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ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Για Τους Όρους Αµοιβής Και Εργασίας Των Κοινωνικών Λειτουργών 

Ιδιωτικών Παιδικών Σταθµών Όλης Της Χώρας 

(Πράξη κατάθεσης Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας:ΠΚ 129/8-10-08) 

Στην Αθήνα, σήµερα 18/9/2008, ηµέρα Πέµπτη, στα γραφεία του Σ.Κ.ΛΕ. (Τοσίτσα 

19, 10683 Αθήνα) έπειτα από επιτυχείς διαπραγµατεύσεις, οι υπογράφοντες αφ' ενός 

η Ευαγγελία Χαλβατζά, Πρόεδρος του Συνδέσµου Κοινωνικών Λειτουργών 

Ελλάδος, ως εκπρόσωπος αυτού και αφ' ετέρου ο Σαρµπάνης Παναγιώτης, Πρόεδρος 

του Πανελληνίου Συνδέσµου Ιδιοκτητών Παιδικών Σταθµών, ως εκπρόσωπος 

αυτού, όλοι νόµιµα εξουσιοδοτούµενοι για την υπογραφή της Σ.Σ.Ε. συνοµολόγησαν 

και συναποδέχθηκαν τα εξής: 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

ΠΕ∆ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

1.1.  Στους όρους της παρούσας Σ.Σ.Ε. υπάγονται οι κοινωνικοί λειτουργοί που 

απασχολούνται στους ιδιωτικούς παιδικούς σταθµούς όλης της χώρας και είναι 

αποδεδειγµένα µέλη του Συνδέσµου Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος καθώς 

κατέχουν βεβαίωση του Συνδέσµου ή είναι σε ισχύ η κάρτα µέλους. 

1.2.  Οι κοινωνικοί λειτουργοί που αφορά η παρούσα Σ.Σ.Ε. είναι πτυχιούχοι 

τριτοβάθµιας εκπαίδευσης, τουλάχιστον τριετούς διάρκειας, κάτοχοι αδείας 

άσκησης επαγγέλµατος, σύµφωνα µε τις αρχές της κοινωνικής εργασίας, τον 

κώδικα δεοντολογίας και τα επαγγελµατικά δικαιώµατα, όπως αυτά 

περιγράφονται στις ισχύουσες διατάξεις. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

ΑΠΟ∆ΟΧΕΣ 

2.1.  Κατώτατα όρια µισθών: Τα κατώτατα όρια των βασικών µηνιαίων µισθών των 

κοινωνικών λειτουργών που υπάγονται στην παρούσα διαµορφώνονται από 1-1- 

2008 έως και 1-9-2008 και από 1-9-2008 εως 31-12-2008 ως εξής: 
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ΧΡΟΝΙΑ ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ 

ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ 1-1-2008 1-9-2008 

0-1 900 € 936 € 

1-3 926 € 963 € 

3-5 997 € 1037 € 

6-9 1035 € 1076 € 

9-12 1069 € 1112 € 

12-15 1103 € 1147 € 

15-18 1141 € 1186 € 

18-21 1167 € 1214 € 

21-24 1196 € 1244 € 

24-27 1219 € 1268 € 

27-30 1257 € 1308 € 

30-35 1287 € 1339 € 

 

2.2. Έννοια προϋπηρεσίας: Για την κατάταξη στα µισθολογικά κλιµάκια που 

ορίζονται µε την παρούσα προσµετράται, πλην του χρόνου υπηρεσίας στον 

ίδιο εργοδότη, και κάθε προϋπηρεσία στην ειδικότητα του κοινωνικού 

λειτουργού σε οποιοδήποτε εργοδότη από το χρόνο απόκτησης του βασικού 

τίτλου σπουδών. Η υπηρεσία και προϋπηρεσία σε καθήκοντα της ειδικότητας 

κοινωνικού λειτουργού λαµβάνεται υπόψη µε την προσκόµιση από τον 

εργαζόµενο βεβαιώσεων από οποιοδήποτε προηγούµενο εργοδότη µέσα σε 

δύο µήνες από την πρόσληψη του. Αν τα παραπάνω πιστοποιητικά 

προσκοµισθούν αργότερα, δηλαδή µετά την πάροδο διµήνου από την 

πρόσληψη, τα επιδόµατα χορηγούνται από την ηµέρα κατάθεσης των 

πιστοποιητικών προϋπηρεσίας στον εργοδότη. 

Ο εργαζόµενος µπορεί επίσης να αποδείξει την προϋπηρεσία του σε άλλους 

εργοδότες, προσκοµίζοντας τα αντίστοιχα βιβλιάρια ενσήµων του, 

συνοδευόµενα από σχετική βεβαίωση του Συνδέσµου Κοινωνικών Λειτουργών 

Ελλάδας. 
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 Επιδόµατα. 

2. 3. 

2.3.1. 

Στους εργαζοµένους που υπάγονται στην παρούσα, και είναι απόφοιτοι Τ.Ε.Ι. 

ή ισότιµων µε αυτά σχολών καθώς και στους κοινωνικούς λειτουργούς που 

κατέχουν πτυχίο Πανεπιστηµιακής Σχολής Κοινωνικής Εργασίας της ηµεδαπής 

ή νοµίµως αναγνωρισµένο πτυχίο Πανεπιστηµιακής Σχολής του εξωτερικού 

επιπέδου Bachelor of Science ή ισοτίµου στην Κοινωνική Εργασία ή σε 

Κοινωνικές και Ανθρωπιστικές επιστήµες, χορηγείται επίδοµα σπουδών σε 

ποσοστό 17%. 

 

2.3.2. 

Χορηγείται επίδοµα σπουδών στους κοινωνικούς λειτουργούς που κατέχουν 

αναγνωρισµένο µεταπτυχιακό τίτλο Masterή ισότιµο στην Κοινωνική Εργασία 

ή σε Κοινωνικές και Ανθρωπιστικές επιστήµες σε ποσοστό 20%. 

 

2.3.3. 

Χορηγείται επίδοµα σπουδών στους κοινωνικούς λειτουργούς που κατέχουν 

αναγνωρισµένο µεταπτυχιακό τίτλο διδακτορικού διπλώµατος στην Κοινωνική 

Εργασία ή σε Κοινωνικές και Ανθρωπιστικές επιστήµες σε ποσοστό 25%. 

2.3.4. 

Τα ανωτέρω επιδόµατα υπολογίζονται στους βασικούς µηνιαίους µισθούς της 

παραγράφου 2.1. Η χορήγηση επιδόµατος σπουδών οποιουδήποτε πτυχίου ή 

διδακτορικού τίτλου αποκλείει την χορήγηση επιδόµατος σπουδών για κατοχή 

κατωτέρων πτυχίων. 

2.3.5. 

Επίδοµα ξένης γλώσσας: 

Χορηγείται επίδοµα επαρκούς γνώσης ξένης γλώσσας, χώρας της  

Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε ποσοστό 7% επί του βασικού µηνιαίου µισθού της 

παραγράφου 2.1. 

Η επάρκεια της γνώσης της γλώσσας αποδεικνύεται µε το πτυχίο σπουδών 

επιπέδου Proficiency ή αντιστοίχου πτυχίου σε ίδρυµα ξένων γλωσσών της 

ηµεδαπής ή της αλλοδαπής. Η επάρκεια θεωρείται ότι υπάρχει εάν πρόκειται 

για κοινωνικό λειτουργό πτυχιούχο σχολής χώρας της αλλοδαπής ή εάν έχει 

λάβει διδακτορικό τίτλο σε χώρα της αλλοδαπής που χρησιµοποιεί γλώσσα 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το επίδοµα αυτό χορηγείται µόνο για µία ξένη 

γλώσσα και καταβάλλεται ανεξαρτήτως της καταβολής επιδοµάτων σπουδών. 

2.3.6. 

Επίδοµα ευδόκιµου υπηρεσίας: 

Στους εργαζοµένους που υπάγονται στην παρούσα χορηγείται προσαύξηση  

σε ποσοστό 5% επί του κλιµακίου (6-9) στον πίνακα βασικών µισθών της 

παραγράφου 2.1., εφόσον έχουν συµπληρώσει µια τριετία υπηρεσίας ή 

προϋπηρεσίας στον ίδιο εργοδότη. 
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 Επίδοµα γάµου: 

2.3.7. 

Χορηγείται επίδοµα γάµου σε όλους τους έγγαµους µισθωτούς που  

υπάγονται στην παρούσα ανεξαρτήτως φύλου σε ποσοστό 10% επί των 

βασικών µηνιαίων αποδοχών της παραγράφου 2.1. Ειδικότερα το επίδοµα 

γάµου χορηγείται και στους χήρους /-ες, διαζευγµένους /-ες καθώς και στον 

άγαµο γονέα, εφόσον όλοι αυτοί έχουν την επιµέλεια των παιδιών τους. 

2.3.8. 

Επίδοµα παιδιών: 

Χορηγείται επίδοµα παιδιών που ανέρχεται σε 5% για κάθε παιδί επί των 

βασικών µηνιαίων αποδοχών των υπαγοµένων στην παρούσα µισθωτών. Το  

επίδοµα αυτό χορηγείται στο γονέα µέχρι την ενηλικίωση του τέκνου ή µέχρι 

την συµπλήρωση των 24 ετών εφόσον σπουδάζει αποδεδειγµένα και δεν έχει 

ίδιους πόρους. Προς τούτο ο µισθωτός υποχρεούται να προσκοµίζει στον 

εργοδότη κάθε συναφές αποδεικτικό έγγραφο και να υποβάλλει σχετική 

υπεύθυνη δήλωση. Το επίδοµα αυτό χορηγείται στον υπαγόµενο στην 

παρούσα γονέα εάν αποδεδειγµένα δεν λαµβάνει όµοιο επίδοµα ο άλλος 

γονέας του τέκνου (π.χ. µε προσκόµιση βεβαίωσης του εργοδότη του άλλου 

συζύγου ότι δεν λαµβάνει αυτός το επίδοµα). Σε περίπτωση χηρείας, 

διάστασης ή αγαµίας καταβάλλεται το επίδοµα στον γονέα µισθωτό όταν 

αποδεδειγµένα βαρύνεται αυτός µε την συντήρηση του τέκνου. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3. 

ΛΟΙΠΑ ΘΕΜΑΤΑ 

3.1. 

Ωράριο: Η εβδοµαδιαία απασχόληση των κοινωνικών λειτουργών ορίζεται σε 

40 ώρες σύµφωνα και µε τις παραγράφους 15-18 της απόφασης 45/1983 του 

Π.∆.∆.∆. Αθηνών που επικύρωσε την απόφαση 48/1983 του Π.∆.∆.∆. 

Αθηνών. 

3.2. 

3.3. 

Εκπαιδευτικές άδειες: Αναγνωρίζεται από τα συµβαλλόµενα µέρη η 

χρησιµότητα της συνεχούς επιµόρφωσης των κοινωνικών λειτουργών οι 

οποίοι απασχολούνται στους ιδιωτικούς παιδικούς σταθµούς. Για το λόγο 

αυτό ο Πανελλήνιος Σύλλογος Ιδιοκτητών Παιδικών Σταθµών αναλαµβάνει 

την υποχρέωση να προτρέπει τα µέλη του σε παροχή διευκολύνσεων που θα 

επιτρέπει στους επιστήµονες κοινωνικούς λειτουργούς την παρακολούθηση 

συνεδρίων ή σεµιναρίων που έχουν σχέση µε την επιστήµη τους και το 

συγκεκριµένο αντικείµενο της εργασίας τους. Στις περιπτώσεις που η 

συµµετοχή τους σε τέτοιου είδους εκδηλώσεις έχει άµεση σχέση µε 

αντικείµενο της εργασίας προτρέπει επίσης τα µέλη του να αναλαµβάνουν την 

κάλυψη των εξόδων συµµετοχής των κοινωνικών λειτουργών σε αυτές τις 

εκδηλώσεις (σεµινάρια, συνέδρια, ηµερίδες κλπ). Υπολογίζονται ως αργίες οι 

παρακάτω ηµεροµηνίες χωρίς να υπολογίζονται στην κανονική άδεια, ούτε 

στα επιδόµατα αδείας και αποζηµίωση αδείας. Οι ηµεροµηνίες 24, 25, 26 & 31 

µηνός ∆εκεµβρίου, 1 & 2 Ιανουαρίου όπως και Μεγ. Παρασκευή, Μεγ. 

Σάββατο, Κυριακή του Πάσχα, ∆ευτέρα του Πάσχα & Τρίτη του Πάσχα. 

3.4 Το διάστηµα από 27 µέχρι και 30 του µηνός ∆εκεµβρίου αν και εφόσον ο 

Παιδικός Σταθµός παραµείνει κλειστός, οι µέρες αυτές υπολογίζονται ως 

αργίες και δεν υπολογίζονται στην κανονική άδεια, ούτε στα επιδόµατα άδειας 

και αποζηµίωση άδειας. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4. 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

4.1 Η παρούσα κωδικοποιεί τους ισχύοντες όρους των προηγουµένων 

συλλογικών ρυθµίσεων. Ωστόσο όσες διατάξεις των µέχρι σήµερα διαιτητικών 

αποφάσεων και συλλογικών συµβάσεων δεν έχουν καταργηθεί ή 

τροποποιηθεί µε την παρούσα εξακολουθούν να ισχύουν. 

4.2. Τυχόν καταβαλλόµενες υψηλότερες αµοιβές ή πρόσθετες παροχές ή εν γένει 

ευνοϊκότεροι όροι εργασίας που απολαµβάνουν οι υπαγόµενοι στην παρούσα 

µισθωτοί από άλλη αιτία (νόµους, διατάγµατα, υπουργικές αποφάσεις, 

συλλογικές συµβάσεις εργασίες, εσωτερικούς κανονισµούς εργασίες, έθιµα, 

διµερείς συµφωνίες ή ατοµικές συµβάσεις εργασίες. 

4.3 Το αντικείµενο απασχόλησης των κοινωνικών λειτουργών στους παιδικούς 

σταθµούς συµφωνείται µεταξύ των δύο µερών. 

4.4 Αν ο κοινωνικός λειτουργός προσλαµβάνεται ως παιδαγωγός θα ισχύει η 

αντίστοιχη σύµβαση των παιδαγωγών που υπογράφεται από το σωµατείο 

εργαζοµένων στους ιδιωτικούς παιδικούς σταθµούς. 

4.5 Η έναρξη ισχύος της παρούσης συλλογικής σύµβασης εργασίας αρχίζει από 

1ης Ιανουαρίου 2008. 

 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

ΓΙΑ ΤΟΝ Σ.Κ.Λ.Ε. ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΑ.Σ.Ι.Π.Σ. 
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΧΑΛΒΑΤΖΑ ΣΑΡΜΠΑΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

 


