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ΘΕΜΑ: « Ενθμερωτικό ςθμείωμα για μιςκοδοτικά κζματα. » 
 
  Σασ ενθμερώνουμε ότι, μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ διαδικαςίασ κατάταξθσ όλου του 
εκπαιδευτικοφ προςωπικοφ τθσ Α΄ Δ/νςθσ Π.Ε. ςε βακμοφσ και τθν ζνταξι τουσ ςτα μιςκολογικά 
κλιμάκια, από τθ μιςκοδοςία μθνόσ Φεβρουαρίου 2012 κα εφαρμοςτεί το ενιαίο μιςκολόγιο του 
Ν.4024/2011 (ΦΕΚ.226/27-10-2011). 
 Το νζο μιςκολόγιο ιςχφει από 1θσ Νοεμβρίου 2011. Οι διαφορζσ που προκφπτουν για το χρονικό 
διάςτθμα από 01/11/2011 ζωσ 31/01/2012 κατά το οποίο θ μιςκοδοςία γινόταν με το παλιό μιςκολόγιο 
του Ν.3205/2003 κα υπολογιςτοφν και κα παρακρατθκοφν από τον Μάρτιο 2012 και εξισ.  
Η παρακράτθςθ κα γίνει ςε ιςόποςεσ δόςεισ. Κάκε δόςθ δεν κα υπερβαίνει το 10% των μθνιαίων 
αποδοχών. Ο αρικμόσ των δόςεων κα εξαρτθκεί από το ποςό επιςτροφισ.  
 Από τθ μιςκοδοςία Φεβρουαρίου εφαρμόηεται και θ μθνιαία παρακράτθςθ ειςφοράσ 
αλλθλεγγφθσ του Ν. 3986/2011 (για ποςό ζωσ 12.000,00€ δεν γίνεται παρακράτθςθ, από 12.001,00 ζωσ 
20.000,00 ειςφορά 1% και πάνω από 20.001,00 ειςφορά 2%). 
Σθμειώνουμε ότι ιδθ από τθ μιςκοδοςία Ιανουαρίου 2012 εφαρμόηεται το νζο όριο αφορολογιτου 
ποςοφ των 5.000,00€. 
 Σφμφωνα με τισ εγκυκλίουσ του Γενικοφ Λογιςτθρίου του Κράτουσ οικ.2/78400/0022/14-11-2011 
και οικ.2/2725/0022/10-01-2012 όταν το ςφνολο των ακακαρίςτων αποδοχών του νζου μιςκολογίου 
(ςτθν 1θ/11/2011) ςε ςφγκριςθ με το ςφνολο των ακακαρίςτων αποδοχών του παλιοφ μιςκολογίου (τθσ 
31θσ/10/2011) παρουςιάηει:      (και ςτισ δφο περιπτώςεισ δεν υπολογίηεται θ εργοδοτικι ειςφορά) 
 
Αύξηση:  Αα) ζωσ 50,00€:   αμζςωσ από 1θσ/11/2011. 
     Αβ) από 50,01 ζωσ 100,00€:   ςε δφο ιςόποςεσ δόςεισ τθν 1θ/11/11 και τθν 1θ/11/12. 
     Αγ) πάνω από 100,00€:   ςε τρεισ ιςόποςεσ δόςεισ τθν 1θ/11/11,  1θ/11/12 &  1θ/11/13. 
Παραδείγματα εφαρμογής: 
Αα) ςφνολο 31/10/2011: 1.986,15 (ΜΚ.6 + εξωδιδ/κό + διδ/κισ προετ. + κίνθτρο + οικογ. + μετ/κό) 
       ςφνολο 01/11/2011: 1.994,00 (Β΄ 1 + οικογ.) 
  διαφορά:   7,85  
κα χορθγθκεί αμζςωσ 
Αβ) ςφνολο 31/10/2011: 1.848,15 (ΜΚ.7 + εξωδιδ/κό + διδ/κισ προετ. + κίνθτρο) 
       ςφνολο 01/11/2011: 1.906,00 (βαςικό κλιμάκιο Β΄ βακμοφ) 
  διαφορά:   57,85  
κα χορθγθκεί ςε δφο δόςεισ από 28,92€ και ο νζοσ βαςικόσ μιςκόσ κα διαμορφωκεί ςε 1.906,00 – 28,92 
= 1.877,08 
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Αγ) ςφνολο 31/10/2011: 1.815,15 (ΜΚ.11 + εξωδιδ/κό + διδ/κισ προετ. + κίνθτρο + οικογ. + διδ/κό) 
       ςφνολο 01/11/2011: 1.956,00 (βαςικό κλιμάκιο Β΄ βακμοφ + 1 παιδί) 
  διαφορά:   140,85 
κα χορθγθκεί ςε τρεισ δόςεισ από 46,95€ και ο νζοσ βαςικόσ μιςκόσ κα διαμορφωκεί ςε 1.906,00 – 
93,90 (46,95 x 2) = 1.812,10 και το ςφνολο αποδοχών κα είναι 1.812,10+50,00=1862,10 
 
*   Σε κάκε περίπτωςθ τα ποςά που αφοροφν επιδόματα δεν μειώνονται, αλλά προςαρμόηεται ο βαςικόσ 
μιςκόσ. 
 
Μείωση: Βα) ζωσ 25%: άμεςα από 1θσ/11/2011. 

Ββ) πάνω από 25%: άμεςα από 1θσ/11/2011 το μζροσ ζωσ το 25% και το υπερβάλλον μζροσ ςε 
δφο ιςόποςεσ δόςεισ τθν 1θ/11/2012 και 1θ/11/2013.  

Παραδείγματα εφαρμογής: 
Βα) ςφνολο 31/10/2011: 1.808,15 (ΜΚ 8 + εξωδιδ/κό + διδ/κισ προετ. + κίνθτρο) 
       ςφνολο 01/11/2011: 1.652,00 (Γ-2) 
  διαφορά:   156,15 
επειδι θ μείωςθ είναι μικρότερθ του 25% κα γίνει αμζςωσ 
Ββ) οι περιπτώςεισ με μείωςθ πάνω από 25% είναι ελάχιςτεσ και οι ενδιαφερόμενοι παρακαλοφνται να 
επικοινωνιςουν με τουσ εκκακαριςτζσ των πρώθν Γραφείων για διευκρινίςεισ. 
  

Τζλοσ ςθμειώνουμε ότι οι αςφαλιςτικζσ ειςφορζσ για κφρια ςφνταξθ, επικουρικι αςφάλιςθ 
(ΜΤΠΥ & ΤΕΑΔΥ) και πρόνοια εξακολουκοφν να υπολογίηονται επί των αποδοχών τθσ 31θσ/10/2011. 
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