των ερ γα ζο µέ νων στους
Ι δι ω τι κούς παι δι κούς σταθ µούς
και Νη πιαγωγεία Αθηνών Πειραιώς και περιχώρων
Kt06R10
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ΚΩΩΔ∆ΙΚOΠOΙΗΣΗ ΡYΘΜΙΣΕΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ∆Α) ΤΩΩΝ ΕΡΓΑΖOΜΕΝΩΩΝ
ΣΤOYΣ ΙΔ∆ΙΩΩΤΙΚOYΣ ΠΑΙΔ∆ΙΚOYΣ ΣΤΑΘΜOYΣ ΚΑΙ
ΙΔ∆ΙΩΩΤΙΚΑ ΝΗΠΙΑΓΩΩΓΕΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙOΧΗΣ
ΑΘΗΝΩΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΩΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΧΩΩΡΩΩΝ
Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΩΔ∆ΙΚOΠOΙΗΣΗ ΕΛΗΦΘΗΣΑΝ ΥΠOΨΗ
1. Η Δ∆Α 37/1982 Δ∆Δ∆Δ∆Δ∆ Πειραιώς (Π.Κ. Ειρ. Πειραιώς 237/1982)
2. Η Δ∆Α 29/1984 Δ∆Δ∆Δ∆Δ∆ Πειραιώς (ΦΕΚ 251/Β/1984)
3. Η Δ∆Α 166/1984 ΠΔ∆Δ∆Δ∆ Αθηνών (ΦΕΚ 48/Β/1985)
4. Η Δ∆Α 1/1987 ΠΔ∆Δ∆Δ∆ Πειραιώς (ΦΕΚ 88/Β/1988)
5. Η από 6/7/1989 ΣΣΕ (ΦΕΚ 561/Β/1989)
6. Η από 23/1991 ΠΔ∆Δ∆Δ∆ Αθηνών (Π.Κ. 68/1991)
7. Η από 30/2/1992 ΣΣΕ (Π.Κ. 21/1992)
8. Η Δ∆Α 7/1993 (Π.Κ. 4/1993 Επιθ. Εργασίας Δ∆υτ. Τοµέα Αθηνών)
9. Η από 16.3.1994 ΣΣΕ (Π.Κ. 2/1994 Επιθ. Εργασίας Aνατ. Τοµέα Αθηνών)
10. Η από 9.2.1995 ΣΣΕ (Π.Κ. 3/1995 Επιθ. Εργασίας Δ∆υτ. Τοµέα Αθηνών)
11. H Δ∆Α 8/1996 (Π.Κ 6/17.5.1996 Επιθ. Εργ. Δ∆υτ. Τοµέα Αθηνών)
12. Η Δ∆Α 12/1997 (Π.Κ. 4/18.4.1997 Επ. Εργ. Δ∆υτ. Αττικής)
13. Η Δ∆Α 5/1998 (Π.Κ. 7/7.5.1998 Επ. Εργ. Δ∆υτ. Αττικής)
15. Η από 20.4.2000 ΣΣΕ (Π.Κ. 3/21.4.2000 Επ. Εργ. Δ∆υτ. Αττικής)
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. ΣΥΜΒΑΛΛOΜΕΝΑ ΜΕΡΗ
Από την εργοδοτική πλευρά:
1. Πανελλήνιος Σύλλογος Ιδιοκτητών Παιδικών σταθµών (ΠΑΣΙΠΣ)
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14. Η Δ∆Α 18/1999 (Π.Κ. 2/18.5.1999 Επ. Εργ. Δ∆υτ. Αττικής)
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2. Νέος Σύλλογος Ιδιωτικών Παιδικών Σταθµών και Νηπιαγωγών Ελλάδος
(Νέο Σ.Ι.Π.Σ.Μ.Ε.)
Από την εργατική πλευρά:
1. Σωµατείο Εργαζοµένων στους Ιδιωτικούς Παιδικούς Σταθµούς Περιοχής
Α.Π.Π. (Δ∆Α 16/2010).

Γ. ΠΕΔ∆ΙO ΕΦΑΡΜOΓΗΣ
1. Στις διατάξεις της παρούσας υπάγονται οι εργαζόµενοι - ες ως παιδαγωγοί και
βοηθοί παιδαγωγών πτυχιούχοι ανωτάτων και ανωτέρων σχολών και µή πτυχιούχοι, συνοδοί, οδηγοί, προσωπικό καθαριότητας και µάγειροι Α’ Β’ Γ’, στους ιδιωτικούς παιδικούς σταθµούς και στα νηπιαγωγεία της περιοχής Αθηνών - Πειραιώς και Περιχώρων, που λειτουργούν ως ιδιωτικές επιχειρήσεις, εκµεταλλεύσεις,
ιδρύµατα ή σωµατεία (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.

ΙΔ∆ΙΩΩΤΙΚΩΩΝ ΠΑΙΔ∆ΙΚΩΩΝ ΣΤΑΘΜΩΩΝ Α.Π.Π.

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∆. ΒΑΣΙΚOΣ ΜΙΣΘOΣ - ΑΥΞΗΣΕΙΣ
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).

1. Επίδοµα γάµου
Χορηγείται επίδοµα γάµου σε όλους τους έγγαµους µισθωτούς που υπάγονται
στην παρούσα ανεξαρτήτως φύλου σε ποσοστό 10% επί των βασικών µηνιαίων
αποδοχών τους (ΣΣΕ 16.3.1994, Δ∆Α 12/2003).
2. Επίδοµα σπουδών
α) Σε όσους απ’ τους παιδαγωγούς και βοηθούς παιδαγωγούς είναι πτυχιούχοι
Ανωτάτων Σχολών της ηµεδαπής ή της αλλοδαπής, χορηγείται επίδοµα
πτυχίου 12%. Στους πτυχιούχους Ανωτέρων Σχολών εσωτερικού ή εξωτερικού χορηγείται επίδοµα πτυχίου 7% (ΣΣΕ 20.4.2000, Δ∆Α 12/2003, Δ∆Α 7/2009).
β) Στους παιδαγωγούς και βοηθούς παιδαγωγούς, οι οποίοι είναι απόφοιτοι
Σχολών ΙΕΚ-ΤΕΛ-ΤΕΣ-ΕΕΣ, χορηγείται επίδοµα σπουδών σε ποσοστό 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. 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 στον γονέα µέχρι την ενηλικίωση του τέκνου ή µέχρι τη συµπλήρωση των 24 ετών εφ’ όσον σπουδάζει αποδεδειγµένα και δεν έχει ίδιους
πόρους. Προς τούτο ο µισθωτός υποχρεούται να προσκοµίζει στον εργοδότη
κάθε συναφές αποδεικτικό και σχετική υπεύθυνη δήλωση. Σε περίπτωση χηρείας, διάστασης ή αγαµίας καταβάλλεται το επίδοµα στον γονέα µισθωτό όταν
αποδεδειγµένα βαρύνεται αυτός µε τη συντήρηση του τέκνου (ΣΣΕ 16.3.1994,
Δ∆Α12/2003).
4. Επίδοµα παιδιών ΑΜΕΑ
Το επίδοµα παιδιών που ανέρχεται σε 5% για κάθε παιδί επί των βασικών µηνιαίων αποδοχών των υπαγοµένων στην παρούσα µισθωτών. χορηγείται επ’ αόρι-
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Ε. ΕΠΙΔ∆OΜΑΤΑ
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στον εφόσον το παιδί είναι άτοµο µε ειδικές ανάγκες ή ανάπηρο. Προς τούτο ο
µισθωτός υποχρεούται να προσκοµίσει στον εργοδότη αποδεικτικό έγγραφο
ασφαλιστικού φορέα (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. Oλα τα ποσοστιαία επιδόµατα που προβλέπονται από τις προηγούµενες συλλογικές ρυθµίσεις υπολογίζονται επί των νέων βασικών µηνιαίων µισθών, όπως
αυτοί διαµορφώνονται ανωτέρω, στο κλιµάκιο στο οποίο ανήκει κάθε εργαζόµενος, µε βάση τα έτη υπηρεσίας - προϋπηρεσίας του (ΣΣΕ 20.4.2000, Δ∆Α 12/2003).

ΣΤ. Δ∆ΙΑΦOΡΕΣ ΠΑΡOΧΕΣ ΚΑΙ ΛOΙΠΕΣ Δ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ
1. Έννοια Προϋπηρεσίας
Για την κατάταξη στα προβλεπόµενα µισθολογικά κλιµάκια, προσµετρείται 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 του ΙΚΑ (ΣΣΕ 16.3.1994, Δ∆Α 11/2004).

ΙΔ∆ΙΩΩΤΙΚΩΩΝ ΠΑΙΔ∆ΙΚΩΩΝ ΣΤΑΘΜΩΩΝ Α.Π.Π.

2. Άδειες
Άδεια µητρότητας
Η συνολική άδεια µητρότητας ορίζεται σε δέκα επτά (17) εβδοµάδες. Oκτώ (8)
εβδοµάδες θα χορηγούνται υποχρεωτικά πριν από την πιθανή ηµεροµηνία τοκετού και οι υπόλοιπες εννέα (9) µετά τον τοκετό. Σε περίπτωση που ο τοκετός
πραγµατοποιηθεί σε χρόνο προγενέστερο από αυτόν που είχε αρχικά πιθανολογηθεί, το υπόλοιπο της αδείας θα χορηγείται υποχρεωτικά µετά τον τοκετό, έτσι
ώστε να εξασφαλίζεται χρόνος συνολικής αδείας δέκα επτάι (17) εβδοµάδων. O
χρόνος αυτής της άδειας αµείβεται σύµφωνα µε τις προβλεπόµενες για το θέµα
αυτό διατάξεις (ΣΣΕ 16.3.1994, ΕΓΣΣΕ 23.5.2000, Δ∆Α 12/2003).
Άδεια θηλασµού
Oι µητέρες εργαζόµενες δικαιούνται για το θηλασµό και τις αυξηµένες φροντίδες που απαιτούνται για την ανατροφή του παιδιού, επί χρονικό διάστηµα δύο
ετών από τον τοκετό, είτε να διακόπτουν την εργασία τους για µία ώρα κάθε
ηµέρα, είτε να προσέρχονται αργότερα, είτε να αποχωρούν νωρίτερα κατά µία
ώρα κάθε ηµέρα. Ύστερα από συµφωνία των µερών η µείωση του χρόνου εργασίας µπορεί να ορίζεται σε δύο ώρες επί ένα χρόνο µετά τον τοκετό και κατά µία
ώρα επί έξι επί πλέον µήνες.
Την άδεια απουσίας για λόγους φροντίδας του παιδιού µπορεί εναλλακτικά να
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ζητήσει ο άνδρας εφ’ όσον δεν κάνει χρήση αυτής η εργαζόµενη µητέρα. Στις περιπτώσεις αυτές θα πρέπει ο άνδρας να προσκοµίσει στην επιχείρηση που
απασχολείται βεβαίωση από τον εργοδότη της συζύγου του, ότι η ίδια δεν λαµβάνει την άδεια θηλασµού και φροντίδας παιδιών.
Το µειωµένο ωράριο για την φροντίδα του παιδιού θεωρείται και αµείβεται ως
χρόνος εργασίας 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).
Άδεια πατρότητας
Σε περίπτωση γέννησης παιδιού, ο πατέρας δικαιούται δύο (2) ηµέρες άδεια µε
πλήρεις αποδοχές για κάθε τέκνο. Η άδεια αυτή δε συµψηφίζεται µε την
κανονική άδεια (Δ∆Α 5/2002, Δ∆Α 12/2003).
Άδεια γάµου
Σε περίπτωση σύναψης γάµου, στους µισθωτούς που υπάγονται στην παροούσα
χορηγείται άδεια γάµου 5 εργασίµων ηµερών µε αποδοχές. Η άδεια αυτή δεν
συµψηφίζεται µε την ετήσια κανονική άδεια που προβλέπεται µε τον ΑΝ 539/45
(ΣΣΕ 16.3.1994, Δ∆Α 12/2003).
Γονική άδεια ανατροφής
I. Γονέας εργαζόµενος σε επιχείρηση ή εκµετάλλευση που απασχολεί τουλάχιστον πενήντα (50) άτοµα, εάν:
α) έχει συµπληρώσει ένα (1) χρόνο εργασίας στον ίδιο εργοδότη και
β) ο άλλος γονέας εργάζεται έξω από την κατοικία του, δικαιούται να λάβει
γονική άδεια ανατροφής του παιδιού, µετά τη λήξη της άδειας µητρότητας
µέχρις ότου το παιδί συµπληρώσει τριών (3) ετών.
II. Η άδεια αυτή είναι χωρίς αποδοχές, η διάρκειά της µπορεί να φθάσει έως
τριάµισι (3,5) µήνες για κάθε γονέα και δίνεται από τον εργοδότη, µε βάση τη
σειρά προτεραιτότηας των αιτήσεων των ενδιαφεροµένων δικαιούχων µέχρι
να καλυφθεί ποσοστό 8% του συνόλου των απασχολουµένων στην επιχείρηση για κάθε ηµερολογιακό έτος. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις των
παραγράφων 2 έως 5 του άρθρου του νόµου 1483/1984 (ΣΣΕ 9.2.1995,
Δ∆Α 12/2003).
Άδεια για συµµετοχή σε εξετάσεις
Αυξάνεται σε 30 ηµέρες η άδεια της παρ. 1 άρθρο 2 του Ν. 1346/1983 για συµµετοχή σε εξετάσεις των εργαζοµένων µαθητών ή σπουδαστών ή φοιτητών
εκπαιδευτικών µονάδων οποιουδήποτε τύπου και οποιασδήποτε βαθµίδας του
Δ∆ηµοσίου ή εποπτευοµένων από το Δ∆ηµόσιο µε οποιοδήποτε τρόπο, οι οποίοι
δεν έχουν συµπλήρωσει το 28ο έτος της ηλικίας τους. Η άδεια αυτή χορηγείται
σε συνεχείς ηµέρες ή τµηµατικά (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).
Άδεια 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).
Ετήσια άδεια µε αποδοχές

ΙΔ∆ΙΩΩΤΙΚΩΩΝ ΠΑΙΔ∆ΙΚΩΩΝ ΣΤΑΘΜΩΩΝ Α.Π.Π.

α) Εργαζόµενοι που έχουν συµπληρώσει υπηρεσία 10 ετών στον
ίδιο εργοδότη ή προϋπηρεσία δεκατεσσάρων (12) ετών σε οποιοδήποτε
εργοδότη και µε οποιαδήποτε σχέση εργασίας δικαιούνται άδεια τριάντα (30)
εργασίµων ηµερών αν ο εργαζόµενος εργάζεται εξαήµερο ή 25 εργασίµων
ηµερών εάν εργάζεται πενθήµερο (Δ∆Α 18/1999, ΕΓΣΣΕ 23.5.2000,
Δ∆Α 12/2003).
β) Εργαζόµενοι που έχουν συµπληρώσει ετήσια υπηρεσία ή προϋπηρεσία δικαιούνται κανονική άδεια δικαιούνται κανονική άδεια έξι (6) εβδοµάδων µε πλήρεις αποδοχές καθώς και ανάλογη αύξηση του επιδόµατος αδείας. Μέρος
της άδειας των έξι (6) εβδοµάδων θα δίδεται υποχρεωτικά τις ακόλουθες δύο
χρονικές περιόδους:
1η περίοδος: από 24.12 έως 2.1.
2η περίοδος: από Μεγάλη Πέµπτη έως και Τρίτη ηµέρα του Πάσχα.
(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).
Άδεια για ασθένεια παιδιών
Η άδεια για ασθένεια παιδιών ή ασθένεια εξηρτηµένων µελών χορηγείται υποχρεωτικά από τους εργοδότες, µετά από αίτηση του εργαζοµένου, πλήρους ή
µερικής απασχόλησης που καλύπτεται από την παρούσα σύµβαση, εφ’ άπαξ ή
τµηµατικά. Η άδεια αυτή είναι µετ’ αποδοχών για µέχρι 7 ηµέρες το χρόνο, µετά
από προσκόµιση βεβαίωσης από γιατρό ή από δηµόσιο φορέα υγείας σε περίπτωση εφ’ άπαξ εξάντλησής 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).
Συνδικαλιστική άδεια
α) O Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος και ο Γενικός Γραµµατέας του Σωµατείου
Εργαζοµένων στους Ιδιωτικούς Παιδικούς Σταθµούς περιοχής Α.Π.Π. δικαιούνται συνδικαλιστική άδεια 5 ηµερών το µήνα, µε πλήρεις αποδοχές. Σε περίπτωση που δεν γίνει χρήση της, η άδεια αυτή δεν µεταφέρεται στον επόµενο
µήνα.
β) Στα λοιπά µέλη της διοίκησης του Σωµατείου χορηγείται συνδικαλιστική
άδεια 16 ώρες το µήνα, µε πλήρεις αποδοχές. Σε περίπτωση που δεν γίνει
χρήση της, η άδεια αυτή δεν µεταφέρεται στον επόµενο χρόνο.

3. Χρόνος εργασίας
α. Ο κατά εβδοµάδα χρόνος εργασίας των µισθωτών που αφορά η παρούσα
είναι 40 ώρες (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. Πρόσθετη απασχόληση
Η απασχόληση των εργαζοµένων πέραν του ωραρίου εργασίας για συναντήσεις
γονέων, συγκεντρώσεις κλπ., αµείβεται κάθε φορά µε το 1/25 του µηνιαίου µισθού τους επί πλέον (ΣΣΕ 16.3.1994, Δ∆Α 12/2003).
5. Επιβάλλεται στις έγκυες γυναίκες να ανατίθεται προσωρινά ελαφρότερη εργασία (ΣΣΕ 16.3.1994, Δ∆Α 12/2003).
6. Όλοι οι εργαζόµενοι που υπάγονται στην παρούσα έχουν την υπαλληλική ιδιότητα και σε περίπτωση απόλυσης δικαιούνται την αποζηµίωση που προβλέπεται από το Ν. 2112/20 (ΣΣΕ 16.3.1994, Δ∆Α 12/2003).
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γ) Oι εργοδότες που υπάγονται στην παρούσα ρύθµιση, οφείλουν να παρέχουν
στους εξουσιοδοτηµένους εκπροσώπους του Σωµατείου την αναγκαία τακτική πληροφόρηση και διευκόλυνση για την συµµετοχή τους στις συνεδριάσεις
και στις επεξεργασίες της Επιτροπής του άρθρου 16 της ΣΣΕ 1994, προκειµένου να ολοκληρώσει τις προτάσεις της για την τροποποίηση του Κανονισµό
Λειτουργίας των Ιδιωτικών Παιδικών Σταθµών το αργότερο µέχρι τα τέλη του
1996 (Δ∆Α 8/1996).
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7. Δ∆απάνες φοίτησης παιδιών εργαζοµένων στους παιδικούς σταθµούς
Τα παιδιά προσχολικής ηλικίας των εργαζοµένων στους παιδικούς σταθµούς
δικαιούνται έκπτωση 50% επί των πάσης φύσεως χρεώσεων και δαπανών φοίτησης, ανεξάρτητα από το εάν αυτά φοιτούν στο χώρο εργασίας των γονέων τους
ή σε οποιονδήποτε άλλο παιδικό σταθµό, υπαγόµενο στην παρούσα ρύθµιση
(Δ∆Α 18/1999, Δ∆Α 12/2003).
8. Παρακράτηση συνδικαλιστικής συνδροµής
Oι εργοδότες που υπάγονται στην παρούσα ρύθµιση, παρακρατούν ποσοστό
δύο τοις χιλίοις (2ο/οο) από τις συνολικές µηνιαίες αποδοχές των παιδαγωγών
και βοηθών παιδαγωγών ως συνδικαλιστική εισφορά υπέρ του Σωµατείου.
Το ποσό που θα προκύπτει από την παρακράτηση κάθε ηµερολογιακού τετραµήνου και µέχρι την 15η ηµέρα του εποµένου µετά το τετράµηνο µήνα, θα κατατίθεται σε λογαριασµό του Σωµατείου.
Oι εργαζόµενοι µπορούν µε γραπτή δήλωσή τους προς το Σωµατείο των εργαζοµένων στους Ιδιωτικούς Παιδικούς Σταθµούς, η οποία θα αποστέλεται και στον
εργοδότη τους, να αρνηθούν την παραπάνω παρακράτηση (Δ∆Α 8/1996,
Δ∆Α 12/2003).
9. Oι εργοδότες υποχρεούνται να χορηγούν στους εργαζόµενους, µαζί µε την καταβολή των αποδοχών τους και τουλάχιστον µία φορά το µήνα, αναλυτικά σηµειώµατα για το ύψος των καταβαλλοµένων αποδοχών και των πάσης φύσεως
συναφών κρατήσεων (Δ∆Α 8/1996, Δ∆Α 12/2003).

ΙΔ∆ΙΩΩΤΙΚΩΩΝ ΠΑΙΔ∆ΙΚΩΩΝ ΣΤΑΘΜΩΩΝ Α.Π.Π.

10.Αγορά βιβλίων
Με σκοπό τη βελτίωση του µορφωτικού επιπέδου τους, σε κάθε παιδικό σταθµό
οι παιδαγωγοί και βοηθοί παιδαγωγών υποβάλλουν κάθε χρόνο στη διεύθυνση
της επιχείρησης ένα ενιαίο κατάλογο βιβλίων που ζητούν να αγορασθούν, µε τις
αντίστοιχες τιµές. Το συνολικό κόστος των βιβλίων των οποίων την αγορά δικαιούνται να ζητήσουν οι εργαζόµενοι ανέρχεται στο ποσό των 175 ευρώ
(Δ∆Α 16/2010) από 170 ευρώ (Δ∆Α 7/2009) ανά παιδαγωγό ή βοηθό παιδαγωγό που
εργάζεται στον παιδικό σταθµό. Αν τα βιβλία δεν έχουν αγορασθεί εντός δύο (2)
µηνών από την ηµέρα υποβολής του σχετικού καταλόγου, οι εργαζόµενοι δικαιούνται να αγοράσουν οι ίδιοι τα βιβλία, αφού προηγουµένως ενηµερώσουν
εγγράφως τη διεύθυνση του παιδικού σταθµού, και να απαιτήσουν την απόδοση
σ’ αυτούς του ποσού µε βάση τις σχετικές αποδείξεις. Τα βιβλία ανήκουν στην
κυριότητα του παιδικού σταθµού φυλάσσονται στο χώρο του και δίνονται στους
εργαζοµένους ως χρησιδάνειο µε δυνατότητα να µελετούν και στο σπίτι
(Δ∆Α 16/2010).
11.Χρηµατοδότηση σεµιναρίων
Oι εργοδότες αναλαµβάνουν την υποχρέωση να χρηµατοδοτούν ετησίως µε
ποσό 210 ευρώ κατ’ άτοµο (Δ∆Α 16/2010) από 200 ευρώ κατ’ άτοµο (Δ∆Α 7/2009),
την παρακολούθηση σεµιναρίων των παιδαγωγών και βοηθών παιδαγωγών που
απασχολούν. Το ποσό αυτό θα καταβάλλεται από τον εργοδότη απ’ ευθείας
στον φορέα που εκτελεί το σεµινάριο, ο δε ενδιαφερόµενος µισθωτός οφείλει να
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παρακολουθεί δεόντως το σεµινάριο που επέλεξε. Η παρακολούθηση του σεµιναρίου θα γίνεται εκτός των κανονικών ωρών εργασίας. O αριθµός των προσώπων που θα δικαιούνται τις παραπάνω χρηµατοδοτήσεις ορίζεται ως εξής: Σε
επιχειρήσεις που απασχολούν από 1 έως 4 παιδαγωγούς, 1 παιδαγωγός, από 5
έως 7 2 παιδαγωγοί, από 8 έως 11 3 παιδαγωγοί, από 12 έως 17 5 παιδαγωγοί,
από 18 έως 25 6 παιδαγωγοί, από 26 έως 30 7 παιδαγωγοί και από 31 και πάνω
8 παιδαγωγοί. 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. O εργοδότης δεν ευθύνεται
εάν οι µισθωτοί παραλείψουν να διευθετήσουν το ζήτηµα της επιλογής τους, η
παράλειψη δε αυτή θεωρείται ότι εκφράζει την έλλειψη ενδιαφέροντος περισσότερων µισθωτών από τον αριθµό των δικαιούχων κατά την παραπάνω κλίµακα (ΣΣΕ 16.3.1994, Δ∆Α 16/2010).
12. Συγκρότηση Επιτροπής Μελέτης
Τα συµβαλλόµενα µέρη δεσµεύονται να συγκροτήσουν κοινή επιτροπή η οποία
θα έχει ως σκοπό να προβεί στις τροποιήσεις που κρίνονται από κοινού αναγκαίες στον κανονισµό λειτουργίας των Ιδιωτικών Παιδαγωγικών Σταθµών
(ΣΣΕ 16.3.1994, Δ∆Α 12/2003).

14.Αποδοχές ανώτερες από αυτές που καθορίζει η παρούσα ή τυχόν ευνοϊκότερες
ρυθµίσεις, που προβλέπονται από νόµους, Δ∆ιατάγµατα, Δ∆ιαιτητικές ή Yπουργικές 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).
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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13.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).
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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

ΙΔ∆ΙΩΩΤΙΚΩΩΝ ΠΑΙΔ∆ΙΚΩΩΝ ΣΤΑΘΜΩΩΝ Α.Π.Π.

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 :

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