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Ρροχτζσ βράδυ κατατζκθκε το τελικό ςχζδιο νόμου (εδϊ: http://tinyurl.com/jbnpsed ) που 

περιλαμβάνει και το Νζο Μιςκολόγιο (το οποίο από δω και κάτω κα αποκαλϊ «μιςκολόγιο ΣΥΙΗΑ-2016»). 

Ζχει αρκετζσ διαφορζσ με τισ προθγοφμενεσ διαρροζσ προ μθνόσ ( πχ εδϊ: http://tinyurl.com/oe5jfko ), 

τόςο ςτθ διάρκρωςι του όςο και ςτα τελικά ποςά που προκφπτουν. Ακολουκοφν κάποιεσ πρϊτεσ 

παρατθριςεισ, με τθ διευκρίνιςθ ότι πρόκειται για Σχζδιο Νόμου κι επομζνωσ κα πρζπει να περιμζνουμε 

τον τελικό Νόμο (και το ΦΕΚ) για να είμαςτε ςίγουροι. 

1. ΚΑΣΗΓΟΡΙΕ: Αποςυνδζεται το Μιςκολόγιο από το Βακμολόγιο. Οι βαςικοί ειςαγωγικοί μιςκοί για 

όλεσ τισ κατθγορίεσ είναι ίδιοι με αυτοφσ του μιςκολογίου που ψθφίςτθκε το 2011 από τθν τότε 

Κυβζρνθςθ ΡΑΣΟΚ (το οποίο μιςκολόγιο κα αποκαλϊ από δω και πζρα «Μιςκολόγιο-ΡΑΣΟΚ 2011»). 

Δθλαδι, 780 μικτά για τον νεοδιόριςτο Υ.Ε., 858 για Δ.Ε., 1.037 για Τ.Ε., 1.092 για Ρ.Ε. 

2. ΑΡΧΙΚΟ-ΚΑΣΑΛΗΚΣΙΚΟ: Θ ςχζςθ αρχικοφ-καταλθκτικοφ μιςκοφ για τουσ Ρ.Ε. μζνει ίδια ακριβϊσ: 

1,97. Δθλαδι θ ςχζςθ του μιςκοφ που παίρνει ο νεοειςερχόμενοσ με τον μιςκό που παίρνει αυτόσ 

που αποχωρεί, δεν αλλάηει. 

3. ΕΠΑΝΑΚΑΣΑΣΑΞΗ: Γίνεται επανακατάταξθ όλων των υπαλλιλων ςτισ 31/12/2015 με βάςθ το τι ζχουν 

τότε. Εννοείται ότι τα ποςά για όλουσ μασ κα ιταν μεγαλφτερα αν γινόταν επανακατάταξθ (χωρίσ 

αξιολόγθςθ) με βάςθ το ιςχφον Μιςκολόγιο ΡΑΣΟΚ-2011, Αν δινόταν δθλαδι τϊρα τα 4 «παγωμζνα» 

χρόνια 2011-2015. Ρχ ζνασ ςυνάδελφοσ με 9 χρόνια υπθρεςίασ αυτιν τθ ςτιγμι, κα πιγαινε ςτο 

βακμό Δ και κα ζπαιρνε 1.381 μικτά. Αυτιν τθ ςτιγμι ζχει κολλιςει ςτο Βακμό Ε με ΜΚ 2, δθλαδι 

1.250. Με το Νζο Μιςκολόγιο ΣΥΙΗΑ-2016, κα πάει ςτα 1.328. Επομζνωσ, κα ζχει μια αφξθςθ 78 

ευρϊ μικτά ςε ςχζςθ με αυτά που παίρνει αυτήν τη ςτιγμή αλλά κα πάρει 53 ευρϊ λιγότερα από ότι 

αν γινόταν τϊρα θ επανακατάταξθ με βάςθ το Μιςκολόγιο ΡΑΣΟΚ-2011.  

4. ΕΠΑΝΑΚΑΣΑΣΑΞΗ β: Θα πρζπει, πάντωσ, να διευκρινιςτεί, όπωσ ζγινε και τθν προθγοφμενθ φορά, θ 

διάταξθ του άρκρου 9 που κατατάςςει τουσ υπαλλιλουσ ςε ΡΕ-ΤΕ κτλ γιατί ωσ ΡΕ ορίηει τουσ 

αποφοίτουσ ΑΕΙ και ωσ ΤΕ τουσ αποφοίτουσ ΤΕΙ. Αυτό το άρκρο μπορεί να πιάνει και τουσ 

εκπαιδευτικοφσ ΤΕ, ΡΕ16, ΡΕ17, ΡΕ18, ΡΕ20, κ.ά. Στουσ κλάδουσ αυτοφσ, θ κατάταξθ ζγινε με βάςθ 

τον παιδαγωγικό τίτλο, δθλαδι ο απόφοιτοσ ΑΣΕΤΕΜ, ΑΤΕΙ (και ΤΕΙ, ΚΑΤΕΕ) κατατάχκθκε ωσ ΡΕ17, 

ΡΕ18, ΡΕ20 και όχι ωσ ΤΕ γιατί το παιδαγωγικό κεωρείται ανϊτατο πτυχίο (θ κατάταξθ αυτι από τον 

1566/85). Ομοίωσ, οι ςχολζσ εργοδθγϊν κτλ για τον ίδιο λόγο κατατάχκθκαν ωσ ΤΕ και όχι ΔΕ. Εκτόσ 

του ότι υπάρχει αςάφεια (το "αντίςτοιχα") το ερϊτθμα παραμζνει: αφορά τουσ κλάδουσ αυτοφσ και, 

αν ναι, κα ζχει να κάνει μόνο με το μιςκολογικό ι κα αφορά και άλλα; 

5. ΠΑΓΩΜΑ: Θ εςωτερικι διάρκρωςθ διαμορφϊνεται ωσ εξισ: 13 ΜΚ κάκε 3 χρόνια για τουσ ΥΕ-ΔΕ αλλά 

19 ΜΚ για τουσ ΤΕ-ΡΕ κάκε 2 χρόνια. Δθαδι αυξάνει τθν ανιςότθτα μεταξφ των κατθγοριϊν. Πμωσ, 

εδϊ υπάρχει και μια άλλθ αντίφαςθ: μετά τθν επανακατάταξθ ςτισ 31/12/2015, τθν επόμενθ θμζρα 

ξαναπαγϊνουν οι μιςκοί για 2 ολόκλθρα χρόνια, μζχρι τισ 31/12/2017!!! Μάλιςτα, ςε 2 χρόνια, όταν 

κα ξαναγίνει επανακατάταξθ, δε κα ςυνυπολογιςτοφν (άρκρο 26) αυτά τα 2 χρόνια που κα ζχουν 

περάςει (2016-2017)!!! Αυτό, πζρα από το ότι δεν ζχει καμία λογικι, κακιςτά ουςιαςτικά άκυρθ τθν 

«ακώλυτη μισθολογική εξζλιξη»  που ηθτάμε ωσ κλάδοσ και είναι κόντρα ςε όλεσ τισ αποφάςεισ του 

κλάδου. 

http://tinyurl.com/jbnpsed
http://tinyurl.com/oe5jfko


6. ΜΚ: Θ διαφορά από το ζνα Μ.Κ. ςτο άλλο δεν είναι ποςοςτιαία, όπωσ λζγανε οι αρχικζσ διαρροζσ, 

αλλά αριθμητική. Στθν πράξθ, για τουσ Ρ.Ε., κάκε Μ.Κ. διαφζρει από το προθγοφμενο κατά το ποςό 

που προκφπτει από το γινόμενο των (1.092*1,054), δθλαδι κατά 59 ευρϊ. Μιλάμε πάντα για μικτά. 

Άρα, ο καταταςςόμενοσ ςτο Μ.Κ.5 κα πάρει 1.092 + (4*59) = 1.092 + 236 = 1.328 μικτά. 

7. ΑΤΞΗΕΙ: Θ αφξθςθ, όμωσ, που κα προκφψει για αυτόν κα δοκεί ςε 4 δόςεισ. Δθλαδι, τα 78 ευρϊ 

μικτά που παίρνει ο ςυνάδελφοσ τθσ προθγοφμενθσ περίπτωςθσ δε κα τα πάρει αμζςωσ αλλά ςε 4 

ετήςιεσ δόςεισ. Το νομοςχζδιο δεν το αναφζρει ρθτά αλλά υποκζτω ότι αυτζσ μπορεί να είναι τθν 01 

Γενάρθ του 2016, του 2017, του 2018 και του 2019. Συνεπϊσ, ςτθν πράξθ, τθν 01/01/2016 μπορεί να 

πάρει επιπλζον (78/4=20) ευρϊ μικτά παραπάνω, περίπου 13 ευρϊ κακαρά. Μάλιςτα, ςε ςυνδυαςμό 

με τα προθγοφμενα ςθμεία, εδϊ προκφπτει και ζνα πρακτικό ερϊτθμα: πϊσ κα ξαναγίνει θ κατάταξθ 

ςτισ 31/12/2017, αφοφ ακόμθ τότε κα παίρνει τθν αφξθςθ τθσ Ρροςωπικισ Διαφοράσ;;; Στθν πράξθ, 

μιπωσ πρόκειται για κρυφό «πάγωμα» 4 ετϊν κι όχι μόνο 2;;; 

8. ΠΡΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟΤ: Είναι εντυπωςιακό πάντωσ ότι δεν προβλζπεται καμιά επιςτροφι από τισ 

τεράςτιεσ περικοπζσ που ζγιναν με τα προθγοφμενα Μνθμόνια (πχ το κόψιμο των Δϊρων). Για 

Τιμαρικμικι Αναπροςαρμογι, οφτε λόγοσ... 

9. ΜΕΙΩΕΙ: Θ μείωςθ που κα προκφψει, εάν προκφψει, (κυρίωσ για όςουσ είχαν καταταχτεί «οριακά» 

τθν προθγοφμενθ φορά πχ για τουσ ζχοντεσ 19 χρόνια υπθρεςίασ κα προκφψει μείωςθ 30 ευρϊ) δε 

κα γίνει αλλά κα δίνεται ωσ επίδομα προςωπικισ διαφοράσ μζχρι αυτι να εξομαλυνκεί. Αυτό ιςχφει 

για όλεσ τισ τακτικζσ αποδοχζσ, πλθν επιδόματοσ ευκφνθσ και οικογζνειασ. 

10. ΚΑΘΑΡΑ: Τα κακαρά ςχετίηονται με όλα τα όλα τα είδθ των κρατιςεων και επομζνωσ πρζπει να 

αναμζνουμε τουλάχιςτον το νζο αςφαλιςτικό-φορολογικό νομοςχζδιο, που ενδεχομζνωσ να ζχει και 

αφξθςθ των κρατιςεων, άρα μείωςθ του κακαροφ μιςκοφ. 

11. ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ: Κακιερϊνει τθν αξιολόγθςθ από 01/01/2018: υπάλλθλοσ που αξιολογείται 3 ςυνεχι 

χρόνια με άριςτα παίρνει ζνα ΜΚ επιπλζον, ενϊ αυτόσ που αξιολογείται ωσ ανεπαρκισ, 

παραπζμπεται για «επιμόρφωςη» (δε διευκρινίηει ακριβϊσ τι περιλαμβάνει αυτό). 

12. ΤΝΣΑΞΙΜΑ: Ζνα ηιτθμα που δεν διευκρινίηεται ι τουλάχιςτον εγϊ δεν μπορϊ να καταλάβω είναι αν 

θ προςωπικι διαφορά κα μετράει και για υπολογιςμό των ςυντάξιμων. 

13. ΠΣΤΧΙΑ: Το Μεταπτυχιακό παίρνει 2 ΜΚ (δθλ 4 χρόνια) και το διδακτορικό 6 ΜΚ (δθλαδι 12 χρόνια), 

δθλαδι διπλάςια από τϊρα. 

14. ΣΕΚΝΩΝ: Το επίδομα οικογενειακισ παροχισ παραμζνει, δθλ τζκνων (50 το πρϊτο, 70 για 2 παιδιά, 

50 τα δφο επόμενα, 70 μετά). 

15. ΘΕΗ ΕΤΘΤΝΗ: Το επίδομα κζςθσ ευκφνθσ είναι ωσ εξισ: 

 100 ευρϊ: Ρροϊςτάμενοι Μονοκζςιων, δικζςιων, Τρικζςιων Δθμοτικϊν Σχολείων, 

Νθπιαγωγείων και Ραιδικϊν Στακμϊν, 

 150 ευρϊ για Υποδιευκυντζσ Σχολείων και ΣΕΚ, Τομεάρχεσ, Ρροϊςτάμενοι Εκπαιδευτικϊν 

κεμάτων, Υπεφκυνοι ΚΡΕ. 

 250 ευρϊ για Διευκυντζσ Γυμναςίων, ΕΡΑΣ, ΣΔΕ, ΙΕΚ, 4κζςιων και πάνω Δθμοτικϊν, ΣΕΚ. 300 

ευρϊ αν αυτά διακζτουν τουλάχιςτον 9 τμιματα. 

 300 ευρϊ για Διευκυντζσ ΓΕΛ, ΕΡΑΛ, ΚΕΔΔΥ, ΕΕΕΕΚ, προϊςταμζνουσ Γραφείων. 350 ευρϊ αν 

αυτά διακζτουν τουλάχιςτον 6 τμιματα. 

 450 ευρϊ για Ρροϊςτάμενουσ Ραιδαγωγικισ και Επιςτθμονικισ Κακοδιγθςθσ των ΡΔΕ. 

 550 ευρϊ για Ρροϊςτάμενουσ ΔΙΡΕ και ΔΙΔΕ. 

 900 ευρϊ για Ρεριφερειακοφσ Διευκυντζσ Εκπαίδευςθσ. Οι ςυγκεκριμζνοι κατατάςςονται 

αυτόματα ςτο τελευταίο ΜΚ (19) των Ρ.Ε. και παίρνουν αυτό το ποςό επί 1,2 (ςυν το 

επίδομα). Σφνολο 3.484 μικτά. 



 Οι Σχολικοί Σφμβουλοι ςτο Μιςκολόγιο ΡΑΣΟΚ-2011 καταταςςόταν αυτόματα ςτον Βακμό Α’ 

και παίρνανε επιπλζον επίδομα 400 ευρϊ ενϊ τϊρα δεν παίρνουν τίποτε από αυτά. Αυτό 

είναι τουλάχιςτον περίεργο και βάηει ςε ςκζψεισ ςε ςχζςθ με τουσ ςχεδιαςμοφσ του 

Υπουργείου για αυτιν τθν κατθγορία. 

16. ΠΑΡΑΜΕΘΟΡΙΟΤ: Το επίδομα παραμεκορίων περιοχϊν (100 ευρϊ μικτά) παραμζνει αλλά όχι για 

όλουσ όςουσ το παίρνουν τϊρα. Κόβει το επίδομα των προβλθματικϊν περιοχϊν για τουσ 

ςυναδζλφουσ πχ των Κυκλάδων κι άλλων απομακρυςμζνων περιοχϊν που δεν ανικουν ςτισ 

παραμεκόριεσ που ορίηει. Ραραμζνει, επίςθσ, το επίδομα επικίνδυνθσ και ανκυγιεινισ εργαςίασ, που 

αφορά βαςικά άλλουσ κλάδουσ. 

17. ΤΠΕΡΩΡΙΕ: Για τισ υπερωρίεσ, δίνει 10 ευρϊ μικτά τθν ϊρα και μζχρι 20 ϊρεσ τον μινα, όπωσ και 

πριν. Δε λζει τίποτε για τουσ ωρομίςκιουσ. 

18. ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕ: Για τισ Ρανελλαδικζσ κα υπάρξει Κοινι Υπουργικι Απόφαςθ με το Υπουργείο 

Οικονομίασ. 

19. ΑΠΟΠΑΜΕΝΟΙ: Οι αποςπαςμζνοι παίρνουν τισ αποδοχζσ τθσ οργανικισ τουσ. 

20. ΠΡΟΤΠΗΡΕΙΑ: Επίςθσ, τι γίνεται με τθν αναγνϊριςθ προχπθρεςίασ;;; Συνεχίηει και ιςχφει το όριο των 

7 ετϊν του άρκρου 6, παράγραφοσ 4, του 4024/2011 το οποίο δε βρίςκεται μζςα ςτισ καταργοφμενεσ 

διατάξεισ; 

21. ΑΠΕΡΓΙΑ: Θλιβερό το γεγονόσ ότι, ενϊ ο μινασ υπολογίηεται ςτισ 30 εργάςιμεσ μζρεσ, ο υπολογιςμόσ 

περικοπϊν αποδοχϊν λόγω απεργίασ γίνεται, όπωσ και ςτο Μιςκολόγιο ΡΑΣΟΚ-2011, ςτισ 25 μζρεσ, 

και μάλιςτα επί των μικτϊν εργοδοτϊν-εργαηομζνων(!). 

22. ΤΛΛΟΓΙΚΕ ΤΜΒΑΕΙ: Αναφζρεται ρθτά ότι το Μιςκολόγιο ΔΕΝ υπόκειται ςε Συλλογικζσ 

Διαπραγματευςεισ, δθλ οφτε καν από τθν ΑΔΕΔΥ. 

23. ΚΟΣΟ: Το ςυνολικό κόςτοσ του Νζου Μιςκολογίου ΣΥΙΗΑ-2016 είναι, με βάςθ τθν Αιτιολογικι 

Ζκκεςθ, αρχικά γφρω ςτα 108 εκατομμφρια για μιςκοφσ με βάςθ τα νζα ΜΚ. Αυτό υπολογίηεται 

περίπου ςτο 1/3 του κόςτουσ που κα είχε το Κράτοσ αν προχωροφςε τϊρα ςε επανακατάταξθ με βάςθ 

το «παγωμένο» μιςκολόγιο ΡΑΣΟΚ-2011. 

 

Για τουσ Ρίνακεσ, ζχω κάνει τισ εξισ παραδοχζσ: 

1) Για λόγουσ τεχνικισ ευκολίασ, ζχω υπολογίςει ότι περάςανε 4 χρόνια ακριβϊσ από τθν 

κατάταξθ ςτο προθγοφμενο Μιςκολόγιο ΡΑΣΟΚ-2011. Ρροφανϊσ, ζτςι δεν υπολογίηονται εντελϊσ με 

ακρίβεια όςοι «κλείνουν» διετίεσ ςτο δίμθνο Νοζμβρθ-Δεκζμβρθ. 

2) Δεν ζχω κάνει διάκριςθ για υπαλλιλουσ με μεταπτυχιακό ι διδακτορικό ςτο 

«μιςκολόγιο ΣΥΙΗΑ-2016». Αυτοί κα πρζπει να υπολογίςουν τθν προχπθρεςία τουσ αλλιϊσ και για τα 

δφο μιςκολόγια(ΡΑΣΟΚ-2011 και ΣΥΙΗΑ-2016), με τον τρόπο που περιζγραψα. 

3) Στα μικτά, προφανϊσ, δεν ζχω υπολογίςει επίδομα τζκνων, παραμεκόριων, κζςθσ 

ευκφνθσ. 

 

Ακολουκεί ο Ρίνακασ για τουσ υπαλλιλουσ ΡΕ, με τισ μικτζσ αποδοχζσ. Ζχει ακριβι νοφμερα για το 

μιςκολόγιο προ Μνθμονίου, για το τωρινό κακεςτϊσ (Μιςκολόγιο Τϊρα-2015) και για το «Μιςκολόγιο 

ΣΥΙΗΑ-2016». Για τα κακαρά ασ υπολογίςει κάποιοσ ότι είναι περίπου ςτο 70% των μικτϊν, γιατί αυτό 

μπορεί να διαφζρει ςτον κακζναν, ανάλογα με το το φψοσ τθσ ζκτακτθσ ειςφοράσ, τον χρόνο πρϊτθσ 

αςφάλιςθσ, τον φορζα αςφάλιςθσ, κ.ά. 

Στθ πρϊτθ ςτιλθ του Ρίνακα, είναι τα ζτθ Υπθρεςίασ που ζχει κάποιοσ αυτιν τθ ςτιγμι (δθλ Δεκζμβρθσ 

του 2015), τα οποία, όπωσ ανζφερα, ζχω υπολογίςει ακριβϊσ (+4) ςε ςχζςθ με το 2011. 

Στθ δεφτερθ ςτιλθ του Ρίνακα, είναι οι αποδοχζσ που παίρναμε πριν από το Μνθμόνιο. Σθμειωτζον, 

δεν ζχω υπολογίςει τα δϊρα Χριςτουγζννων και Ράςχα που παίρναμε τότε αλλά όχι τϊρα. 



Στθν τρίτθ ςτιλθ του Ρίνακα, οι αποδοχζσ μασ αυτιν τθ ςτιγμι, τισ οποίεσ παίρνουμε με βάςθ το 

Μιςκολόγιο ΡΑΣΟΚ-2011. Αυτιν τθ ςτιλθ τθν ονομάηω «Μιςκολόγιο Τϊρα-2015». Οι αποδοχζσ είναι 

παγωμζνεσ όςον αφορά τθ βακμολογικι εξζλιξθ αλλά τα ΜΚ δίνονται κανονικά, εκεί βζβαια που ο 

υπάλλθλοσ δεν ζχει «τερματίςει» (πχ ςτον ΣΤ’ Βακμό δεν ζχει ΜΚ). 

Στθν τζταρτθ ςτιλθ του Ρίνακα, θ Ρρόταςθ του ΣΥΙΗΑ για το Μιςκολόγιο ΣΥΙΗΑ-2016, με βάςθ το 

ςχζδιο νόμου. Το μιςκολόγιο αυτό θ Κυβζρνθςθ ςκοπεφει να το ψθφίςει άμεςα και να το εφαρμόςει από 

01/01/2016. 

Στθν πζμπτθ ςτιλθ του Ρίνακα, θ διαφορά τθσ πρόταςθσ ΣΥΙΗΑ-2016 ςε ςχζςθ με το ιςχφον 

«μιςκολόγιο Τϊρα-2015». Με πράςινο ςθμείωςα όπου υπάρχουν αυξιςεισ, με κόκκινο όπου υπάρχουν 

μειϊςεισ. 

Στθν ζκτθ ςτιλθ του Ρίνακα, θ διαφορά τθσ πρόταςθσ ΣΥΙΗΑ-2016 ςε ςχζςθ με αυτά που παίρναμε 

πριν από το Μνθμόνιο 1. Με πράςινο ςθμείωςα όπου υπάρχουν αυξιςεισ, με κόκκινο όπου υπάρχουν 

μειϊςεισ. Ξανατονίηω, δεν υπολογίηω τα δϊρα. 

Τονίηω πάλι ότι μιλάμε για Σχζδιο Νόμου και κα μπορϊ να τοποκετθκϊ ολοκλθρωμζνα όταν υπάρξει 

και το τελικό ΦΕΚ με τισ εφαρμοςτικζσ Υ.Α. και Εγκυκλίουσ. Τα όποια ςυμπεράςματα, δικά 

ςασ...ευπρόςδεκτεσ όλεσ οι παρατθριςεισ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Πίνακασ: Μικτά 

ΕΣΗ 
ΤΠΗΡ 
2015 

(τώρα) 

Προ 
Μνημονιου 

- μικτα 

2015(τώρα) 
- μικτα 

ΤΡΙΖΑ 
2016 - 
τελικο 

διαφ 
μικτων 
ΥΡΙΖΑ 
(2016) - 

2015(τώρα) 

διαφ μικτων 
ΥΡΙΖΑ 

(2016) - Προ 
Μνημονιου 

0   1.092 1.092 0   

1   1.092 1.092 0   

2   1.092 1.151 59   

3   1.092 1.151 59   

4 1.636 1.092 1.210 118 -426 

5 1.636 1.092 1.210 118 -426 

6 1.636 1.092 1.269 177 -367 

7 1.757 1.250 1.269 19 -488 

8 1.757 1.250 1.328 78 -429 

9 1.791 1.250 1.328 78 -463 

10 1.791 1.250 1.387 137 -404 

11 1.825 1.250 1.387 137 -438 

12 1.825 1.250 1.446 196 -379 

13 1.861 1.437 1.446 9 -415 

14 1.861 1.437 1.505 68 -356 

15 1.892 1.466 1.505 39 -387 

16 1.892 1.466 1.564 98 -328 

17 1.926 1.466 1.564 98 -362 

18 1.926 1.466 1.623 157 -303 

19 1.960 1.653 1.623 -30 -337 

20 1.960 1.653 1.682 29 -278 

21 1.994 1.686 1.682 -4 -312 

22 1.994 1.686 1.741 55 -253 

23 2.028 1.720 1.741 21 -287 

24 2.028 1.720 1.800 80 -228 

25 2.061 1.944 1.800 -144 -261 

26 2.061 1.944 1.859 -85 -202 

27 2.061 1.983 1.859 -124 -202 

28 2.095 1.983 1.918 -65 -177 

29 2.095 1.983 1.918 -65 -177 

30 2.095 2.023 1.977 -46 -118 

31 2.129 2.023 1.977 -46 -152 

32 2.129 2.023 2.036 13 -93 

33 2.129 2.063 2.036 -27 -93 

34 2.163 2.063 2.095 32 -68 

35 2.163 2.063 2.095 32 -68 

36 2.163 2.105 2.154 49 -9 

37 2.197 2.105 2.154 49 -43 

38 2.197 2.105 2.154 49 -43 

39 2.197 2.147 2.154 7 -43 

 


