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Ι δι ω τι κών εκ παι δευ τη ρίων

σχολικών µονάδων τεχνικής &
επαγγελµατικής εκπαίδευσης
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KΩΩ Δ∆Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ∆Α)
ΤΩΩΝ ΚΑ ΘΗ ΓΗ ΤΩΩΝ Ι Δ∆Ι ΩΩ ΤΙ ΚΩΩΝ ΕΚ ΠΑΙ Δ∆ΕYΤΙ ΚΩΩΝ ΣΧO ΛΙ ΚΩΩΝ 

ΜO ΝΑ Δ∆ΩΩΝ ΤΕ ΧΝΙ ΚΗΣ ΚΑΙ Ε ΠΑΓ ΓΕΛ ΜΑ ΤΙ ΚΗΣ ΕΚ ΠΑΙ Δ∆ΕYΣΗΣ

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

1. Η Δ∆.Α.  37/1981 Δ∆Δ∆Δ∆Δ∆ Πει ραι ώς (ΦΕΚ 393/Β/1981)

2. Η α πό 15.6.1982 ΣΣΕ (Π.Κ. Ειρ. Α θη νών 68/1982)

3. Η Δ∆.Α. 93/1984 Δ∆Δ∆Δ∆Δ∆ Α θη νών (ΦΕΚ 829/Β/1984)

4. Η α πό 31.8.1994 ΣΣΕ (Π.Κ. 128/1994)

5. Η α πό 14.11.1995 ΣΣΕ (Π.Κ. 102/1995)

6. Η α πό 31.12.1996 ΣΣΕ (Π.Κ. 2/17.1.1997)

7. Η α πό 7.6.1998 ΣΣΕ (Π.Κ. 30/24.6.1998)

8. Η Δ∆Α 4/2000 (Π.Κ. 2/27.3.2000). Ι σχύ ει α πό 1.9.1999

9. Η από 21.12.2000 ΣΣΕ (Π.Κ. 5/12.1.2000)

10.Η από 7.11.2001 ΣΣΕ (Π.Κ. 90/12.11.2001)

11.Η από 20.11.2002 ΣΣΕ (Π.Κ. 133/22.11.2002)

12.Η από 24.11.2003 ΣΣΕ (Π.Κ. 71/28.11.2003). Ισχύει και για το 2004

13.Η από 18.1.2005 ΣΣΕ (Π.Κ. 11/24.1.2005)

14.Η από 22.12.2005 ΣΣΕ (Π.Κ. 3/3.2.2006)

15.Η από 2.4.2007 ΣΣΕ (Π.Κ. 20/11.4.2007)

16.Η από 5.11.2007 ΣΣΕ (Π.Κ. 93/11.12.2007). Ισχύει και για το 2008

17.Η από 1.12.2009 ΣΣΕ (Π.Κ. 62/28.12.2009)

18.Η από 20.12.2010 ΣΣΕ (Π.Κ. 9/1.2.2011)

Β.  ΣΥΜ ΒΑΛ ΛOΜΕ ΝΑ ΜΕ ΡΗ

Aπό την ερ γο δο τι κή πλευ ρά:

Πα νελ λή νια Ε νω ση Ι δι ω τι κής Ε παγ γελ µα τι κής Εκ παί δευ σης και Κα τάρ τι σης 

Α πό την ερ γα τι κή πλευ ρά:

O µο σπον δία Ι δι ω τι κών Εκ παι δευ τι κών Λει τουρ γών Ελ λά δας

Γ.  ΠΕ Δ∆ΙO Ε ΦΑΡ ΜOΓΗΣ

Στις δι α τά ξεις της πα ρού σας ρύθ µι σης υ πά γο νται ό λοι οι εκ παι δευ τι κοί της δευ τε -
ρο βάθ µι ας τε χνι κής-ε παγ γελ µα τι κής εκ παί δευ σης που προ σφέ ρουν τις υ πη ρε σί ες
τους στα ι δι ω τι κά τε χνι κά και Επαγγελµατικά Εκπαιδευτήρια (Ιδ.ΕΠΑΛ -ΕΠΑΣ) ό λης
της χώ ρας (η µε ρή σια και ε σπε ρι νά) (ΣΣΕ 20.12.2010).
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Δ∆.   ΚΑ ΘOΡΙ ΣΜOΣ ΒΑ ΣΙ ΚΩΩΝ ΑΠOΔ∆OΧΩΩΝ
Εκ παι δευ τι κοί πλή ρους α πα σχό λη σης

1. Oι εκπαιδευτικοί που διδάσκουν στα Ιδιωτικά Επαγγελµατικά Εκπαιδευτήρια (Ιδ.
ΕΠΑΛ-ΕΠΑΣ) ανήκουν στις εξής κατηγορίες και υποκατηγορίες:
Α. Δ∆ιδάσκοντες τα µαθήµατα Γενικής Παιδείας (γενικής ωφελιµότητας) που

διακρίνονται σε:
1. Απασχολούµενους µε πλήρες ωράριο
2. Απασχολούµενους µε µειωµένο ωράριο
Β. Δ∆ιδάσκοντες τα τεχνολογικά µαθήµατα (τεχνικής κατεύθυνσης):
1. Απασχολούµενοι µε πλήρες ωράριο
2. Απασχολούµενοι µε µειωµένο ωράριο (ΣΣΕ 5.11.2007)
3. Απασχολούµενοι µε ωριαία αντιµισθία (ωροµίσθιοι) (ΣΣΕ 20.12.2010).

α. ΩΩς εκπαιδευτικοί µε πλήρη απασχόληση θεωρούνται οι εκπαιδευτικοί
των οποίων το εβδοµαδιαίο ωράριο διδασκαλίας είναι τουλάχιστον ίσο µε
το υποχρεωτικό ωράριο των δηµοσίων εκπαιδευτικών, όπως περιγράφεται
στην παράγραφο 13 του άρθρου 14 του ν.1566/85 και παρ. 3 αρθρ. 48 του
ν.2413/96 (ΣΣΕ 20.12.2010).

β. ΩΩς προς την πρόσληψη, τη διάρκεια της σύµβασης εργασίας, την
απόλυση και τη διαδικασία µετάβασης στο δηµόσιο των εκπαιδευτικών
πλήρους απασχόλησης, ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 13 του
ν.2986/2002 (ΦΕΚ 24/Α’/13.2.2002), του Ν. 3194/2003 (ΦΕΚ 267 τ. Α’) και
του ν. 3848/2010 όπως ισχύουν σήµερα καθώς και η παρ. 14 της αριθµ.
Δ∆579526/26.7.2002 εγκυκλίου του Yπουργείου Παιδείας και
Θρησκευµάτων - Δ∆/νση Ιδιωτικής Εκπαίδευσης (ΣΣΕ 20.12.2010).

γ. Oι εκπαιδευτικοί αυτοί έχουν την ίδια βαθµολογική και µισθολογική εξέλιξη
όπως ακριβώς και οι διορισµένοι στο δηµόσιο συνάδελφοί τους
Μέχρι 30.6.2011 λαµβάνουν τις αποδοχές που έχουν προσδιοριστεί µε τη
ΣΣΕ του 2009 από δε την 1.7.2011 οι αποδοχές τους αυξάνονται κατά
ποσοστό ίσο µε το ποσοστό της ετήσιας µεταβολής του ευρωπαϊκού
πληθωρισµού για το έτος 2010. Για τους σκοπούς εφαρµογής της
παρούσας παραγράφου ως “ευρωπαϊκός πληθωρισµός” λαµβάνεται το
ποσοστό της µέσης ετήσιας µεταβολής έναντι του προηγούµενου έτους
του Εναρµονισµένου Δ∆είκτη Τιµών Καταναλωτή της Ευρωζώνης, όπως
ανακοινώνεται από τη Εurostat (ΣΣΕ 20.12.2010).
Οι κάθε είδους µηναίες αποδοχές των εκπαιδευτικών πλήρους
απασχόλησης από 1.1.2009 αναπροσαρµόζονται σύµφωνα µε το νόµο
µισθολογικών ρυθµίσεων λειτουργών και υπαλλήλων Δ∆ηµοσίου που θα
ισχύσουν για το έτος 2010 (ΣΣΕ 1.12.2009).

δ. Στους διευθυντές και υποδιευθυντές των σχολικών Μονάδων
καταβάλλεται επί πλέον µηνιαίο επίδοµα θέσης και για δώδεκα µήνες
ετησίως.

3



ΚΩΩΔ∆ΙΚOΠOΙΗΣΗ Δ∆ΙΑΤΑΞΕΩΩΝ ΣYΛΛOΓΙΚΩΩΝ ΡYΘΜΙΣΕΩΩΝ

Κ
Α

 Θ
Η

 ΓΗ
 ΤΩΩ

Ν
 Τ

Ε Χ
Ν

Ι Κ
Η

Σ 
&

 Ε
 Π

Α
Γ /

Κ
Η

Σ 
ΕΚ

Π
Α

ΙΔ∆
ΕY

ΣΗ
Σ

Σε κάθε περίπτωση τα επιδόµατα αυτά δε θα είναι κατώτερα από εκείνα
που δίδονται στη δηµόσια εκπαίδευση και µε προσαύξηση 5%.
(ΣΣΕ 1.12.2009).

4. α. ΩΩς εκπαιδευτικοί µε µερική απασχόληση χαρακτηρίζονται οι
εκπαιδευτικοί των οποίων το εβδοµαδιαίο ωράριο διδασκαλίας είναι
µικρότερο από το αντίστοιχο υποχρεωτικό ωράριο των εκπαιδευτικών της
δηµόσιας εκπαίδευσης, όπως αυτό καθορίζεται στην παράγραφο 13 του
άρθρου 14 του Ν.1566/85 και είναι : απόφοιτοι καθηγητικών σχολείων,
πτυχιούχοι ΑΣΕΤΕΜ - ΣΕΛΕΤΕ, πτυχιούχοι ΠΑΤΕΣ - ΣΕΛΕΤΕ ή πληρούν τις
προϋποθέσεις της εγκυκλίου Φ8/575/36179/Δ∆5/11-4-2005 του Υπουργείου
Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων (ΣΣΕ 20.12.2010).

β. ΩΩς προς την πρόσληψη, τη διάρκεια  της σύµβασης εργασίας, την
απόλυση και τη διαδικασία µετάβασης στο δηµόσιο των εκπαιδευτικών
µερικής απασχόλησης, ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 13 του 
Ν. 2986/2002 (ΦΕΚ 24/Α’ 13.2.2002) του Ν. 3194/2003 (ΦΕΚ 26 Α’
20.11.2003), και του ν. 3848/2010 όπως ισχύουν σήµερα, καθώς και η
παράγρ. 14 της υπ’  αριθµ. Δ∆/579526/26.7.2002 εγκυκλίου του Υπουργείου
Παιδείας και Θρησκευµάτων-Δ∆/νση Ιδιωτικής Εκπαίδευσης. Οι
εκπαιδευτικοί µε µερική απασχόληση έχουν την ίδια βαθµολογική και
µισθολογική εξέλιξη όπως ακριβώς και οι διορισµένοι στο δηµόσιο
συνάδελφοί τους, οι δε αποδοχές τους θα προσδιορίζονται σύµφωνα µε το
άρθρο 3γ της παρούσης µε αναλογία χ/21 ή χ/19 ή χ/18ή χ/16 (όπου χ οι
ώρες εβδοµαδιαίας διδασκαλίας) ανάλογα µε τα έτη υπηρεσίας (ΣΣΕ
20.12.2010).

γ. Οι κάθε είδους µηναίες αποδοχές των εκπαιδευτικών µερικής
απασχόλησης από 1.1.2009 αναπροσαρµόζονται σύµφωνα µε το νόµο
µισθολογικών ρυθµίσεων λειτουργών και υπαλλήλων Δ∆ηµοσίου που θα
ισχύσουν για το έτος 2010 (ΣΣΕ 1.12.2009).

δ. Για τη συµπλήρωση υπηρεσίας ή προϋπηρεσίας ενός έτους λαµβάνεται
ως βάση η διδασκαλία των 18 ωρών εβδοµαδιαίως κατά τη διάρκεια του
διδακτικού έτους. Η προϋπηρεσία ή υπηρεσία για διδασκαλία µικρότερου
αριθµού ωρών υπολογίζεται αναλογικά σε κλάσµα µε παρονοµαστή το 18
(ΣΣΕ 20.12.2010).

ε. Γίνεται µνεία ότι οι εκπρόσωποι των Ιδιωτικών ΕΠΑΛ, ΕΠΑΣ πρέπει να
προσλαµβάνουν, µέσω αναγγελιών στον ΟΑΕΔ∆, εφηµερίδες, κ.λπ., εκ των
εκπαιδευτικών που θα διδάξουν µαθήµατα τεχνολογικής κατεύθυνσης
τουλάχιστον το 50% από πτυχιούχους ΑΣΠΑΙΤΕ (πρώην ΣΕΛΕΤΕ). Η
ρύθµιση αυτή δεν περιλαµβάνει τους ήδη εργαζοµένους. 
Σε περίπτωση αδυναµίας των εκπροσώπων των Ιδιωτικών ΕΠΑΛ, ΕΠΑΣ να
εξεύρουν εκπαιδευτικούς µε πτυχίο ΑΣΠΑΙΤΕ (πρώην ΣΕΛΕΤΕ), κατά το
ανωτέρω ποσοστό (50%), δύνανται να προσλαµβάνουν και άτοµα που δεν
έχουν πτυχίο ΑΣΠΑΙΤΕ (πρώην ΣΕΛΕΤΕ), υπό την προϋπόθεση ότι θα έχει
προηγηθεί σχετική γραπτή ενηµέρωση του αρµοδίου Γραφείου Β/θµιας
Εκπαίδευσης του ΥΠΕΠΘ (ΣΣΕ 20.12.2010).
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στ. Αν εκπαιδευτικός που διδάσκει µαθήµατα Τεχνολογικής κατεύθυνσης έχει
τριετή συνεχή υπηρεσία και δεν υπάγεται στην περίπτωση α1 του άρθρου
5 της παρούσας, η σύµβασή του υπάγεται στην περίπτωση εκπαιδευτικού
που απασχολείται µε πλήρες ή µειωµένο ωράριο. Η περίπτωση αυτή
αφορά µόνο τους υπαγόµενους στην παρ. α2 του παρόντος άρθρου 
(ΣΣΕ  5.11.2007).

ζ. Για τα λοιπά θέµατα, ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 2986/2002 
(ΦΕΚ 24Α’/13.2.2002) και του Ν. 3194/2003 (ΦΕΚ 267Α’/20.11.2003), όπως
ισχύουν σήµερα (ΣΣΕ 5.11.2007).

5. α. ΩΩς εκπαιδευτικοί µε ωριαία αντιµισθία (ωροµίσθιοι) θεωρούνται οι
εκπαιδευτικοί µαθηµάτων τεχνολογικής κατεύθυνσης, υπό τις εξής
προϋποθέσεις :

1. Είναι δηµόσιοι υπάλληλοι ή υπάλληλοι του ευρύτερου δηµόσιο τοµέα ή
εργαζόµενοι στον ιδιωτικό τοµέα, ασφαλισµένοι στον οικείο ασφαλιστικό
οργανισµό ή συνταξιούχοι του δηµοσίου ή άλλου ασφαλιστικού
οργανισµού ή ελεύθεροι επαγγελµατίες.

2. Είναι πτυχιούχοι Τεχνικών Σχολών Δ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης χωρίς
παιδαγωγική επάρκεια.

β. Oι εκπαιδευτικοί µε ωριαία αντιµισθία προσλαµβάνονται κατά την έναρξη
του σχολικού έτους ή κατά τη διάρκεια αυτού. Η διάρκεια των συµβάσεων
των εκπαιδευτικών µε ωριαία αντιµισθία είναι ίδια µε αυτή των
εκπαιδευτικών µε πλήρες ωράριο, όπως προβλέπεται στο άρθρο 3, 
παρ. β της παρούσας.

γ. Oι προσλαµβανόµενοι µε ωριαία αντιµισθία αµείβονται από 1.9.2010 για
κάθε προβλεπόµενη ώρα διδασκαλίας µε το 1/70 των κάθε είδους µηνιαίων
αποδοχών του εισαγωγικού µισθολογικού κλιµακίου του αντιστοίχου
κλάδου  των εκπαιδευτικών του δηµοσίου όπως αυτές διαµορφώνονται µε
την υπ’ αρίθµ. 2/14708/0022/21.3.05 εγκύκλιο του ΓΛΚ περί µισθολογικών
ρυθµίσεων και τους νόµους µισθολογικών ρυθµίσεων του 2009 για τους
εκπαιδευτικούς µε αναγωγή σε 12µηνη βάση, διαιρούµενο δια 12 και
πολλαπλασιαζόµενο επί 9 και προσαυξηµένο κατά 5% (ΣΣΕ 20.12.2010).
Από 1.1.2009 οι κάθε είδους µηνιαίες αποδοχές των εκπαιδευτικών
ωριαίας αντιµισθίας αναπροσαρµόζονται σύµφωνα µε το νόµο
µισθολογικών ρυθµίσεων  λειτουργών και υπαλλήλων Δ∆ηµοσίου που θα
ισχύσουν για το έτος 2010, αυξηµένες κατά ποσοστό 5% (ΣΣΕ 1.12.2009).
Η υπηρεσία ή προϋπηρεσία για διδασκαλία µικρότερου αριθµού ωρών
υπολογίζεται αναλογικά (ΣΣΕ 20.12.2010).
Oι µηνιαίες αποδοχές προκύπτουν από το γινόµενο της ωριαίας
αντιµισθίας επί τον αριθµό των προβλεποµένων ωρών διδασκαλίας
εβδοµαδιαίως, µη εξαιρουµένων των αργιών, πολλαπλασιαζόµενο επί
4,2%. Oι παραπάνω αποδοχές καταβάλλονται ισόποσα επί 12 µήνες, ήτοι
και πέραν της εκδόσεως των αποτελεσµάτων των εξετάσεων των
σχολείων, λόγω ακριβώς της κατά τα παραπάνω αναγωγής σε 12µηνη
βάση (ΣΣΕ 20.12.2010).
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δ. Στους µε ωριαία αντιµισθία αµειβόµενους εκπαιδευτικούς της παρούσας
ρύθµισης καταβάλλεται επίδοµα πολυετούς υπηρεσίας 5% για κάθε
τριετία διδακτικής υπηρεσίας ή προϋπηρεσίας και µέχρι 10 τριετίες.
Για τη συµπλήρωση υπηρεσίας ή προϋπηρεσίας ενός έτους λαµβάνεται
ως βάση η διδασκαλία των 18 ωρών εβδοµαδιαίως κατά τη διάρκεια του
διδακτικού έτους. Η προϋπηρεσία ή υπηρεσία για διδασκαλία µικρότερου
αριθµού ωρών, υπολογίζεται αναλογικά σε κλάσµα µε παρονοµαστή το 18.
Αν ο εκπαιδευτικός που διδάσκει µαθήµατα Τεχνολογικής κατεύθυνσης
έχει τριετή συνεχή υπηρεσία και δεν υπάγεται στην παρίπτωση α1 του
άρθρου 5 της παρούσας, η σύµβασή του υπάγεται στην περίπτωση
εκπαιδευτικού που απασχολείται µε πλήρες ή µειωµένο ωράριο. Η
περίπτωση αυτή αφορά µόνο τους υπαγόµενους στην παρ. α2 του
παρόντος άρθρου (ΣΣΕ 20.12.2010).

6. Για τα λοιπά θέµατα, ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 2986/2002 
(ΦΕΚ 24/Α’/13.2.2002) του Ν. 3194/2003 (ΦΕΚ 267/Α/20.11.2003) και του 
Ν. 3848/2010, όπως ισχύουν σήµερα (ΣΣΕ 20.12.2010).

7. Για τους κατόχους µεταπτυχιακού διπλώµατος ετήσιας τουλάχιστον
φοίτησης καταβάλλονται 45,00 ευρώ και για τους κατόχους διδακτορικού
διπλώµατος 75,00 ευρώ µηνιαίως. Από 1.9.2009 αναπροσαρµόζονται
σύµφωνα µε το νόµο µισθολογικών ρυθµίσεων λειτουργών και υπαλλήλων
Δ∆ηµοσίου που θα ισχύσουν για το έτος 2010 (ΣΣΕ 1.12.2009).

ΣΤ.  ΛOΙ ΠΑ Ε ΠΙΔ∆OΜΑ ΤΑ - ΛOΙ ΠΕΣ ΡΥΘΜIΣΕΙΣ

1. Χορηγούνται για την ενίσχυση της οικογενείας όλου του φάσµατος εκπαιδευτικών
όλων των κατηγοριών (πλήρους απασχολήσεως, µερικής απασχολήσεως και
ωροµισθίους) µηνιαία : σε έγγαµο 35 ευρώ, έγγαµο ή άγαµο µε ένα ανήλικο τέκνο
35+18 ευρώ, µε 2 τέκνα 35 + (2Χ18) ευρώ, µε τρία τέκνα 35 + (2Χ18) + 35 ευρώ,
µε τέσσερα τέκνα 35+ (2Χ18) +35+47 ευρώ, µε πέντε τέκνα 35+(2Χ18)
+35+47+73 ευρώ και µε έξι τέκνα 35+(2Χ18)+35+47+(73Χ2) ευρώ.
Από 1.1.2007 τα επιδόµατα αναπροσαρµόζονται για όλες τις κατηγορίες
εκπαιδευτικών, σύµφωνα µε το νόµο µισθολογικών ρυθµίσεων λειτουργών και
υπαλλήλων Δ∆ηµοσίου που θα ισχύσουν για το έτος 2010 (ΣΣΕ 1.12.2009).

2. Το προ βλε πό µε νο για τους δη µο σί ους εκ παι δευ τι κούς ε πί δο µα βι βλί ων κα τα βάλ -
λε ται και στους εκ παι δευ τι κούς της πα ρού σας ρύθ µι σης. Στους εκ παι δευ τι κούς
πλή ρους α πα σχό λη σης κα τα βάλ λε ται ο λό κλη ρο το σχε τι κό πο σόν, ε νώ στους 
ω ρο µί σθι ους κα τα βάλ λε ται πο σο στό που α ντι στοι χεί στις ε βδο µα διαί ες 
ώ ρες δι δα σκα λί ας τους µε βά ση το 21, χω ρίς πο τέ να εί ναι δυ να τόν να υ περ βαί νει
το ο ρι ζό µε νο πο σό. Ε άν ο ω ρο µί σθι ος εκ παι δευ τι κός δι δά σκει σε πε ρισ σό τε ρες 
α πό µία σχο λι κές µο νά δες το ε πί δο µα ε πι µε ρί ζε ται α νά λο γα  (ΣΣΕ 14.11.1995).
Το ε πί δο µα βι βλί ων που κα τα βάλ λε ται στο τέ λος κά θε µή να και ε πί δώ δε κα µή -
νες ε τη σί ως και α νέρ χε ται για τους δι δά σκο ντες 21 ώ ρες την ε βδο µά δα στο 
πο σό των 34.980 δραχ µών. Στις πε ρι πτώ σεις που οι ω ρο µί σθι οι εκ παι δευ τι κοί 
δι δά σκουν λι γό τε ρες α πό 21 ώ ρες την ε βδο µά δα, κα τα βάλ λε ται 
σ’ αυ τούς α νά λο γο πο σο στό. Ε άν ο ω ρο µί σθι ος εκ παι δευ τι κός δι δά σκει σε 
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πε ρισ σό τε ρες α πό µία σχο λι κές µο νά δες, η α πο ζη µί ω ση τρι µή νων και το ε πί δο -
µα βι βλί ων ε πι µε ρί ζε ται α νά λο γα και δεν µπο ρεί να υ περ βεί α θροι στι κά το α νώ -
τα το πο σό για κά θε πε ρί πτω ση (ΣΣΕ 7.6.1998).

3. Η α πο ζη µί ω ση που προ βλέ πε ται για τους δη µο σί ους εκ παι δευ τι κούς των α ντι -
στοί χων κα τη γο ριών για πρό σθε τη α πα σχό λη ση στην εκ παι δευ τι κή δι α δι κα σία
τρι µή νου κα τα βάλ λε ται και στους εκ παι δευ τι κούς της πα ρού σας σύµ βα σης.
Στους εκ παι δευ τι κούς πλή ρους α πα σχό λη σης κα τα βάλ λε ται ο λό κλη ρο το σχε τι -
κό πο σόν, ε νώ στους ω ρο µί σθι ους εκ παι δευ τι κούς κα τα βάλ λε ται πο σο στό που
α ντι στοι χεί στις ε βδο µα διαί ες ώ ρες δι δα σκα λί ας τους µε βά ση το 21 χω ρίς 

πο τέ να εί ναι δυ να τόν να υ περ βαί νει το ο ρι ζό µε νο πο σό για κά θε τρί µη νο. Ε άν ο 
ω ρο µί σθι ος εκ παι δευ τι κός δι δά σκει σε πε ρισ σό τε ρες α πό µία σχο λι κές µο νά δες
το ε πί δο µα ε πι µε ρί ζε ται α νά λο γα (ΣΣΕ 14.11.1995). 

4.  Στους ω ρο µί σθι ους εκ παι δευ τι κούς της πα ρού σας ρύθ µι σης  κα τα βάλ λο νται
σύµ φω να µε τα ι σχύ ο ντα για τους δη µο σί ους εκ παι δευ τι κούς: (ΣΣΕ 7.6.1998)
Η α πο ζη µί ω ση για πρό σθε τη α πα σχό λη ση στην εκ παι δευ τι κή δι α δι κα σία κά θε 
δι δα κτι κού τρι µή νου, η ο ποί α κα τα βάλ λε ται στο τέ λος κα θε νός α πό τα τρία δι δα -
κτι κά τρί µη να, για τους δι δά σκο ντες εί κο σι µία (21) ώ ρες την ε βδο µά δα και α νέρ -
χε ται σε δραχ µές :
288.490 για τους εκ παι δευ τι κούς της α’ πε ρί πτω σης του Κε φα λαί ου Β’
284.063 για τους εκ παι δευ τι κούς της β’ πε ρί πτω σης του Κε φα λαί ου Β’
279.560 για τους εκ παι δευ τι κούς της γ’ πε ρί πτω σης του Κε φα λαί ου Β’
240.408 για τους εκ παι δευ τι κούς της δ’ πε ρί πτω σης του Κε φα λαί ου Β’
Στις πε ρι πτώ σεις που οι ω ρο µί σθι οι εκ παι δευ τι κοί δι δά σκουν λι γό τε ρες α πό 21
ώ ρες την ε βδο µά δα, κα τα βάλ λε ται σε αυ τούς α νά λο γο πο σο στό.

5. Σε πε ρί πτω ση κα τάρ γη σης και εν σω µά τω σης της α πο ζη µί ω σης των τρι µή νων και
του ε πι δό µα τος βι βλί ων στο µη νιαί ο µι σθό των δη µο σί ων εκ παι δευ τι κών, ε ξα κο -
λου θούν να κα τα βάλ λο νται στους ω ρο µί σθι ους εκ παι δευ τι κούς ο βα σι κός 
µι σθός, κα θώς και η α πο ζη µί ω ση τρι µή νων και το ε πί δο µα βι βλι ο θή κης, στο πο -
σό που ο ρί ζε ται στην προη γού µε νη πα ρά γρα φο (ΣΣΕ 7.6.1998).

6. Εις τους πε ρί ων η πα ρού σα µι σθω τούς χο ρη γεί ται εν πε ρι πτώ σει γά µου ά δει α
µετ’ α πο δο χών εκ πέ ντε (5) ερ γα σί µων η µε ρών, µη σηµ ψη φι ζο µέ νη προς την 
υ πό του ΑΝ 539/45 (Δ∆Α 37/81 Δ∆Δ∆Δ∆Δ∆ Πει ραι ώς).

7. Για τα λοι πά θέ µα τα ε ξα κο λου θούν να ι σχύ ουν οι δι α τά ξεις της α πό φα σης 
93/94 Δ∆Δ∆Δ∆Δ∆ Α θη νών και της α πό 31.12.1996 Συλ λο γι κής Σύµ βα σης Ερ γα σί ας,
που κη ρύ χθη κε ε κτε λε στή και ι σχύ ει (ΣΣΕ 7.6.1998).

8. Για τους κατόχους µεταπτυχιακού διπλώµατος ετήσιας τουλάχιστον φοίτησης
29,35 ευρώ και για τους κατόχους διδακτορικού διπλώµατος 52,82 ευρώ
µηνιαίως (ΣΣΕ 20.11.2002).

9. Η καταβολή των αποδοχών των εργαζοµένων που υπάγονται στη σύµβαση αυτή
πρέπει να πραγµατοποιείται το αργότερο εντός των πρώτων πέντε (5) εργασίµων
ηµερών του επόµενου µηνός από εκείνο στον οποίο παρασχέθηκε η εργασία.
Σε περίπτωση καθυστέρησης καταβάλλονται εκτός των δεδουλευµένων και τόκοι
υπερηµερίας (ΣΣΕ 20.12.2010).

ΚΩΩΔ∆ΙΚOΠOΙΗΣΗ Δ∆ΙΑΤΑΞΕΩΩΝ ΣYΛΛOΓΙΚΩΩΝ ΡYΘΜΙΣΕΩΩΝ
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10.Μέχρι δύο τέκνα των υπαγόµενων στην παρούσα δικαιούνται να φοιτούν µε
έκπτωση στα δίδακτρα τουλάχιστον 70% στα Ιδιωτικά Επαγγελµατικά Λύκεια
(ΕΠΑΛ) και τις ιδιωτικές Επαγγελµατικές Σχολές (ΕΠΑΣ) που απασχολούνται οι
γονείς τους (ΣΣΕ 1.12.2009).
Οι εκπαιδευτικοί που υπάγονται στην παρούσα ρύθµιση δικαιούνται δωρεάν
φοίτηση µέχρι και τριών παιδιών τους στα Ιδιωτικά Επαγγελµατικά
Εκπαιδευτήρια (ιδ. ΕΠΑΛ-ΕΠΑΣ), στα οποία απασχολούνται οι ίδιοι ως γονείς
τους (ΣΣΕ 20.12.2010).

11.Αποδοχές ανώτερες από αυτές που καθορίζονται µε την παρούσα, ευνοϊκότερα
καθεστώτα ή ευνοϊκότεροι όροι εργασίας που προβλέπονται από τους νόµους,
διατάγµατα, υπουργικές αποφάσεις, ατοµικές ΣΣΕ ή Δ∆Α, κανονισµού ς εργασίας,
έθιµα, κ.λπ., δε θίγονται µε την παρούσα και εξακολουθούν να ισχύουν 
(ΣΣΕ 20.12.2010).

ΚΩΩΔ∆ΙΚOΠOΙΗΣΗ Δ∆ΙΑΤΑΞΕΩΩΝ ΣYΛΛOΓΙΚΩΩΝ ΡYΘΜΙΣΕΩΩΝ

Κ
Α

 Θ
Η

 ΓΗ
 ΤΩΩ

Ν
 Τ

Ε Χ
Ν

Ι Κ
Η

Σ 
&

 Ε
 Π

Α
Γ /

Κ
Η

Σ 
ΕΚ

Π
Α

ΙΔ∆
ΕY

ΣΗ
Σ

8


