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ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ  ΣΥΜΒΑΣΗ  ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των εκπαιδευτικών των ιδιωτικών 

σχολικών µονάδων Τεχνικής Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης  

(Ι∆ΙΩΤΙΚΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΛΥΚΕΙΑ– Ι∆ΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ) 

 

(Πράξη Κατάθεσης Υπουργείου Εργασίας:9/1.2.2011) 

 

Στην Αθήνα σήµερα 20 ∆εκεµβρίου 2010 στα γραφεία του Ο.ΜΕ.∆ , Πλατεία 

Βικτωρίας αρ.7 παρουσία της Μεσολαβήτριας κ.Μαργετίνας Στεφανάτου, µεταξύ  

Της δευτεροβάθµιας εργατικής συνδικαλιστικής οργάνωσης Οµοσπονδία  Ιδιωτικών 

Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ελλάδας (Ο.Ι.Ε.Λ.Ε.) νόµιµα εκπροσωπούµενης από τον 

Πρόεδρο κ. Μιχάλη Κουρουτό και εξουσιοδοτηµένο για την υπογραφή της παρούσας 

Και 

Της εργοδοτικής οργάνωσης Πανελλήνια Ένωση Ιδιωτικής Επαγγελµατικής 

Εκπαίδευσης και Κατάρτισης , νόµιµα εκπροσωπούµενης από τον κ. Σοφοκλή Ξυνή  

και εξουσιοδοτηµένο για την υπογραφή της παρούσας. 

Συµφωνήθηκαν και έγιναν αµοιβαία αποδεκτά τα εξής: 

Άρθρο 1 

Στις διατάξεις αυτής της ρύθµισης υπάγονται όλοι οι εκπαιδευτικοί της 

δευτεροβάθµιας τεχνικής-επαγγελµατικής εκπαίδευσης, που προσφέρουν τις 

υπηρεσίες τους στα Ιδιωτικά Τεχνικά και Επαγγελµατικά Εκπαιδευτήρια (ιδ.ΕΠΑΛ-

ΕΠΑΣ) όλης της χώρας (ηµερήσια και εσπερινά). 

Άρθρο 2 

Οι εκπαιδευτικοί που διδάσκουν στα Ιδιωτικά Επαγγελµατικά Εκπαιδευτήρια (ιδ.ΕΠΑΛ-

ΕΠΑΣ) ανήκουν στις εξής κατηγορίες και υποκατηγορίες: 

Α. ∆ιδάσκοντες τα µαθήµατα Γενικής Παιδείας (γενικής ωφελιµότητας) που 

διακρίνονται σε:  

1. απασχολούµενους µε πλήρες ωράριο 

2. απασχολούµενους µε µειωµένο ωράριο 

Β. ∆ιδάσκοντες τα τεχνολογικά µαθήµατα (τεχνικής κατεύθυνσης) 

1. απασχολούµενοι µε πλήρες ωράριο 

2. απασχολούµενοι µε µειωµένο ωράριο 

3. απασχολούµενοι µε ωριαία αντιµισθία (ωροµίσθιοι) 

Άρθρο 3 

α. Ως εκπαιδευτικοί µε πλήρη απασχόληση θεωρούνται οι εκπαιδευτικοί των οποίων 

το εβδοµαδιαίο ωράριο διδασκαλίας είναι τουλάχιστον ίσο µε το υποχρεωτικό ωράριο 
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των δηµοσίων εκπαιδευτικών, όπως περιγράφεται στην παράγραφο 13 του άρθρου 

14 του ν. 1566/85 και παρ.3,  αρθρ. 48 του ν. 2413/96. 

β. Ως προς την πρόσληψη, τη διάρκεια της σύµβασης εργασίας, την απόλυση και τη 

διαδικασία µετάβασης στο δηµόσιο των εκπαιδευτικών πλήρους απασχόλησης, 

ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 13 του Ν. 2986/2002 (ΦΕΚ 24/Α’ 13-2-2002), του Ν. 

3194/2003 (ΦΕΚ 267Α’/20-11-2003) και του Ν. 3848/2010 όπως ισχύουν σήµερα, 

καθώς και η παρ. 14 της αριθµ. ∆/579526/26-7-2002 εγκυκλίου του Υπουργείου 

Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων – ∆/νση Ιδιωτικής Εκπαίδευσης. 

γ. Οι εκπαιδευτικοί αυτοί έχουν την ίδια βαθµολογική και µισθολογική εξέλιξη όπως 

ακριβώς και οι διορισµένοι στο δηµόσιο συνάδελφοί τους . Μέχρι 30/6/2011 

λαµβάνουν τις αποδοχές που έχουν προσδιοριστεί µε τη ΣΣΕ του 2009 από δε  την 

1η/7/2011 οι αποδοχές τους  αυξάνονται κατά ποσοστό ίσο µε το ποσοστό της 

ετήσιας µεταβολής του ευρωπαϊκού πληθωρισµού για το έτος 2010. Για τους σκοπούς 

εφαρµογής της παρούσας παραγράφου ως «ευρωπαϊκός πληθωρισµός» λαµβάνεται 

το ποσοστό της µέσης ετήσιας µεταβολής έναντι του προηγούµενου έτους του 

Εναρµονισµένου ∆είκτη Τιµών Καταναλωτή της Ευρωζώνης , όπως ανακοινώνεται 

από την Eurostat 

Άρθρο 4 

α. Ως εκπαιδευτικοί µε µερική απασχόληση χαρακτηρίζονται οι εκπαιδευτικοί των 

οποίων το εβδοµαδιαίο ωράριο διδασκαλίας είναι µικρότερο από το αντίστοιχο 

υποχρεωτικό ωράριο των εκπαιδευτικών της δηµόσιας εκπαίδευσης όπως αυτό 

καθορίζεται στην παράγραφο 13 του άρθρου 14 του ν.1566/85 και είναι: απόφοιτοι 

καθηγητικών σχολείων, πτυχιούχοι ΑΣΕΤΕΜ-ΣΕΛΕΤΕ, πτυχιούχοι ΠΑΤΕΣ-ΣΕΛΕΤΕ ή 

πληρούν τις προϋποθέσεις της εγκυκλίου Φ8/575/36179/∆5/11-4-2005 του ΥΠΕΠΘ.  

β. Ως προς την πρόσληψη, τη διάρκεια της σύµβασης εργασίας, την απόλυση και τη 

διαδικασία µετάβασης στο δηµόσιο των εκπαιδευτικών µερικής απασχόλησης, 

ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 13 του Ν. 2986/2002 (ΦΕΚ 24Α’ 13-2-2002),  του Ν. 

3194/2003 (ΦΕΚ 267Α’/20-11-2003) και του Ν. 3848/2010 όπως ισχύουν σήµερα, 

καθώς και η παρ. 14 της αριθµ. ∆/579526/26-7-2002 εγκυκλίου του Υπουργείου 

Παιδείας και Θρησκευµάτων – ∆/νση Ιδιωτικής Εκπαίδευσης. Oι εκπαιδευτικοί µε 

µερική απασχόληση έχουν την ίδια βαθµολογική και µισθολογική εξέλιξη όπως 

ακριβώς και οι διορισµένοι στο δηµόσιο συνάδελφοί τους, οι δε αποδοχές τους θα 

προσδιορίζονται σύµφωνα µε το άρθρο 3γ της παρούσης µε αναλογία χ/21 ή χ/19 ή 

χ/18 ή χ/16 ( όπου χ οι ώρες εβδοµαδιαίας διδασκαλίας) ανάλογα µε τα έτη 

υπηρεσίας. 

γ. Για τη συµπλήρωση υπηρεσίας ή προϋπηρεσίας ενός έτους λαµβάνεται ως βάση η 

διδασκαλία των 18 ωρών εβδοµαδιαίως κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους. Η 

προϋπηρεσία ή υπηρεσία για διδασκαλία µικρότερου αριθµού ωρών υπολογίζεται 

αναλογικά σε κλάσµα µε παρανοµαστή το 18. 
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δ. Γίνεται µνεία ότι οι εκπρόσωποι των Ιδιωτικών ΕΠΑΛ-ΕΠΑΣ πρέπει να 

προσλαµβάνουν, µέσω αναγγελιών στον ΟΑΕ∆, εφηµερίδες, κ.λ.π., εκ των 

εκπαιδευτικών που θα διδάξουν µαθήµατα τεχνολογικής κατεύθυνσης,  τουλάχιστον 

το 50% από πτυχιούχους  ΑΣΠΑΙΤΕ (πρώην ΣΕΛΕΤΕ). Η ρύθµιση αυτή δεν 

περιλαµβάνει τους ήδη εργαζόµενους. Σε περίπτωση αδυναµίας των εκπροσώπων 

των Ιδιωτικών ΕΠΑΛ-ΕΠΑΣ να εξεύρουν εκπαιδευτικούς µε πτυχίο ΑΣΠΑΙΤΕ (πρώην 

ΣΕΛΕΤΕ), κατά το ανωτέρω ποσοστό (50%), δύνανται να προσλαµβάνουν και άτοµα 

που δεν έχουν πτυχίο ΑΣΠΑΙΤΕ (πρώην ΣΕΛΕΤΕ), υπό την προϋπόθεση ότι θα έχει 

προηγηθεί σχετική γραπτή ενηµέρωση του αρµόδιου Γραφείου Β/θµιας Εκπαίδευσης 

του Υπουργείου Παιδείας δια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων. 

Άρθρο 5 

α. Ως εκπαιδευτικοί µε ωριαία αντιµίσθια (ωροµίσθιοι), θεωρούνται οι εκπαιδευτικοί 

µαθηµάτων τεχνολογικής κατεύθυνσης, υπό τις εξής προϋποθέσεις: 

α1. Είναι δηµόσιοι υπάλληλοι ή υπάλληλοι του ευρύτερου δηµοσίου τοµέα ή 

εργαζόµενοι στον ιδιωτικό τοµέα, ασφαλισµένοι στον οικείο ασφαλιστικό οργανισµό ή 

συνταξιούχοι του δηµοσίου ή άλλου ασφαλιστικού οργανισµού ή ελεύθεροι 

επαγγελµατίες. 

α2. Είναι πτυχιούχοι Τεχνικών Σχολών ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης χωρίς 

παιδαγωγική επάρκεια.   

β. Οι εκπαιδευτικοί µε ωριαία αντιµισθία προσλαµβάνονται κατά την έναρξη  του 

σχολικού έτους ή κατά τη διάρκεια αυτού. Η διάρκεια των συµβάσεων των 

εκπαιδευτικών µε ωριαία αντιµισθία είναι η ίδια µε αυτή των εκπαιδευτικών µε πλήρες 

ωράριο,  όπως προβλέπεται στο άρθρο 3, παρ. β. της παρούσας). 

γ. Οι προσλαµβανόµενοι µε ωριαία αντιµισθία αµείβονται από 1/9/2010 για κάθε 

προβλεπόµενη ώρα διδασκαλίας µε το 1/70 των κάθε είδους µηνιαίων αποδοχών του 

εισαγωγικού µισθολογικού κλιµακίου του αντίστοιχου κλάδου των εκπαιδευτικών του 

δηµοσίου όπως αυτές διαµορφώνονται µε την υπ. αριθµ.  2/14708/0022/21-3-05 

εγκύκλιο του Γ.Λ.Κ περί µισθολογικών ρυθµίσεων και τους νόµους µισθολογικών 

ρυθµίσεων του 2009 για τους εκπαιδευτικούς  µε αναγωγή σε 12µηνη βάση, 

διαιρούµενο δια 12 και πολλαπλασιαζόµενο επί 9 και προσαυξηµένο κατά 5%.  

Η υπηρεσία ή προϋπηρεσία για διδασκαλία µικρότερου αριθµού ωρών υπολογίζεται 

αναλογικά.  

Οι µηνιαίες αποδοχές προκύπτουν από το γινόµενο της ωριαίας αντιµισθίας επί τον 

αριθµό των προβλεπόµενων ωρών διδασκαλίας εβδοµαδιαίως, µη εξαιρουµένων των 

αργιών, πολλαπλασιαζόµενο επί 4,2. 

  Οι παραπάνω αποδοχές καταβάλλονται  ισόποσα επί 12 µήνες, ήτοι και πέραν 

της εκδόσεως των αποτελεσµάτων των εξετάσεων των σχολείων, λόγω ακριβώς της 

κατά τα παραπάνω αναγωγής σε 12µηνη βάση. 
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δ. Στους µε ωριαία αντιµισθία αµειβόµενους εκπαιδευτικούς της παρούσας σύµβασης 

καταβάλλεται επίδοµα πολυετούς υπηρεσίας 5% για κάθε τριετία διδακτικής 

υπηρεσίας ή προϋπηρεσίας και µέχρι 10 τριετίες. 

ε. Για τη συµπλήρωση υπηρεσίας ή προϋπηρεσίας ενός έτους λαµβάνεται ως βάση η 

διδασκαλία των 18 ωρών εβδοµαδιαίως κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους. Η 

προϋπηρεσία ή υπηρεσία για διδασκαλία µικρότερου αριθµού ωρών υπολογίζεται 

αναλογικά σε κλάσµα µε παρανοµαστή το 18. 

στ. Αν εκπαιδευτικός που διδάσκει µαθήµατα τεχνολογικής κατεύθυνσης έχει τριετή 

συνεχή υπηρεσία και δεν υπάγεται στην περίπτωση α1 του άρθρου 5 της παρούσας, 

η σύµβασή του υπάγεται στην περίπτωση εκπαιδευτικού  που απασχολείται µε 

πλήρες ή µειωµένο ωράριο (άρθρα 3 και 4 της παρούσης).  Η περίπτωση αυτή αφορά 

µόνο τους υπαγόµενους στην παρ. α2 του παρόντος άρθρου. 

ζ. Για τα λοιπά θέµατα, ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 2986/2002 (ΦΕΚ 24/Α’/13-2-

2002),  του Ν. 3194/2003 (ΦΕΚ 267Α’/20-11-2003) και του Ν. 3848/2010 όπως 

ισχύουν σήµερα. 

Άρθρο 6 

Για τους κατόχους µεταπτυχιακού διπλώµατος ετήσιας τουλάχιστον φοίτησης 

καταβάλλονται  45 ευρώ και για τους κατόχους διδακτορικού διπλώµατος 

καταβάλλονται  75 ευρώ µηνιαίως.  

Άρθρο 7 

Χορηγούνται για την ενίσχυση της οικογένειας  όλου του φάσµατος των 

εκπαιδευτικών όλων των κατηγοριών (πλήρους απασχολήσεως, µερικής 

απασχολήσεως και ωροµισθίους) µηνιαία: σε έγγαµο 35 ευρώ, έγγαµο ή άγαµο µε ένα 

ανήλικο τέκνο 35 + 18 ευρώ, µε 2 τέκνα 35+(2Χ18) ευρώ, µε τρία τέκνα 

35+(2Χ18)+35 ευρώ, µε τέσσερα τέκνα 35+(2Χ18)+35 +47 ευρώ, µε πέντε τέκνα 

35+(2Χ18)+35 +47+73 ευρώ και µε έξι τέκνα 35+(2Χ18)+35+47+(73Χ2) ευρώ.  

Άρθρο 8 

Η καταβολή των αποδοχών των εργαζοµένων που υπάγονται στη σύµβαση αυτή, 

πρέπει να πραγµατοποιείται το αργότερο εντός των πρώτων πέντε (5) εργάσιµων 

ηµερών του επόµενου µηνός από εκείνον στον οποίο παρασχέθηκε η εργασία. Σε 

περίπτωση καθυστέρησης καταβάλλονται εκτός των δεδουλευµένων και τόκοι 

υπερηµερίας. 

Άρθρο 9 

Οι εκπαιδευτικοί που  υπάγονται στην παρούσα σύµβαση  δικαιούνται δωρεάν 

φοίτηση  µέχρι και τριών παιδιών τους στα Ιδιωτικά Επαγγελµατικά Εκπαιδευτήρια 

(ιδ.ΕΠΑΛ-ΕΠΑΣ)  , στα οποία απασχολούνται οι ίδιοι ως  γονείς τους. 
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Άρθρο 10 

Αποδοχές ανώτερες από αυτές που καθορίζονται µε την παρούσα, ευνοϊκότερα 

καθεστώτα ή ευνοϊκότεροι όροι εργασίας που προβλέπονται από τους νόµους, 

διατάγµατα υπουργικές αποφάσεις, ατοµικές η ΣΣΕ ή ∆Α, κανονισµούς εργασίας, 

έθιµα κ.λπ., δε θίγονται µε την παρούσα  και εξακολουθούν να ισχύουν.  

Άρθρο 12 

Η ισχύς της παρούσας, εάν παραπάνω δεν ορίζεται διαφορετικά, αρχίζει από 

1/9/2010. 

 

ΟΙ  ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
Για την 

ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ Ι∆ΙΩΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΩΝ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΕΛΛΑ∆ΑΣ (ΟΙΕΛΕ) 

Για την 
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ  ΕΝΩΣΗ 

Ι∆ΙΩΤΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ 
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ και ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 

 
 
 
 

ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΟΥΡΟΥΤΟΣ 

 
 
 

ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΞΥΝΗΣ 

 


