
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΗ 
ΕΤΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΑΜΕΙΟ 

 
         
             Ακινα ,      30-4-2012 
             Αρ.πρωτ :    4956 

 

Σαχ. Δ/νςθ : Ανδρζα Παπανδρζου 37  ΠΡΟ:   Σισ Δ/νςεισ Π.Ε. & Δ.Ε. όλθσ τθσ 
               χώρασ 
 
ΚΟΙΝ.:  Περιφερειακζσ Δ/νςεισ όλθσ τθσ   
              χώρασ  
 
                         

Σαχ. Κωδ. : 151 80 Μαροφςι 

Πλθροφορίεσ : Καλαϊτηάκθ Μαρίνα 

Σθλζφωνο : 210 344.2161 

Fax : 210 344.2181 

Ιςτοςελίδα : www.eye.minedu.gov.gr 
 

Θζμα: «Βακμολογικι μιςκολογικι κατάταξθ αναπλθρωτών και  ωρομιςκίων  
               εκπαιδευτικών». 
 
 
χετ.:  1. ζγγραφο του ΤΠΔΒΜΘ  με αρ.πρωτ. Φ.361.23/3/24453/Δ1/7-3-2012  
            2. ζγγραφο του ΓΛΚ με αρ.πρωτ. 2/20130/0022/30-3-2012 (επιςυνάπτεται) και 
            3. ζγγραφο του Τπ.Διοικ. Μεταρ. και Ηλεκτρ.Διακ. με  αρ.πρωτ.   
                ΔΙΔΑΔ/Φ.31.21/1110/4597/9-4-2012 (επιςυνάπτεται) 

 
Με  βάςθ  το ζγγραφο με αρ. 2/20130/0022/30-3-2012 (επιςυνάπτεται) του  Γενικοφ  

Λογιςτθρίου  ςχετικά  με  τθ μιςκολογικι κατάταξθ  των  εκπαιδευτικών , κα  πρζπει  οι 
Δ/νςεισ   με  τθ  μιςκοδοςία   Μαΐου,  να  ςυνυπολογίςουν  και  τισ  διαφορζσ αναδρομικών  
που  προκφπτουν  από  τθ  κατάταξθ με βάςθ  τθ   αναγνωριςμζνθ  προχπθρεςία  και  τθ  
ςυνάφεια  των μεταπτυχιακών  ι  διδακτορικών τίτλων. Για  τθν  αναγνώριςθ  τθσ  
προχπθρεςίασ κακώσ  και των μεταπτυχιακών  και  διδακτορικών  τίτλων,  εφαρμόηονται  οι 
κείμενεσ  διατάξεισ. Επιςθμαίνεται  ότι  θ  ςυνάφεια  των  τίτλων  εξετάηεται  από  το  
αντίςτοιχο  Τπθρεςιακό  υμβοφλιο και εκδίδεται  ςχετικι  απόφαςθ  από  τθ  Δ/νςθ. 
 
Η κατάταξθ των εκπαιδευτικών κα γίνει ςφμφωνα με τον παρακάτω πίνακα: 

 
Κατηγορία Βαθμός ΜΚ0 ΜΚ1 ΜΚ2 ΜΚ3 

ΠΕ 

 

ΣΤ 
0 έως 2 έτη 

1092 € 

   

Ε 
2+ έως 4 έτη 

1201 € 

4+ έως 6 έτη 

1225 € 

  

Δ 
6+ έως 8 έτη 

1381 € 

8+ έως 10 έτη 

1409 € 

  

Γ 
10+ έως 12 έτη 

1588 € 

12+ έως 14 έτη 

1620 € 

14+ έως 16 έτη 

1652€ 

 

ΤΕ ΣΤ 
0 έως 2 έτη 

1037 € 

   

ΕΙΔΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ  
ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΔΡΑΕΩΝ  

ΜΟΝΑΔΑ Δ΄ 
 

 

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ  ΠΑΙΔΕΙΑ 
ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ 

----- 

http://www.eye.minedu.gov.gr/


 
 

Ε 
2+ έως 4 έτη 

1141 € 

4+ έως 6 έτη 

1164 € 

  

Δ 
6+ έως 8 έτη 

1312 € 

8+ έως 10 έτη 

1338 € 

  

Γ 
10+ έως 12 έτη 

1509 € 

12+ έως 14 έτη 

1539 € 

14+ έως 16 έτη 

1570 € 

 

ΔΕ 

 

ΣΤ 

0 έως 2 έτη 

858 € 

   

Ε 
2+ έως 4 έτη 

944 

4+ έως 6 έτη 

963 

6+ έως 8 έτη 

982 € 

 

 
      Παρατίκενται και τα παρακάτω παραδείγματα: 
- Εκπ/κόσ με απλό πτυχίο ΠΕ, κατατάςςεται ςε ΜΚ ςφμφωνα με τον παραπάνω  

πίνακα, όπωσ ςτα παραδείγματα παρακάτω: 
o Αν ζχει 2 ζτθ + 6 μινεσ προχπθρεςία κατατάςςεται ςτο ΜΚ0 (βαςικό) του 

βακμοφ Ε (1201 €). 
o Αν ζχει 3 ζτθ + 1 μινα προχπθρεςία κατατάςςεται πάλι ςτο ΜΚ0 (βαςικό) 

του βακμοφ Ε (1201 €). 
o Αν ζχει 4 ζτθ + 1 μινα προχπθρεςία κατατάςςεται ςτο ΜΚ1 του βακμοφ Ε 

(1225 €). 
o Αν ζχει 8 ζτθ προχπθρεςία, του αναγνωρίηεται μόνο το μζγιςτο των 7 και 

κατατάςςεται ςτο ΜΚ0 του βακμοφ Δ (1381 €). 
- Εκπ/κόσ με μεταπτυχιακό (αναγνωριςμζνο από το ΠΤΠΕ/ΠΤΔΕ), κατατάςςεται ςε 

ΜΚ ςφμφωνα με τον πίνακα, προςκζτοντασ όμωσ 2 ζτθ ςτθν αναγνωριςμζνθ 
προχπθρεςία του. Επομζνωσ, ξεκινά από το ΜΚ0 του βακμοφ Ε ςε περίπτωςθ που 
δεν ζχει προχπθρεςία. Με βάςθ τθν προχπθρεςία κατατάςςεται όπωσ φαίνεται ςτα 
ακόλουκα παραδείγματα: 

o Αν ζχει 1 ζτοσ κατατάςςεται ςτο ΜΚ0 του βακμοφ Ε (1201 €). 
o Αν ζχει 2 ζτθ + 2 μινεσ, δθλ. ςυνολικά πάνω από 4 ζτθ, κατατάςςεται ςτο 

ΜΚ1 του βακμοφ Ε (1225 €). 
o Αν ζχει 3 ζτθ + 1 μινα, δθλ. ςυνολικά πάνω από 5 ζτθ, κατατάςςεται πάλι 

ςτο ΜΚ1 του βακμοφ Ε (1225 €). 
o Αν ζχει 4 ζτθ + 2 μινεσ, δθλ. ςυνολικά πάνω από 6 ζτθ, κατατάςςεται ςτο 

ΜΚ0 του βακμοφ Δ (1381 €). 
o Αν ζχει 6 ζτθ + 1 μινα, δθλ. ςυνολικά πάνω από 8 ζτθ κατατάςςεται ςτο ΜΚ1 

του βακμοφ Δ (1409 €). 
o Αν ζχει 8 ζτθ, του αναγνωρίηονται το μζγιςτο των 7, δθλ. ςυνολικά 9 ζτθ και 

κατατάςςεται ςτο ΜΚ1 του βακμοφ Δ (1409 €). 
- Εκπ/κόσ με διδακτορικό (αναγνωριςμζνο από το ΠΤΠΕ/ΠΤΔΕ), κατατάςςεται ςε 

ΜΚ ςφμφωνα με τον πίνακα, προςκζτοντασ όμωσ 6 ζτθ ςτθν αναγνωριςμζνθ 
προχπθρεςία του. Επομζνωσ, ξεκινά από το ΜΚ0 του βακμοφ Δ (1381 €) ςε 
περίπτωςθ που δεν ζχει προχπθρεςία. Με βάςθ τθν προχπθρεςία κατατάςςεται 
όπωσ φαίνεται ςτα ακόλουκα παραδείγματα: 

o Αν ζχει 2 ζτθ + 1 μινα, δθλ. ςυνολικά πάνω από 8 ζτθ, κατατάςςεται ςτο 
ΜΚ1 του βακμοφ Δ (1409 €). 

o Αν ζχει 4 ζτθ + 1 μινα δθλ. ςυνολικά πάνω από 10 ζτθ κατατάςςεται ςτο 
ΜΚ0 του βακμοφ Γ (1588 €). 



 
 

o Αν ζχει 7 ζτθ (που είναι και το μζγιςτο που προςμετρείται), δθλ. ςυνολικά 
πάνω από 13 ζτθ, κατατάςςεται ςτο ΜΚ1 του βακμοφ Γ (1620 €). 

- Εκπ/κόσ με διδακτορικό και μεταπτυχιακό, αναγνωριςμζνα και τα δφο από 
ΠΤΠΕ/ΠΤΔΕ, κατατάςςεται με βάςθ τον πίνακα, και ςτθν αναγνωριςμζνθ 
προχπθρεςία του προςτίκενται 7 ζτθ. Επομζνωσ, ξεκινά από το ΜΚ0 του βακμοφ Δ 
(1381 €), προςκζτοντασ 1 πλεονάηοντα χρόνο για το μεταπτυχιακό, ςε περίπτωςθ 
που δεν ζχει προχπθρεςία. Με βάςθ τθν προχπθρεςία κατατάςςεται όπωσ φαίνεται 
ςτα ακόλουκα παραδείγματα: 

o Αν ζχει 2 ζτθ + 1 μινα, δθλ. ςυνολικά 6+1+2 πάνω από 9 ζτθ, κατατάςςεται 
ςτο ΜΚ1 του βακμοφ Δ (1409 €) 

o Αν ζχει 4 ζτθ + 1 μινα, δθλ. ςυνολικά 6+1+4 πάνω από 11 ζτθ κατατάςςεται 
ςτο ΜΚ0 του βακμοφ Γ (1588 €) 

o Αν ζχει 7 ζτθ (που είναι και το μζγιςτο που προςμετρείται), δθλ. ςυνολικά 
6+1+7=14 ζτθ κατατάςςεται ςτο ςτο ΜΚ2 του Γ (1652€). 
 
 

Επίςθσ, ςασ γνωρίηουμε ότι:  
1. Θα προβείτε ςτθν απόδοςθ των ΜΚ με τθ ςυμπλιρωςθ τθσ διετίασ και 

ςτουσ αναπλθρωτζσ. 
2. Οι απόφοιτοι πενταετοφσ φοίτθςθσ κατατάςςονται όπωσ και όλοι οι 

υπόλοιποι πτυχιοφχοι τετραετοφσ φοίτθςθσ. 
3. Η κατάταξθ των ωρομιςκίων εκπαιδευτικών κα γίνει με βάςθ τθν 

προχπθρεςία τουσ, όπωσ γίνεται και με τθν κατάταξθ των αναπλθρωτών 
εκπαιδευτικών. 

 
ασ παρακαλοφμε για τθν όςο το δυνατόν ταχφτερθ μιςκολογικι κατάταξθ των 

αναπλθρωτών και ωρομιςκίων τθσ αρμοδιότθτάσ ςασ. 
 
 

 

 
υνθμμζνα:  

1. ζγγραφο με αρ.πρωτ. 2/20130/0022/30-3-2012  
2. ζγγραφο με  αρ.πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.31.21/1110/4597/9-4-2012 
3. Πίνακασ για αναπλθρωτζσ 
 

Εςωτερικι Διανομι                      

1. Προϊςτάμενοσ ΕΤΕ  ΕΔ                                                     
2. Μονάδα   Δ΄                                
 

 

Ο υντάκτθσ 
Ο Προϊςτ/νοσ 

τθσ Μονάδασ  Δ΄  

../../2012 ../../2012 

   

 
 

Ο Προϊςτάμενοσ τθσ Ειδικισ Υπθρεςίασ 
 Εφαρμογισ Εκπαιδευτικών Δράςεων  

 
 

Κωνςταντίνοσ Βαλιάντηασ 

 


