
 1 

 

 

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΣΤΑ 

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 

 ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ – Β. ΕΛΛΑΔΑΣ (ΣΕΦΙΕ Θ-Β.Ε) 
 

ΠΡΟΤΑΣΗ  

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 

Πρόταση προς τις εργοδοτικές οργανώσεις για την κατάρτιση κλαδικής 

σύμβασης, για τους όρους εργασίας και αμοιβής των εργαζομένων  

στα φροντιστήρια Μ.Ε. και Ξένων Γλωσσών. 

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΤΟΣ 2013-2014 

 

ΠΡΟΣ 

1. Τον Πανελλήνιο Σύνδεσμο Ιδιοκτητών Κέντρων Ξένων Γλωσσών, που εδρεύει 

στην Αθήνα (Ακαδημίας 98) και εκπροσωπείται νόμιμα. 

2. Την Ομοσπονδία Συλλόγων Φροντιστών Ξενόγλωσσης Εκπαίδευσης, που εδρεύει 

στην Αθήνα (Στουρνάρη 35 &Τζώρτζ) και εκπροσωπείται νόμιμα. 

3. Την Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Κέντρων Ξένων Γλωσσών, που εδρεύει 

στην Αθήνα (Λυκαβηττού 2) και εκπροσωπείται νόμιμα. 

4. To παράρτημα της ΟΕΦΕ στην Β. Ελλάδα και την Θεσσαλονίκη 

5. Το σύλλογο Ιδιοκτητών Ξενόγλωσσων Φροντιστηρίων του PALSO στη  

Θεσσαλονίκη 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ 

 

Οι συνθήκες δουλειάς και αμοιβής στην ιδιωτική εκπαίδευση εδώ και χρόνια είναι 

διαμορφωμένες κάτω από τα επίσημα όρια φτώχιας .Η επίθεση που δέχεται σήμερα 

το σύνολο των εργαζομένων αναδείχνει ως δραματική την ίδια την επιβίωση τους.                                                            

Οι εργαζόμενοι εκπαιδευτικοί αναγκάζονται να εργασθούν με πολύ χαμηλότερους 

μισθούς από αυτούς που προέβλεπαν οι Συλλογικές Συμβάσεις και Διαιτητικές 

Αποφάσεις και για όσες ώρες επιθυμεί ο εργοδότης. Το τελευταίο έτος πλέον έχει 

γενικευθεί η εφαρμογή των ατομικών συμβάσεων με απίστευτες μειώσεις, πάνω από 

30% και «κούρεμα»  των επιδομάτων και των θεσμικών όρων που προέβλεπαν οι 

Συλλογικές Συμβάσεις. Πολλαπλασιάζονται φαινόμενα εκφοβισμού και απειλών, 

παράνομων απολύσεων και παρακράτησης δεδουλευμένων. Οι εργαζόμενοι στα 

φροντιστήρια αντιμετωπίζουν κάθε χρόνο 2- 4 μήνες ανεργίας όπου υποχρεώνονται 

να ζήσουν με τα πενιχρά χρήματα που τους παρέχει το επίδομα ανεργίας εάν 

καταφέρουν να συγκεντρώσουν τα απαιτούμενα ένσημα. Την περίοδο της ανεργίας 

μένουν ανασφάλιστοι και χωρίς ένσημα με αποτέλεσμα η συνταξιοδότησή τους να 

γίνεται ένα άπιαστο όνειρο. Επίσης πολλοί από τους εργαζόμενους στο χώρο αυτό 

είναι συχνά ανασφάλιστοι,  σε καθεστώς ασφυκτικής πίεσης εκ μέρους  του 

επιχειρηματία του φροντιστηρίου με καθημερινή την απειλή της απόλυσης. Επικρατεί 

η απόλυτη έλλειψη δημοκρατίας.                                                                                                 

Την ίδια περίοδο τα μεγάλα φροντιστήρια Μ.Ε., τα κέντρα ξένων γλωσσών, 

διευρύνουν τα κέρδη τους. Τα στοιχεία λένε ότι απομυζούν πάνω από 2,6δις ευρώ το 

χρόνο από τα νοικοκυριά και η αμοιβή των εργαζόμενων σε αυτά δεν προσεγγίζει για 

χρόνια ούτε καν αυτό το ύψος της κατώτατης εθνικής συλλογικής σύμβασης. Δεν 

είναι λοιπόν τυχαίο ότι σε κάθε πόλη και συνοικία δεν βλέπουμε πια το μικρό 

«φροντιστήριο της γειτονιάς» αλλά μεγαθήρια, που συγκεντρώνουν μεγάλο όγκο 
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μαθητών και διευρύνουν συνεχώς την δράση τους μπαίνοντας σε ένα ευρύ  κύκλο 

εκπαίδευσης, κατάρτισης, φροντιστηρίων.    

 

Σήμερα είναι επιτακτική η ανάγκη για τους εργαζόμενους να διαμορφωθούν μισθός 

και συνθήκες δουλειάς στα φροντιστήρια ξένων γλωσσών και Μ.Ε που να 

διασφαλίζουν  στοιχειωδώς  την αξιοπρέπεια και την ζωή τους. ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ 

ΣΥΜΒΑΣΗ που μπορεί να απολαμβάνει την εμπιστοσύνη των σωματείων και των 

εργαζομένων. Το σωματείο ΣΕΦΙΕ Θ-Β.Ε ως σωματείο στο κλάδο της ιδιωτικής 

εκπαίδευσης καλεί τις εργοδοτικές οργανώσεις στο νομό Θεσσαλονίκης σε 

διαπραγμάτευση. Ο Σύλλογός μας, ο οποίος είναι η αντιπροσωπευτική 

συνδικαλιστική οργάνωση των καθηγητών που εργάζονται στα φροντιστήρια Μέσης 

Εκπαίδευσης και Ξένων Γλωσσών του Νομού Θεσσαλονίκης, αποφάσισε νόμιμα την 

καταγγελία της ΣΣΕ, και για τα φροντιστήρια μέσης εκπαίδευσης και για των Ξένων 

Γλωσσών. 

Η συλλογική διαπραγμάτευση αυτή δεν αμφισβητεί την ανάγκη όπου υπάρχουν 

επιχειρησιακά σωματεία να παλεύονται και να κατακτιούνται συμβάσεις πάνω από το 

αποτελέσματα  της κλαδικής σύμβασης. Το σωματείο θα βοηθήσει και θα 

συνεργαστεί σε μια τέτοια κατεύθυνση. 

  

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 

ΑΡΘΡΟ 1 : ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

Στις διατάξεις της παρούσας υπάγονται οι καθηγητές ξένων γλωσσών σε όλες τις 

επιχειρήσεις που βάση του νόμου διδάσκουν τις ξένες γλώσσες. Επίσης στους όρους 

της παρούσας υπάγονται οι καθηγητές όλων των ειδικοτήτων που εργάζονται με 

σχέση εξαρτημένης εργασίας σε Φροντιστήρια Μέσης Εκπαίδευσης που λειτουργούν 

στο Νομό Θεσσαλονίκης και σε όλη τη Β. Ελλάδα.   

Η υπογραφή Συλλογικής Σύμβασης είναι για το τρέχον έτος 2013-2014 και 

διαπραγματεύεται απώλειες των εργαζομένων  που έχουν επέλθει με τη πάροδο ενός 

έτους και την αύξηση του κόστους ζωής (συνεχείς ανατιμήσεις σε βασικά προϊόντα 

πλατιάς κατανάλωσης, αύξηση του συντελεστή Φ.Π.Α, συνεχείς αυξήσεις των 

καύσιμων, κ.λ.π.)  για το 2013- 2014. 

 

ΑΡΘΡΟ 2 : ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΒΑΣΙΚΟΥ ΜΙΣΘΟΥ ΚΑΙ ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΥ 
1. Από 1.9.2013, τα κατώτατα όρια: α. Του βασικού μηνιαίου μισθού, για 18ωρη 

εβδομαδιαία απασχόληση για τους καθηγητές (Π.Ε.) στα φροντιστήρια Ξένων 

Γλωσσών, και 21 ωρών εβδομαδιαία απασχόληση των καθηγητών ΠΕ στα 

φροντιστήρια Μ.Ε.  διαμορφώνονται σε 1015 Ευρώ μικτά, 1175 Ευρώ μεικτά  

αντίστοιχα και β. Του βασικού ωρομισθίου (κατ’ αναλογία του μηνιαίου μισθού) σε  

13,36  Ευρώ μικτά (για κάθε ώρα απασχόλησης). Για διευκόλυνση υπολογισμού των 

αποδοχών, των με ωρομίσθιο αμειβόμενων καθηγητών, αυτό ορίζεται ως κλάσμα 

του μηνιαίου μισθού δια του αριθμού 88, ήτοι από 01.09.2013 σε 13,36 ευρώ. 

2. Στο νέο βασικό μηνιαίο μισθό και στο νέο βασικό ωρομίσθιο, έχει ενσωματωθεί η 

προβλεπόμενη από το άρθρο 4 παρ. 3 της από 14.7.2003 ΣΣΕ και της υπ. Αριθ. 

48/2003 ΔΑ (για τους όρους αμοιβής και εργασίας των καθηγητών ξένων γλωσσών 

που εργάζονται στα κέντρα ξένων γλωσσών όλης της χώρας) παροχή-«εξωδιδακτικό 

επίδομα», δηλαδή η επιπλέον αμοιβή μίας ώρας για προετοιμασία του μαθήματος, 

ανά (10) δέκα ώρες διδασκαλίας), όπως προβλέπεται και από την 31/2004 ΔΑ (για 

τους όρους αμοιβής και εργασίας των καθηγητών ξένων γλωσσών που εργάζονται 

στα κέντρα ξένων γλωσσών όλης της χώρας) οπότε και έπαυσε η ξεχωριστή 

καταβολή της παροχής αυτής.                                                              
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ΑΡΘΡΟ 3 : ΠΛΗΡΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 
Πλήρης απασχόληση θεωρείται η έχουσα ως κατώτερο όριο εργασίας τις 18 ώρες για 

τους καθηγητές φροντιστηρίων Ξένων Γλωσσών και 21 ώρες για τους καθηγητές 

Μ.Ε. 

Οι εκπαιδευτικοί στα φροντιστήρια Μ.Ε. και τα κέντρα ξένων γλωσσών, είναι 

μισθωτοί πλήρους απασχόλησης και αμείβονται με μηνιαίο μισθό. Κανένας 

εργαζόμενος δεν δουλεύει κάτω από 18 ώρες και 21 ώρες, αν δεν αποδεικνύεται και 

δεν επιβάλλεται ως αναγκαία συνθήκη από το σύνολο των παραγόντων που 

διαμορφώνουν την εκπαιδευτική διαδικασία. 

Τα τμήματα και οι τάξεις διαμορφώνονται και για τα ξενόγλωσσα φροντιστήρια και 

τα φροντιστήρια Μ.Ε το ανώτερο 10 μαθητές. 

Η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών γίνεται σε τακτά χρονικά διαστήματα με την 

επιβάρυνση του εργοδότη και εντός των εργάσιμων ημερών. 

 

ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ. 

 

ΑΡΘΡΟ 4 : ΕΠΙΔΟΜΑ ΠΟΛΥΕΤΙΑΣ 

Στους μισθωτούς που υπάγονται στην παρούσα χορηγείται επίδομα πολυετίας για 

πραγματική υπηρεσία ή προϋπηρεσία, υπολογιζόμενο επί του βασικού ωρομισθίου ή 

του βασικού μηνιαίου μισθού και ανερχόμενο σε ποσοστό 5% με τη συμπλήρωση 

των πρώτων είκοσι επτά (27) μηνών υπηρεσίας και κατά εξακολούθηση σε ποσοστό 

και χρόνο και σε αντίστοιχη διάρκεια μέχρι και 7 τριετίες σε οποιοδήποτε εργοδότη. 

Ως υπηρεσία υπολογίζεται η πραγματική υπηρεσία ή προϋπηρεσία σε οποιοδήποτε 

εργοδότη του κλάδου. 

Η προϋπηρεσία αναγνωρίζεται με πιστοποιητικό εργασίας των προηγουμένων 

εργοδοτών και σε περίπτωση αντικειμενικής αδυναμίας από τα βιβλιάρια ενσήμων 

του ΙΚΑ (άρθρο 6 παρ. 3 και 4 της 11/89 απόφασης του ΔΔΔΔ Αθηνών). 

Για τον υπολογισμό της πολυετίας ως έτος εργασίας θεωρείται το ακαδημαϊκό έτος, 

δηλαδή απασχόληση τουλάχιστον 9 μηνών. 

 

ΑΡΘΡΟ 5: ΕΠΙΔΟΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ 

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ 
Στους καθηγητές κατόχους MASTER ή διδακτορικού διπλώματος που άπτεται του 

αντικειμένου που ασκεί ως διδασκαλία ή κατάρτιση και που χορηγούνται από 

αναγνωρισμένα δημοσίου χαρακτήρα πανεπιστήμια ή ισότιμα προς αυτά 

πανεπιστήμια καταβάλλεται επίδομα 8% και 12%  αντίστοιχα επί του ως άνω 

βασικού ωρομισθίου και μισθού. 

 

ΑΡΘΡΟ 6:  ΕΠΙΔΟΜΑ ΤΕΚΝΩΝ 

1. Σε όλους τους εργαζόμενους καταβάλλεται επίδομα τέκνου 5% για κάθε τέκνο. Το 

επίδομα τέκνου δικαιούνται και οι έγγαμοι και οι άγαμοι γονείς. (αρθρ. 20 

ν.1849/89). 

2. Σε περίπτωση γέννησης παιδιού ο πατέρας δικαιούται τρεις (3) μέρες άδεια με 

αποδοχές. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 7 : ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ- ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ-ΠΑΣΧΑ-ΘΕΡΙΝΗΣ ΑΔΕΙΑΣ 
Στους καθηγητές που υπάγονται στην παρούσα, ανεξάρτητα εάν συνδέονται με 

εργασιακή σχέση αορίστου ή ορισμένου χρόνου, καταβάλλονται επιδόματα εορτών 

Χριστουγέννων και Πάσχα, σύμφωνα με τις διατάξεις της Κ.Υ.Α. 19040/1981, όπως 

ισχύει και χορηγείται άδεια ή αποζημίωση άδειας, σύμφωνα με τις περί αυτών 

διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας όπως ισχύουν κάθε φορά. Τα δώρα εορτών 
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καταβάλλονται στους δικαιούχους, για τα Χριστούγεννα μέχρι την 21/12 και το 

Πάσχα μέχρι τη Μεγάλη Τετάρτη κάθε έτους. 

 

ΑΡΘΡΟ 8 : ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΗ ΑΡΓΙΑ 

Σε περίπτωση απασχόλησης τους, οι εργαζόμενοι καθηγητές, τις Κυριακές 

πληρώνονται επί πλέον, με τις αντίστοιχες αποδοχές, προσαυξημένες κατά 75%. Η 

αντίστοιχη προσαύξηση ισχύει για τυχόν υπερωρίες. 

 

ΑΡΘΡΟ 9 : ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ 

1. Ο εργοδότης υποχρεούται να χορηγεί στους υπαγόμενους στην παρούσα 

εργαζόμενους αναλυτικό μηνιαίο εκκαθαριστικό σημείωμα μισθοδοσίας, σύμφωνα με 

την διάταξη του άρθρου 5 του Ν 3227/2004. 

2. Οι αποδοχές καταβάλλονται δεδουλευμένες μέσω τραπεζικού λογαριασμού μέχρι 

την 1η του επόμενου μηνός 

 

ΑΡΘΡΟ 10 : ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 

1. Για την καταβολή των αποδοχών ο καθηγητής εκτός των ωρών διδασκαλίας, έχει τα 

ακόλουθα καθήκοντα: 

 Να βρίσκεται στο φροντιστήριο τις ώρες που καθορίζει το πρόγραμμα του, 

πέντε (5) τουλάχιστον πρώτα λεπτά πριν την έναρξη του μαθήματος και να 

εισέρχεται στην αίθουσα διδασκαλίας αμέσως μετά το κτύπημα του κουδουνιού. Οι 

εργαζόμενοι έχουν υποχρέωση να βρίσκονται στο χώρο εργασίας μόνο κατά τις ώρες 

που καθορίζει το πρόγραμμά τους. Τα κέντρα ξένων γλωσσών και τα φροντιστήρια 

Μ.Ε δεν μπορούν να λειτουργήσουν πριν από τις 8 π.μ. και μετά τις 10.30 μ.μ. και 

11.00μ.μ. αντιστοίχως. 

• Να δίνει πληροφορίες στους γονείς για την πρόοδο των μαθητών του, σε χρόνο 

που καθορίζεται από τη διεύθυνση του φροντιστηρίου, ύστερα από σχετική 

συνεννόηση μαζί του και πάντως εκτός των ωρών διδασκαλίας του καθηγητή, αλλά 

σε χρόνο που συνάπτεται με αυτές. Για το χρόνο πληροφόρησης των γονέων που δεν 

συνάπτεται με τις διδακτικές ώρες, ο καθηγητής δικαιούται πρόσθετη αμοιβή 

σύμφωνα με το προβλεπόμενο από την παρούσα ρύθμιση ωρομίσθιο. 

• Οι εργαζόμενοι καθηγητές εφόσον απασχοληθούν κατόπιν συμφωνίας με τον 

εργοδότη για επιτήρηση, στα επαναληπτικά 3ωρα διαγωνίσματα του φροντιστηρίου, 

απασχολούνται στα πλαίσια του συμφωνημένου ωραρίου. Εάν η επιτήρηση 

γίνεται εκτός του συμφωνημένου ωραρίου θα καταβάλλεται το αντίστοιχο ωρομίσθιο 

ή με το ωρομίσθιο που προκύπτει βάση του καταβαλλόμενου μηνιαίου μισθού τους. 

Επίσης προβλέπεται αποζημίωση 1 ευρώ για διόρθωση τρίωρου επαναληπτικού 

διαγωνίσματος. 

2. Οι καθηγητές δεσμεύονται από τις παιδαγωγικές αρχές που διέπουν το 

σωματείο να μην κάνουν ιδιαίτερο μάθημα σε μαθητές τους, εκτός αν υπάρχει 

έγγραφη συμφωνία και των δύο μερών, εργοδοτών και εργαζομένων. Σε αυτή την 

περίπτωση συγκροτούνται μονομελή τμήματα στο χώρο του φροντιστηρίου και η 

εργασία σε αυτά λογίζεται ως χρόνος εργασίας και οι εργαζόμενοι αμείβονται με το 

προβλεπόμενο από τη σύμβαση ωρομίσθιο. 

3.  Απαγορεύεται στους εργοδότες να προβαίνουν σε πράξεις και ενέργειες που 

δυσχεραίνουν τη  συνδικαλιστική  δραστηριότητα  των  μελών του Συλλόγου 

Καθηγητών. 

4. Οι σημειώσεις των καθηγητών αναπαράγονται με δαπάνη του εργοδότη και 

διανέμονται δωρεάν στους μαθητές. Αυτές, εφόσον είναι πρωτότυπες, φέρουν στο 

εξώφυλλο, εκτός από την επωνυμία του φροντιστηρίου, και το όνομα του 

καθηγητή ή των επιμελητών της έκδοσης. Εάν πρόκειται για συγγραφή πρωτότυπου 

βιβλίου τότε προβλέπεται κατοχύρωση πνευματικών δικαιωμάτων για τον συγγραφέα 

– καθηγητή σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. 
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5. Παράβαση των όρων που αναφέρονται στις παραγράφους 2 και 3 αυτού του 

άρθρου, από οποιοδήποτε μέρος, θεωρείται μονομερής καταγγελία της σύμβασης με 

υπαιτιότητα του και επιφέρει τις από το νόμο συνέπειες. 

6. Υποχρέωση του εργοδότη είναι η ανάρτηση στον πίνακα των ανακοινώσεων του 

γραφείου των καθηγητών και αν δεν υπάρχει αυτό στον πίνακα ανακοινώσεων του  

φροντιστηρίου, η προβλεπόμενη από το νόμο Συλλογική Σύμβαση Εργασίας. Επίσης 

υποχρέωση του εργοδότη είναι να υπάρχει χώρος για το γραφείο των καθηγητών και 

αν δεν υπάρχει αυτό να δημιουργείται. 

7. Η απασχόληση των εργαζομένων πέραν του συμφωνημένου ωραρίου τους έτσι 

όπως έχει προσδιοριστεί από τα ανωτέρω δεν είναι υποχρεωτική. Σε περίπτωση 

απασχόλησης των εργαζόμενων καθηγητών, αυτοί πληρώνονται επί πλέον, με τις 

αντίστοιχες αποδοχές, προσαυξημένες κατά 75%. Η αντίστοιχη προσαύξηση ισχύει 

για τυχόν υπερωρίες και για τις αργίες. 

8. Το πρόγραμμα διδασκαλίας στα κέντρα ξένων γλωσσών και τα Φροντιστήρια κάθε 

καθηγητή καθώς και η επιλογή βιβλίων αποφασίζεται και συντάσσεται ύστερα από 

κοινή συμφωνία εργοδότη και διδάσκοντα και παραμένει σταθερό καθ' όλη τη 

διάρκεια της σύμβασης, εκτός εάν τα μέρη αποφασίσουν από κοινού αλλαγή οπότε 

θα υπογράφεται και η σχετική τροποποίηση της σύμβασης εργασίας που θα 

αναγγέλλεται στους αρμόδιους φορείς  

ΑΡΘΡΟ 11 : ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ- ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

1. Το πρόγραμμα  διδασκαλίας κάθε  καθηγητή  συντάσσεται  ύστερα  από  κοινή 

συμφωνία. Σε περίοδο εξετάσεων ή άλλων σοβαρών αιτίων, μπορεί να γίνεται νέο 

πρόγραμμα, πάλι με κοινή συμφωνία. 

2. Η διδακτική ώρα ορίζεται σε 45 λεπτά για τα φροντιστήρια Μ.Ε και 50 λεπτά για 

τα φροντιστήρια Ξένων Γλωσσών. Μεταξύ δύο διδακτικών ωρών διενεργείται 

διάλειμμα 10 λεπτών. 

3. Προγραμματισμένες ώρες διδασκαλίας, που δεν πραγματοποιούνται για λόγους 

που αφορούν το φροντιστήριο, ενώ ο καθηγητής βρίσκεται στη θέση του, 

αμείβονται ως χρόνος πραγματικής εργασίας και δεν υπάρχει υποχρέωση του 

καθηγητή για αναπλήρωση τους. Εάν, όμως, αναπληρωθούν, καταβάλλεται 

ανάλογη πρόσθετη αμοιβή. 

4. Σε περίπτωση αργίας λόγω εξαιρέσιμων εορτών για μία ή περισσότερες ημέρες την 

εβδομάδα όλοι οι εργαζόμενοι δικαιούνται να παίρνουν τις αποδοχές που 

αντιστοιχούν στο ωράριο που συμφωνήθηκε, εφόσον φυσικά οι ημέρες αυτές 

περιλαμβάνονται στη συμφωνημένη διάρκεια της σύμβασης εργασίας. Σαν ημέρες 

αργίας θεωρούνται και οι ημέρες διακοπών των εκπαιδευτηρίων, δηλαδή: 28
η
 

Οκτωβρίου, 17
η
 Νοεμβρίου, 2 εβδομάδες διακοπές Χριστουγέννων (23/12-7/1), 30η 

Ιανουαρίου γιορτή των Τριών Ιεραρχών, Καθαρά Δευτέρα, 25
η
 Μαρτίου, 2 

εβδομάδες διακοπές Πάσχα, γιορτή του Αγίου Πνεύματος, καθώς και οι τοπικές 

αργίες (όπως ορίζονται από τις σχετικές διατάξεις για τα δημόσια σχολεία). Η 

παρούσα ρύθμιση ισχύει τόσο για τους καθηγητές  που απασχολούνται με 18ωρη ή 

21ωρη εβδομαδιαία απασχόληση και άνω όσο και για καθηγητές που απασχολούνται 

με ωρομίσθιο. 

5. Κατά τις ημέρες αργίας που ορίζονται στο β.δ. 748/66 και μετά, κατά την 

Καθαρή Δευτέρα και την εορτή του Αγίου Πνεύματος, την 17η Νοεμβρίου, την 30
η
 

Ιανουαρίου και την 1η Μαΐου, κάθε έτους, οι καθηγητές δεν προσφέρουν τις 

υπηρεσίες τους  δικαιούμενοι  των  αντίστοιχων  αποδοχών  τους,   βάσει  του 

προγράμματος. 

6. Το μήνα Μάιο οι καθηγητές πληρώνονται με βάση το ωρολόγιο πρόγραμμα 

που είχαν και τους προηγούμενους μήνες, εκτός αν υπάρχει νέο πρόγραμμα σύμφωνα 

με το οποίο οι ώρες διδασκαλίας υπερβαίνουν το αρχικό, οπότε για τις επιπλέον αυτές 

ώρες καταβάλλεται ανάλογη πρόσθετη αμοιβή. 
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ΑΡΘΡΟ 12 : ΘΕΣΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ 

1. Ο εργοδότης είναι υποχρεωμένος να δηλώνει την πρόσληψη των εργαζομένων 

στην Επιθεώρηση Εργασίας εντός της προθεσμίας που ορίζει ο νόμος (σε οκτώ 

ημέρες), καταθέτοντας το σχετικό έντυπο της Επιθεώρησης Εργασίας. 

2. Σε περίπτωση εγκυμοσύνης εργαζόμενης που απασχολείται εφόσον αυτή καταστεί 

έγκυος κατά την διάρκεια του τελευταίου έτους απασχόλησής της, ο εργοδότης είναι 

υποχρεωμένος να την επαναπροσλάβει για το επόμενο διδακτικό έτος, εφόσον 

υπάρξει αντίστοιχο τμήμα της ειδικότητάς της. Για τη συγκεκριμένη περίπτωση ο 

εργοδότης υποχρεούται να μην προσλάβει άλλον εργαζόμενο στην αντίστοιχη 

ειδικότητα εάν πρώτα δεν καλυφθεί το ωράριο εργασίας της νέας μητέρας.  

3. Το ίδιο ισχύει για εργαζόμενους που διακόπτουν προσωρινά τον εργασιακό τους 

βίο προκειμένου να υπηρετήσουν τη στρατιωτική τους θητεία. 

 

ΑΡΘΡΟ 13  : ΛΥΣΗ -  ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 

1. Οι εργοδότες είναι υποχρεωμένοι να προειδοποιούν τους εργαζόμενους  με τους 

οποίους είχαν συνάψει σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου το προηγούμενο 

διδακτικό έτος για τη μη ανανέωση των συμβάσεων τους, το αργότερο έως τις 20 

Μαΐου. Αν η σύμβαση αυτή δεν ανανεωθεί με ευθύνη του εργοδότη, ο εργαζόμενος 

δικαιούται αποζημίωση ίση με τις αποδοχές ενός μέσου μηνιαίου μισθού του 

προηγούμενου διδακτικού έτους, με βάση το νόμο για τις υπαλληλικές αποζημιώσεις. 

Την αποζημίωση αυτή δικαιούνται οι εργαζόμενοι που είχαν εργασθεί στο 

φροντιστήριο από το οποίο απολύονται κατά τη διάρκεια του προηγούμενου 

διδακτικού έτους τουλάχιστον για δύο μήνες. 

2. Σε κάθε νέο διδακτικό έτος προσλαμβάνονται πρώτα όσοι εργάζονταν το 

προηγούμενο διδακτικό έτος στο ίδιο φροντιστήριο ξένων γλωσσών η στο 

φροντιστήριο Μ.Ε., με πλήρες ωράριο 18 ή 21 ώρες αντίστοιχα, εφόσον υπάρχουν οι 

αντίστοιχες ώρες εργασίας. Εάν το φροντιστήριο έχει διευρυμένες ανάγκες, τότε 

προσλαμβάνει νέους εργαζόμενους, εξασφαλίζοντας πρώτα το πλήρες ωράριο που 

αναφέρθηκε παραπάνω και μετά με το υπόλοιπο των ωρών της ειδικότητας. Το 

παραπάνω υπόλοιπο πρέπει να αποδεικνύεται εγγράφως μέσα από το πρόγραμμα 

ωρών διδασκαλίας, ή αν επιβάλλεται ως αναγκαία συνθήκη από το σύνολο των 

παραγόντων που διαμορφώνουν την εκπαιδευτική διαδικασία και που βεβαίως πρέπει 

να αποδεικνύεται εγγράφως. ( Μαθητολόγια, εγγραφές, αύξηση – μείωση μαθητών ) 

3.  Η απασχόληση εργαζομένων  με σύμβαση ορισμένου χρόνου αποδεικνύεται από 

σχετική έγγραφη συμφωνία, η οποία υπογράφεται και από τα δύο μέρη, τον εργοδότη 

και τον εργαζόμενο. Ο εργαζόμενος λαμβάνει αντίγραφο αυτής. Στην αντίθετη 

περίπτωση η σύμβαση εργασίας είναι αορίστου χρόνου. Η σύμβαση που υπογράφεται 

θα είναι διάρκειας τουλάχιστον 8 μηνών - όχι λιγότερο. 

4. Μείωση των ωρών αυτών μπορεί να γίνει με κοινή συμφωνία των μερών, είτε 

μονομερώς από  τον  εργοδότη,   μέχρι   20%  σε  σχέση   με  τις  μέσες ώρες 

απασχόλησης του καθηγητή, κατά την προηγούμενη σχολική περίοδο,  αν υπάρχει 

απόλυτα αποδεδειγμένη μείωση του συνολικού αριθμού των ωρών του μαθήματος 

της ειδικότητας του καθηγητή. 

5. Για την περίπτωση μειωμένου ωραρίου (όχι πλήρους απασχόλησης) 

λαμβάνεται ως Ελάχιστος εβδομαδιαίος αριθμός διδακτικών ωρών ο μέσος όρος των 

εβδομαδιαίων διδακτικών ωρών που πραγματοποίησε ο καθηγητής μέχρι την 1
η
 

Νοεμβρίου, εφόσον απασχολείται από τις αρχές Σεπτεμβρίου κάθε έτους, ή μέχρι την 

τελευταία ημέρα του δεύτερου μήνα, από την ημέρα της πρόσληψης, εάν 

προσλήφθηκε μετά την 1η Οκτωβρίου. 

6. Μείωση του αριθμού των ωρών διδασκαλίας και μέχρι ποσοστού 20%, 

στρογγυλοποιημένου αναλόγως του μεγέθους του κλάσματος, προς τα άνω ή κάτω, 

είναι δυνατή, μονομερώς, από τον εργοδότη, εάν υπάρξει μείωση των συνολικών 
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ωρών του  φροντιστηρίου,  στα   μαθήματα  της ειδικότητας κάθε καθηγητή. 

7. Αύξηση  των  ωρών  διδασκαλίας,   σε  κάθε  περίπτωση,   γίνεται   ύστερα   από 

συμφωνία των μερών 

8. Σε περίπτωση δυο ή περισσότερων διαδοχικών συμβάσεων ορισμένου χρόνου με 

τον ίδιο εργοδότη για διάστημα άνω των 16 μηνών, η σχέση εργασίας θεωρείται 

αορίστου χρόνου, ακόμη και αν μεσολάβησε χρονικό διάστημα μεταξύ των δυο 

ανανεώσεων μέγιστης διάρκειας 5 μηνών.  

9. Εργαζόμενος που απολύεται μετά από 3 διαδοχικές –κατά τα αμέσως ανωτέρω 

οριζόμενα– συμβάσεις στο ίδιο φροντιστήριο δικαιούται αποζημίωση ίση με τρεις 

μέσους μηνιαίους μισθούς για κάθε χρόνο εργασίας.  

10. Αν δεν ενημερωθούν γραπτώς οι εργαζόμενοι για τη μη ανανέωση των συμβάσεών 

τους μέχρι και τη 20η Μαϊου κάθε έτους επαναπροσλαμβάνονται τη νέα ακαδημαϊκή 

χρονιά. 

 

ΑΡΘΡΟ 14 : ΤΕΛΙΚΕΣ  ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

1.Για ζητήματα αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων καθηγητών φροντιστηρίων 

ξένων γλωσσών και Μ.Ε που δεν ρυθμίζονται με την παρούσα, γίνεται παραπομπή 

στις διατάξεις προηγούμενων συλλογικών ρυθμίσεων είτε ισχυόντων. 

2.Καταβαλλόμενες αποδοχές που είναι ανώτερες από αυτές που καθορίζει η σύμβαση 

αυτή δεν επιτρέπεται να μειωθούν.  

3.Ευνοϊκότερες για τους εργαζόμενους ρυθμίσεις που προβλέπονται σε νόμους, 

διατάγματα, υπουργικές αποφάσεις, εσωτερικούς κανονισμούς, συλλογικές ή 

ατομικές συμβάσεις εργασίας ή διαιτητικές αποφάσεις δεν θίγονται και 

εξακολουθούν να ισχύουν. 

4.Η ισχύς των όρων της παρούσας αρχίζει από 1/9/2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


