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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 
& ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ, 
ΥΓΕΙΑΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ 

& ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ 
Δ/ΝΣΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 
& ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ (Ι) 

 Αθήνα, 8 Μαρτίου 2019 

Αριθμ. Πρωτ. : 10533/529 

 ΠΡΟΣ : ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥ-
ΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ 
oieleomospondia@gmail.com 
 

Ταχ. Δ/νση : 
Ταχ. Κώδικας : 

Τηλέφωνο : 
Ηλ. Ταχυδρομείο : 

Πληροφορίες : 

Σταδίου 29 
101 10 Αθήνα 
213 15 16 620 
dsr@ypakp.gr 
Δ. Ουζούνης 
 

ΘΕΜΑ : Απάντηση σε ερώτημα. 

ΣΧΕΤ : Το υπ’ αριθμ. 71/19.2.2019 έγγραφο ερώτημά σας, το οποίο περιήλθε εις γνώση μας 
από το γραφείο του κ. Γ. Γραμματέα, την 6η.3.2019  

 

Σε συνέχεια του σχετικού και των όσων διαλαμβάνονται σε αυτό και αναφορικά με θέματα 

αρμοδιότητας της Διεύθυνσής μας, σας γνωρίζουμε ότι το ωράριο απασχόλησης των 

εργαζομένων που αναφέρεστε στο σχετικό ρυθμίζεται αυτοτελώς από το νόμο. Συγκεκριμένα: 

σύμφωνα με την §3 του άρθρου 30 του ν.4415/2016 όπως ισχύει (ΦΕΚ 159/τ. Α΄/6.9.2016), το 

εβδομαδιαίο ωράριο πλήρους διδακτικής απασχόλησης στα φροντιστήρια και τα κέντρα ξένων 

γλωσσών καθορίζεται στις είκοσι μία (21) διδακτικές ώρες, κατ’ αντιστοιχία με το ωράριο των 

εκπαιδευτικών της δημόσιας δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ως ο μέσος όρος του μέγιστου και του 

ελάχιστου ωραρίου τους. Για διευκρινήσεις σχετικά με την ως άνω διάταξη παραπέμπουμε στην 

υπ’ αριθμ. 41919/909/4.11.2016 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & 

Κοιν. Αλληλεγγύης με ΑΔΑ: 7ΔΙΛ465Θ1Ω-910, στο σημείο 1 της οποίας παρουσιάζεται αναλυτικά 

και ο τρόπος υπολογισμού του ωρομισθίου της συγκεκριμένης κατηγορίας εργαζομένων.  

Κατά συνέπεια, βάση υπολογισμού του ωρομισθίου της συγκεκριμένης κατηγορίας εργαζομένων 

αποτελεί το ωράριο των είκοσι μία (21) διδακτικών ωρών και επομένως, μετά την αύξηση του 

κατώτατου μισθού στα 650 ευρώ, το ελάχιστο ωρομίσθιο διαμορφώνεται ως εξής: 

 6 / 21 / 25 × 650 ευρώ =7,43 ευρώ. 

Τέλος, υπενθυμίζεται ότι ατομικές συμβάσεις εργασίας και συλλογικές συμβάσεις εργασίας κάθε 

είδους δεν επιτρέπεται να ορίζουν ωρομίσθιο κατώτερο από το κατά τα ανωτέρω 

προσδιοριζόμενο. 

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για κάθε περαιτέρω διευκρίνιση. 

Εσωτερική Διανομή 

1) Δ8/1 
2) Κ.Φ. 

Ο ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ 
ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ  

 
ΣΥΜΕΩΝ ΓΚΟΥΔΡΟΛΩΛΟΣ 
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