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που α πα σχο λού νται στους

ι δι ω τι κούς παι δι κούς σταθ µούς
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ΚΩΩ Δ∆Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ∆Α) 
ΤΩΩΝ ΚOΙ ΝΩΩ ΝΙ ΚΩΩΝ ΛΕΙ ΤOYΡ ΓΩΩΝ ΠOY Α ΠΑ ΣΧO ΛOYΝΤΑΙ  

ΣΤOYΣ Ι Δ∆Ι ΩΩ ΤΙ ΚOYΣ ΠΑΙ Δ∆Ι ΚOYΣ ΣΤΑΘ ΜOYΣ O ΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΩ ΡΑΣ

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

1. H υπ' α ριθµ. 12550/1981 κοι νή Α πό φα ση Y πουρ γών Συ ντο νι σµού και Ερ γα σί ας
2. H υπ' α ριθµ. 86/1982 α πό φα ση του ΠΔ∆Δ∆Δ∆ Πει ραι ώς 
3. H υπ' α ριθµ. 45/1983 α πό φα ση του Δ∆Δ∆Δ∆Δ∆ Α θη νών 
4. H υπ' α ριθµ. 12/1985 α πό φα ση του Δ∆Δ∆Δ∆Δ∆ Α θη νών
5. H υπ' α ριθµ. 20/1986 α πό φα ση του ΠΔ∆Δ∆Δ∆ Α θη νών 
6. H υπ' ά ριθµ. 24/1989 α πό φα ση του ΠΔ∆Δ∆Δ∆ Α θη νών 
7. H υπ' α ριθµ. 87/1989 α πό φα ση του ΠΔ∆Δ∆Δ∆ Α θη νών 
8. H υπ' α ριθµ. 3/1991 α πό φα ση του ΠΔ∆Δ∆Δ∆ Πει ραι ώς 
9. H υπ' α ριθµ. 24/1991 α πό φα ση του ΠΔ∆Δ∆Δ∆ Πει ραι ώς

10.  H α πό 14.4.1993 ΣΣΕ
11.  H α πό 30.5.1994 ΣΣΕ 
12.  H α πό 30.5.1995 ΣΣΕ 
13.  H α πό 20.8.1996 ΣΣΕ
14.  H α πό 29.4.1997 ΣΣΕ
15.  H α πό 30.9.1998 ΣΣΕ (Π.Κ. 121/19.10.1998)
16.  H α πό 5.7.1999 ΣΣΕ (Π.Κ. 61/7.7.1999)
17.  H α πό 25.9.2000 ΣΣΕ (Π.Κ. 140/1.11.2000)
18.  H από 28.2.2001 ΣΣΕ (Π.Κ. 24/6.3.2001)
19.  H από 18.6.2002 ΣΣΕ (Π.Κ. 62/5.7.2002)
20.  H από 27.5.2003 ΣΣΕ (Π.Κ. 48/9.7.2003)
21.  H από 19.10.2004 ΣΣΕ (Π.Κ. 125/3.11.2004)
22.  H από 19.10.2005 ΣΣΕ (Π.Κ. 103/21.10.2005)
23.  H από 13.7.2006 ΣΣΕ (Π.Κ. 115/8.9.2006)
24.  H από 25.9.2007 ΣΣΕ (Π.Κ. 88/2.11.2007)
25.  H από 18.9.2008 ΣΣΕ (Π.Κ. 129/8.10.2008)
26.  H από 8.10.2009 ΣΣΕ (Π.Κ. 55/22.10.2009)

Β.  ΣΥΜ ΒΑΛ ΛO ΜΕ ΝΑ ΜΕ ΡΗ

Α πό την ερ γο δο τι κή πλευ ρά:
Πα νελ λή νι ος1 Σύν δε σµος Ι δι ο κτη τών Παι δι κών Σταθ µών

1. Στις συλλογικές ρυθµίσεις πριν το 1996 αναφέρεται ως “Πανελλήνιος Σύλλογος Ιδιοκτητών Παιδικών Σταθµών”.
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Α πό την ερ γα τι κή πλευ ρά:

Σύν δε σµος Κοι νω νι κών Λει τουρ γών Ελ λά δας

Γ.  ΠΕ Δ∆ΙO Ε ΦΑΡ ΜOΓΗΣ
1. Στους ό ρους της πα ρού σας υ πά γο νται οι Κοι νω νι κοί Λει τουρ γοί που α πα σχο λού -

νται στους Ι δι ω τι κούς Παι δι κούς Σταθ µούς ό λης της χώ ρας και εί ναι
αποδεδειγµένα µέ λη του Συν δέ σµου Κοι νω νι κών Λει τουρ γών Ελ λά δος, καθώς
κατέχουν βεβαίωση του Συνδέσµου ή είναι σε ισχύ η κάρτα µέλους.

2. Oι κοι νω νι κοί λει τουρ γοί που α φο ρά η πα ρού σα εί ναι πτυ χιού χοι τριτoβάθ µι ας
εκ παί δευ σης, του λά χι στον τρι ε τούς διάρ κει ας, κά το χοι ά δει ας ά σκη σης ε παγ -
γέλ µα τος, σύµ φω να µε τις αρ χές της κοι νω νι κής ερ γα σί ας, τον κώ δι κα δε ο ντο -
λο γί ας και τα ε παγ γελ µα τι κά δι και ώ µα τα, ό πως αυ τά πε ρι γρά φο νται στις ι σχύ ου -
σες δι α τά ξεις (ΣΣΕ 8.10.2009).

Δ∆.  ΚΑ ΘOΡΙ ΣΜOΣ ΒΑ ΣΙ ΚOY ΜΗ ΝΙΑΙOΥ ΜΙ ΣΘOY

Αυξήσεις έτους 2009 (ΣΣΕ 8.10.2009)
Τα κατώτατα όρια των βασικών µηνιαίων µισθών των κοινωνικών λειτουργών που
υπάγονται στην παρούσα διαµορφώνονται από 1.1.2009 έως 1.9.2009 και από
1.9.2009 έως 31.12.2009 ως εξής: 

Έν νοι α προ ϋ πη ρε σί ας 
Για την  κα τά τα ξη στα µι σθο λο γι κά κλι µά κια που ο ρί ζο νται µε την πα ρού σα προ σµε -
τρά 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  στην
ει δι κό τη τα του κοι νω νι κού λει τουρ γού σε ο ποι ο δή πο τε ερ γο δό τη α πό το χρό νο
α πό κτη σης του βα σι κού τίτ λου σπου δών.

Έτη
Προϋπηρεσίας

Βασικός µισθός
σε ευρώ

από 1.1.2009

Βασικός µισθός
σε ευρώ

από 1.9.2009

0-1 973 1.017
1-3 1.002 1.047
3-5 1.078 1.127
6-9 1.119 1.169

9-12 1.156 1.209
12-15 1.193 1.247
15-18 1.233 1.289
18-21 1.263 1.319
21-24 1.294 1.352
24-27 1.319 1.378
27-30 1.360 1.422
30-35 1.393 1.455
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Η υ πη ρε σία και προ ϋ πη ρε σία σε κα θή κο ντα της ει δι κό τη τας κοι νω νι κού λει τουρ γού
λαµ βά νε ται υ πό ψη µε την προ σκό µι ση α πό τον ερ γα ζό µε νο βε βαι ώ σε ων α πό ο ποι ο -
δή πο τε προη γού µε νο ερ γο δό τη, µέ σα σε δύο µή νες α πό την πρό σλη ψή του.
Αν τα πα ρα πά νω πι στο ποι η τι κά προ σκο µι σθούν αρ γό τε ρα, δη λα δή µε τά την πά ρο -
δο δι µή νου α πό την πρό σλη ψη, τα ε πι δό µα τα χο ρη γού νται α πό την η µέ ρα κα τά θε -
σης των πι στο ποι η τι κών προ ϋ πη ρε σί ας στον ερ γο δό τη.
O εργαζόµενος µπορεί επίσης να αποδείξει την προϋπηρεσία του σε άλλους
εργοδό τες, προ σκο µί ζο ντας τα α ντί στοι χα βι βλιά ρια εν σή µων του, συ νο δευ ό µε να 
α πό σχε τι κή βε βαί ω ση του Συν δέ σµου Κοι νω νι κών Λει τουρ γών Ελ λά δος. 
Για την κα τά θε ση των πι στο ποι η τι κών οι ερ γο δό τες υ πο χρε ού νται να χο ρη γούν σχε -
τι κή βε βαί ω ση και φω το τυ πί ες των προ σκο µι σθέ ντων πι στο ποι η τι κών
(ΣΣΕ 30.5.1994, ΣΣΕ 8.10.2009).

Ε.  Ε ΠΙ Δ∆O ΜΑ ΤΑ

1. Ε πί δο µα σπου δών
α) Στους ερ γα ζό µε νους που υ πά γο νται στην πα ρού σα και εί ναι α πό φοι τοι ΤΕΙ ή

ι σό τι µων µε αυ τά σχο λών, καθώς και στους κοινωνικούς λειτουργούς που
κατέχουν πτυχίο Πα νε πι στη µι α κής Σχο λής Κοινωνικής εργασίας της η µε δα -
πής ή νο µί µως α να γνω ρι σµέ νο πτυ χίο Πα νε πι στη µι α κής Σχο λής του ε ξω τε ρι -
κού, ε πι πέ δου Barchelor of Science ή ι σο τί µου, στην Κοι νω νι κή Ερ γα σία ή σε
Κοι νω νι κές και Αν θρω πι στι κές Ε πι στή µες χο ρη γεί ται ε πί δο µα σπου δών σε
πο σο στό 17%.

β) Χο ρη γεί ται ε πί δο µα σπου δών στους κοι νω νι κούς λει τουρ γούς που κα τέ χουν
α να γνω ρι σµέ νο µε τα πτυ χι α κό τίτ λο πτυ χίο Master ή ι σό τι µο στην Κοι νω νι κή
Ερ γα σία ή σε Κοι νω νι κές και Αν θρω πι στι κές Ε πι στή µες, σε πο σο στό 20%. 

γ) Χο ρη γεί ται ε πί δο µα σπου δών στους κοι νω νι κούς λει τουρ γούς που κα τέ χουν
α να γνω ρι σµέ νο µε τα πτυ χι α κό τίτ λο δι δα κτο ρι κού δι πλώ µα τος στην Κοι νω νι -
κή Ερ γα σία ή σε Κοι νω νι κές και Αν θρω πι στι κές  ε πι στή µες, σε πο σο στό 25%.
Τα α νω τέ ρω ε πι δό µα τα υ πο λο γί ζο νται στους βα σι κούς µη νιαί ους µι σθούς. Η
χο ρή γη ση ε πι δό µα τος σπου δών ο ποι ου δή πο τε πτυ χί ου ή δι δα κτο ρι κού τίτ λου
αποκλείει τη χορήγηση επιδόµατος σπουδών για κατοχή κατώτερων πτυχίων
(ΣΣΕ 13.7.2006, ΣΣΕ 8.10.2009).

2.  Ε πί δο µα Ξέ νης Γλώσ σας
Χο ρη γεί ται ε πί δο µα ε παρ κούς γνώ σης ξέ νης γλώσ σας, χώ ρας της Ευ ρω παι κής
Ε νω σης σε πο σο στό 7% ε πί του βα σι κού µη νιαί ου µι σθού.
Η ε πάρ κει α της γνώ σης της γλώσ σας α πο δει κνύ ε ται µε το πτυ χίο σπου δών ε πι -
πέ δου Proficiency ή α ντί στοι χου πτυ χί ου σε ί δρυ µα ξέ νων γλωσ σών της η µε δα -
πής ή της αλ λο δα πής. Η ε πάρ κει α θε ω ρεί ται ό τι υ πάρ χει ε άν πρό κει ται για κοι -
νω νι κό λει τουρ γό πτυ χιού χο σχο λής χώ ρας της αλ λο δα πής ή ε άν έ χει λά βει 
δι δα κτο ρι κό τίτ λο σε χώ ρα της αλ λο δα πής που χρη σι µο ποι εί γλώσ σα της Ευ ρω -
παι κής Ε νω σης. Το ε πί δο µα αυ τό χο ρη γεί ται µό νο για µία ξέ νη γλώσ σα και κα τα -
βάλ λε ται  α νε ξαρ τή τως της κα τα βο λής ε πι δο µά των σπου δών (ΣΣΕ 30.5.1994,
ΣΣΕ 8.10.2009).

3. Επίδοµα τριετίας
Στους εργαζόµενους που υπάγονται στην παρούσα χορηγείται προσαύξηση σε
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ποσοστό 5% επί του βασικού µηνιαίου µισθού της παρ. 2.1., εφ’ όσον έχουν
συµπληρώσει µία τριετία υπηρεσίας ή προϋπηρεσίας στην ίδια ειδικότητα 
(ΣΣΕ 25.9.2000).

4. Επίδοµα ευδοκίµου υπηρεσίας
Στους εργαζόµενους που υπάγονται στην παρούσα χορηγείται προσαύξηση σε
ποσοστό 5% επί του κλιµακίου (6-9) στον πίνακα των βασικών µισθών της
παρούσας, εφόσον έχουν συµπληρώσει µία τριετία υπηρεσίας ή προϋπηρεσίας
στον ίδιο εργοδότη (ΣΣΕ 28.2.2001, ΣΣΕ 8.10.2009).

5. 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
µι σθών. Ει δι κό τε ρα το ε πί δο µα γά µου χο ρη γεί ται και στους χή ρους-ες, 
δι α ζευγ µέ νους-ες, κα θώς και στον ά γα µο γο νέα ε φό σον ό λοι αυ τοί έ χουν την 
ε πι µέ λει α των παι διών τους (ΣΣΕ 30.5.1994, ΣΣΕ 8.10.2009).

6. 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 στο 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 ε φό 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 έγ γρα φο και να υ πο βάλ λει σχε τι κή υ πεύ θυ νη δή λω ση. Το ε πί δο µα
αυ τό χο ρη γεί ται στον υ πα γό µε νο στην πα ρού σα γο νέα ε άν α πο δε δειγ µέ να δεν
λαµ βά νει ό µοιο ε πί δο µα ο άλ λος γο νέ ας του τέ κνου (π.χ. µε προ σκό µι ση βε βαί -
ω σης του ερ γο δό τη του άλ λου συ ζύ γου ό τι δεν λαµ βά νει αυτ ός το ε πί δο µα). 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 στο 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 30.5.1994, ΣΣΕ 8.10.2009).

ΣΤ.  Α Δ∆ΕΙ ΕΣ

1. 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 έ ξι (16)  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 ο κτώ (8) 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 ά δει 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 ά δει ας δέ κα έ ξι (16) 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.2 (ΣΣΕ 30.5.1994).

2. Βλέπε όµως και την αντίστοιχη διάταξη της ΕΓΣΣΕ στην οποία ορίζεται ότι η άδεια
µητρότητας ανέρχεται σε 17 εβδοµάδες
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2. Ά δει α θη λα σµού και φρο ντί δας παι διών   
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 (2)
ε τών α πό τον το κε τό είτε να δι α κό πτουν την ερ γα σία τους για µία (1) ώ ρα κά θε
η µέ ρα, 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
(1) 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.
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
ζη τή σει ο άν δρας ε φό 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 τη φρο ντί δα του παι διού µπο ρεί ε ναλ λα κτι κά να ζη τή σει
ο άν δρας ε φό σον δεν κά νει χρή ση αυ τής η ερ γα ζό µε νη µη τέ ρα. Στις πε ρι πτώ -
σεις αυ τές ο άν δρας θα πρέ πει 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 (ΣΣΕ 2.8.1996).

3. Ά δει α γά µου και γέν νη σης τέ κνου  
Ερ γα ζό µε νοι και ερ γα ζό µε νες που συ νά πτουν γά µο, δι και ού νται ά δει ας πέ ντε (5)
ερ γα σί µων η µε ρών µε α πο δο χές.  Η ά δει α αυ τή δεν συµ φη φί ζε ται µε την ε τή σια
κα νο νι κή ά δει α που προ βλέ πε ται α πό τον  α.ν. 539/1945.
Σε πε ρί πτω ση γέν νη σης τέ κνου ο πα τέ ρας δι και ού ται µία (1) η µέ ρα ά δει α µε
α πο δο χές για κά θε τέ κνο (ΣΣΕ 30.5.1994).

4. Γο νι κή ά δει α α να τρο φής  
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 ε ργα 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 τους, 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 η λι κία τριών (3) ε τών.
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 τρει -
σή 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 ό τη τας 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 5 του ν. 1483/1984 (ΣΣΕ 30.5.1994).

Ζ.  ΛOΙ ΠΑ ΘΕ ΜΑ ΤΑ

1. ΩΩ ρά ριο 
Η ε βδο µα διαί α α πα σχό λη ση των κοι νω νι κών λει τουρ γών ο ρί ζε ται σε 40 ώ ρες
σύµ φω να και µε τις πα ρα γρά φους 15 έ ως 18 της α πό φα σης 45/1983 του Δ∆Δ∆Δ∆Δ∆
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Α θη νών που ε πι κύ ρω σε την α πό φα ση 48/1983 του ΠΔ∆Δ∆Δ∆ Α θη νών 
(ΣΣΕ 30.5.1994, ΣΣΕ 8.10.2009).

2. Εκ παι δευ τι κές ά δει ες  
Α να γνω ρί ζε ται α πό τα συµ βαλ λό µε να µέ ρη η χρη σι µό τη τα της συ νε χούς ε πι µόρ -
φω σης των κοι νω νι κών λει τουρ γών, οι ο ποί οι α πα σχο λού νται στους ι δι ω τι κούς
παι δι κούς σταθ µούς. Για το λό γο αυ τό, ο Πα νελ λή νι ος Σύλ λο γος Ι δι ο κτη τών Παι -
δι κών Σταθ µών α να λαµ βά νει την υ πο χρέ ω ση να προ τρέ πει τα µέ λη του στην πα -
ρο χή δι ευ κο λύν σε ων, που θα ε πι τρέ πουν στους ε πι στή µο νες κοι νω νι κούς λει -
τουρ γούς την πα ρα κο λού θη ση συ νε δρί ων ή σε µι να ρί ων, που έ χουν σχέ ση µε την
ε πι στή µη τους και το συ γκε κρι µέ νο α ντι κεί µε νο της ερ γα σί ας τους.  Στις πε ρι -
πτώ σεις που η συµ µε το χή τους σε τέ τοι ου εί δους εκ δη λώ σεις έ χει ά µε ση σχέ ση
µε το α ντι κεί µε νο της ερ γα σί ας τους, ο Πα νελ λή νι ος Σύλ λο γος Ι δι ο κτη τών Παι δι -
κών Σταθ µών προ τρέ πει ε πί σης τα µέ λη του να α να λαµ βά νουν την κά λυ ψη των
ε ξό δων συµ µε το χής των κοι νω νι κών λει τουρ γών σ’ αυ τές τις εκ δη λώ σεις 
(σε µι νά ρια, συ νέ δρια, η µε ρί δες, κ.λπ.) (ΣΣΕ 30.5.1994, ΣΣΕ 8.10.2009).

3. Αργίες
α. Yπολογίζονται ως αργίες οι παρακάτω ηµεροµηνίες χωρίς να υπολογίζονται

στην κανονική άδεια, ούτε στα επιδόµατα αδείας και αποζηµίωση αδείας: Oι
ηµεροµηνίες 24,25,26 και 31 Δ∆εκεµβρίου, 1,2 Ιανουαρίου, όπως και
Μεγ.Παρασκευή, Μεγ. Σάββατο, Κυριακή του Πάσχα, Δ∆ευτέρα του Πάσχα και
Τρίτη του Πάσχα (ΣΣΕ 28.2.2001, ΣΣΕ 8.10.2009).

β. Το διάστηµα από 27 µέχρι και 30 του µηνός Δ∆εκεµβρίου, αν και εφόσον ο
Παιδικός Σταθµός παραµείνει κλειστός, οι ηµέρες αυτές υπολογίζονται ως
αργίες και δεν υπολογίζονται στην κανονική άδεια, ούτε στα επιδόµατα
αδείας και αποζηµίωση αδείας (ΣΣΕ 28.2.2001, ΣΣΕ 8.10.2009).

4. Το α ντι κεί µε νο α πα σχό λη σης των Κοι νω νι κών Λει τουρ γών στους παι δι κούς σταθ -
µούς συµ φω νεί ται µε τα ξύ των µε ρών (ΣΣΕ 30.5.1994, ΣΣΕ 8.10.2009).

5. Αν ο Κοι νω νι κός Λει τουρ γός προ σλαµ βά νε ται ως παι δα γω γός θα ι σχύ ει η α ντί -
στοι χη σύµ βα ση των Παι δα γω γών που υ πο γρά φε ται α πό το Σω µα τεί ο ερ γα ζο µέ -
νων στους Ι δι ω τι κούς Παι δι κούς Σταθ µούς (ΣΣΕ 30.5.1995, ΣΣΕ 8.10.2009).

6. 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.  ΩΩ στό σο, ό σες δι α τά ξεις των µέ χρι σή µε ρα δι αι τη τι κών α πο φά σε ων
και συλ λο γι κών συµ βά σε ων δεν έ χουν κα ταρ γη θεί ή τρο πο ποι η θεί µε την πα ρού -
σα και πε ριέ χουν ευ νοϊ κό τε ρες ρυθ µί σεις ε ξα κο λου θούν να ι σχύ ουν
(ΣΣΕ 8.10.2009).

7. Τυ χόν κα τα βαλ λό µε νες υ ψη λό τε ρες α µοι βές ή πρό σθε τες πα ρο χές ή εν γέ νει 
ευ νοϊ κό τε ροι ό ροι ερ γα σί ας που α πο λαµ βά νουν οι υ πα γό µε νοι στην πα ρού σα
µι σθω τοί α πό άλ λη αι τία (νό µους, δι α τάγ µα τα, υ πουρ γι κές α πο φά σεις, σ.σ.ε.,
δ.α., ε σω τε ρι κούς κα νο νι σµούς ερ γα σί ας, έ θι µα, δι µε ρείς συµ φω νί ες ή α το µι κές
συµ βά σεις ερ γα σί ας), δι α τη ρού νται (ΣΣΕ 8.10.2009).
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