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ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ  ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

«Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Καθηγητών όλων των 

ειδικοτήτων, που εργάζονται µε σχέση εξαρτηµένης εργασίας, σε 

Φροντιστήρια Μέσης Εκπαίδευσης, που λειτουργούν στην περιοχή του 

Νοµού Αττικής» 

 

(Πράξη κατάθεσης Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας:ΠΚ 127/1-10-2008 

Στην Αθήνα σήµερα την 1 Οκτωβρίου 2008, οι παρακάτω υπογράφοντες αφενός 

Κρητικός Σταµάτης, Πρόεδρος και Σωτήρης Παναγιώτης, Γεν. Γραµµατέας, 

εκπρόσωποι του Συλλόγου Εργαζοµένων στα Φροντιστήρια Καθηγητών 

(Σ.Ε.Φ.Κ.), και αφετέρου οι ∆ράκος Ιωάννης, Πρόεδρος και Βαφειαδάκης Ιωάννης, 

Γεν. Γραµµατέας, εκπρόσωποι του Επαγγελµατικού Σωµατείου Ιδιοκτητών 

Φροντιστηρίων Μέσης Εκπαίδευσης Αττικής (Ε.Σ.Ι.Φ.ΜΕ.Α.), ύστερα από 

σχετικές διαπραγµατεύσεις που έγιναν µεταξύ τους και µε την παρουσία της ∆ιαιτητή 

του Ο.ΜΕ.∆. Ελένης Κουτσιµπού, συµφώνησαν και αποδέχθηκαν τα παρακάτω όσον 

αφορά τους όρους αµοιβής και εργασίας των Καθηγητών όλων των ειδικοτήτων, που 

εργάζονται µε σχέση εξαρτηµένης εργασίας, σε Φροντιστήρια Μέσης Εκπαίδευσης, 

που λειτουργούν στην περιοχή του Νοµού Αττικής. 

Άρθρο 1 

Πεδίο εφαρµογής 

1. Στους όρους της παρούσας υπάγονται οι Καθηγητές, όλων των ειδικοτήτων, που 

εργάζονται µε σχέση εξαρτηµένης εργασίας, σε Φροντιστήρια Μέσης 

Εκπαίδευσης, που λειτουργούν στην περιοχή του Νοµού Αττικής. 

2. Καθηγητής Φροντιστηρίου, κατά την έννοια της παρούσας, θεωρείται εκείνος που 

είναι εφοδιασµένος, νόµιµα, µε άδεια διδασκαλίας σε φροντιστήριο. 

Άρθρο 2 

Αποδοχές 

1. Οι βασικοί µηνιαίοι µισθοί των εργαζοµένων, που υπάγονται στην παρούσα και 

απασχολούνται 21 διδακτικές ώρες την εβδοµάδα, αυξάνονται ως εξής:  

Α. Από 1.7.2008 κατά 3% 

Β. Από 1.9.2008 κατά 3,5% 

Γ. Από 1.7.2009 κατά 3% 

∆. Από 1.9.2009 κατά 3% 
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2. Σε εφαρµογή της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, οι βασικοί µηνιαίοι µισθοί 

των εργαζοµένων, που υπάγονται στην παρούσα και απασχολούνται 21 διδακτικές 

ώρες την εβδοµάδα, ορίζονται ως εξής:  

α. από 1-7-2008, σε 1070,17 ευρώ  

β. από 1-9-2008 σε 1107,63 ευρώ 

γ. από 1.7.2009 σε 1140,86 ευρώ 

δ. Από 1.9.2009 σε 1175,09 ευρώ 

Για διευκόλυνση υπολογισµού των αποδοχών των µε ωροµίσθιο αµειβοµένων 

καθηγητών, αυτό ορίζεται ως κλάσµα των µηνιαίων αποδοχών δια του αριθµού 

88 ήτοι  

Α. Από 1.7.2008 1070,17/88 = 12,16 €  

Β. Από 1.9.2008 1107,63/88 = 12,59 € 

Γ. Από 1.7.2009 1140,85/88 = 12,97 € 

∆. Από 1.9.2009 1175,08/88 = 13,36 € 

3. Σε περίπτωση απασχόλησης των εργαζοµένων περισσότερες ή λιγότερες από 21 

ώρες την εβδοµάδα, οι αποδοχές υπολογίζονται σε αντιστοιχία µε την ανά ώρα 

αµοιβή των ωρών διδασκαλίας. 

Άρθρο 3 

Επιδόµατα 

Στους προηγούµενους εργαζόµενους χορηγούνται τα παρακάτω επιδόµατα, που 

υπολογίζονται στους βασικούς µηνιαίους µισθούς και τα ωροµίσθια. 

1. Επίδοµα πολυετίας, σε ποσοστό 5%, για κάθε τριετία υπηρεσίας ή 

προϋπηρεσίας, σε οποιοδήποτε εργοδότη και µέχρι πέντε (5) τριετίες. 

Από 1.9 2009 οι τριετίες αυτής της παραγράφου αυξάνονται σε έξι (6). 

 Η προϋπηρεσία αποδεικνύεται µε την υποβολή σχετικών βεβαιώσεων του 

προηγούµενου ή των προηγούµενων εργοδοτών, ιδιοκτητών φροντιστηρίων, ή 

µε την προσκόµιση του ασφαλιστικού βιβλιαρίου ΙΚΑ, εάν από αυτό 

αποδεικνύεται η απασχόληση του εργαζόµενου ως καθηγητή. 

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

έτος, δηλαδή απασχόληση τουλάχιστον εννέα (9) µηνών. 

2. Επίδοµα γάµου, σε ποσοστό 10%.  ∆ικαιούχοι του επιδόµατος γάµου είναι  και 

οι άγαµοι γονείς, καθώς και οι ευρισκόµενοι σε κατάσταση χηρείας και οι 

διαζευγµένοι (άρθρ. 20,  Ν. 1849/89). 

3. Επίδοµα µεταπτυχιακών σπουδών: στους κατόχους MASTER και 

∆ιδακτορικού ∆ιπλώµατος καταβάλλεται επίδοµα 8% και 12% αντίστοιχα. 
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Άρθρο 4 

Επιδόµατα Χριστουγέννων – Πάσχα – θερινής άδειας 

1. 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 19040/1981 

ΚΥΑ, όπως ισχύει. Τα επιδόµατα καταβάλλονται στους δικαιούχους όπως ορίζει 

η ισχύουσα νοµοθεσία για µεν τα Χριστουγεννα µέχρι την 21.12 εκάστου έτους 

για δε το Πάσχα µέχρι την Μεγάλη Τετάρτη εκάστου έτους.  

2. Χορηγείται άδεια ή αποζηµίωση αδείας, σύµφωνα µε τις ισχύουσες περί αυτών 

διατάξεις της εργατικής νοµοθεσίας, όπως ισχύουν κάθε φορά. 

Άρθρο 5 

Απασχόληση Κυριακών – Αργιών 

Σε περίπτωση απασχόλησης των καθηγητών κατά τις Κυριακές και τις αργίες, οι 

αντίστοιχες αποδοχές καταβάλλονται προσαυξηµένες κατά 75%. 

Άρθρο 6 

Καταβολή αποδοχών 

Οι αποδοχές καταβάλλονται δεδουλευµένες µέχρι την 5η του εποµένου µηνός και η 

καταβολή τους αποδεικνύεται µε τη χορήγηση σχετικής εξοφλητικής απόδειξης, κατά 

τις διατάξεις του άρθρου 5  Ν. 3227/2004. 

Άρθρο 7 

Υποχρεώσεις και δικαιώµατα των µερών 

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 πρόγραµµά του, πέντε 

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

στην αίθουσα διδασκαλίας αµέσως µετά το κτύπηµα του κουδουνιού. 

• 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. 
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• Να επιτηρεί τους µαθητές κατά το χρόνο των διαγωνισµάτων του φροντιστηρίου, 

στα πλαίσια του συµφωνηµένου ωραρίου. Εάν η επιτήρηση γίνεται εκτός του 

συµφωνηµένου ωραρίου θα καταβάλλεται το ανάλογο ωροµίσθιο. 

• Να συµµετέχει σε επιµορφωτικά σεµινάρια που διοργανώνει το φροντιστήριο ή 

στα οποία αυτό συµµετέχει. Εάν τα σεµινάρια πραγµατοποιούνται εκτός του 

συµφωνηµένου ωραρίου θα καταβάλλεται το ανάλογο ωροµίσθιο. Η ρύθµιση 

αυτη δεν αφορά τα επιδοτούµενα σεµινάρια.  

2. ∆εν επιτρέπεται στους καθηγητές, χωρίς την έγγραφη συµφωνία του εργοδότη, 

να κάνουν ιδιαίτερα µαθήµατα σε µαθητές του φροντιστηρίου, στο οποίο 

εργάζονται. 

Επίσης δεν επιτρέπεται σ’ αυτούς να προβαίνουν σε πράξεις ανταγωνιστικές της 

δραστηριότητας του φροντιστηρίου. 

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 και των επιµελητών της έκδοσης. 

5. Σε περίπτωση που ο καθηγητής έχει πλήρη απασχόληση σε ένα φροντιστήριο (21 

ώρες και άνω), τότε µπορεί ο εργοδότης να ζητήσει δήλωση για τη συµµετοχή 

του καθηγητή στα προγράµµατα της πρόσθετης διδακτικής στήριξης και της 

ενισχυτικής διδασκαλίας.  

6. Παράβαση των όρων που αναφέρονται στις παραγράφους 2, 3 και 5 αυτού του 

άρθρου, από οποιοδήποτε µέρος, θεωρείται µονοµερής καταγγελία της σύµβασης 

µε υπαιτιότητά του και επιφέρει τις από το νόµο συνέπειες. 

Άρθρο 8 

Αριθµός διδακτικών ωρών 

1. Ο αριθµός των διδακτικών ωρών των καθηγητών καθορίζεται µε κοινή συµφωνία. 

2. Ελάχιστος εβδοµαδιαίος αριθµός διδακτικών ωρών είναι ο µέσος όρος των 

εβδοµαδιαίων διδακτικών ωρών, που πραγµατοποίησε ο καθηγητής µέχρι την 15η 

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. 
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3. 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 ωρών του φροντιστηρίου, στα µαθήµατα της ειδικότητας κάθε 

καθηγητή. 

4. Σε κάθε νέο διδακτικό έτος, στο ίδιο φροντιστήριο, ο µικρότερος αριθµός 

διδακτικών ωρών, σε κάθε καθηγητή, είναι αυτός που υπήρχε στα µέσα του µήνα 

που έπεται αυτού της πρόσληψης. 

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,  και εάν 

υπάρχει απόλυτα αποδεδειγµένη µείωση του συνολικού αριθµού των ωρών του 

µαθήµατος της ειδικότητας του καθηγητή, η µείωση µπορεί να υπερβαίνει το 

παραπάνω ποσοστό, όχι όµως πέραν του 50%. 

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

συµφωνία των µερών. 

Άρθρο 9 

Πρόγραµµα διδασκαλίας – ∆ιακοπές διδασκαλίας 

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.  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 αναπλήρωσή τους. Εάν όµως ο καθηγητής έχει προειδοποιηθεί 

έγκαιρα, τουλάχιστον από την προηγούµενη ηµέρα, οι ώρες αυτές 

αναπληρώνονται εντός της αυτής ή το πολύ εντός της επόµενης εβδοµάδας και 

εφόσον αυτό δεν καταστεί εφικτό αµείβονται κατά το ήµισυ. 

4. Κατά το χρονικό διάστηµα από 24/12 µέχρι και την 2/1 του εποµένου έτους οι 

καθηγητές δεν προσφέρουν υπηρεσίες, δικαιούµενοι των αποδοχών τους που 

προκύπτουν βάσει του προγράµµατος των αντίστοιχων ηµερών. Από 3/1 µέχρι 

και 5/1 οι καθηγητές υποχρεούνται να προσφέρουν κανονικά την 

προγραµµατισµένη εργασία τους, εκτός αν υπάρχει ειδική συµφωνία µεταξύ των 

µερών.  Εάν οι ώρες εργασίας από 3/1 έως 5/1 είναι περισσότερες από τις ώρες 

του κανονικού προγράµµατος, για τις επί πλέον αυτές ώρες καταβάλλεται 

ανάλογη πρόσθετη αµοιβή. 
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5. Κατά το χρονικό διάστηµα από τη Μ. Πέµπτη µέχρι και την Τρίτη του Πάσχα κάθε 

έτους, οι καθηγητές δεν προσφέρουν υπηρεσίες, δικαιούµενοι των αποδοχών 

τους, που προκύπτουν βάσει του προγράµµατος των αντίστοιχων ηµερών.  Μετά 

την Τρίτη του Πάσχα το πρόγραµµα συνεχίζεται κανονικά εκτός αν υπάρχει ειδική 

συµφωνία των µερών. 

6. Κατά τις ηµέρες αργίας που ορίζονται στο β.δ. 748/66 και κατά την Καθαρή 

∆ευτέρα, την 1η Μαΐου, την εορτή του Αγίου Πνεύµατος, την 17η Νοέµβρη και 

την 30ή Ιανουαρίου, κάθε έτους, οι καθηγητές δεν προσφέρουν τις υπηρεσίες 

τους δικαιούµενοι των αντίστοιχων αποδοχών τους, βάσει του προγράµµατος. 

Άρθρο 10 

Λύση εργασιακών συµβάσεων 

1. Η σύµβαση εργασίας των καθηγητών λύεται, εάν µεν είναι ορισµένου χρόνου, 

χωρίς άλλη διατύπωση, εάν δε είναι αορίστου χρόνου µε την τήρηση των 

διατάξεων του Ν. 3198/55, περί καταγγελίας των αορίστου χρόνου συµβάσεων 

εργασίας. 

2. Σε περίπτωση λύσης της σύµβασης εργασίας ορισµένου χρόνου προ του χρόνου 

που έχει συµφωνηθεί, µε ευθύνη οποιουδήποτε των µερών, έχουν εφαρµογή οι 

διατάξεις των άρθρων 672 επ. ΑΚ. 

3. Οι εργοδότες είναι υποχρεωµένοι να προειδοποιούν τους καθηγητές, µε τους 

οποίους είχαν συνάψει σύµβαση εργασίας ορισµένου χρόνου το προηγούµενο 

διδακτικό έτος, για τη µη ανανέωση των συµβάσεών τους, µέχρι και την 10η 

Ιουλίου κάθε έτους. Εάν η σύµβαση αυτή δεν ανανεωθεί, µε ευθύνη του 

εργοδότη, ο καθηγητής δικαιούται αποζηµίωσης ίσης µε τις αποδοχές ενός µέσου 

µηνιαίου µισθού, του προηγούµενου διδακτικού έτους. Την αποζηµίωση αυτή 

δικαιούνται καθηγητές που είχαν εργασθεί στο φροντιστήριο από το οποίο 

απολύονται, κατά τη διάρκεια του προηγούµενου διδακτικού έτους, τουλάχιστον 

για δύο µήνες. 

4. Με γνώµονα την προστασία της µητρότητας, εάν λήξει η σύµβαση εργασίας 

καθηγήτριας λόγω περάτωσης του διδακτικού έτους καθ’ ον χρόνο αυτή είναι 

έγκυος, δικαιούται να ζητήσει την επαναπρόσληψή της κατά το επόµενο διδακτικό 

έτος τουλάχιστον για τα 3/5 του µέσου όρου του ωραρίου που δίδαξε αυτή κατά 

το προηγούµενο διδακτικό έτος. Το δικαίωµα αυτό δεν υφίσταται εάν το σχετικό 

µάθηµα πάψει να διδάσκεται από το φροντιστήριο κατά το επόµενο διδακτικό 

έτος. 
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5. Η απασχόληση καθηγητών µε σύµβαση ορισµένου χρόνου αποδεικνύεται από 

σχετική έγγραφη συµφωνία των µερών. Στην αντίθετη περίπτωση η σύµβαση 

εργασίας είναι αορίστου χρόνου. 

Άρθρο 11 

Αρχή ευνοϊκότερης ρύθµισης 

Αποδοχές ανώτερες από αυτές που καθορίζονται µε την παρούσα ή ευνοϊκότεροι όροι 

εργασίας, που προβλέπονται από νόµους, διατάγµατα, υπουργικές αποφάσεις, ΣΣΕ ή 

∆Α, κανονισµούς εργασίας, έθιµα, κλπ, δεν θίγονται και εξακολουθούν να ισχύουν. 

Άρθρο 12 

∆ιαδικασία συλλογικών διαπραγµατεύσεων 

1. Στις συλλογικές συµβάσεις εργασίας µεταξύ των δύο µερών της παρούσας θα 

συµφωνείται ότι αυτές αρχίζουν να ισχύουν την 1η Ιουλίου. 

2. Οποιο µέρος επιθυµεί να καταγγείλει τη σσε, µπορεί να προβεί στην καταγγελία 

κατά τη διάρκεια ισχύος της καταγγελόµενης σσε, έτσι ώστε οι 

διαπραγµατεύσεις να πραγµατοποιούνται κατά τη διάρκεια του χειµώνα. Στην 

περίπτωση αυτή, στην καταγγελία και στην πρόσκληση διαπργαµατεύσεων θα 

προσδιορίζεται ρητά ότι ζητείται η σύναψη νέας σσε που θα αρχίζει να ισχύει 

µετά το πέρας ισχύος της καταγγελθείσας σσε. 

Άρθρο 13 

Έναρξη ισχύος 

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από την 1-7-2008. 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
Για τον  

Σύλλογο Εργαζοµένων στα Φροντιστήρια 
Καθηγητών (Σ.Ε.Φ.Κ.) 

Για το  
Επαγγελµατικό Σωµατείο Ιδιοκτητών 

Φροντιστηρίων Μέσης Εκπαίδευσης Αττικής 
(Ε.Σ.Ι.Φ.ΜΕ.Α.) 

 
Κρητικός Σταµάτης 

Πρόεδρος 

 
∆ράκος Ιωάννης 

Πρόεδρος 
 

Σωτήρης Παναγιώτης 
Γεν. Γραµµατέας 

 
Βαφειαδάκης Ιωάννης 

Γεν. Γραµµατέας 

 


