
 
 

 

Θέμα:   Ασφάλιση καθηγητών εργαζομένων σε φροντιστήρια και κέντρα 

ξένων γλωσσών  

Σχετ. Η α.π. 41919/909/4.11.2016 εγκύκλιος (ΑΔΑ: 7ΔΙΛ465Θ1Ω-910) 

     
    
     Σε συνέχεια της α.π.41919/909/4.11.2016 εγκυκλίου του Υπουργείου Εργασίας, 

Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σας διευκρινίζουμε ότι: 
1. Σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 30 του ν.4415/2016, όπως 

έχει αντικατασταθεί και ισχύει με την παρ.11 του άρθρου 56 του ν.4472/2017, «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». 

Επίσης με το δεύτερο εδάφιο της  παραγράφου αυτής ορίζεται, ότι «η συμπλήρωση 
πλήρους εβδομαδιαίου ωραρίου αντιστοιχεί με είκοσι πέντε ημέρες (25) ασφάλισης 
μηνιαίως, ανεξαρτήτως  της κατανομής των διδακτικών ωρών μέσα στην 

εβδομάδα».   
2. Οι διατάξεις της νομοθεσίας τ. ΙΚΑ – ΕΤΑΜ για τον καθορισμό των ημερών 

ασφάλισης των απασχολούμενων με μερική απασχόληση (μειωμένος αριθμός 
ημερών ή ωρών απασχόλησης), εξακολουθούν να ισχύουν και μετά την έναρξη 
λειτουργίας του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης.    

3. Δεδομένης της ιδιομορφίας της απασχόλησης των καθηγητών φροντιστηρίων και 
κέντρων ξένων γλωσσών και επειδή με τις ανωτέρω διατάξεις του ν.4415/2016, 

όπως ισχύουν, καλύπτονται οι περιπτώσεις των καθηγητών που απασχολούνται με 
το πλήρες εβδομαδιαίο ωράριο των 21 ωρών (25 ημέρες ασφάλισης μηνιαίως), στις 

περιπτώσεις των καθηγητών με μειωμένο ωράριο διδακτικής απασχόλησης την 
εβδομάδα, κάτω των 21 ωρών, για τον υπολογισμό των ημερών ασφάλισης αυτών 
ανά μήνα θα έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.                

 
 
Εσωτερική κοινοποίηση :             
1) Γραφείο κ. Υφυπουργού Κ.Α. 
2) Γραφείο κ. Γεν. Γραμματέα Κ.Α. 
3) Γραφείο κ. Γεν Διευθυντή Κ.Α. 
4) Δ/νση Δ.15 /Α 

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ  
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
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