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ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Καθηγητών Ξένων Γλωσσών  

που εργάζονται στα Κέντρα Ξένων Γλωσσών όλης της χώρας  

µε σύµβαση εξηρτηµένης εργασίας 

(Πράξη κατάθεσης Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας: 84/28-07-2005) 

Σήµερα στην Αθήνα, Παρασκευή 22 Ιουλίου 2005, ενώπιον της Μεσολαβητού του 

Ο.ΜΕ.∆. Ελένης Πάτρα, 

-  Η Πανελλήνια Οµοσπονδία Ιδιοκτητών Κέντρων Ξένων Γλωσσών 

(PALSO), νόµιµα εκπροσωπούµενη από τον Ιωάννη Μιχαηλίδη, Πρόεδρο 

-  Η Οµοσπονδία Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ελλάδας 

(Ο.Ι.Ε.Λ.Ε.), νόµιµα εκπροσωπούµενο από τον Μιχάλη Κουρουτό, Πρόεδρο 

Συµφωνούν και συναποδέχονται τα ακόλουθα: 

Άρθρο 1  

Πεδίο Εφαρµογής 

Στις διατάξεις της παρούσας υπάγονται οι καθηγητές ξένων γλωσσών, που εργάζονται 

µε συµβάσεις εξαρτηµένης εργασίας στα κέντρα ξένων γλωσσών όλης της χώρας. 

Άρθρο 2  

Καθορισµός Βασικού Μισθού και Ωροµισθίου 

Από 1.9.2005 αυξάνονται τα κατώτατα όρια:  

α.  Του βασικού µηνιαίου µισθού, για 18ωρη εβδοµαδιαία απασχόληση κατά 4,9% 

και διαµορφώνονται σε 586,40 Ευρώ και  

β.  Του βασικού ωροµισθίου κατά 4,9% και διαµορφώνεται σε 8,13 ευρώ  

(για κάθε ώρα απασχόλησης). 

Άρθρο 3  

Επίδοµα Πολυετίας 

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: 

α.  5% µε τη συµπλήρωση των πρώτων είκοσι επτά (27) µηνών υπηρεσίας, 

β.  5% µε τη συµπλήρωση των αµέσως επόµενων είκοσι επτά (27) µηνών 
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υπηρεσίας, 

γ.  5% µε τη συµπλήρωση των αµέσως επόµενων είκοσι επτά (27) µηνών 

υπηρεσίας, 

δ.  5% µε τη συµπλήρωση των αµέσως επόµενων είκοσι επτά (27) µηνών 

υπηρεσίας, 

ε.  5% µε τη συµπλήρωση των αµέσως επόµενων είκοσι επτά (27) µηνών 

υπηρεσίας,  

στ.  5% µε τη συµπλήρωση των επόµενων δυόµισι ετών (30 µήνες) υπηρεσίας, 

ζ.  5% µε τη συµπλήρωση των επόµενων τριών ετών (36 µήνες) υπηρεσίας.  

η.  5% µε τη συµπλήρωση των επόµενων τριών ετών (36 µήνες) υπηρεσίας.  

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 ∆∆∆∆ Αθηνών). 

Άρθρο 4  

Θεσµικά Θέµατα 

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

στην Επιθεώρηση Εργασίας εντός της προθεσµίας που ορίζει ο νόµος, 

καταθέτοντας το σχετικό έντυπο της Επιθεώρησης Εργασίας. 

2.  Ο καθηγητής, εφόσον απασχοληθεί, κατόπιν συµφωνίας µε τον εργοδότη, για 

επιτήρηση, συνάντηση µε γονείς, σύσκεψη διδακτικού προσωπικού πέραν των 

προγραµµατισµένων ωρών διδασκαλίας του, αµείβεται µε το καταβαλλόµενο 

ωροµίσθιό του ή µε το ωροµίσθιο που προκύπτει βάσει του καταβαλλόµενου 

µηναίου µισθού του.  

3.  Η διάρκεια της διδασκαλίας ορίζεται σε 50 λεπτά της ώρας και το διάλειµµα σε 10 

λεπτά της ώρας. 

4.  Σε περίπτωση αργίας των κέντρων ξένων γλωσσών λόγω εξαιρέσιµων εορτών για 

µία ή περισσότερες ηµέρες την εβδοµάδα, για τη συµπλήρωση της 18ωρης 

εβδοµαδιαίας εργασίας, υπολογίζονται και οι ώρες των ηµερών κατά τις οποίες οι 

καθηγητές θα δίδασκαν αν δε συνέπιπταν µε ηµέρες αργίας. Επίσης σε περίπτωση 

αργίας λόγω εξαιρέσιµων εορτών για µία ή περισσότερες µέρες την εβδοµάδα 

δικαιούνται να παίρνουν τις αποδοχές που αντιστοιχούν στο ωράριο που 

συµφωνήθηκε και οι µισθωτοί που απασχολούνται λιγότερο από 18 ώρες την 
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εβδοµάδα και αµείβονται µε ωροµίσθιο, εφόσον φυσικά οι ηµέρες αυτές 

περιλαµβάνονται στη συµφωνηµένη διάρκεια της σύµβασης εργασίας. Σαν ηµέρες 

αργίας θεωρούνται και οι ηµέρες διακοπών των κέντρων ξένων γλωσσών, λόγω 

εορτών του Πάσχα και των Χριστουγέννων, Ν. Έτους. 

5.  Ο εργοδότης υποχρεούται να χορηγεί στους υπαγόµενους στην παρούσα 

µισθωτούς αναλυτικό µηνιαίο εκκαθαριστικό σηµείωµα µισθοδοσίας, σύµφωνα µε 

τη διάταξη του άρθρου 5 του Ν.3227/2004. 

6.  Σε περίπτωση εγκυµοσύνης καθηγήτριας, που απασχολείται στο ίδιο κέντρο 

τουλάχιστον για τρίτο διδακτικό έτος, εφόσον αυτή καταστεί έγκυος κατά  

την διάρκεια του τελευταίου έτους απασχόλησής της, ο εργοδότης είναι 

υποχρεωµένος να την επαναπροσλάβει για το επόµενο διδακτικό έτος, εκτός εάν 

δεν προσληφθεί κανένας καθηγητής στο κέντρο, και τουλάχιστον για τα 3/5 του 

ωραρίου που εδίδαξε η καθηγήτρια κατά το έτος που κατέστη έγκυος. 

7.  Ο/Η καθηγητής/τρια έχει υποχρέωση να βρίσκεται στο κέντρο µόνο κατά τις 

ώρες που καθορίζει το πρόγραµµά του/της. Τα κέντρα ξένων γλωσσών δεν 

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

8.   Προγραµµατισµένες ώρες διδασκαλίας που δεν πραγµατοποιούνται για λόγους 

που αφορούν το κέντρο, αµείβονται ως χρόνος πραγµατικής υπηρεσίας. 

9.  Τα επιδόµατα γάµου, πολυετίας και µεταπτυχιακών σπουδών υπολογίζονται επί 

του νέου βασικού ωροµισθίου και µισθού, όπως αυτά προβλέπονται από το 

άρθρο 2 της παρούσας και χορηγούνται κατά τα λοιπά σύµφωνα µε τις 

ειδικότερες προβλέψεις της παρούσας και προηγούµενων συλλογικών ρυθµίσεων 

των κλάδων.  

Άρθρο 5  

Επίδοµα Μεταπτυχιακών Σπουδών και ∆ιδακτορικού 

Στους κατόχους MASTER ή διδακτορικού διπλώµατος ξένης γλώσσας ή φιλολογίας 

που χορηγούνται από αναγνωρισµένα δηµοσίου χαρακτήρα πανεπιστήµια ή ισότιµα 

προς αυτά πανεπιστήµια καταβάλλεται επίδοµα 3% και 5% αντίστοιχα επί του ως 

άνω βασικού ωροµισθίου και µισθού.  

Άρθρο 6  

Τελικές ∆ιατάξεις 

1.  Οι διατάξεις της 31/2004 ∆ιαιτητικής Απόφασης, καθώς και των προηγούµενων 

συλλογικών ρυθµίσεων, οι οποίες δε θίγονται µε την παρούσα, εξακολουθούν να 

ισχύουν. 
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2.  Καταβαλλόµενες αποδοχές που είναι ανώτερες από αυτές που καθορίζονται µε 

την παρούσα δεν επιτρέπεται να µειωθούν. Όροι εργασίας σε ατοµική σύµβαση 

που είναι ευνοϊκότεροι από την παρούσα για το µισθωτό, υπερισχύουν και δεν 

µπορούν να µεταβληθούν σε βάρος του µισθωτού. 

3.  Ευνοϊκότεροι για τους εργαζόµενους ρυθµίσεις που προβλέπονται από νόµους, 

διατάγµατα, υπουργικές αποφάσεις, εσωτερικούς κανονισµούς, συλλογικές ή 

ατοµικές συµβάσεις εργασίας, διαιτητικές αποφάσεις δε θίγονται και 

εξακολουθούν να ισχύουν.  

Άρθρο 7  

Έναρξη Ισχύος 

Η ισχύς των όρων της παρούσας Συλλογικής Σύµβασης Εργασίας αρχίζει  

από 1-9-2005 και λήγει στις 31-8-2006.  

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ Ι∆ΙΩΤΙΚΩΝ 

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΕΛΛΑ∆ΑΣ 
(Ο.Ι.Ε.Λ.Ε.) 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ 
Ι∆ΙΟΚΤΗΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ 

(PALSO) 
ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΟΥΡΟΥΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛΙ∆ΗΣ 

 


