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ΜείωσηΜείωση ΜισθούΜισθού < 25% < 25% παλιούπαλιού

� Παλιός µισθός 2000 ευρώ

� Νέος Μισθός 1800 ευρώ

� ∆ιαφορά 200 ευρώ

� Τα αναδροµικά τριών µηνών εµφανίζονται

σαν επιστροφή αποδοχών 180 ευρώ ανά µήνα

� Στην επιστροφή αποδοχών έχουν αφαιρεθεί οι κρατήσεις

των ταµείων



ΜείωσηΜείωση ΜισθούΜισθού > 25% > 25% παλιούπαλιού

� Παλιός µισθός 2000 ευρώ

� Νέος Μισθός (βασικός 1350+50 οικογ)                            1400 ευρώ

� ∆ιαφορά 600 ευρώ

� 25% αποδοχών παλαιού µισθού 500 ευρώ

� Νέες αποδοχές όχι µικρότερες από 75%

του παλαιού µισθού =                 1500 ευρώ

� Από 1/11/2011 αποδοχές=1350+50+100 =  1500 ευρώ

100 ευρώ σαν επίδοµα συµπλήρωσης µισθού

� Από 1/11/2012 αποδοχές=1350+50+50 =                 1450 ευρώ

50 ευρώ σαν επίδοµα συµπλήρωσης µισθού

� Από 1/12/2013 αποδοχές =1350+50 =                 1400 ευρώ

Τα αναδροµικά τριών µηνών εµφανίζονται σαν επιστροφή αποδοχών : 

385 ευρώ ανά µήνα (επειδή έχουν αφαιρεθεί οι κρατήσεις των

ταµείων) 



ΑύξησηΑύξηση µισθούµισθού < 50 < 50 ευρώευρώ

� Παλιός µισθός 2000 ευρώ

� Νέος Μισθός (Βασικός 2040)                              2040 ευρώ

� ∆ιαφορά -40 ευρώ

� Η αύξηση θα καταβληθεί άµεσα :                         2040 ευρώ

� Τα αναδροµικά τριών µηνών εµφανίζονται

σαν αρνητική επιστροφή αποδοχών -40 ευρώ



ΑύξησηΑύξηση µισθούµισθού > 50 > 50 καικαι < 100 < 100 ευρώευρώ

� Παλιός µισθός 2000 ευρώ

� Νέος Μισθός (Βασικός 2010+50 οικογ)                2060 ευρώ

� ∆ιαφορά --60 60 ευρώευρώ

� Η αύξηση θα δοθεί σε δύο δόσεις :

� Απο 1/11/2011 θα λάβει το 50% της αύξησης

που θα αφαιρεθεί απο τον Βασικό : 2010-30+50=2030 ευρώ

� Απο 1/11/2012 θα λάβει την υπόλοιπη αυξηση 2060 ευρώ

� Τα αναδροµικά τριών µηνών εµφανίζονται

σαν αρνητική επιστροφή αποδοχών --30 30 ευρώευρώ



ΑύξησηΑύξηση µισθούµισθού > 100 > 100 ευρώευρώ

� Παλιός µισθός 2000 2000 ευρώευρώ

� Νέος Μισθός (Βασικός 2100+50 οικογ)                       2150 ευρώ

� ∆ιαφορά - αύξηση --150 150 ευρώευρώ

� Η αύξηση θα δοθεί σε τρείς δόσεις : 

� Από 1/11/2011 θα λάβει το 1/3 της αύξησης άρα

θα αφαιρεθούν απο τον βασικό τα 2/3 : 2100-100+50 = 2050 ευρώ

� Από 1/11/2012 θα λάβει το 1/3 της αύξησης άρα

θα αφαιρεθούν από τον βασικό το1/3 : 2100-50+50 = 2100 ευρώ

� Από 1/11/2013 θα λάβει

ολόκληρη την αύξηση :     2100+50 2100+50 = 2150 ευρώ

� Τα αναδροµικά τριών µηνών εµφανίζονται

σαν αρνητική επιστροφή αποδοχών :                         --100 100 ευρώευρώ


