
Τι ισχύει στη περίπτωση που εξαντληθούν τα Μισθολογικό Κλιμάκιο (ΜΚ) του κάθε βαθμού.

Αφορμή αυτού του άρθρου είναι η παρακάτω επιστολή:

Κύριε Καλοδήμο,
Πρώτα απ' όλα θερμά συγχαρητήρια για την εξαιρετική δουλειά που κάνετε.
Θα ήθελα να σας επισημάνω το εξής:
Σε πρόσφατη ανάρτησή σας (http://dide.fth.sch.gr/oikonomika/pleonazon_xronos_mk.pdf ) , 
σχετικά με τον πλεονάζοντα χρόνο, δεν αναφέρετε κάτι για την περίπτωση κατά την οποία κάποιος 
βρίσκεται στο τελευταίο Μ.Κ του βαθμού του και έχει σ' αυτό το Μ.Κ. πλεονάζοντα χρόνο (όπως 
π.χ. κατά την προσωπική μου περίπτωση με πλεονάζοντα χρόνο 13 μήνες και 23 ημέρες στο Μ.Κ. 2 
του βαθμού Ε').Σ' αυτήν την περίπτωση προφανώς δεν υπάρχει δυνατότητα εξέλιξης σε επόμενο 
Μ.Κ.. Συνεπώς τι ακριβώς γίνεται;
Σας παρακαλώ, λοιπόν, εφόσον έχετε σχετική ενημέρωση και εάν είναι εφικτό, με νεότερη 
ανάρτησή σας να διευκρινίσετε τι γίνεται σ' αυτήν την ειδική περίπτωση.
Ευχαριστώ εκ των προτέρων.
Με εκτίμηση,
Δ. Κ
ΠΕ 03

Απάντηση:
Στό άρθρο 12 του 4024/2011 αναφέρεται:
Τα µισθολογικά  κλιµάκια   κάθε  βαθµ ού,  πέραν   του βασικού  µισθού  που  αντιστοιχεί σε αυτόν 
,  είναι τα εξής: α)  Βαθµός  Ε  ΄:  δύο  (2)  Μ.Κ.  για  τις  κατηγορίες  ΠΕ  και ΤΕ,  τρία  (3)  Μ.Κ. 
για την  κατηγορία  ΔΕ και πέντε  (5)  Μ.Κ.για την  κατηγορία  ΥΕ.  β)  Βαθµός  Δ΄:  τρία  (3) 
Μ.Κ.  για  τις  κατηγορίες  ΠΕ  και ΤΕ,  τέσσερα  (4)  Μ . Κ .  για  την   κατηγορία   ΔΕ  και  έξι (6)
Μ.Κ.  για την  κατηγορία  ΥΕ. γ)  Βαθµός  Γ΄:  τέσσερα  (4)  Μ.Κ.  για  τις  κατηγορίες  ΠΕ
και ΤΕ και πέντε  (5)  Μ.Κ.  για την  κατηγορία  ΔΕ. 
Δηλαδή στη περίπτωση σας έαν δεν αλλάξατε βαθμό δεν θα έχετε άλλη μισθολογική εξέλιξη.
Η εμπλοκή αυτή δημιουργήθηκε γιατί δεν έχει εφαρμοστεί η διαδικασία των κρίσεων , αφού στο 
βαθμό Ε έχετε 4 χρόνια, και έπρεπε να είχατε κριθεί ώστε να πάρετε τον  επόμενο βαθμό  όπως 
προβλέπεται απο το άρθρο 7 του νόμου 4024/2011
Στό άρθρο 7 του 4024/2011 αναφέρεται:
 “Ο ελάχιστος  χρόνος που  απαιτείται για την  προαγωγή από  βαθµό σε βαθµό,  είναι:
α)  Για τους υπαλλήλους  των  κατηγοριών ΠΕ και ΤΕ:
Από  το Βαθµό ΣΤ στο  Βαθµό Ε,  δύο  (2)  έτη
Από  το Βαθµό Ε στο  Βαθµό Δ,  τέσσερα  (4)  έτη
Από  το Βαθµό Δ στο  Βαθµό Γ,  τέσσερα  (4)  έτη
Από  το Βαθµό Γ στο  Βαθµό Β,  τέσσερα  (4)  έτη
Από  το Βαθµό Β στο  Βαθµό Α ( καταληκτικός βαθµός):
αα)  για τους υπαλλήλους  της  κατηγορίας ΠΕ,  έξι (6)  έτη και 
ββ)  για  τους  υπαλλήλους   της   κατηγορίας  ΤΕ,  οκτώ (8) έτη .”
Το νέο μνημόνιο προβλέπει εως το τέλος του 2012 δεν θα γίνει καμία προαγωγή σε ανώτερο 
βαθμό.

Καλοδήμος Δημήτρης
Διαχειριστής
http://dide.fth.sch.gr/ 
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Παγώνουν οι μισθοί στο Δημόσιο
Εως το τέλος του 2012 δεν θα γίνει καμία προαγωγή σε ανώτερο βαθμό
Ρεπορταζ  Nικολέττα Μουτουση / εφημερίδα ΤΑ ΝΕΑ

Στον πάγο μπαίνουν οι μισθοί των δημοσίων υπαλλήλων έως το τέλος του 2012 
καθώς, όπως ορίζει το νέο Μνημόνιο, δεν θα γίνει καμία προαγωγή σε ανώτερο βαθμό – με το νέο  
καθεστώς συνδέονται άμεσα με το ύψος των αποδοχών. Εως το τέλος Μαρτίου η κυβέρνηση θα 
πρέπει να αναθέσει την εκπόνηση εξειδικευμένης μελέτης με στόχο να αναζητηθούν τα οφέλη από 
την εφαρμογή του νέου μισθολογίου· ειδικότερα, θα επικεντρωθεί στις μισθολογικές ωριμάσεις που 
απορρέουν από το νέο καθεστώς βαθμολογικής εξέλιξης.
«Αν η μελέτη αποκαλύψει υπερβολικές αυξήσεις στους μισθούς, οι κανόνες βαθμολογικής εξέλιξης 
θα πρέπει να αναπροσαρμοστούν πριν από το τέλος του 2012», επισημαίνεται στο νέο Μνημόνιο 
και προστίθεται: «Καμία προαγωγή σε ανώτερο βαθμό δεν θα γίνει πριν από την ολοκλήρωση της 
μελέτης και της αναπροσαρμογής της βαθμολογικής κλίμακας». Στελέχη του Δημοσίου αναφέρουν 
ότι  σε  περίπτωση  που  διαπιστωθεί  πως  το  ψαλίδι  στο  μισθολογικό  κόστος  δεν  επαρκεί,  θα 
προβλεφθούν  μεγαλύτερα  χρονικά  όρια  για  τη  μετάβαση  από  τον  έναν  βαθμό  στον  επόμενο,  
γεγονός που θα οδηγήσει και σε επιβράδυνση των αυξήσεων στις αποδοχές. Στο μικροσκόπιο θα 
τεθούν  και  οι  διαδικασίες  αξιολόγησης  που  προβλέπει  το  νέο  βαθμολόγιο  -  μισθολόγιο, 
προκειμένου να εφαρμοστούν αντικειμενικά κριτήρια βάσει των οποίων θα κρίνεται η ικανότητα 
και αποδοτικότητα των δημοσίων υπαλλήλων.
Αυστηροί περιορισμοί τίθενται με το νέο Μνημόνιο και ως προς την τήρηση του κανόνα μία 
πρόσληψη για κάθε πέντε αποχωρήσεις, ενώ σε περίπτωση παρέκκλισης επισημαίνεται πως 
θα ισχύσει πλήρες πάγωμα των προσλήψεων.
Εκτός από την ήδη ισχύουσα πρόβλεψη ότι οποιαδήποτε μετακίνηση από κρατικές επιχειρήσεις ή 
άλλους  φορείς  που  συγχωνεύονται  ή  καταργούνται  προς  υπηρεσίες  της  γενικής  κυβέρνησης 
υπολογίζεται ως νέα πρόσληψη, περιλαμβάνονται αντίστοιχες ρυθμίσεις και για 
τους εφέδρους.
Ειδικότερα, ως νέα πρόσληψη υπολογίζεται πλέον και η επιλογή προσωπικού από τους πίνακες 
εργασιακής  εφεδρείας  που  θα  καταρτί  σει  το  ΑΣΕΠ  βάσει  συγκεκριμένων  κριτηρίων  για  τα 
προσόντα όσων δημοσίων υπαλλήλων ενταχθούν σε αυτούς.
Στην πράξη αυτό συνεπάγεται, σύμφωνα με στελέχη του Δημοσίου, ότι εξαλείφονται οι μηδαμινές 
ούτως ή άλλως πιθανότητες οι έφεδροι να μπορέσουν να επανενταχθούν στο ανθρώπινο δυναμικό 
της δημόσιας διοίκησης, με αποτέλεσμα την οριστική απόλυσή τους.
Ελπίδα επανατοποθέτησης ενδέχεται να έχουν μόνον υπάλληλοι με αυξημένα προσόντα, για 
τους οποίους μπορεί να κριθεί ότι απομακρύνθηκαν εξαιτίας της οριζόντιας εφαρμογής του 
μέτρου της εφεδρείας. 
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Τι ισχύει μισθολογικά για τον πλεονάζον χρόνο που προέκυψε με τη κατάταξη του Νοεμβρίου 2011
 
Το Άρθρο  29  του νόμου 4024/2011 αναφέρει:
 [http://dide.fth.sch.gr/lows/n4024_2011.pdf  ]
 
Κατάταξη σε Μισθολογικά  Κλιμάκια  του  Υπηρετούντος Προσωπικού
1. Οι  υπάλληλοι   που   εντάσσονται   στους   νέους   βαθμούς ,  σύμφωνα µε   τις  διατάξεις  του   
προηγούμενου   άρθρου,   λαμβάνουν   το   βασικό μισθό    του    βαθμού   αυτού ,   ενώ   όσοι   εξ  
αυτών   έχουν   πλεονάζοντα  χρόνο   στον  ίδιο
βαθμό    εξελίσσονται    στα   μισθολογικά   κλιμάκια    του    βαθμού  αυτού  ,   σύμφωνα  µε   τις 
διατάξεις   της   παραγράφου   2του    άρθρου   12   του    παρόντος.   Μετά   την    ανωτέρω 
μισθολογική  ένταξη,  η μισθολογική   εξέλιξη  πραγματοποιείται
σύμφωνα µε  τις  ίδιες  διατάξεις,  χωρίς   να  προσμετράται τυχόν  πλεονάζων χρόνος.
 
Στο Άρθρο  32  του νόμου 4038/2018 αναφέρεται:
[http://dide.fth.sch.gr/lows/n4038_2012.pdf ]
 
3. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 29 του ν.4024/2011 καταργείται από τότε που 
ίσχυσε.
 
Δηλαδή εάν κάποιος στη κατάταξη του Νοεμβρίου  είχε βαθμό Δ και πλεονάζον χρόνο 18 μήνες 
σύμφωνα   με   το   νόμο   4024/2011   έπρεπε   να   περιμένει   24   μήνες   για   να   πάρει   το 
επόμενο Μισθολογικό Κλιμάκιο (ΜΚ). Με τη ρύθμιση του άρθρου  32  του νόμου 4038/2018 
πρέπει να περιμένει 6 μήνες για να πάρει το επόμενο ΜΚ.
Σύμφωνα με το άρθρο 12 του  νόμου 4024/2011:
 “Τα  Μ.Κ.  χορηγούνται  ανά  διετία, µε  εξαίρεση  τα Μ.Κ. των Βαθµών Β΄ και Α΄, τα οποία 
χορηγούνται ανά  τριετία. Η εξέλιξη των υπαλλήλων στα Μ.Κ. γίνεται αυτοδίκαια µε   την 
παρέλευση  του  ανωτέρω  οριζόµενου χρόνου. Κατ’ εξαίρεση, σε περίπτωση που, από τις εκθέσεις 
αξιολόγησής του, προκύπτει ότι ο υπάλληλος δεν έχει επιτύχει την υλοποίηση της προβλεπόµενης 
στοχοθεσίας  σε  ποσοστό  τουλάχιστον  πενήντα  τοις  εκατό (50%), για δύο συνεχή χρόνια, δεν 
εξελίσσεται µισθολογικά µέχρις ότου επιτύχει το ως άνω ελάχιστο ποσοστό.”
 
 
 Καλοδήμος Δημήτρης
Διαχειριστής
http://dide.fth.sch.gr/ 
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