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Προς: 

1. Σωµατείο Εργαζοµένων στους Ιδιωτικούς Παιδικούς Σταθµούς Περιοχής 

Α.Π.Π., Γ΄ Σεπτεµβρίου 48β, (Εργατικό Κέντρο, Γραµµατεία), 104 33 Αθήνα 

2. Πανελλήνιο Σύλλογο Ιδιωτικών Παιδικών Σταθµών, Πανεπιστηµίου 44 & 

Χαριλάου Τρικούπη 2, 106 79 Αθήνα 

∆ΙΑΙΤΗΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ  

11/2004 

Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των  

Παιδαγωγών και Βοηθών Παιδαγωγών, που εργάζονται  

στους Ιδιωτικούς Παιδικούς Σταθµούς και Νηπιαγωγεία,  

της περιοχής Αθηνών, Πειραιώς και Περιχώρων 

(Πράξη κατάθεσης ΣΕΠΕ Τµ. Κοινωνικής Επιθεώρησης ∆υτικού Τοµέα Αθηνών: 1/3-6-2004) 

1.1.  Με αίτησή της προς τον Ο.ΜΕ.∆. (αριθµ. πρωτ. 011/10-5-2004), η 

πρωτοβάθµια συνδικαλιστική οργάνωση των εργαζοµένων, µε την 

επωνυµία «Σωµατείο Εργαζοµένων στους Ιδιωτικούς Παιδικούς Περιοχής 

Α.Π.Π.», ζήτησε την παροχή υπηρεσιών ∆ιαιτησίας, για την επίλυση της 

συλλογικής διαφοράς εργασίας, που δηµιουργήθηκε µεταξύ αυτής και της 

εργοδοτικής συνδικαλιστικής οργάνωσης µε την επωνυµία «Πανελλήνιος 

Σύλλογος Ιδιωτικών Παιδικών Σταθµών (ΠΑΣΙΠΣ)». 

Η διαφορά αφορά τη σύναψη τοπικής κλαδικής συλλογικής σύµβασης 

εργασίας, που θα ρυθµίζει τους όρους αµοιβής και εργασίας των 

παιδαγωγών και βοηθών παιδαγωγών, που εργάζονται στους ιδιωτικούς 

παιδικούς σταθµούς και νηπιαγωγεία, της περιοχής Αθηνών, Πειραιώς και 

Περιχώρων. 

1.2.  Την 10-5-2004, µε κλήρωση αναδείχθηκα ∆ιαιτητής. 
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1.3.  Την 17-5-2004 ανέλαβα τα καθήκοντά µου.  

1.4 Με πρόσκληση µου κάλεσα τα ενδιαφερόµενα µέρη, σε ακρόαση, για συζήτηση 

της διαφοράς, στις 20-5-2004 και ώρα 4 µ.µ., στα γραφεία του Ο.ΜΕ.∆., στην 

Αθήνα (Πλατεία Βικτωρίας 7). 

Κατά τη συζήτηση παραστάθηκαν, µε τους εξουσιοδοτηµένους εκπροσώπους 

τους: η µεν εργατική πλευρά µε τους Γεώργιο Μπουλούγαρη και Αθηνά 

Λυκουρέση, Πρόεδρο και Γενική Γραµµατέα του ∆.Σ. αντίστοιχα, η δε 

εργοδοτική µε τον πληρεξούσιο δικηγόρο της Ιωάννη Πανταζίδη. 

2.  Αφού έλαβα υπόψη: 

2.1.  Ότι η προσφυγή στη ∆ιαιτησία νόµιµα έγινε, µονοµερώς, από την ενδιαφερόµενη 

συνδικαλιστική οργάνωση των εργαζοµένων, η οποία αποδέχτηκε την πρόταση 

του Μεσολαβητή, που απέρριψε η εργοδοτική πλευρά. 

2.2.  Την από 15-12-2003 έγγραφη καταγγελία της προηγούµενης συλλογικής 

ρύθµισης (12/2003 δ.α.), µε την οποία καλείται η εργοδοτική πλευρά σε 

έναρξη διαπραγµατεύσεων για υπογραφή νέας συλλογικής σύµβασης 

εργασίας. 

2.3.  Ότι η καταγγελία κοινοποιήθηκε στη συνδικαλιστική οργάνωση των 

εργαζοµένων και στο Τµήµα Κοινωνικής Επιθεώρησης ∆υτικού Τοµέα 

Αθηνών και περιέχει και τα προς διαπραγµάτευση θέµατα.  

2.4.  Την µε αριθµ. πρωτ. Ο.ΜΕ.∆. 431/3-3-2004 πρόταση του Μεσολαβητή, που 

επιδόθηκε νόµιµα στα µέρη. 

2.5.  Όλα τα υπόλοιπα έγγραφα, που υπάρχουν στο σχετικό φάκελο της 

συλλογικής διαφοράς και τους ισχυρισµούς των µερών, που διατυπώθηκαν 

τόσο κατά τη διαδικασία της µεσολάβησης όσο και κατά τη διαδικασία της 

διαιτησίας. 

Ιδιαίτερα έλαβα υπόψη τις απόψεις της εργοδοτικής πλευράς, ότι δέχεται 

χορήγηση αυξήσεων στα επίπεδα της πρότασης του Μεσολαβητή, άποψη 

που όµως απέρριψε η εργατική πλευρά εµµένοντας στην ικανοποίηση των 

αιτηµάτων της όπως αυτά διατυπώνονται στο σχέδιο ΣΣΕ. 

2.6.  Ότι για τον καθορισµό των αποδοχών πρέπει να λαµβάνονται υπόψη, εκτός 

των άλλων στοιχείων και: α. η οικονοµική κατάσταση των επιχειρήσεων και 

η ικανότητα πληρωµής, β. οι όροι αµοιβής και εργασίας εργαζοµένων των 

ιδίων ή συναφών «επιχειρήσεων», (ή κλάδων επιχειρηµατικής δραστηριότητας), 

η συµµετοχή των εργαζοµένων στην αύξηση του Εθνικού Εισοδήµατος, η 

προσπάθεια σύγκλησης των µισθών µε τους αντίστοιχους των εργαζοµένων 
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στην Ευρωπαϊκή Ένωση και γ. οι απώλειες του εισοδήµατος των 

εργαζοµένων, κατά το χρόνο που πέρασε, από την προηγούµενη συλλογική 

ρύθµιση και ο ρυθµός µείωσης του εισοδήµατος τους, από τον 

πληθωρισµό, κατά το τρέχον έτος, ούτως ώστε µε την εξασφάλιση 

πραγµατικών αυξήσεων να διατηρείται η αγοραστική τους δύναµη.  

2.7.  Ότι µε την 12/2003, προηγούµενη, διαιτητική απόφαση χορηγήθηκαν 

αυξήσεις, για το έτος 2003, στους εργαζόµενους που υπάγονται στην 

παρούσα, σε ποσοστό 4,5% από 1-1-2004.  

2.8.  Ότι η ποσοστιαία µεταβολή του πληθωρισµού, κατά το έτος 2003, µε 

επίσηµη πρόβλεψη 2,5%, ανήλθε, σε 12µηνη βάση (µέσα επίπεδα), σε 

ποσοστό 3,5%, ενώ για το έτος 2003 προβλέπεται να διαµορφωθεί στα ίδια 

επίπεδα, µε βάση τη µέχρι σήµερα διακύµανση του Γενικού ∆είκτη Τιµών 

Καταναλωτή και την αύξηση που σηµειώνει τόσο ο «δοµικός πληθωρισµός», 

όσο και ο «εναρµονισµένος δείκτης τιµών καταναλωτή». 

2.9.  Ότι µε την από 24-5-2004 ΕΓΣΣΕ, µεταξύ των άλλων ρυθµίσεων, 

συνοµολογήθηκαν, για το έτος 2004, µε επίσηµη πρόβλεψη πληθωρισµού 

3% (κατά το Πρόγραµµα Σταθερότητας και Ανάπτυξης, 2003-2006) και 

αυξήσεις των κατωτάτων ορίων µισθών και ηµεροµισθίων, από 1-1-2004 σε 

ποσοστό 4% και από 1-9-2004 σε ποσοστό 2% και επιπλέον, πέραν των 

παραπάνω ποσοστιαίων αυξήσεων, από 1-9-2004, το κατώτατο ηµεροµίσθιο 

να αυξηθεί κατά 8 ευρώ το µήνα και ο κατώτατος µισθός κατά 8,5 ευρώ το 

µήνα. 

2.10.  Ότι, µε βάση τα προαναφερθέντα, εξισορρόπηση των αντιτιθεµένων 

συµφερόντων των µερών, µπορεί να επιφέρει: η χορήγηση αυξήσεων σε 

ποσοστό 4,5% από 1-1-2004 και 2,5% από 1-7-2004, αύξηση του ποσού 

για την αγορά βιβλίων, τα οποία θα ανήκουν, κατά κυριότητα στις 

εργοδοτικές επιχειρήσεις και ρύθµιση ζητηµάτων σχετικά µε τη συµµετοχή 

των εργαζοµένων σε επιµορφωτικά σεµινάρια, σύµφωνα και µε την 

πρόταση του Μεσολαβητή. 

3.  Κατέληξα στην ακόλουθη απόφαση 

Άρθρο 1  

Πεδίο Εφαρµογής 

Στις διατάξεις της παρούσας υπάγονται οι εργαζόµενοι ως παιδαγωγοί (πτυχιούχοι 

ανωτάτων και ανωτέρων σχολών και µη πτυχιούχοι), στους ιδιωτικούς παιδικούς 

σταθµούς και νηπιαγωγεία της περιοχής Αθηνών-Πειραιώς και Περιχώρων, που 

λειτουργούν ως ιδιωτικές επιχειρήσεις, εκµεταλλεύσεις, ιδρύµατα ή σωµατεία. 
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Εννοιολογικοί προσδιορισµοί  

Παιδαγωγός, θεωρείται:  

α)  ο εξασκών, ως υπεύθυνος, παιδαγωγική εργασία, µε οποιοδήποτε τρόπο, απασχολών 

και διαπαιδαγωγών τα παιδιά, µε υλικά κατασκευών, ζωγραφικής, πλαστελίνη, παιδικά 

τραγούδια, παιδική άθληση, παραµύθια, µύθους, αισθητηριακές ασκήσεις, µε ατοµικό 

ή οµαδικό παιχνίδι, γράµµατα, αριθµούς κ.λπ.,  

β)  ο διευθύνων ή εποπτεύων το γενικό ή επί µέρους παιδαγωγικό έργο. 

Βοηθός παιδαγωγός: θεωρείται εκείνος ο οποίος, µε οποιοδήποτε τρόπο, βοηθά 

στην εφαρµογή και πραγµατοποίηση του παιδαγωγικού έργου (προετοιµασία 

παιδαγωγικού υλικού, αλλαγή - καθαριότητα παιδιών και περιποίηση τους γενικά, 

ταξινόµηση και τακτοποίηση υλικών, διατροφή και ένδυση παιδιών, υποβοήθηση 

στην επιτήρηση και εκτέλεση παιδαγωγικού έργου κ.λπ.). 

Άρθρο 2  

Αναπροσαρµογή Βασικών Μισθών 

Οι βασικοί µισθοί των υπαγοµένων στην παρούσα εργαζοµένων, όπως είχαν 

διαµορφωθεί την 31-12-2003, σύµφωνα µε την ∆.Α. 12/2003, αυξάνονται από  

1-1-2004 κατά ποσοστό 4,5% και όπως θα έχουν διαµορφωθεί την 30-6-2004, 

αυξάνονται περαιτέρω, από 1-7-2004, κατά ποσοστό 2,5%. 

Έννοια προϋπηρεσίας 

Για την κατάταξη στα προβλεπόµενα µισθολογικά κλιµάκια, προσµετράται, πλην του 

χρόνου υπηρεσίας, στον ίδιο εργοδότη και κάθε προϋπηρεσία, της ίδιας ειδικότητας 

του µισθωτού, σε άλλο εργοδότη, φυσικό ή νοµικό πρόσωπο δηµοσίου ή ιδιωτικού 

δικαίου. Η προϋπηρεσία αποδεικνύεται µε πιστοποιητικό των εργοδοτών, στους 

οποίους εργάσθηκαν οι µισθωτοί ή από τα βιβλιάρια ενσήµων ΙΚΑ. 

Άρθρο 3  

Αγορά Βιβλίων 

Με σκοπό τη βελτίωση του µορφωτικού επιπέδου των εργαζοµένων, που 

καλύπτονται από την παρούσα, σε κάθε παιδικό σταθµό, οι παιδαγωγοί και βοηθοί 

παιδαγωγών υποβάλλουν, κάθε χρόνο, στη διεύθυνση της επιχείρησης, ένα ενιαίο 

κατάλογο βιβλίων που ζητούν να αγοραστούν, µε τις αντίστοιχες τιµές. Το συνολικό 

κόστος των βιβλίων, των οποίων την αγορά δικαιούνται να ζητήσουν οι εργαζόµενοι, 

ανέρχεται στο ποσό των 130 ευρώ, ανά παιδαγωγό ή βοηθό παιδαγωγό, που 

εργάζεται στον παιδικό σταθµό. Αν τα βιβλία δεν έχουν αγορασθεί εντός δύο µηνών, 

από την ηµέρα υποβολής του σχετικού καταλόγου, οι εργαζόµενοι δικαιούνται να 
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αγοράσουν οι ίδιοι τα βιβλία, αφού προηγουµένως ενηµερώσουν, εγγράφως, τη 

διεύθυνση και να απαιτήσουν την απόδοση σ’ αυτούς του ποσού, µε βάση τις 

σχετικές αποδείξεις. Τα βιβλία φυλάσσονται στο χώρο του παιδικού σταθµού και 

δίνονται στους εργαζόµενους ως χρησιδάνειο. 

Άρθρο 4  

Χρηµατοδότηση Σεµιναρίων 

Οι εργοδότες αναλαµβάνουν την υποχρέωση να χρηµατοδοτούν, ετησίως, µε ποσό 

165 ευρώ κατ’ άτοµο, την παρακολούθηση σεµιναρίων των παιδαγωγών και βοηθών 

παιδαγωγών που απασχολούν. Το ποσό αυτό καταβάλλεται, από τον εργοδότη, 

απευθείας στον φορέα που εκτελεί το σεµινάριο ο δε ενδιαφερόµενος µισθωτός 

οφείλει να παρακολουθεί δεόντως το σεµινάριο που επέλεξε. Η παρακολούθηση του 

σεµιναρίου θα γίνεται εκτός των κανονικών ωρών εργασίας. Ο αριθµός των 

προσώπων που θα δικαιούνται της παραπάνω χρηµατοδότησης ορίζεται ως εξής:  

Σε επιχειρήσεις που απασχολούν από 1 έως 4 παιδαγωγούς, δικαιούται ένας (1), από 

5 έως 7 δικαιούνται δύο (2), από 8 έως 11 δικαιούνται τρεις (3), από 12 έως 17 

δικαιούνται πέντε (5), από 25 έως 30 δικαιούνται έξι (6) και από 30 και πάνω 

δικαιούνται επτά (7). Η συµµετοχή των µισθωτών, που ενδιαφέρονται για την 

παρακολούθηση των παραπάνω σεµιναρίων, πρέπει να γίνεται µε κυκλική εναλλαγή. 

Εφ’ όσον, κατά το ίδιο έτος, εκδηλώσουν, στον ίδιο εργοδότη, ενδιαφέρον 

περισσότεροι µισθωτοί, από τον αριθµό που αναλογεί, σύµφωνα µε την παραπάνω 

κλίµακα, η επιλογή των δικαιούχων θα διακανονίζεται µε συµφωνία µεταξύ των 

ενδιαφεροµένων και σε περίπτωση αδυναµίας τέτοιου διακανονισµού, µε µεταξύ τους 

κλήρωση, παρουσία και του εργοδότη. Ο εργοδότης δεν ευθύνεται εάν οι µισθωτοί 

παραλείψουν να διευθετήσουν το ζήτηµα της επιλογής τους, η παράλειψη δε αυτή 

θεωρείται ότι εκφράζει την έλλειψη ενδιαφέροντος περισσοτέρων µισθωτών, από τον 

αριθµό των δικαιούχων, κατά την παραπάνω κλίµακα. 

Άρθρο 5  

Αρχή Ευνοϊκότερης Ρύθµισης 

∆ιατήρηση Ρυθµίσεων 

Αποδοχές, στο σύνολό τους, ανώτερες από αυτές που καθορίζονται µε την παρούσα 

ή ευνοϊκότεροι όροι εργασίας, που προβλέπονται από νόµους, Υπουργικές Αποφάσεις, 

∆.Α., ΣΣΕ, εσωτερικούς κανονισµούς, έθιµα, διµερείς συµφωνίες ή ατοµικές 

συµβάσεις εργασίας, δε θίγονται και εξακολουθούν να ισχύουν. Κατά τα λοιπά 

εξακολουθούν να ισχύουν όλοι οι όροι της ∆.Α. 12/2003 καθώς και των 

προηγούµενων ΣΣΕ και ∆.Α., εφόσον δεν τροποποιούνται µε την παρούσα. 
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Άρθρο 6  

Έναρξη Ισχύος 

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από 1-1-2004, εκτός εάν παραπάνω ορίζεται 

διαφορετικά. 

Ηµεροµηνία έκδοσης ∆ιαιτητικής Απόφασης: 

Αθήνα, 25 Μαΐου 2004 

Ο ∆ΙΑΙΤΗΤΗΣ 

ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΑΡΧΙΜΑΝ∆ΡΙΤΗΣ 


