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ΚΩΩ Δ∆Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ∆Α)
ΤΩΩΝ ΚΑ ΘΗ ΓΗ ΤΩΩΝ ΦΡO ΝΤΙ ΣΤΗ ΡΙ ΩΩΝ ΜΕ ΣΗΣ ΕΚ ΠΑΙ Δ∆ΕY ΣΗΣ 

Ν.  ΑΤ ΤΙ ΚΗΣ

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

1. Η α πό 26.4.1980 ΣΣΕ (ΦΕΚ 523 τ.Β της 9.6.1980)
2. Η Δ∆Α 53/1987 (ΦΕΚ 68 τ Β’ της  5.2.1988)
3. Η Δ∆Α 2/1996 (Π.Κ. 1/26.2.1996)
4. H Δ∆Α 32/1997 (Π.Κ. 10/11.7.1997)
5. Η Δ∆Α 63/98 (Π.Κ. 15/20.11.98)
6. Η α πό 17.1.2000 ΣΣΕ (Π.Κ. 5/9.2.2000)
7. Η α πό 8.11.2000 ΣΣΕ (Π.Κ. 142/8.11.2000)
8. Η από 4.10.2001 ΣΣΕ (Π.Κ. 87/9.10.2001)
9. Η από 24.7.2002 ΣΣΕ (Π.Κ. 113/24.9.2002)
10. Η από 2.10.2003 ΣΣΕ (Π.Κ. 65/14.10.2003)
11. Η Δ∆Α 33/2004 (Π.Κ. 25/23.9.2004) 
12. Η Δ∆Α 48/2006 (Π.Κ. 30/4.10.2006)
13. Η Δ∆Α 42/2007 (Π.Κ. 25/10.10.2007) 
14. Η από 1.10.2008 ΣΣΕ (Π.Κ. 127/1.10.2008) (Ισχύει και για το 2009) 
15. Η από 22.7.2010 ΣΣΕ (Π.Κ. 15/22.7.2011) (Ισχύει και για τα έτη 2011 και 2012) 

Β.   ΣΥΜ ΒΑΛ ΛO ΜΕ ΝΑ ΜΕ ΡΗ

Α πό την ερ γο δο τι κή πλευ ρά:
Σύλλογος Εκπαιδευτικών Φρο ντι στη ρί ων Αττικής

Α πό την ερ γα τι κή πλευ ρά:
Σύλ λο γος Ερ γα ζο µέ νων στα Φρο ντι στή ρια Κα θη γη τών (Σ.Ε.Φ.Κ.)(ΣΣΕ 22.7.2010)

Γ.   ΠΕ Δ∆ΙO Ι ΣΧYOΣ
1. Στους όρους αυτής της ρύθµισης υπάγονται οι Καθηγητές, όλων των

ειδικοτήτων, που εργάζονται, µε σχέση εξαρτηµένης εργασίας, σε Φροντιστήρια
Μέσης Εκπαίδευσης, που λειτουργούν στην περιοχή του Νοµού Αττικής.

2. Καθηγητής Φροντιστηρίου, κατά την έννοια της παρούσας, θεωρείται εκείνος
που είναι εφοδιασµένος, νόµιµα µε άδεια διδασκαλίας σε φροντιστήριο   
(ΣΣΕ 22.7.2010).

Δ∆.   ΚΑ ΘOΡΙ ΣΜOΣ ΒΑ ΣΙ ΚOY ΜΙ ΣΘOY ΚΑΙ ΩΩ ΡOΜΙ ΣΘΙ OΥ

1. Oι βα σι κοί µη νιαί οι µι σθοί των ερ γα ζο µέ νων που υ πά γο νται στην πα ρού σα και 
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α πα σχο λού νται 21 δι δα κτι κές ώ ρες την ε βδο µά δα, ορίζονταο από 1.7.2010 σε
1175,09 ευρώ.
Για διευκόλυνση υπλογισµού των αποδοχών των µε ωροµίθιο αµειβοµένων
καθηγητών, αυτό ορίζεται ως κλάσµα των µηνιαίων αποδοχών δια του αριθµού
88 ήτοι σε 13,36 ευρώ την ώρα µέχρι την 1.7.2011.

2. Για το χρονικό διάστηµα µετά την 1.7.2011 οι βασικοί µηνιαίοι µισθοί και τα
ωροµίσθια των εργαζοµένων που υπάγονται στην παρούσα θα αυξηθούν κατά
ποσοστό ίσο µε το ποσοστό αυξήσεων των κατώτατων µισθών που προβλέπει η
από 15.7.2010 ΕΓΣΣΕ, (δηλαδή θα αυξηθούν από 1ης Ιουλίου 2011 κατά
ποσοστό ίσο µε το ποσοστό της ετήσιας µεταβολής του ευρωπαϊκού
πληθωρισµού για το έτος 2010  και όπως θα έχουν διαµορφωθεί την 30η Ιουνίου
2012 θα αυξηθούν από 1ης Ιουλίου 2012 κατά ποσοστό ίσο µε το ποσοστό της
ετήσιας µεταβολής του ευρωπαϊκού πληθωρισµού για το έτος 2011.
(Για τους σκοπούς εφαρµογής της παρούσας παραγράφου, ως “ευρωπαϊκός
πληθωρισµός” λαµβάνεται το ποσοστό µέσης ετήσιας µεταβολής έναντι του
προηγούµενου έτους του Εναρµονισµένου Δ∆είκτη Τιµών Καταναλωτή (Harmonised
index of consumer prices) της Ευρωζώνης (Euro area) όπως αυτός ανακοινώνεται
από τη Eurostat).

3. Σε πε ρί πτω ση α πα σχό λη σης των ερ γα ζο µέ νων για πε ρισ σό τε ρες ή λι γό τε ρες 
α πό 21 ώ ρες την ε βδο µά δα, οι α πο δο χές υ πο λο γί ζο νται σε α ντι στοι χία µε την 
α νά ώ ρα α µοι βή των ω ρών δι δα σκα λί ας (ΣΣΕ 22.7.2010).

Ε.  Ε ΠΙ Δ∆O ΜΑ ΤΑ

Στις προη γού µε νους ερ γα ζό µε νους χο ρη γού νται τα πα ρα πά νω ε πι δό µα τα που υ πο -
λο γί ζο νται στους βα σι κούς µη νιαί ους µι σθούς και τα ω ρο µί σθια.
1. Ε πί δο µα πο λυ ε τί ας 

Σε πο σο στό 5% για κά θε τρι ε τία υ πη ρε σί ας ή προ ϋ πη ρε σί ας σε ο ποι ον δή πο τε
ερ γο δό τη και µέ χρι έξι (6) τρι ε τί ες (ΣΣΕ 22.7.2010)1. Η πρου πη ρε σία α πο δει κνύ -
ε ται µε την υ πο βο λή σχε τι κών βε βαι ώ σε ων του προη γού µε νου ή των προη γου µέ -
νων ερ γο δο τών ι δι ο κτη τών φρο ντι στη ρί ων ή µε την προ σκό µι ση α σφα λι στι κού 
βι βλι α ρί ου Ι ΚΑ του κα θη γη τή, ε άν α πό αυ τό α πο δει κνύ ε ται η α πα σχό λη ση του
ερ γα ζό µε νου ως κα θη γη τή. Για τον υ πο λο γι σµό της πο λυ ε τί ας, ως έ τος ερ γα σί -
ας θε ω ρεί ται το α κα δη µαϊ κό έ τος, δη λα δή α πα σχό λη ση, του λά χι στον εν νέα (9)
µη νών (ΣΣΕ 22.7.2010).

2. Ε πί δο µα γά µου
Σε πο σο στό 10%. Δ∆ι και ού χοι του ε πι δό µα τος γά µου εί ναι και οι ά γα µοι γο νείς,
κα θώς και οι ευ ρι σκό µε νοι σε κα τά στα ση χη ρεί ας και οι δι α ζευγ µέ νοι 
(άρ θρο 20 του Ν. 1849/89) (ΣΣΕ 17.1.2000, ΣΣΕ 22.7.2010).

1. Η 6η τριετία χορηγήθηκε µε την από 1.10.2008 ΣΣΕ
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3. Ε πί δο µα µεταπτυχιακών σπουδών
Στους κατόχους MASTER και Δ∆ιδακτορικού Δ∆ιπλώµατος καταβάλλεται επίδοµα
8% και 12% αντίστοιχα στις µηνιαίες αποδοχές (ΣΣΕ 2.10.2003, ΣΣΕ 27.7.2010).

4. Ε πι δό µα τα Χρι στου γέν νων - Πά σχα  - Θε ρι νής Α δεί ας
Στους κα θη γη τές που υ πά γο νται στην πα ρού σα, α νε ξάρ τη τα ε άν συν δέ ο νται µε
ερ γα σι α κή σχέ ση α ο ρί στου ή ο ρι σµέ νου χρό νου, κα τα βάλ λο νται α) ε πι δό µα τα 
ε ορ τών Χρι στου γέν νων και Πά σχα, σύµ φω να µε τις δι α τά ξεις της 19040/81 ΚΥΑ,
ό πως ι σχύ ει. Τα επιδόµατα καταβάλλονται στους δικαιούχους όπως ορίζει η
ισχύουσα νοµοθεσία για µεν τα Χριστούγεννα µέχρι την 21.12 εκάστου έτους για
δε το Πάσχα µέχρι τη Μεγάλη Τετάρτη εκάστου έτους (ΣΣΕ 1.10.2008) και 
β) χο ρη γεί ται ά δει α ή α πο ζη µί ω ση α δεί ας, σύµφωνα µε τις ισχύουσες περί αυτών
διατάξεις της εργατικής νοµοθεσίας όπως ισχύουν κάθε φορά (ΣΣΕ 22.7.2010).

ΣΤ.  YΠOΧΡΕ ΩΩ ΣΕΙΣ ΚΑΙ Δ∆Ι ΚΑΙ ΩΩ ΜΑ ΤΑ
1. Για την κα τα βο λή των α νω τέ ρω στο Κε φά λαι ο Δ∆ ο ρι ζο µέ νων α πο δο χών ο κα θη -

γη τής ε κτός των ω ρών δι δα σκα λί ας, έχει τα ακόλουθα καθήκοντα:
α) Να βρί σκε ται στο φρο ντι στή ριο τις ώ ρες που κα θο ρί ζει το πρό γραµ µά του,

5 του λά χι στον πρώ τα λε πτά πριν την έ ναρ ξη του µα θή µα τος και να ει σέρ χε -
ται  στην αί θου σα δι δα σκα λί ας α µέ σως µε τά το κτύ πη µα του κου δου νιού 
(Δ∆Α 63/1998, ΣΣΕ 22.7.2010).

β) Να δί νει πλη ρο φο ρί ες στους γο νείς για την πρό ο δο των µα θη τών του σε χρό -
νο που κα θο ρί ζε ται α πό τη δι εύ θυν ση του φρο ντι στη ρί ου ύ στε ρα α πό σχε τι -
κή συ νεν νόη ση µα ζί του και πά ντως ε κτός των ω ρών δι δα σκα λί ας, αλ λά σε
χρό νο που συ νά πτε ται µε αυ τές. Για το χρόνο πληροφόρησης των γονέων
που δεν συνάπτεται µε τις διδακτικές ώρες, ο καθηγητής δικαιούται πρόθετη
αµοιβή σύµφωνα µε το προβλεπόµενο από την παρούσα ρύθµιση ωροµίσθιο
(ΣΣΕ 1.10.2008, ΣΣΕ 22.7.2010).

γ) Να ε πι τη ρεί τους µα θη τές κα τά το χρό νο των δι α γω νι σµά των του φρο ντι στη -
ρί ου, στα πλαί σια του συµ φω νη µέ νου ω ρα ρί ου.Εάν η επιτήρηση γίνεται εκτός
του συµφωνηµένου ωραρίου, θα καταβάλλεται το ανάλογο ωροµίσθιο 
(ΣΣΕ 2.10.2003, ΣΣΕ 22.7.2010).

δ) Να συµµετέχει σε επιµορφωτικά σεµινάρια που διοργανώνει το φροντιστήριο
ή στα οποία αυτό συµµετέχει. Εάν τα σεµινάρια πραγµατοποιούνται εκτός του
συµφωνηµένου ωραρίου, θα καταβάλλεται το ανάλογο ωροµίσθιο. Η ρύθµιση
αυτή δεν αφορά τα επιδοτούµενα σεµινάρια (ΣΣΕ 1.10.2008, ΣΣΕ 22.7.2010).

2. Δ∆εν ε πι τρέ πε ται στους καθηγητές των φροντιστηρίων, χωρίς την έγγραφη
συµφωνία του εργοδότη, να αναλαµβάνουν ιδιαίτερα µαθήµατα σε µαθητές του
φροντιστηρίου, στο οποίο εργάζονται.
Επίσης δεν επιτρέπεται σε αυτούς να προβαίνουν σε πράξεις ανταγωνιστικές της
δραστηριότητας του φροντιστηρίου (ΣΣΕ 2.10.2003, ΣΣΕ 22.7.2010).

3. Α πα γο ρεύ ε ται στους ερ γο δό τες να προ βαί νουν σε πρά ξεις και ε νέρ γει ες που 
δυ σχε ραί νουν την συν δι κα λι στι κή  δρα στη ριό τη τα των µε λών του Συλ λό γου 
Κα θη γη τών (ΣΣΕ 2.10.2003, ΣΣΕ 22.7.2010).
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4. Οι σηµειώσεις των καθηγητών αναπαράγονται µε δαπάνη του εργοδότη και
διανέµονται δωρεάν στους µαθητές. Αυτές, εφ’ όσον είναι πρωτότυπες, φέρουν
στο εξώφυλλο, εκτός από την επωνυµία του φροντιστηρίου, και το όνοµα του
καθηγητή ή και των επιµελητών της έκδοσης (ΣΣΕ 1.10.2008, ΣΣΕ 22.7.2010).

5. Σε περίπτωση που ο καθηγητής έχει πλήρη απασχόληση σε ένα φροντιστήριο
(21 ώρες  και άνω), τότε µπορεί ο εργοδότης να ζητήσει δήλωση για τη
συµµετοχή του καθηγητή στα προγράµµατα της πρόσθετης διδακτικής στήριξης
και της ενισχυτικής διδασκαλίας (ΣΣΕ 1.10.2008, ΣΣΕ 22.7.2010).

6. Πα ρά βα ση των πα ρα πά νω υ πό (2), (3) και (5) συµ φω νη µέ νων α πό ο ποι ο δή πο τε
των µε ρών, θε ω ρεί ται µο νο µε ρής κα ταγ γε λία της σύµ βα σης µε υ παι τιό τη τά του
και ε πι φέ ρει τις α πό το νό µο συ νέ πει ες (ΣΣΕ 1.10.2008, ΣΣΕ 22.7.2010).

Ζ.   Α ΡΙΘ ΜOΣ  Δ∆Ι Δ∆Α ΚΤΙ ΚΩΩΝ  ΩΩ ΡΩΩΝ

O α ριθ µός των δι δα κτι κών ω ρών των κα θη γη τών κα θο ρί ζε ται µε κοι νή συµ φω νία. 
Ε λά χι στος ε βδο µα διαί ος α ριθ µός δι δα κτι κών ω ρών εί ναι ο µέ σος ό ρος των ε βδο -
µα διαί ων δι δα κτι κών ω ρών, που πραγ µα το ποί η σε ο κα θη γη τής µέ χρι την 
15η Νο εµ βρί ου, ε φό σον α πα σχο λεί ται α πό τις αρ χές Σε πτεµ βρί ου κά θε έ τους ή 
µέ χρι την τε λευ ταί α η µέ ρα του δεύ τε ρου µή να, α πό την η µέ ρα της πρό σλη ψης, 
ε άν προ σλή φθη κε µε τά την 1η O κτω βρί ου.
Μεί ω ση του α ριθ µού των ω ρών δι δα σκα λί ας και µέ χρι πο σο στού 20% στρογ γυ λο -
ποι ου µέ νου α να λό γως του µε γέ θους του κλά σµα τος προς τα ά νω ή κά τω, εί ναι 
δυ να τή µο νο µε ρώς α πό τον ερ γο δό τη, ε άν υ πάρ ξει µεί ω ση των συ νο λι κών ω ρών
του φρο ντι στη ρί ου στα µα θή µα τα της ει δι κό τη τας κά θε κα θη γη τή.
Σε κά θε νέο δι δα κτι κό έ τος στο ί διο φρο ντι στή ριο, ο µι κρό τε ρος α ριθ µός δι δα κτι -
κών ω ρών σε κά θε κα θη γη τή, εί ναι αυ τός που υ πήρ χε στα µέ σα του µή να που έ πε -
ται αυ τού της πρό σλη ψης. 
Μείωση των ωρών αυτών µπορεί να γίνει µε κοινή συµφωνία των µερών, είτε
µονοµερώς από τον εργοδότη, µέχρι 20% σε σχέση µε τις µέσες ώρες
απασχόλησης του καθηγητή, κατά την προηγούµενη σχολική περίοδο, και αν
υπάρχει απόλυτα αποδεδειγµένη µείωση του συνολικού αριθµού των ωρών του
µαθήµατος της ειδικότητας του καθηγητή, η µείωση µπορεί να υπερβαίνει το
παραπάνω ποσοστό, όχι όµως πέρα του 50%.
Αύ ξη ση των ω ρών δι δι α σκα λί ας  σε κά θε πε ρί πτω ση γί νε ται ύ στε ρα α πό κοι νή συµ -
φω νία των µε ρών (ΣΣΕ 17.1.2000, ΣΣΕ 22.7.2010).

Η.   ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Δ∆ΙΔ∆ΑΣΚΑΛΙΑΣ - Δ∆ΙΑΚΟΠΕΣ Δ∆ΙΔ∆ΑΣΚΑΛΙΑΣ
1. Το πρό γραµ µα δι δα σκα λί ας κά θε κα θη γη τή συ ντάσ σε ται ύ στε ρα α πό κοι νή 

συµ φω νία.  Σε πε ρί ο δο ε ξε τά σε ων ή άλ λων σο βα ρών αι τιών, µπο ρεί να γί νε ται
νέο πρό γραµ µα, πά λι µε κοινή συµ φω νία.

2. Η δι δα κτι κή ώ ρα ο ρί ζε ται σε 45’. Με τα ξύ δύο δι δα κτι κών ω ρών δι ε νερ γεί ται 
διά λειµ µα 10’.

3. Προ γραµ µα τι σµέ νες ώ ρες δι δα σκα λί ας, που δεν πραγ µα το ποι ού νται για λό γους
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που α φο ρούν το φρο ντι στή ριο, ε νώ ο κα θη γη τής βρί σκε ται στη θέ ση του, α µεί -
βο νται ως χρό νος πραγ µα τι κής ερ γα σί ας και δεν υ πάρ χει υ πο χρέ ω ση του κα θη -
γη τή για α να πλή ρω σή τους. Ε άν ό µως ο κα θη γη τής έ χει προ ει δο ποι η θεί έ γκαι -
ρα, του λά χι στον α πό την προη γού µε νη η µέ ρα, οι ώ ρες αυ τές α να πλη ρώ νο νται
ε ντός της αυ τής ή το πο λύ ε ντός της ε πό µε νης ε βδο µά δας και εφ’ ό σον αυ τό δεν
κα τα στεί ε φι κτό, α µεί βο νται κα τά το ή µι συ.

4. Κα τά το χρο νι κό διά στη µα α πό 24/12 µέ χρι της 2/1 του ε πο µέ νου έ τους, οι κα θη -
γη τές δεν προ σφέ ρουν υ πη ρε σί ες δι και ού µε νοι των α πο δο χών τους που προ κύ -
πτουν  βά σει του προ γράµ µα τος  των α ντι στοί χων η µε ρών. Α πό 3/1 µέ χρι και 5/1
οι κα θη γη τές υ πο χρε ού νται να προ σφέ ρουν κα νο νι κά την προ γραµ µα τι σµέ νη 
ερ γα σία τους, ε κτός αν υ πάρ χει ει δι κή συµ φω νία µε τα ξύ των µε ρών. Αν οι ώ ρες
ερ γα σί ας α πό 3/1 έ ως 5/1 εί ναι πε ρισ σό τε ρες α πό τις ώ ρες του κα νο νι κού
προ γράµ µα τος  για τις ε πι πλέ ον αυ τές ώ ρες κα τα βάλ λεται α νά λο γη πρό σθε τη
αµοιβή.

5. Κα τά το χρο νι κό διά στη µα α πό την Μ. Πέ µπτη µέ χρι και την Τρί τη του Πά σχα 
κά θε έ τους οι κα θη γη τές δεν προ σφέ ρουν υ πη ρε σί ες δι και ού µε νοι των α πο δο -
χών τους που προ κύ πτουν βά σει του προ γράµ µα τος των α ντι στοί χων η µε ρών.
Με τά την Τρί τη του Πά σχα, το πρό γραµ µα συ νε χί ζε ται κα νο νι κά ε κτός αν υ πάρ -
χει ει δι κή συµ φω νία των µε ρών.

6. Κα τά τις η µέ ρες αρ γί ας που ο ρί ζο νται στο ΒΔ∆ 748/66 κα θώς και κα τά την Κα θα -
ρά Δ∆ευ τέ ρα, την 1η Μαίου και την ε ορ τή του Α γί ου Πνεύ µα τος, τη 17η
Νοεµβρίου και την 30η Ιανουαρίου κά θε έ τους οι κα θη γη τές δεν προ σφέ ρουν τις
υ πη ρε σί ες τους δι και ού µε νοι των α ντι στοί χων  α πο δο χών τους βά σει του 
προ γράµ µα τος (ΣΣΕ 17.1.2000, ΣΣΕ 22.7.2010).

Θ.  ΛYΣΗ ΣΥΜ ΒΑ ΣΕ ΩΩΝ ΕΡ ΓΑ ΣΙ ΑΣ 

1. Η σύµ βα ση ερ γα σί ας των κα θη γη τών λύ ε ται, αν µεν εί ναι ο ρι σµέ νου χρό νου, 
χω ρίς άλ λη δι α τύ πω ση, αν δε εί ναι α ο ρί στου χρό νου µε την τή ρη ση των δι α τά ξε -
ων του Ν. 3198/55 πε ρί κα ταγ γε λί ας των α ο ρί στου χρό νου συµ βά σε ων ερ γα σί ας.

2. Σε πε ρί πτω ση λύ σης της σύµ βα σης ερ γα σί ας ο ρι σµέ νου χρό νου προ του χρό νου
που εί χε συµ φω νη θεί, µε ευ θύ νη ο ποι ου δή πο τε των µε ρών, έ χουν ε φαρ µο γή οι
δι α τά ξεις των άρ θρων 672 επ. ΑΚ.

3. Oι ερ γο δό τες εί ναι υ πο χρε ω µέ νοι να προ ει δο ποι ούν τους κα θη γη τές µε τους    
ο ποί ους εί χαν συ νά ψει σύµ βα ση ερ γα σί ας ο ρι σµέ νου χρό νου το προη γού µε νο
δι δα κτι κό έ τος για τη µη α να νέ ω ση των συµ βά σε ών τους µέ χρι και την 10η
Ιουλίου κά θε έ τους. Ε άν η σύµ βα ση ερ γα σί ας δεν α να νε ω θεί µε ευ θύ νη του ερ -
γο δό τη  ο κα θη γη τής δι και ού ται α πο ζη µί ω σης ί σης µε τις α πο δο χές ε νός µέ σου
µη νιαί ου µι σθού του προη γου µέ νου δι δα κτι κού έ τους. Την α πο ζη µί ω ση αυ τή δι -
και ού νται κα θη γη τές που εί χαν ερ γα σθεί στο φρο ντι στή ριο α πό το ο ποί ο α πο λύ -
ο νται κα τά την διάρ κει α του προη γου µέ νου δι δα κτι κού έ τους, του λά χι στον για
δύο µή νες.
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4. Η α πα σχό λη ση κα θη γη τών µε σύµ βα ση ο ρι σµέ νου χρό νου α πο δει κνύ ε ται α πό
σχε τι κή έγ γρα φη συµ φω νία των µε ρών. Στην α ντί θε τη πε ρί πτω ση η σύµ βα ση
ερ γα σί ας εί ναι α ο ρί στου χρό νου.

5. Με γνώµονα την προστασία της µητρότητας, εάν λήξει η σύµβαση εργασίας
καθηγήτριας λόγω περάτωσης του διδακτικού έτους καθ’ ον χρόνο αυτή είναι
έγκυος, δικαιούται να ζητήσει την επαναπρόσληψή της κατά το επόµενο
διαδακτικό έτος τουλάχιστον για τα 3/5 του µέσου όρου του ωραρίου που δίδαξε
αυτή κατά το προηγούµενο διδακτικό έτος. Το δικαίωµα αυτό δεν υφίσταται εάν
το σχετικό µάθηµα πάψει να διδάσκεται από το φροντιστήριο κατά το επόµενο
διδακτικό έτος (Δ∆Α 42/2007, ΣΣΕ 22.7.2010).

Ι. Δ∆Ι Α ΦOΡΕΣ ΠΑ ΡOΧΕΣ ΚΑΙ ΛOΙ ΠΕΣ Δ∆Ι Α ΤΑ ΞΕΙΣ
1. Α πα σχό λη ση Κυ ρι α κών - αρ γιών

Σε πε ρί πτω ση α πα σχό λη σης των κα θη γη τών  κα τά τις Κυ ρι α κές και τις αρ γί ες, οι
α ντί στοι χες α πο δο χές κα τα βάλ λο νται προ σαυ ξη µέ νες κα τά 75%
(Δ∆Α 63/1998, ΣΣΕ 22.7.2010).

2. Κα τα βο λή α πο δο χών
Oι α πο δο χές κα τα βάλ λο νται δε δου λευ µέ νες µέ χρι την 5η του ε πο µέ νου µη νός
και η κα τα βο λή τους α πο δει κνύ ε ται µε τη χο ρή γη ση σχε τι κής ε ξο φλη τι κής α πό -
δει ξης, κα τά τις δι α τά ξεις του άρθρου 5 του Ν. 3227/04 (Δ∆Α 33/2004, 
ΣΣΕ 22.7.2010).

3. Αρ χή ευ νοϊ κό τε ρης ρύθ µι σης
Αποδοχές ανώτερες από αυτές που καθορίζονται µε την παρούσα ή
ευνοϊκότεροι όροι εργασίας, που προβλέπονται από νόµους, διατάγµατα,
υπουργικές αποφάσεις, ΣΣΕ ή Δ∆Α, κανονισµούς εργασίας, έθιµα κ.λπ., δε
θίγονται και εξακολου θούν να ι σχύ ουν (ΣΣΕ 1.10.2008, ΣΣΕ 22.7.2010).

4. Δ∆ιαδικασία συλλογικών διαπραγµατεύσεων
α. Στις συλλογικές συµβάσεις εργασίας µεταξύ των δύο µερών της παρούσας

θα συµφωνείται ότι αυτές αρχίζουν να ισχύουν την 1η Ιουλίου.
β. Όποιο µέρος επιθυµεί να καταγγείλει τη σσε, µπορεί να προβεί στην

καταγγελία κατά τη διάρκεια ισχύος της καταγγελοµένης σσε, έτσι ώστε οι
διαπραγµατεύσεις να πραγµατοποιούνται κατά τη διάρκεια του χειµώνα. Στην
περίπτωση αυτή, στην καταγγελία και στην πρόσκληση διαπραγµατεύσεων
θα προσδιορίζεται ρητά ότι ζητείται η σύναψη νέας σσε που θα αρχίζει να
ισχύει µετά το πέρας ισχύος της καταγγελθείσας σσε (ΣΣΕ 1.10.2008, 
ΣΣΕ 22.7.2010).

ΚΩΩΔ∆ΙΚOΠOΙΗΣΗ Δ∆ΙΑΤΑΞΕΩΩΝ ΣYΛΛOΓΙΚΩΩΝ ΡYΘΜΙΣΕΩΩΝ
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