςθ κατά 2 ΜΚ ι 4 ΜΚ), 
αναδρομικά από 1/1/2018, 

β) λόγω αναγνϊριςθσ χρόνου προχπθρεςίασ αναδρομικά από 1/1/2018 και 
γ) οι αλλαγζσ ςε ΜΚ, αναδρομικά από τθν θμερομθνία που, λόγω πλεονάηοντοσ χρόνου, ςυμπλιρωςαν 

τουσ απαιτοφμενουσ 24 μινεσ για τθν αλλαγι κλιμακίου (ΠΕ/ΣΕ), ςτουσ μινεσ Ιανουάριο και Φεβρουάριο.  
θμειϊνουμε ότι, θ διαφορά ΜΚ, από κατϊτερο ςε ανϊτερο μιςκολογικό κλιμάκιο ςτουσ ΠΕ/ΣΕ, 

ανζρχεται ςτο ακακάριςτο ποςό των 59 ευρϊ και το πλθρωτζο ποςό διαμορφϊνεται ανάλογα με τισ 
κείμενεσ διατάξεισ.  

 
Προςωπική Διαφορά (ΠΔ) 

Για τισ περιπτϊςεισ όμωσ που, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ παραγράφου 1 του άρκρου 27 του 
νόμου 4354/2015 για το μιςκολόγιο των πολιτικϊν υπαλλιλων του Δθμοςίου, προκφπτουν βαςικόσ μιςκόσ 
ι τακτικζσ μθνιαίεσ αποδοχζσ χαμθλότερεσ από αυτζσ που δικαιοφται ο υπάλλθλοσ ςτισ 31/12/2015, θ 
διαφορά διατθρείται ωσ προςωπική. Θ νζα αυτι προςωπικι διαφορά μειϊνεται από οποιαδιποτε 
μελλοντικι αφξθςθ των αποδοχϊν του υπαλλιλου.  

Από το ςυνδυαςμό των παραπάνω διατάξεων προκφπτει ότι, για τουσ δθμοςίουσ υπαλλιλουσ, οι 
οποίοι, από τον Ιανουάριο του 2016 λαμβάνουν μεγάλα ποςά «προςωπικϊν διαφορϊν» λόγω τθσ 
διαμόρφωςθσ των βαςικϊν μιςκϊν τουσ ςε επίπεδα ςθμαντικά χαμθλότερα από αυτά ςτα οποία είχαν 
διαμορφωκεί ςτισ 31/12/2015, όποια αφξθςθ επζρχεται ςτουσ βαςικοφσ μιςκοφσ εξαιτίασ του 
«ξεπαγϊματοσ» τθσ μιςκολογικισ εξζλιξθσ από τθν 1/1/2018 δεν οδθγεί και ςε αφξθςθ των ςυνολικϊν 

mailto:misthodosia@dipe.fok.sch.gr
http://dipe.fok.sch.gr/


μθνιαίων ακακάριςτων τακτικϊν αποδοχϊν, διότι ςε κάκε τζτοια περίπτωςθ θ αφξθςθ του βαςικοφ μιςκοφ 
μειϊνει απλϊσ ιςόποςα τθν «προςωπικι διαφορά» και το ςυνολικό φψοσ των ακακάριςτων τακτικϊν 
αποδοχϊν (άκροιςμα βαςικοφ μιςκοφ και προςωπικισ διαφοράσ) παραμζνει αμετάβλθτο. Ουςιαςτικά, για 
τουσ υπαλλιλουσ των περιπτϊςεων αυτϊν, οι ςυνολικζσ ακακάριςτεσ τακτικζσ αποδοχζσ παραμζνουν ίδιεσ 
και μετά τισ αυξιςεισ των βαςικϊν μιςκϊν λόγω ωριμάνςεων (λόγω μιςκολογικισ εξζλιξθσ). 
 

Θ αφξθςθ του βαςικοφ μιςκοφ και θ ιςόποςθ μείωςθ τθσ «προςωπικισ διαφοράσ» ζχουν ωσ 
ςυνζπεια να αυξάνεται το τμιμα των ςυνολικϊν τακτικϊν αποδοχϊν επί του οποίου επιβάλλονται 
ειςφορζσ για κφρια (ΕΦΚΑ ςφνταξθσ 6,67%), επικουρικι ςφνταξθ (ΣΕΑΔΤ 3,50%), ΜΣΠΤ (4,5% επί του ΒΜ 
και 2% επί τθσ ΠΔ) και Τγειονομικι Περίκαλψθ (ΕΦΚΑ παροχι είδοσ 2,15% και ΕΦΚΑ ςε χριμα 0,4%).  

υνεπϊσ, με τθν αφξθςθ του βαςικοφ μιςκοφ επζρχεται αφξθςθ ςτισ κρατιςεισ αςφαλιςτικϊν 
ειςφορϊν θ οποία μειϊνει το ποςό των κακαρϊν αποδοχϊν (πλθρωτζο) που τελικά ειςπράττει ο 
υπάλλθλοσ. Άρα, με τθ μιςκοδοςία Απριλίου 2018 τα αναδρομικά αυτά κα είναι αρνθτικά ποςά. 
 
 
Π.χ.  Ζςτω υπάλλθλοσ ΠΕ κατθγορίασ με χρόνο υπθρεςίασ κατά τθν 1/1/2016, 29 ζτθ 10 μινεσ και 28 
θμζρεσ, ο οποίοσ είχε καταταχκεί ςτο ΜΚ 15 (Βαςικόσ Μιςκόσ 1918 €) τθσ κατθγορίασ του με πλεονάηοντα 
χρόνο 1 ζτοσ 10 μινεσ και 28 θμζρεσ. Από τθ ςφγκριςθ αποδοχϊν κατά τθν 31/12/2015 ζχει προςωπικι 
διαφορά φψουσ 65€.  

Από 1-1-2018 που ενεργοποιείται θ μιςκολογικι εξζλιξθ, ο ςυγκεκριμζνοσ υπάλλθλοσ κα καταταγεί 
ςτο επόμενο ΜΚ (ΜΚ 16), από 3/2/2018. Θ διαφορά του κλιμακίου που είναι 59€ κα μειϊςει τθν 
προςωπικι διαφορά ςε 6€. Ο ΒΜ διαμορφϊνεται από 1918€ ςε 1977€ και αυτό ςυνεπάγεται αφξθςθ των 
κρατιςεων ΣΕΑΔΤ, ΣΠΔΤ, ΜΣΠΤ, ΕΦΚΑ κφριασ ςφνταξθσ , με αποτζλεςμα μείωςθ των κακαρϊν αποδοχϊν.  
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