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ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

(Πράξη κατάθεσης Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας:154/27.11.08 ) 

Στην Αθήνα σήµερα 1 Οκτωβρίου 2008 µεταξύ των: 

1.  της Πανελλήνιας Ένωσης Ιδιωτικών Ινστιτούτων Επαγγελµατικής 

Κατάρτισης 

2.  της Πανελλήνιας Οµοσπονδίας Φορέων Ιδιωτικής Επαγγελµατικής 

Εκπαίδευσης και Κατάρτισης και 

3.  της Οµοσπονδίας Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ελλάδος 

(Ο.Ι.Ε.Λ.Ε.) συµφωνήθηκαν τα ακόλουθα: 

Άρθρο 1 

Πεδίο Εφαρµογής 

Στις διατάξεις της παρούσας υπάγονται οι εκπαιδευτικοί κατά την έννοια του άρθρου 

5 της Υπ. Απ. 4565 (ΦΕΚ 438/18.6.1993), που απασχολούνται µε σχέση εξαρτηµένης 

εργασίας στα ιδιωτικά Ι.Ε.Κ. όλης της χώρας. 

Άρθρο 2 

Αποδοχές - Ωροµίσθιο 

1.  Τα ωροµίσθια των εργαζοµένων που υπάγονται στην παρούσα και απασχολούνται 

στα ιδιωτικά Ι.Ε.Κ. του Ν. 2009/1992, ανάλογα µε τα τυπικά και ειδικά προσόντα 

τους, όπως αυτά ισχύουν κάθε φορά και ήδη προσδιορίζονται µε την Υπ. Απ. 

4565/93 ΦΕΚ 438 Β της 18.6.1993, όπως είχαν διαµορφωθεί στις 31.8.2007, 

δυνάµει της ∆Α 23/2007, αυξάνονται από 1.9.2007 σε ποσοστό 5,1%. 

2.  Τα ανωτέρω ωροµίσθια, όπως διαµορφώνονται στις 31.12.2007, αυξάνονται 

περαιτέρω από 1.9.2008 σε ποσοστό 5,1 %. 

3.  Οι προσαυξήσεις ωροµισθίου για τους κατόχους µεταπτυχιακού τίτλου και 

διδακτορικού διπλώµατος, καθώς και τα επιδόµατα που προβλέπονται από τις 

προηγούµενες συλλογικές ρυθµίσεις του κλάδου, υπολογίζονται αντιστοίχως επί 

των νέων ωροµισθίων που ορίζονται από την παρούσα. 

Άρθρο 3 

∆ιατήρηση ρυθµίσεων 

Όσες διατάξεις προηγούµενων Συλλογικών Συµβάσεων Εργασίας και ∆ιαιτητικών 

Αποφάσεων, που αφορούν τους όρους αµοιβής και εργασίας των εργαζοµένων που 

υπάγονται στη σύµβαση αυτή, δεν είναι αντίθετες µε την παρούσα ρύθµιση 
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εξακολουθούν να ισχύουν. 

Άρθρο 4 

Λοιπές ρυθµίσεις 

Αποδοχές ανώτερες στο σύνολο τους από αυτές που καθορίζει η παρούσα ή 

ευνοϊκότεροι όροι εργασίας, που προβλέπονται από Σ.Σ.Ε. ή ∆.Α., Νόµους, 

∆ιατάγµατα, Υπουργικές Αποφάσεις, Εσωτερικούς Κανονισµούς έθιµα ή ατοµικές 

συµβάσεις εργασίας δεν θίγονται από τις διατάξεις της παρούσας. 

Άρθρο 5 

∆ιάρκεια ισχύος 

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από την 1η Ιουλίου 2007 και ισχύει µέχρι την 31 

Αυγούστου 2009. 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ Ι∆ΙΩΤΙΚΩΝ 
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ 

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 

ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ Ι∆ΙΩΤΙΚΩΝ 
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 

ΕΛΛΑ∆ΟΣ (Ο.Ι.Ε.Λ.Ε.) 
Ι. ΤΣΑΤΣΑΜΠΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΟΥΡΟΥΤΟΣ 
ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  

  

 


