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ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ.: 45 
 
  
         
ΠΡΟΣ:  
Υπηρεσίες Μισθωτών ΕΦΚΑ 
 
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: 
Ως ο συν/νος πίνακας διανομής 

      
ΘΕΜΑ: «Yπολογισμός ημερών των εργαζομένων σε Φροντιστήρια και Κέντρα 
Ξένων Γλωσσών» 
 ΣΧΕΤ.: Το υπ΄αριθμ. 50967/1053/7-11-2016 έγγραφο του Υπουργείου Εργασίας, 
Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης) 
 

Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 30 του 
Ν.4415/2016 (ΦΕΚ 159/τ.Α΄/6-9-2016) με τίτλο «Ρυθμίσεις για τα θέματα 
Φροντιστηρίων και Κέντρων Ξένων Γλωσσών», όπως τροποποιήθηκε με την 
παράγραφο 11 του άρθρου 56 του Ν.4472/2017 (ΦΕΚ 74/τ.Α΄/19-5-2017) και σας 
γνωρίζουμε τα ακόλουθα:  

 
                                               1. ΓΕΝΙΚΑ 

 
          Οι καθηγητές που αποδεδειγμένα παρέχουν υπηρεσίες με σύμβαση εξαρτημένης 
εργασίας σε ιδιωτικά φροντιστήρια εκπαίδευσης και ξένων γλωσσών και ως 
31/12/2016 υπάγονταν στην ασφάλιση του τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ καταβάλουν από 1/1/2017 
εισφορές υπέρ ΕΦΚΑ σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 38 του Ν. 4387/2016 
(Εισφορές Μισθωτών και Εργοδοτών). Για την απασχόληση αυτή καταβάλλονται 
ασφαλιστικές εισφορές υπέρ Κλάδου Κύριας Σύνταξης, Υγειονομικής Περίθαλψης, 
Επικουρικής Ασφάλισης και υπέρ  ΟΑΕΔ, ΟΕΚ και ΟΕΕ, ανεξαρτήτως του τρόπου 
αμοιβής (μηνιαίος μισθός, ημερομίσθιο, ωρομίσθιο κ.λ.π.) και της διάρκειας 
απασχόλησης.
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2. ΚΟΙΝΟΠΟΙΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 
 
 Σύμφωνα με τις κοινοποιούμενες διατάξεις ορίζεται ότι: «Το εβδομαδιαίο 
ωράριο πλήρους διδακτικής απασχόλησης στα φροντιστήρια και τα κέντρα ξένων 
γλωσσών καθορίζεται στις (21) διδακτικές ώρες, κατ΄αναλογία με το ωράριο των 
εκπαιδευτικών της δημόσιας δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ως ο μέσος όρος του 
μέγιστου και του ελάχιστου ωραρίου τους. Η συμπλήρωση πλήρους εβδομαδιαίου 
ωραρίου αντιστοιχεί σε είκοσι πέντε (25) ένσημα μηνιαίως, ανεξαρτήτως της 
κατανομής των διδακτικών ωρών μέσα στην εβδομάδα». 
         Οι κοινοποιούμενες διατάξεις έχουν εφαρμογή από την ημερομηνία 
δημοσίευσης του Νόμου,  ήτοι από 6/9/2016. 
         Σύμφωνα με τις νέες διατάξεις, για τους διδάσκοντες καθηγητές στα 
φροντιστήρια και στα κέντρα ξένων γλωσσών, οι είκοσι μία (21) διδακτικές ώρες 
αποτελούν το νόμιμο πλήρες εβδομαδιαίο ωράριο απασχόλησης, η συμπλήρωση του 
οποίου, σε μηνιαία βάση, αντιστοιχεί σε είκοσι πέντε (25) ημέρες ασφάλισης. 
         Εξυπακούεται ότι σε περίπτωση που το εβδομαδιαίο ωράριο δεν είναι πλήρες 
(δηλαδή 21 ώρες εβδομαδιαίως) τότε και οι ημέρες ασφάλισης υπολογίζονται κατά 
αναλογία. 
          

3. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΥ 
 
        Έχοντας υπόψη τις κοινοποιούμενες διατάξεις και τις διευκρινίσεις του σχετικού 
εγγράφου του Υπουργείου και για την ενιαία αντιμετώπιση, ερμηνεία και εφαρμογή 
των ανωτέρω διατάξεων παρέχονται οι παρακάτω οδηγίες: 
       Tο νόμιμο εβδομαδιαίο ωράριο εργασίας πλήρους απασχόλησης για τους 
εργαζόμενους των Φροντιστηρίων και των Κέντρων Ξένων Γλωσσών καθορίζεται 
στις είκοσι μία (21) ώρες και κατά συνέπεια ο υπολογισμός του ωρομισθίου, 
προκύπτει ως ακολούθως: 
 
 
 
 
 
 
          

6/21/25×Νόμιμος ή Συμφωνημένος Μισθός = Ωρομίσθιο 
 
Όπου «Νόμιμος ή Συμφωνημένος Μισθός» είναι αυτός του συγκρίσιμου  
εργαζόμενου με καθεστώς πλήρους απασχόλησης  

        Υπενθυμίζουμε ότι σύμφωνα με τις διατάξεις  της περ.γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 
38 του Ν. 4387/2016, όπως έχει συμπληρωθεί με το άρθρο 27 του Ν.4445/2016, η 
ελάχιστη μηνιαία βάση υπολογισμού επί της οποίας υπολογίζεται το εκάστοτε 
προβλεπόμενο ποσοστό εισφοράς των μισθωτών με πλήρη απασχόληση και των 
εργοδοτών τους είναι το ποσό που αντιστοιχεί στο κατώτατο βασικό μισθό άγαμου 
μισθωτού άνω των 25 ετών, ο οποίος σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.3 (περ.α) της 
υποπαρ.ΙΑ.11 του άρθρου πρώτου του Ν.4093/2012, ανέρχεται στο ποσό των 586,08€ 
και ισχύει από 1-1-2017. 
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       Στις περιπτώσεις που ο μισθωτός είναι έως 25 ετών η ελάχιστη μηνιαία βάση 
υπολογισμού επί της οποίας υπολογίζεται το προβλεπόμενο ποσοστό εισφοράς των 
μισθωτών με πλήρη απασχόληση και των εργοδοτών τους είναι η προβλεπόμενη με τις 
διατάξεις της παρ.3 (περ.β΄) της υποπαρ.ΙΑ.11 του άρθρου πρώτου του ν.4093/2012 
(Α΄222) ήτοι 510,95 ευρώ. 
         Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 περ. α και β του άρθρου 38 του 
Ν.4387/2016, το ανώτατο όριο των ασφαλιστέων αποδοχών για τον υπολογισμό της 
μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς μισθωτού και εργοδότη, ανέρχεται στο δεκαπλάσιο 
του ποσού που αντιστοιχεί στον εκάστοτε προβλεπόμενο κατώτατο βασικό μισθό 
άγαμου μισθωτού άνω των 25 ετών. Συνεπώς το ανώτατο όριο ασφαλιστέων 
αποδοχών για τον υπολογισμό της μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς κύριας σύνταξης 
των μισθωτών και των εργοδοτών ανέρχεται στο ποσό των 5.860,80€ και ισχύει από 
1-1-2017. 
         Επιπλέον, επειδή κατά τις διατάξεις της παραγράφου 9 του άρθρου 2 του Ν. 
3846/2010, «οι αποδοχές των εργαζομένων με σύμβαση ή σχέση εργασίας μερικής 
απασχόλησης υπολογίζονται όπως οι αποδοχές του συγκρίσιμου εργαζόμενου και 
αντιστοιχούν στις ώρες εργασίας της μερικής απασχόλησης», οι αποδοχές των 
μερικώς απασχολούμενων με ημερήσια ή μηνιαία αμοιβή, είναι συνάρτηση του 
ύψους του ημερομισθίου ή μηνιαίου μισθού που αντιστοιχεί σε πλήρη ημερησία ή 
μηνιαία απασχόληση, του κατά περίπτωση ισχύοντος συμβατικού ωραρίου και των 
ωρών ημερήσιας ή εβδομαδιαίας απασχόλησης. 
 
 

4. ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ 
 

 Κατά τις ημέρες αργιών οι διδάσκοντες καθηγητές δικαιούνται τις αντίστοιχες 
αποδοχές, χωρίς να υποχρεούνται να εργάζονται. Στην περίπτωση απασχόλησης 
κατά τις Κυριακές και τις διακοπές, οι αποδοχές καταβάλλονται προσαυξημένες 
σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. 

 Σύμφωνα και σε συνδυασμό των διατάξεων του εδαφίου 2 της υποπαρ. ΙΑ13, 
της παρ. ΙΑ, του άρθρου πρώτου του Ν.4093/2012, όπως ισχύει, του άρθρου 80 του 
Ν.4144/2013, όπως ισχύει, καθώς και των σχετικών διατάξεων του άρθρου 74 του 
Ν. 3863/2010, η εργασία που παρέχεται πέραν των χρονικών ορίων εργασίας που 
καθορίζονται εκάστοτε από τη νομοθεσία, νοείται ως υπερωριακή. Ως εκ τούτου οι 
μισθωτοί που απασχολούνται υπερωριακά, πέραν των 21 ωρών, εφόσον έχει 
καταχωρηθεί η υπερωριακή αυτή απασχόλησή τους, πριν από την έναρξη 
πραγματοποίησης της, στο Ειδικό Βιβλίο Υπερωριών, που τηρείται από τον 
εργοδότη, δικαιούνται για κάθε ώρα υπερωριακής απασχόλησης, μέχρι την 
συμπλήρωση των 120 ωρών ετησίως, αμοιβή ίση με το καταβαλλόμενο ωρομίσθιο 
προσαυξημένο κατά 40%. (Η «διδακτική ώρα» αντιστοιχεί, σύμφωνα με τις οικείες 
διατάξεις του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, σε χρονική 
διάρκεια σαράντα πέντε (45) λεπτών της ώρας).  
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          Τέλος, για διευκόλυνσή σας παραθέτουμε παραδείγματα σχετικά με τον 
υπολογισμό του ωρομισθίου καθώς και των υπολογισμό των ημερών ασφάλισης στην 
περίπτωση της μερικής απασχόλησης (ήτοι απασχόληση κάτω των 21 ωρών 
εβδομαδιαίως) – ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  
 
        Του παρόντος με ευθύνη των Προϊσταμένων των Δ/νσεων και των Τμημάτων να 
λάβει γνώση ενυπόγραφα το προσωπικό αρμοδιότητάς σας. 
 
 
Συν.: (6) φύλλα 
 
                                                                          O ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΕΦΚΑ  
                                                
                                                                         ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Κ. ΜΠΑΚΑΛΕΞΗΣ 

 
 
 
 

 ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ 
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ 
  
      ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 

 
 
     ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΥ 
 

 Καθηγητής φροντιστηρίου ξένων γλωσσών, 45 ετών, με μηνιαίο μισθό τον 
κατώτερο άνω των 25 ετών, με ατομική σύμβαση απασχόλησης - εργασία 21 
ωρών την εβδομάδα και μηνιαίες αποδοχές 586,08 €.  

 
((6/21)/25) x 586,08 = 6,70 €  
κατώτατο ωρομίσθιο πλήρους απασχόλησης >25 ετών με 25 ΗΑ 
 

 
 

 Καθηγητής φροντιστηρίου ξένων γλωσσών, 24 ετών, με μηνιαίο μισθό τον 
κατώτερο κάτω των 25 ετών, με ατομική σύμβαση απασχόλησης - εργασία 21 
ωρών την εβδομάδα και μηνιαίες αποδοχές 510,95 €.  

 
((6/21)/25) x 510,95 = 5,84 €  
κατώτατο ωρομίσθιο πλήρους απασχόλησης <25 ετών, με 25 ΗΑ 

 
 

 Καθηγητής φροντιστηρίου μέσης εκπαίδευσης, 55 ετών, με μηνιαίο μισθό, με   
ατομική σύμβαση απασχόλησης - εργασία 21 ωρών την εβδομάδα και μηνιαίες  
συμφωνημένες αποδοχές 700,00 €.  

 
((6/21)/25) x 700,00 = 8,00 € ,  
ωρομίσθιο απασχόλησης με συμφωνία μισθού 700,00 € , με 25 ΗΑ 

 
 

  Καθηγητής φροντιστηρίου μέσης εκπαίδευσης, 55 ετών, με μηνιαίο μισθό, με  
ατομική σύμβαση απασχόλησης - εργασία 16 ωρών την εβδομάδα και μηνιαίες 
συμφωνημένες αποδοχές 650,00 €.  

 
((6/21)/25) x 650,00 = 7,43 € ,  
ωρομίσθιο απασχόλησης με συμφωνία μισθού 650,00 €  

 
     Οι ημέρες ασφάλισης υπολογίζονται κατά αναλογία ως εξής: 
     (25x16)/21= 19 ημέρες ασφάλισης το μήνα 
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Π Ι Ν Α Κ Α Σ     Δ Ι Α Ν Ο Μ Η Σ    

 
 

1. Γρ. κ. Διοικητή 
dioikitis@efka.gov.gr 

2. Γρ. κ. κ. Υποδιοικητών  
ypod1@efka.gov.gr, ypod2@efka.gov.gr 

3. Γρ. κ.κ. Γεν. Δ/ντών 
gd.eisforon@efka.gov.gr, gd.ergodoton@efka.gov.gr 
gd.sintaxeon@efka.gov.gr, gd.dioik.oikon@efka.gov.gr 

4. Υπουργείο Εργασίας ,Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 
Γενική Γραμματεία Κοινωνικών  Ασφαλίσεων 
Σταδίου 29, 10110 Αθήνα 
asfmis@ggka.gr

5. Γ.Σ.Ε.Ε. 
28ΗΣ Οκτωβρίου 69, 10434 Αθήνα 
info@gsee.gr

6. Πανελλήνια Ομοσπονδία Λογιστών 
Κάνιγγος 27, 10682 Αθήνα 
pol@otenet.gr
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