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ΚΩΩΔ∆ΙΚOΠOΙΗΣΗ Δ∆ΙΑΤΑΞΕΩΩΝ ΣYΛΛOΓΙΚΩΩΝ ΡYΘΜΙΣΕΩΩΝ

ΚΩΩ Δ∆Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ∆Α)  ΤΩΩΝ ΕΡ ΓΑΖO ΜΕ ΝΩΩΝ  
ΣΤOYΣ Ι Δ∆Ι ΩΩ ΤΙ ΚOYΣ  ΠΑΙ Δ∆Ι ΚOYΣ ΣΤΑΘ ΜOYΣ ΚΑΙ

Ι Δ∆Ι ΩΩ ΤΙ ΚΑ ΝΗ ΠΙ Α ΓΩΩ ΓΕΙ Α ΤΗΣ ΠΕ ΡΙ O ΧΗΣ
Α ΘΗ ΝΩΩΝ ΠΕΙ ΡΑΙ ΩΩΣ ΚΑΙ ΠΕ ΡΙ ΧΩΩ ΡΩΩΝ

Α.  ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΩ Δ∆Ι ΚOΠOΙ Η ΣΗ Ε ΛΗ ΦΘΗ ΣΑΝ Υ ΠOΨΗ

1. Η Δ∆Α 37/1982 Δ∆Δ∆Δ∆Δ∆ Πει ραι ώς (Π.Κ. Ειρ. Πει ραι ώς 237/1982)

2. Η Δ∆Α 29/1984 Δ∆Δ∆Δ∆Δ∆ Πει ραι ώς (ΦΕΚ 251/Β/1984)

3. Η Δ∆Α 166/1984 ΠΔ∆Δ∆Δ∆ Α θη νών (ΦΕΚ 48/Β/1985)

4. Η Δ∆Α 1/1987 ΠΔ∆Δ∆Δ∆ Πει ραι ώς (ΦΕΚ 88/Β/1988)

5. Η α πό 6/7/1989 ΣΣΕ (ΦΕΚ 561/Β/1989)

6. Η α πό 23/1991 ΠΔ∆Δ∆Δ∆ Α θη νών (Π.Κ. 68/1991)

7. Η α πό 30/2/1992 ΣΣΕ (Π.Κ. 21/1992)

8. Η Δ∆Α 7/1993 (Π.Κ. 4/1993 Ε πιθ. Ερ γα σί ας Δ∆υτ. Το µέα Α θη νών)

9. Η α πό 16.3.1994 ΣΣΕ (Π.Κ. 2/1994 Ε πιθ. Ερ γα σί ας Aνατ. Το µέα Α θη νών)

10. Η α πό 9.2.1995 ΣΣΕ (Π.Κ. 3/1995 Ε πιθ. Ερ γα σί ας Δ∆υτ. Το µέα Α θη νών)

11. H Δ∆Α 8/1996 (Π.Κ 6/17.5.1996 Ε πιθ. Εργ. Δ∆υτ. Το µέα Α θη νών)

12. Η Δ∆Α 12/1997 (Π.Κ. 4/18.4.1997 Επ. Εργ. Δ∆υτ. Ατ τι κής)

13. Η Δ∆Α 5/1998 (Π.Κ. 7/7.5.1998 Επ. Εργ. Δ∆υτ. Ατ τι κής)

14. Η Δ∆Α 18/1999 (Π.Κ. 2/18.5.1999 Επ. Εργ. Δ∆υτ. Ατ τι κής)

15. Η α πό 20.4.2000 ΣΣΕ (Π.Κ. 3/21.4.2000 Επ. Εργ. Δ∆υτ. Ατ τι κής)

16. Η Δ∆Α 7/2001 (Π.Κ. 1/10.4.2001 Επ. Εργ. Δ∆υτ. Αττικής)

17. Η Δ∆Α 5/2002 (Π.Κ. 1/21.5.2001 Επ. Εργ. Δ∆υτ. Αττικής)

18. Η Δ∆Α 12/2003 (Π.Κ. 2/2.5.2003 Επ. Εργ. Δ∆υτ. Τοµέα Αθηνών)

19. Η Δ∆Α 11/2004 (Π.Κ. ΣΕΠΕ Δ∆υτ. Τοµέα Αθηνών 1/3.6.2004)

20. Η Δ∆Α 4/2005 (Π.Κ. ΣΕΠΕ Δ∆υτ. Τοµέα Αθηνών 1/6.4.2005)

21. Η Δ∆Α 8/2006 (Π.Κ. ΣΕΠΕ Δ∆υτ. Τοµέα Αθηνών 1/25.5.2006)

22. Η Δ∆Α 15/2007 (Π.Κ. ΣΕΠΕ Δ∆υτ. Τοµέα Αθηνών 2/5.3.2007)

23. Η από 8.4.2008 ΣΣΕ (Π.Κ. ΣΕΠΕ Δ∆υτ. Τοµέα Αθηνών 3/10.4.2008)

24. Η Δ∆Α 7/2009 (Π.Κ. ΣΕΠΕ Δ∆υτ. Τοµέα Αθηνών 1/24.3.2009)

25. Η Δ∆Α 16/2010 (Π.Κ. ΣΕΠΕ Δ∆υτ. Τοµέα Αθηνών 1/30.4.2010)

Β.  ΣΥΜ ΒΑΛ ΛOΜΕ ΝΑ ΜΕ ΡΗ

Α πό την ερ γο δο τι κή πλευ ρά:

1. Πα νελ λή νι ος Σύλ λο γος Ι δι ο κτη τών Παι δι κών σταθ µών (ΠΑ ΣΙΠΣ) Ι Δ∆
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2. Νέος Σύλλογος Ιδιωτικών Παιδικών Σταθµών και Νηπιαγωγών Ελλάδος
(Νέο Σ.Ι.Π.Σ.Μ.Ε.)

Α πό την ερ γα τι κή πλευ ρά:
1. Σω µα τεί ο Ερ γα ζο µέ νων στους Ι δι ω τι κούς Παι δι κούς Σταθ µούς Πε ρι ο χής  

Α.Π.Π. (Δ∆Α 16/2010).

Γ.  ΠΕ Δ∆ΙO Ε ΦΑΡ ΜOΓΗΣ

1. Στις δι α τά ξεις της πα ρού σας υ πά γο νται οι ερ γα ζό µε νοι - ες ως παι δα γω γοί και
βοη θοί παι δα γω γών πτυ χιού χοι  α νω τά των και α νω τέ ρων σχο λών και µή πτυ χιού -
χοι, συνοδοί, οδηγοί, προσωπικό καθαριότητας και µάγειροι Α’ Β’ Γ’, στους ι δι ω -
τι κούς παι δι κούς σταθ µούς και στα νη πι α γω γεί α της πε ρι ο χής Α θη νών - Πει ραι -
ώς  και Πε ρι χώ ρων, που λει τουρ γούν ως ι δι ω τι κές ε πι χει ρή σεις, εκ µε ταλ λεύ σεις,
ι δρύ µα τα ή σω µα τεί α (Δ∆Α 16/2010).

2. Εννοιολογικοί προσδιορισµοί

Παιδαγωγός θεωρείται: 

α. Ο εξασκών, ως υπεύθυνος, παιδαγωγική εργασία, µε οποιοδήποτε τρόπο,
απασχολών και διαπαιδαγωγών τα παιδιά, µε υλικά κατασκευών, ζωγραφική,
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 περιποιησή τους γενικά, ταξινόµηση και
τακτοποίηση υλικών, διατροφή και ένδυση παιδιών, υποβοήθηση στην επιτήρηση
και εκτέλεση παιδαγωγικού έργου κ.λπ.) (Δ∆Α 16/2010).

Δ∆.   ΒΑ ΣΙ ΚOΣ ΜΙ ΣΘOΣ - ΑΥ ΞΗ ΣΕΙΣ

Οι βασικοί µισθοί των παιδαγωγών και βοηθών παιδαγωγών, που υπάγονται στην
παρούσα όπως είχαν διαµορφωθεί την 31.12.2009, σύµφωνα µε τη Δ∆Α 7/2009,
αυξάνονται από 10.2.2010 κατά ποσοστό 1,5% και όπως θα διαµορφωθούν την
31.8.2010 αυξάνονται περαιτέρω κατά ποσοστό 1%  από 1.9.2010 (Δ∆Α 16/2010).

Δ∆ηµιουργία Νέων Μισθολογικών Κλιµακίων 

1. Τα υφιστάµενα µισθολογικά κλιµάκια για 30 έως 35 χρόνια προϋπηρεσίας
µετατρέπονται σε µισθολογικά κλιµάκια για 30 έως 33 χρόνια υπηρεσίας.

2. Σε συνέχεια του κλιµακίου 30 έως 33 ετών προστίθεται νέο µισθολογικό κλιµάκιο
για εργαζόµενους/ες µε προϋπηρεσία 33 έως 35 ετών, το οποίο περιλαµβάνει το
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βασικό µισθό του κλιµακίου 30 έως 33 χρόνων προϋπηρεσίας προσαυξηµένο
κατά 2,5% (Δ∆Α 4/2005).

3. Έννοια προϋπηρεσίας. Για την κατάταξη στα προβλεπόµενα µισθολογικά
κλιµάκια προσµετράται πλην του χρόνου υπρεσίας στον ίδιο εργοδότη και κάθε
προϋπηρεσία της ίδιας ειδικότητας του µισθωτού σε άλλον εργοδότη, φυσικό ή
νοµικό πρόσωπο δηµοσίου ή ιδιωτικού δικαίου. Η προϋπηρεσία αποδεικνύεται µε
πιστοποιητικό των εργοδοτών στους οποίους εργάστηκαν οι µισθωτοί ή από τα
βιβλιάρια ενσήµων ΙΚΑ (ΣΣΕ 8.4.2008).

Ε.   Ε ΠΙ Δ∆OΜΑ ΤΑ

1. Ε πί δο µα γά µου
Χο ρη γεί ται ε πί δο µα γά µου σε ό λους τους έγ γα µους µι σθω τούς που υ πά γο νται
στην πα ρού σα α νε ξαρ τή τως φύ λου σε πο σο στό 10% ε πί των βα σι κών µη νιαί ων
α πο δο χών τους (ΣΣΕ 16.3.1994, Δ∆Α 12/2003).

2. Ε πί δο µα σπου δών 
α) Σε ό σους απ’ τους παι δα γω γούς και βοηθούς παιδαγωγούς εί ναι πτυ χιού χοι

Α νω τά των Σχο λών της η µε δα πής ή της αλ λο δα πής, χο ρη γεί ται ε πί δο µα 
πτυ χί ου 12%.  Στους πτυ χιού χους Α νω τέ ρων Σχο λών ε σω τε ρι κού ή ε ξω τε ρι -
κού χο ρη γεί ται ε πί δο µα πτυ χί ου 7% (ΣΣΕ 20.4.2000, Δ∆Α 12/2003, Δ∆Α 7/2009).

β) Στους παιδαγωγούς και βοηθούς παιδαγωγούς, οι ο ποί οι εί ναι α πό φοι τοι 
Σχο λών Ι ΕΚ-ΤΕΛ-ΤΕΣ-ΕΕΣ, χο ρη γεί ται  ε πί δο µα σπου δών σε πο σο στό 6% 
(Δ∆Α 7/2009).

γ) Σε όσους από τους παιδαγωγούς και βοηθούς παιδαγωγούς είναι κάτοχοι
αναγνωρισµένου µεταπτυχιακού τίτλου της ηµεδαπής ή της αλλοδαπής,
χορηγείται επίδοµα 14% (Δ∆Α 12/2003, Δ∆Α 7/2009).

Για όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, το επίδοµα σπουδών υπολογίζεται επί του
βασικού µισθού του µισθολογικού κλιµακίου στο οποίο ανήκει ο εργαζόµενος µε
βάση τα έτη υπηρεσίας ή προϋπηρεσίας του (Δ∆Α 7/2009).

3.  Ε πί δο µα παι διών
Χο ρη γεί ται ε πί δο µα παι διών που α νέρ χε ται σε 5% για κά θε παι δί ε πί των βα σι κών
µη νιαί ων α πο δο χών των υ πα γο µέ νων στην πα ρού σα µι σθω τών. Το ε πί δο µα 
αυ τό χο ρη γεί ται στον γο νέα µέ χρι την ε νη λι κί ω ση του τέ κνου ή µέ χρι τη συ µπλή -
ρω ση των 24 ε τών εφ’ ό σον σπου δά ζει α πο δε δειγ µέ να και δεν έ χει ί δι ους 
πό ρους.  Προς τού το ο µι σθω τός υ πο χρε ού ται να προ σκο µί ζει στον ερ γο δό τη
κά θε συ να φές α πο δει κτι κό και σχε τι κή υ πεύ θυ νη δή λω ση.  Σε πε ρί πτω ση χη ρεί -
ας, διά στα σης ή α γα µί ας κα τα βάλ λε ται το ε πί δο µα στον γο νέα µι σθω τό ό ταν 
α πο δε δειγ µέ να βα ρύ νε ται αυ τός µε τη συ ντή ρη ση του τέ κνου  (ΣΣΕ 16.3.1994,
Δ∆Α12/2003).

4.  Ε πί δο µα παι διών Α ΜΕΑ
Το ε πί δο µα παι διών που α νέρ χε ται σε 5% για κά θε παι δί ε πί των βα σι κών µη νιαί -
ων α πο δο χών των υ πα γο µέ νων στην πα ρού σα µι σθω τών. χο ρη γεί ται επ’ α ό ρι -
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στον ε φό σον το παι δί εί ναι ά το µο µε ει δι κές α νά γκες ή α νά πη ρο. Προς τού το ο
µι σθω τός υ πο χρε ού ται να προ σκο µί σει στον ερ γο δό τη α πο δει κτι κό έγ γρα φο
α σφα λι στι κού φο ρέα (ΣΣΕ 20.4.2000, Δ∆Α 12/2003).

5. Επίδοµα πολυετούς υπηρεσίας στον ίδιο εργοδότη 
Στους εργαζόµενους-ες που υπάγονται στην παρούσα και συµπληρώνουν
συνεχή δεκαετή, εικοσαετή ή τριακονταετή υπηρεσία στον ίδιο εργοδότη
χορηγείται επίδοµα πολυετούς υπηρεσίας στον ίδιο εργοδότη σε ποσοστό 1,7%,
3% και 4,5% αντιστοίχως, υπολογιζόµενο επί των βασικών µισθών (Δ∆Α 4/2005,
ΣΣΕ 8.4.2008).

6. O λα τα πο σο στιαί α ε πι δό µα τα που προ βλέ πο νται α πό τις προη γού µε νες συλ λο -
γι κές ρυθ µί σεις υ πο λο γί ζο νται ε πί των νέ ων βα σι κών µη νιαί ων µι σθών, ό πως 
αυ τοί δι α µορ φώ νο νται α νω τέ ρω, στο κλι µά κιο στο ο ποί ο α νή κει κά θε ερ γα ζό µε -
νος, µε βά ση τα έ τη υ πη ρε σί ας - προϋ πη ρε σί ας του (ΣΣΕ 20.4.2000, Δ∆Α 12/2003).

ΣΤ.   Δ∆Ι Α ΦOΡΕ Σ ΠΑ ΡOΧΕΣ ΚΑΙ ΛOΙ ΠΕΣ Δ∆Ι Α ΤΑ ΞΕΙΣ

1.  Έν νοι α Προ ϋ πη ρε σί ας 
Για την  κα τά τα ξη στα προβλεπόµενα µι σθο λο γι κά κλι µά κια,  προ σµε τρεί ται πλην
του χρό νου υ πη ρε σί ας στον ί διο ερ γο δό τη και κά θε προ ϋ πη ρε σία της ί δι ας 
ει δι κό τη τας του µι σθω τού σε άλ λο ερ γο δό τη, φυ σι κό ή νο µι κό πρό σω πο δη µο σί -
ου ή ι δι ω τι κού δι καί ου. Η  προ ϋ πη ρε σία α πο δει κνύ ε ται µε πι στο ποι η τι κό των 
ερ γο δο τών στους ο ποί ους ερ γά σθη καν οι µι σθω τοί ή α πό τα βι βλιά ρια 
εν σή µων του Ι ΚΑ (ΣΣΕ 16.3.1994, Δ∆Α 11/2004).

2.  Ά δει ες
Ά δει α µη τρό τη τας
Η συ νο λι κή ά δει α µη τρό τη τας ο ρί ζε ται σε δέ κα επτά (17) ε βδο µά δες.  O κτώ (8)
ε βδο µά δες θα χο ρη γού νται υ πο χρε ω τι κά πριν α πό την πι θα νή η µε ρο µη νία το κε -
τού και οι υ πό λοι πες εννέα (9) µε τά τον το κε τό.  Σε  πε ρί πτω ση που ο το κε τός
πραγ µα το ποι η θεί σε χρό νο προ γε νέ στε ρο α πό αυ τόν που εί χε αρ χι κά πι θα νο λο -
γη θεί, το υ πό λοι πο της α δεί ας θα χο ρη γεί ται υ πο χρε ω τι κά µε τά τον το κε τό, έ τσι
ώ στε να ε ξα σφα λί ζε ται χρό νος συ νο λι κής α δεί ας δέ κα επτάι (17) ε βδο µά δων.  O
χρό νος αυ τής της ά δει ας α µεί βε ται σύµ φω να µε τις προ βλε πό µε νες για το θέ µα
αυ τό δι α τά ξεις (ΣΣΕ 16.3.1994, ΕΓΣΣΕ 23.5.2000, Δ∆Α 12/2003).
Ά δει α θη λα σµού
Oι µη τέ ρες ερ γα ζό µε νες δι και ού νται για το θη λα σµό και τις αυ ξη µέ νες φρο ντί -
δες που α παι τού νται για την α να τρο φή του παι διού, ε πί χρο νι κό διά στη µα δύο  
ε τών α πό τον το κε τό, εί τε να δι α κό πτουν την ερ γα σία τους για µία ώ ρα κά θε
ηµέρα, εί τε να προ σέρ χο νται αρ γό τε ρα, εί τε να α πο χω ρούν νω ρί τε ρα κα τά µία
ώ ρα κά θε η µέ ρα.  Ύ στε ρα α πό συµ φω νία των µε ρών η µεί ω ση του χρό νου ερ γα -
σί ας µπο ρεί να ο ρί ζε ται  σε δύο ώ ρες ε πί έ να χρό νο µε τά τον το κε τό και κατά µία
ώρα επί έξι επί πλέον µήνες.
Την ά δει α α που σί ας για λό γους φρο ντί δας του παι διού µπο ρεί ε ναλ λα κτι κά να
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ζη τή σει ο άν δρας εφ’ ό σον δεν κά νει χρή ση αυ τής η ερ γα ζό µε νη µη τέ ρα. Στις πε -
ρι πτώ σεις αυ τές θα πρέ πει ο άν δρας να προ σκο µί σει στην ε πι χεί ρη ση που      
α πα σχο λεί ται βε βαί ω ση α πό τον ερ γο δό τη της συ ζύ γου του, ό τι η ί δια δεν λαµ -
βά νει την ά δει α θη λα σµού και φρο ντί δας παι διών.
Το µει ω µέ νο ω ρά ριο για την φρο ντί δα του παι διού θε ω ρεί ται και α µεί βε ται ως
χρό νος ερ γα σί ας και δεν πρέπει να προκαλεί δυσµενέστερες συνθήκες στην
απασχόληση και στις εργασιακές σχέσεις.
Το δικαίωµα καθυστερηµένης προσέλευσης ή πρόωρης αποχώρησης της
µητέρας και εναλλακτικά του πατέρα για τη φροντίδα του παιδιού,  έχουν και οι
θετοί γονείς του παιδιού ηλικίας έως 6 ετών, υπό τους ίδιους ως άνω όρους των
φυσικών γονέων και χρονική αφετηρία την υιοθεσία.
Την άδεια φροντίδας παιδιού δικαιούνται και οι άγαµοι γονείς (Δ∆Α 12/2003). 
Ά δει α πα τρό τη τας
Σε πε ρί πτω ση γέν νη σης παιδιού, ο πα τέ ρας δι και ού ται δύο (2) η µέ ρες ά δει α µε
πλήρεις α πο δο χές για κάθε τέκνο. Η άδεια αυτή δε συµψηφίζεται µε την
κανονική άδεια (Δ∆Α 5/2002, Δ∆Α 12/2003).
Ά δει α γά µου
Σε πε ρί πτω ση σύ να ψης γά µου, στους µι σθω τούς που υ πά γο νται στην πα ρο ού σα
χο ρη γεί ται ά δει α γά µου 5 ερ γα σί µων η µε ρών µε α πο δο χές.  Η ά δει α αυ τή δεν
συµ ψη φί ζε ται µε την ε τή σια κα νο νι κή ά δει α που προ βλέ πε ται µε τον ΑΝ 539/45
(ΣΣΕ 16.3.1994, Δ∆Α 12/2003).
Γο νι κή ά δει α α να τρο φής
I. Γο νέ ας ερ γα ζό µε νος σε ε πι χεί ρη ση ή εκ µε τάλ λευ ση που α πα σχο λεί του λά χι -

στον πε νή ντα (50) ά το µα, ε άν:
α)  έ χει συ µπλη ρώ σει έ να (1) χρό νο ερ γα σί ας στον ί διο ερ γο δό τη και 
β)  ο άλ λος γο νέ ας ερ γά ζε ται έ ξω α πό την κα τοι κία του, δι και ού ται να λά βει

γο νι κή ά δει α α να τρο φής του παι διού, µε τά τη λή ξη της ά δει ας µη τρό τη τας
µέ χρις ό του το παι δί συ µπλη ρώ σει τριών (3) ε τών.

II. Η ά δει α αυ τή εί ναι χω ρίς α πο δο χές, η διάρ κειά της µπο ρεί να φθά σει έ ως
τριά µι σι (3,5) µή νες για κά θε γο νέα και δί νε ται α πό τον ερ γο δό τη, µε βά ση τη
σει ρά προ τε ραι τό τη ας των αι τή σε ων των εν δι α φε ρο µέ νων δι και ού χων µέ χρι
να κα λυ φθεί πο σο στό 8% του συ νό λου των α πα σχο λου µέ νων στην ε πι χεί ρη -
ση για κά θε η µε ρο λο γι α κό έ τος.  Κα τά τα λοι πά ι σχύ ουν οι δι α τά ξεις των 
πα ρα γρά φων 2 έ ως 5 του άρ θρου του νό µου 1483/1984 (ΣΣΕ 9.2.1995, 
Δ∆Α 12/2003).

Ά δει α για συµ µε το χή σε ε ξε τά σεις
Αυ ξά νε ται σε 30 η µέ ρες η ά δει α της παρ. 1 άρ θρο 2 του Ν. 1346/1983 για συµ -
µε το χή σε ε ξε τά σεις των ερ γα ζο µέ νων µα θη τών ή σπου δα στών ή φοι τη τών 
εκ παι δευ τι κών µο νά δων ο ποι ου δή πο τε τύ που και ο ποι ασ δή πο τε βαθ µί δας του
Δ∆η µο σί ου ή ε πο πτευ ο µέ νων α πό το Δ∆η µό σιο µε ο ποι ο δή πο τε τρό πο, οι ο ποί οι
δεν έ χουν συ µπλή ρω σει το 28ο έ τος της η λι κί ας τους.  Η ά δει α αυ τή χο ρη γεί ται
σε συ νε χείς η µέ ρες ή  τµη µα τι κά (ΣΣΕ 9.2.1995, Δ∆Α 12/2003).
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Μονογονεϊκές οικογένειες
Στους εργαζόµενους-ες που έχουν χηρέψει και στον άγαµο-η γονέα που έχουν
την επιµέλεια του παιδιού χορηγείται άδεια µε αποδοχές έξι εργασίµων ηµερών
το χρόνο πέραν αυτής που δικαιούται από άλλες διατάξεις. Γονέας µε τρία
παιδιά ή περισσότερα δικαιούται άδεια οκτώ εργασίµων ηµερών. Η άδεια αυτή
χορηγείται λόγω αυξηµένων αναγκών φροντίδας των παιδιών ηλικίας µέχρι 12
ετών συµπληρωµένων, χορηγείται εφ’ άπαξ ή τµηµατικά µετά από συνεννόηση
µε τον εργοδότη σύµφωνα µε τις ανάγκες του γονέα και δεν πρέπει να συµπίπτει
χρονικά µε την αρχή ή το τέλος της ετήσιας άδειας (ΕΓΣΣΕ 2002-2003,
Δ∆Α 12/2003).
Ά δει α για µεταγγίσεις αίµατος και παραγώγων του ή αιµοκάθαρση
Εργαζόµενοι που υπάγονται στην παρούσα και έχουν υπηρεσία µέχρι 4 ετών, οι
οποίοι πάσχουν από νόσηµα που απαιτεί µεταγγίσεις αίµατος και παραγώγων
του ή αιµοκάθαρση, και το οποίο έχει γνωστοποιηθεί στον εργοδότη, δικαιούνται
έως 22 εργάσιµες ηµέρες το χρόνο επί πλέον άδεια µε αποδοχές 
(ΕΓΣΣΕ 2002-2003, Δ∆Α 12/2003).
Ε τή σια ά δει α µε α πο δο χές
α) Ερ γα ζό µε νοι που έ χουν συ µπλη ρώ σει υ πη ρε σία 10 ε τών στον 

ί διο ερ γο δό τη ή προ ϋ πη ρε σία δε κα τεσ σά ρων (12) ε τών σε ο ποι ο δή πο τε 
ερ γο δό τη και µε ο ποι α δή πο τε σχέ ση ερ γα σί ας  δι και ού νται ά δει α τριά ντα (30)
ερ γα σί µων η µε ρών αν ο ερ γα ζό µε νος ερ γά ζε ται ε ξαή µε ρο ή 25 ερ γα σί µων   
η µε ρών ε άν ερ γά ζε ται πεν θή µε ρο (Δ∆Α 18/1999, ΕΓΣΣΕ 23.5.2000,
Δ∆Α 12/2003).

β) Ερ γα ζό µε νοι που έ χουν συ µπλη ρώ σει ε τή σια υ πη ρε σία ή προ ϋ πη ρε σία δι και -
ού νται κα νο νι κή ά δει α δι και ού νται κα νο νι κή ά δει α έ ξι (6) ε βδο µά δων µε πλή -
ρεις α πο δο χές κα θώς και α νά λο γη αύ ξη ση του ε πι δό µα τος α δεί ας. Μέ ρος
της ά δει ας των έ ξι (6) ε βδο µά δων θα δί δε ται υ πο χρε ω τι κά τις α κό λου θες δύο
χρο νι κές πε ριό δους:
1η πε ρί ο δος: α πό 24.12 έ ως 2.1.
2η πε ρί ο δος: α πό Με γά λη Πέ µπτη έ ως και Τρί τη η µέ ρα του Πά σχα.
(ΣΣΕ 20.4.2000, Δ∆Α 12/2003)

γ) Η διάρκεια της σχέσης εργασίας (βασικός χρόνος) που απαιτείται για τη
γένεση της αξίωσης για τη χορήγηση της ετήσιας κανονικής άδειας µε
αποδοχές µειώνεται από 12 σε 10 µήνες συµπληρωµένους 
(ΕΓΣΣΕ 2002-2003, Δ∆Α 12/2003).

Ά δει α για α σθέ νει α παι διών
Η ά δει α για α σθέ νει α παι διών ή α σθέ νει α ε ξηρ τη µέ νων µε λών χο ρη γεί ται υ πο -
χρε ω τι κά α πό τους ερ γο δό τες, µε τά α πό αί τη ση του ερ γα ζο µέ νου, πλή ρους ή
µε ρι κής α πα σχό λη σης που κα λύ πτε ται α πό την πα ρού σα σύµ βα ση, εφ’ ά παξ ή
τµη µα τι κά. Η ά δει α αυ τή εί ναι µετ’ α πο δο χών για µέ χρι 7 η µέ ρες το χρό νο, µε τά
α πό προ σκό µι ση βε βαί ω σης α πό γι α τρό ή α πό δη µό σιο φο ρέα υ γεί ας σε πε ρί -
πτω ση εφ’ ά παξ ε ξά ντλη σής της (ΣΣΕ 20.4.2000, Δ∆Α 12/2003).
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Εάν ο εργαζόµενος-η έχει τρία παιδιά και πάνω, η άδεια αυτή καθορίζεται σε
δώδεκα εργάσιµες ηµέρες το χρόνο (ΕΓΣΣΕ 23.5.2000, Δ∆Α 12/2003).
Άδεια λόγω θανάτου συγγενούς
Στους υπαγόµενους στην παρούσα, χορηγείται άδεια τριών (3) ηµερών µε
πλήρεις αποδοχές σε περίπτωση θανάτου συγγενούς πρώτου βαθµού, εξ
αίµατος ή εξ αγχιστείας, η οποία δε συµψηφίζεται µε την κανονική άδεια. 
(Δ∆Α 12/2003).
Συν δι κα λι στι κή ά δει α
α) O Πρό ε δρος, ο Α ντι πρό ε δρος και ο Γε νι κός Γραµ µα τέ ας του Σω µα τεί ου 

Ερ γα ζο µέ νων στους Ι δι ω τι κούς Παι δι κούς Σταθ µούς πε ρι ο χής Α.Π.Π. δι και ού -
νται συν δι κα λι στι κή ά δει α 5 η µε ρών το µή να, µε πλή ρεις α πο δο χές. Σε πε ρί -
πτω ση που δεν γί νει χρή ση της, η ά δει α αυ τή δεν µε τα φέ ρε ται στον ε πό µε νο
µή να.

β) Στα λοι πά µέ λη της διοί κη σης του Σω µα τεί ου χο ρη γεί ται συν δι κα λι στι κή
ά δει α 16 ώ ρες το µή να, µε πλή ρεις α πο δο χές. Σε πε ρί πτω ση που δεν γί νει
χρή ση της, η ά δει α αυ τή δεν µε τα φέ ρε ται στον ε πό µε νο χρό νο.

γ)  Oι ερ γο δό τες που υ πά γο νται στην πα ρού σα ρύθ µι ση, ο φεί λουν να πα ρέ χουν
στους ε ξου σι ο δο τη µέ νους εκ προ σώ πους του Σω µα τεί ου την α να γκαί α τα κτι -
κή πλη ρο φό ρη ση και δι ευ κό λυν ση για την συµ µε το χή τους στις συ νε δριά σεις
και στις ε πε ξερ γα σί ες της Ε πι τρο πής του άρ θρου 16 της ΣΣΕ 1994, προ κει µέ -
νου να ο λο κλη ρώ σει τις προ τά σεις της για την τρο πο ποί η ση του Κα νο νι σµό
Λει τουρ γί ας των Ι δι ω τι κών Παι δι κών Σταθ µών το αρ γό τε ρο µέ χρι τα τέ λη του
1996 (Δ∆Α 8/1996). 

3. Χρό νος ερ γα σί ας
α. Ο κατά ε βδο µά δα χρό νος ερ γα σί ας των µι σθω τών που α φο ρά η πα ρού σα 

εί ναι 40 ώ ρες (Δ∆Α 12/2003).
β. Στους παιδαγωγούς και βοηθούς παιδαγωγών χορηγούνται δύο (2)

διαλείµµατα την ηµέρα δεκαπέντε λεπτών (15’) το καθένα τα οποία
υπολογίζονται ως χρόνος εργασίας. Σε συνεννόηση µε τον εργοδότη ή τον
εκπρόσωπό του οι παιδαγωγοί και οι βοηθοί, µεριµνούν ώστε κατά την ώρα
των διαλειµµάτων τα παιδιά να βρίσκονται υπό την εποπτεία των υπόλοιπων
συναφέλφων τους που εργάζονται (Δ∆Α 16/2010).

4. Πρό σθε τη α πα σχό λη ση
Η α πα σχό λη ση  των ερ γα ζο µέ νων πέ ραν του ω ρα ρί ου ερ γα σί ας για συ να ντή σεις
γο νέ ων, συ γκε ντρώ σεις κλπ., α µεί βε ται κά θε φο ρά µε το 1/25 του µη νιαί ου µι -
σθού τους ε πί πλέ ον (ΣΣΕ 16.3.1994, Δ∆Α 12/2003).

5. Ε πι βάλ λε ται στις έ γκυ ες γυ ναί κες να α να τί θε ται προ σω ρι νά ε λα φρό τε ρη ερ γα -
σία (ΣΣΕ 16.3.1994, Δ∆Α 12/2003).

6. Ό λοι οι ερ γα ζό µε νοι που υ πά γο νται στην πα ρού σα έ χουν την υ παλ λη λι κή ι διό τη -
τα και σε πε ρί πτω ση α πό λυ σης δι και ού νται την α πο ζη µί ω ση που προ βλέ πε ται α -
πό το Ν. 2112/20 (ΣΣΕ 16.3.1994, Δ∆Α 12/2003).
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7. Δ∆α πά νες φοί τη σης παι διών ερ γα ζο µέ νων στους παι δι κούς σταθ µούς
Τα παι διά προ σχο λι κής η λι κί ας των ερ γα ζο µέ νων στους παι δι κούς σταθ µούς 
δι και ού νται έκ πτω ση 50% ε πί των πά σης φύ σε ως χρε ώ σε ων και δα πα νών φοί τη -
σης, α νε ξάρ τη τα α πό το ε άν αυ τά φοι τούν στο χώ ρο ερ γα σί ας των γο νέ ων τους
ή σε ο ποι ον δή πο τε άλ λο παι δι κό σταθ µό, υ πα γό µε νο στην πα ρού σα ρύθ µι ση
(Δ∆Α 18/1999, Δ∆Α 12/2003).

8. Πα ρα κρά τη ση συν δι κα λι στι κής συν δρο µής
Oι ερ γο δό τες που υ πά γο νται στην πα ρού σα ρύθ µι ση, πα ρα κρα τούν πο σο στό
δύο τοις χι λί οις (2ο/οο) α πό τις συ νο λι κές µη νιαί ες α πο δο χές των παι δα γω γών
και βοη θών παι δα γω γών ως συν δι κα λι στι κή ει σφο ρά υ πέρ του Σω µα τεί ου.
Το πο σό που θα προ κύ πτει α πό την πα ρα κρά τη ση κά θε η µε ρο λο γι α κού τε τρα µή -
νου και µέ χρι την 15η η µέ ρα του ε πο µέ νου µε τά το τε τρά µη νο µή να, θα κα τα τί -
θε ται σε λο γα ρι α σµό του Σω µα τεί ου.
Oι ερ γα ζό µε νοι µπο ρούν µε γρα πτή δή λω σή τους προς το Σω µα τεί ο των ερ γα -
ζο µέ νων στους Ι δι ω τι κούς Παι δι κούς Σταθ µούς, η ο ποί α θα α πο στέ λε ται και στον
ερ γο δό τη τους, να αρ νη θούν την πα ρα πά νω πα ρα κρά τη ση (Δ∆Α 8/1996, 
Δ∆Α 12/2003).

9. Oι ερ γο δό τες υ πο χρε ού νται να χο ρη γούν στους ερ γα ζό µε νους, µα ζί µε την κα -
τα βο λή των α πο δο χών τους και του λά χι στον µία φο ρά το µή να, α να λυ τι κά ση -
µειώ µα τα  για το ύ ψος των κα τα βαλ λο µέ νων α πο δο χών και των πά σης φύ σε ως
συ να φών κρα τή σε ων (Δ∆Α 8/1996, Δ∆Α 12/2003). 

10.Α γο ρά βι βλί ων
Με σκο πό τη βελ τί ω ση του µορ φω τι κού ε πι πέ δου τους, σε κά θε παι δι κό σταθ µό
οι παι δα γω γοί και βοη θοί παι δα γω γών υ πο βάλ λουν κά θε χρό νο στη δι εύ θυν ση
της ε πι χεί ρη σης έ να ε νιαί ο κα τά λο γο βι βλί ων που ζη τούν να α γο ρα σθούν, µε τις
α ντί στοι χες τι µές. Το συ νο λι κό κό στος των βι βλί ων των ο ποί ων την α γο ρά δι και -
ού νται να ζη τή σουν οι ερ γα ζό µε νοι α νέρ χε ται στο πο σό των  175 ευρώ 
(Δ∆Α 16/2010) από 170 ευρώ (Δ∆Α 7/2009) α νά παι δα γω γό ή βοη θό παι δα γω γό που
ερ γά ζε ται στον παι δι κό σταθ µό. Αν τα βι βλία δεν έ χουν α γο ρα σθεί ε ντός δύο (2)
µη νών α πό την η µέ ρα υ πο βο λής του σχε τι κού κα τα λό γου, οι ερ γα ζό µε νοι δι και -
ού νται να α γο ρά σουν οι ί δι οι τα βι βλία, α φού προηγουµένως ενηµερώσουν 
εγ γρά φως τη δι εύ θυν ση του παιδικού σταθµού, και να α παι τή σουν την α πό δο ση
σ’ αυ τούς του πο σού µε βά ση τις σχε τι κές α πο δεί ξεις. Τα βι βλία ανήκουν στην
κυριότητα του παιδικού σταθµού φυ λάσ σο νται στο χώ ρο του και δί νο νται στους
ερ γα ζο µέ νους ως χρη σι δά νει ο µε δυνατότητα να µελετούν και στο σπίτι 
(Δ∆Α 16/2010).

11.Χρη µα το δό τη ση σε µι να ρί ων
Oι ερ γο δό τες α να λαµ βά νουν την υ πο χρέ ω ση να χρη µα το δο τούν ε τη σί ως µε 
πο σό 210 ευρώ κατ’ ά το µο (Δ∆Α 16/2010) από 200 ευρώ κατ’ άτοµο (Δ∆Α 7/2009),
την πα ρα κο λού θη ση σε µι να ρί ων των παι δα γω γών και βοη θών παι δα γω γών που
α πα σχο λούν.  Το πο σό αυ τό θα κα τα βάλ λε ται α πό τον ερ γο δό τη απ’ ευ θεί ας
στον φο ρέα που ε κτε λεί το σε µι νά ριο, ο δε εν δι α φε ρό µε νος µι σθω τός ο φεί λει να
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πα ρα κο λου θεί δε ό ντως το σε µι νά ριο που ε πέ λε ξε.  Η πα ρα κο λού θη ση του σε µι -
να ρί ου θα γί νε ται ε κτός των κα νο νι κών ω ρών ερ γα σί ας.  O α ριθ µός των προ σώ -
πων που θα δι και ού νται τις πα ρα πά νω χρη µα το δο τή σεις ο ρί ζε ται ως ε ξής:  Σε 
ε πι χει ρή σεις που α πα σχο λούν α πό 1 έ ως 4 παι δα γω γούς, 1 παιδαγωγός, α πό 5
έ ως 7 2 παιδαγωγοί, α πό 8 έ ως 11  3 παιδαγωγοί, α πό 12 έ ως 17  5 παιδαγωγοί,
α πό 18 έ ως 25 6 παιδαγωγοί, από 26 έως 30 7 παιδαγωγοί και από 31 και πά νω
8 παιδαγωγοί. Η συµ µε το χή των µι σθω τών  που εν δι α φέ ρο νται  για την πα ρα κο -
λού θη ση των πα ρα πά νω σε µι να ρί ων πρέ πει να γί νε ται µε κυ κλι κή
ε ναλ λα γή.Εφ’ ό σον κα τά το ί διο έ τος εκ δη λώ σουν στον ί διο ερ γο δό τη εν δι α φέ -
ρον πε ρισ σό τε ροι µι σθω τοί α πό τον α ριθ µό που α να λο γεί σύµ φω να µε την πα ρα -
πά νω κλί µα κα, η ε πι λο γή των δι και ού χων θα δι α κα νο νί ζε ται µε συµ φω νία µε τα ξύ
των εν δι α φε ρο µέ νων και σε πε ρί πτω ση α δυ να µί ας τέ τοι ου δι α κα νο νι σµού µε µε -
τα ξύ τους κλή ρω ση πα ρου σία και του ερ γο δό τη.  O ερ γο δό της δεν ευ θύ νε ται 
ε άν οι µι σθω τοί πα ρα λεί ψουν να δι ευ θε τή σουν το ζή τη µα της ε πι λο γής τους, η
πα ρά λει ψη δε αυ τή θε ω ρεί ται  ό τι εκ φρά ζει την  έλ λει ψη εν δι α φέ ρο ντος πε ρισ -
σό τε ρων µι σθω τών α πό τον α ριθ µό των δι και ού χων  κα τά την πα ρα πά νω κλί µα -
κα (ΣΣΕ 16.3.1994, Δ∆Α 16/2010).

12. Συ γκρό τη ση Ε πι τρο πής Με λέ της
Τα συµ βαλ λό µε να µέ ρη δε σµεύ ο νται να συ γκρο τή σουν κοι νή ε πι τρο πή η ο ποί α
θα έ χει ως σκο πό να προ βεί στις τρο ποιή σεις που κρί νο νται α πό κοι νού α να γκαί -
ες στον κα νο νι σµό λει τουρ γί ας των Ι δι ω τι κών Παι δα γω γι κών Σταθ µών
(ΣΣΕ 16.3.1994, Δ∆Α 12/2003).

13.Η πα ρού σα κω δι κο ποι εί τους ι σχύ ο ντες ό ρους των προη γου µέ νων συλ λο γι κών
ρυθ µί σε ων. Σε περίπτωση τυχόν σφάλµατος κατά την κωδικοποίηση ισχύει το
κείµενο της αρχικής συλλογικής ρύθµισης (Δ∆Α 12/2003).

14.Α πο δο χές α νώ τε ρες α πό αυ τές που κα θο ρί ζει η πα ρού σα ή  τυχόν ευνοϊκότερες
ρυθµίσεις, που προ βλέ πο νται α πό νό µους, Δ∆ιατάγµατα, Δ∆ιαιτητικές ή Y πουρ γι -
κές α πο φά σεις, ατοµικές συµβάσεις εργασίας ε σω τε ρι κούς κα νο νι σµούς, έ θι µα,
Συλλογικές Συµβάσεις Εργασίας, ως επίσης και από την ΕΓΣΣΕ δε θί γο νται από
τις διατάξεις της παρούσας  (ΣΣΕ 8.4.2008).

15.Κατά τα λοιπά εξακολουθούν να ισχύουν όλοι οι όροι της Δ∆Α 15/2007 καθώς και
των προηγούµενων συλλογικών ρυθµίσεων κατά το µέρος που δεν
τροποποιούνται ή καταργούνται µε την παρούσα (ΣΣΕ 8.4.2008).

Ζ.   ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΩΩΝ ΥΠΑΧΘΕΝΤΩΩΝ ΣΤΗΝ
ΠΑΡΟΥΣΑ ΡΥΘΜΙΣΗ ΜΙΣΘΩΩΤΩΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 16/2010 Δ∆Α

Μισθολογικές και λοιπές ρυθµίσεις συνοδών
1. Συνοδός στην έννοια της παρούσας θεωρείται αυτή ή αυτός που συνοδεύει και

εποπτεύει τα παιδιά κατά τη διαδροµή µε το σχολικό αυτοκίνητο-λεωφορείο από
το σπίτι στο νηπιαγωγείο - παιδικό σταθµό και αντίστροφα.

2. Ο βασικός µισθός των υπαγοµένων στην παρούσα συνοδών καθορίζεται από
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10.2.2010 σε 838 ευρώ και από 1.9.2010, αυξάνεται κατά ποσοστό 1% και
διαµορφώνεται σε 846,38 ευρώ.

3. Στους/στις υπαγόµενους/ες στην παρούσα συνοδούς καταβάλλονται τα εξής
επιδόµατα, τα οποία υπολογίζονται στο βασικό µισθό: 
α. Επίδοµα πολυετίας σε ποσοστό 2% για κάθε τριετία και µέχρι 6 τριετίες. ΩΩς

πολυετία θεωρείται η προϋπηρεσία που διανύθηκε σε κάθε εργοδότη µε
οποιαδήποτε ειδικότητα.

β. Επίδοµα γάµου σε ποσοστό 10%.
γ. Επίδοµα τέκνων σε ποσοστό 5% για κάθε παιδί.

Τα επιδόµατα γάµου και τέκνων χορηγούνται σύµφωνα µε τους όρους και τις
προϋποθέσεις που χορηγούνται στους παιδαγωγούς και στους βοηθούς
παιδαγωγών (Δ∆Α 16/2010).

Μισθολογικές και λοιπές ρυθµίσεις των οδηγών

1. Οι νόµιµες συνολικές αποδοχές των οδηγών αυτοκινήτων, που υπάγονται στην
παρούσα, όπως είχαν διαµορφωθεί στις 9.2.2010, σύµφωνα µε την υπ’ αρίθµ.
11/2008 Δ∆Α για τους όρους αµοιβής και εργασίας των εργαζοµένων στις
επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών όλης της χώρας (Π.Κ. 6/6.6.2008), η οποία
κηρύχθηκε υποχρεωτική µε την υπ’ αρίθµ. 51871/2440/11.7.2008 (ΦΕΚ 1448 
τ. Β της 23.7.2008) αυξάνονται από 10.2.2010 κατά ποσοστό 1,5% και όπως θα
διαµορφωθούν στις 31.8.2010 αυξάνονται περαιτέρω κατά ποσοστό 1% από
1.9.2010.

2. Κατά τα λοιπά για τους υπαγόµενους στην παρούσα οδηγούς αυτοκινήτων
εφαρµόζονται όλοι οι όροι της ως άνω υπ’ αρίθµ. 11/2008 Δ∆Α που αφορούν
στους οδηγούς (Δ∆Α 16/2010).

Μισθολογικές και λοιπές ρυθµίσεις του προσωπικού καθαριότητας

1. Τα βασικά ηµεροµίσθια των καθαριστών/καθαριστριών, που υπάγονται στην
παρούσα, όπως είχαν διαµορφωθεί στις 9.2.2010, σύµφωνα µε την υπ’ αρίθµ.
11/2008 Δ∆Α για τους όρους αµοιβής και εργασίας των εργαζοµένων στις
επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών όλης της χώρας (Π.Κ. 6/6.6.2008), η οποία
κηρύχθηκε υποχρεωτική µε την υπ’ αρίθµ. 51871/2440/11.7.2008 (ΦΕΚ 1448 
τ. Β της 23.7.2008) αυξάνονται από 10.2.2010 κατά ποσοστό 1,5% και όπως θα
διαµορφωθούν στις 31.8.2010 αυξάνονται περαιτέρω κατά ποσοστό 1% από
1.9.2010.

2. Κατά τα λοιπά για τους υπαγόµενους στην παρούσα οδηγούς αυτοκινήτων
εφαρµόζονται όλοι οι όροι της ως άνω υπ’ αρίθµ. 11/2008 Δ∆Α που αφορούν
στους καθαριστές/καθαρίστριες (Δ∆Α 16/2010).

Μισθολογικές και λοιπές ρυθµίσεις των µαγείρων-µαγερισσών

1. Οι βασικοί µισθοί των µαγείρων/µαγειρισσών Α, Β και Γ που υπάγονται στην
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παρούσα, από 10.2.2010 διαµορφώνονται ως εξή: Μάγειρας Α, 944,60 ευρώ
Μάγειρας Β, 875,70 ευρώ, Μάγειρας Γ, 873,41 ευρώ.

α. Από 1.9.2010 αυξάνονται περαιτέρω κατά ποσοστό 1% και διαµορφώνονται
ως εξής: 

Μάγειρας Α 954,05 ευρώ

Μάγειρας Β 884,46 ευρώ

Μάγειρας Γ 882,14 ευρώ (Δ∆Α 16/2010).

2. Η διαβάθµιση των κατηγοριών των µαγείρων-µαγειρισσών από τη Γ στη Β και
από τη Β στην Α κατηγορία θα γίνεται µετά από επταετή συνολική προϋπηρεσία
σε οποιονδήποτε εργοδότη, η οποία θα αποδεικνύεται από το βιβλιάριο ενσήµων
και από υπεύθυνη δήλωση του εργαζόµενου (Δ∆Α 16/2010).

3. Στους υπαγόµενους στην παρούσα µαγείρους/µαγείρισσες χορηγούνται τα εξής
επιδόµατα: (Δ∆Α 16/2010).
α. Επίδοµα πολυετίας ποσού 5,00 ευρώ για κάθε έτος υπηρεσίας σε

οποιονδήποτε εργοδότη σε καθήκοντ συναφή και οµότιµα. Το επίδοµα αυτό
προστίθεται στους παραπάνω βασικούς µισθούς, προκειµένου να
υπολογιστούν τα παρακάτω επιδόµατα�: 

Ι. Επίδοµα γάµου σε πσοοστό 10%, το οποίο χορηγείται σύµφωνα µε τους
όρους και προϋποθέσεις που χορηγείται στους παιδαγωγούς και βοηθούς
παιδαγωγών.

ΙΙ. Επίδοµα τουριστικής εκπαίδευσης σε ποσοστό 13% για τους πτυχιούχους
ανωτέρων τουριστικών σχολών, 10% για τους αποφοίτους των µέσων
τουριστικών σχολών και τους αποφοίτους σχολών µετεκπαίδευσης και 6% για
τους αποφοίτους της ταχύρρυθµης εκπαίδευσης. Για τη χορήγησή του
επιδόµατος αυτού απαιτείται η προσκόµιση του αντίστοιχου αποδεικτικού
σπουδών.

ΙΙΙ. Επίδοµα ανθυγιεινής εργασίας σε ποσοστό 7%.
4. Σε κάθε µάγειρα/µαγείρισσα που υπάγεται στην παρούσα χορηγούνται δύο (2)

µπλούζες, δύο (2) σκούφοι και δύο (2) ποδιές το χρόνο (Δ∆Α 16/2010).
Λοιπές ρυθµίσεις 
1. Για τους υπαγόµενους στην παρούσα εργαζόµενους ισχύουν και όλες οι

θεσµικές που προβλέπονται από τις ΕΓΣΣΕ.
2. Κατά τα λοιπά εξακολουθούν να ισχύουν όλοι οι όροι της υπ’ αρίθµ. 7/2009 Δ∆Α

(Π.Κ. 1/4.3.2009) και των προηγουµένων ρυθµίσεων, κατά το µέρος που δε
θίγονται µε την παρούσα (Δ∆Α 16/2010).

3. Η παρούσα κωδικοποιεί τους ισχύοντες όρους των προηγουµένων συλλογικών
ρυθµίσεων. Σε περίπτωση τυχόν σφάλµατος κατά την κωδικοποίηση ισχύει το
κείµενο της αρχικής συλλογικής ρύθµισης (Δ∆Α 12/2003).

4. Αποδοχές ανώτερες από αυτές που καθορίζει η παρούσα ή τυχόν ευνοϊκότερες
ρυθµίσεις, που προβλέπονται από νόµους, Δ∆ιατάγµατα, Δ∆ιαιτητικές ή
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Υπουργικές αποφάσεις, ατοµικές συµβάσεις εργασίας, εσωτερικούς
κανονισµούς, έθιµα, Συλλογικές Συµβάσεις Εργασίας, ως επίσης και από την
ΕΓΣΣΕ δε θίγονται από τις διατάξεις της παρούσας (ΣΣΕ 8.4.2008, Δ∆Α 7/2009, 
Δ∆Α 16/2010).
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