Ν. 682/77 (ΦΕΚ Α' 244) : Περί Ιδιωτικών σχολείων Γενικής Εκπαίδευσης και Σχολικών Οικοτροφείων
Σύµφωνα µε την παρ. 7 άρθρο 62 Νοµ. 1566/1985 (ΦΕΚ Α' 67) οι διατάξεις του νόµου αυτού
εγαρµόζονται ανάλογα και στα Ιδιωτικά σχολεία του άνω νόµου Πρωτοβάθµιας και δευτεροβαθµιας
εκπ/σης και στο προσωπικό τους εκτός από τις διατάξεις αυτού που αφορούν τις Σχολικές Επιτροπές και
τους διευθυντές των ιδιωτικών Σχολείων.
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α' : ΕΝΝΟΙΑ - ΟΡΓΑΝΩΣΙΣ
Εννοια
Αρθρον 1
Ιδιωτικά σχολεία γενικής εκπαιδεύσεως, κατά την έννοιαν του παρόντος νόµου, είναι τα αντίστοιχα προς
τα δηµόσια σχολεία γενικής δηµοτικής ή µέσης Εκπαιδεύσεως τα µη ανήκοντα εις το Κράτος, αλλά
ιδρυόµενα και συντηρούµενα υπό φυσικών ή νοµικών προσόωπων κατά τα ειδικότερον εις τον παρόντα
νόµον οριζόµενα.
Εποπτεία
Αρθρον 2
1. Τα Ιδιωτικά σχολεία γενικής εκπαιδεύσεως υπάγονται εις την αρµοδιότητα του Υπουργείου Εθνικής
Παιδείας και Θρησκευµάτων, ασκούντος την επ' αυτών εποπτείαν δια των περιφερειακών εποπτικών
οργάνων.
2.
Εις Ιδιωτικά σχολεία ανεγνωρισµένα ως ισότιµα προς τα δηµόσια ή εις ανήκοντα εις Ν.Π.Δ.Δ. και
ιδρύµατα δύναται να διορίζονται δι' αποφάσεως του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων
Υπουργικοί Επίτροποι, εξ ανωτάτων ή ανωτέρων εκπαιδευτικών, οι οποίοι µετέχουν των συνεδριάσεων
της διοικήσεως των σχολείων και υποβάλλουν µετά την λήξιν των Α' και Β' τετραµήνων εκθέσεις περί της
λειτουργίας τούτων.
3.
Δί' αποφάσεως του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, δύναται να ανατίθεται εις
υπαλλήλους της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου ή άλλους ειδικούς δηµοσίους υπαλλήλους ο
οικονοµικός έλεγχος των εν παρ. 2 του παρόντος άρθρου αναφεροµένων σχολείων.
4.
Η αποζηµίωσις των Υπουργικών Επιτροπών και των Οικονοµικών Ελεγκτών καθορίζεται δι'
αποφάσεως του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, µετά πρότασιν της διοικήσεως του
σχολείου και καταβάλλεται εκ των εσόδων του ισοτίµου σχολείου.
Είδη και τύποι σχολείων
Αρθρον 3
1. Τα ιδιωτικά σχολεία γενικής εκπαιδεύσεως είναι των αυτών µετά των δηµοσίων βαθµίδων και τύπων,
πλην της εξαιρέσεως της παρ. 3 του παρόντος άρθρου.
2. Απαγορεύεται η ίδρυσις και λειτουργία Ιδιωτικών νυκτερινών σχολείων δηµοτικής εκπαιδεύσεως.
3. Κατ' εξαίρεσιν της διατάξεως της παρ. 1 του παρόντος άρθρου, επιτρέπεται η ίδρυσις και λειτουργία
πειραµατικού τύπου ιδιωτικών σχολείων. Η ίδρυσις γίνεται δι' αποφάσεως του Υπουργού Εθνικής
Παιδείας και Θρησκευµάων, µετ;αίτησιν του ενδιαφεροµένου και σύµφωνον γνώµην του Κ.Ε.Μ.Ε. της
αυτής αποφάσεως καθορίζονται το αναλυτικόν και ωρολόγιον πρόγραµµα και αι µέθοδοι διδασκαλίας, τα
των τυχόν προσθέτων προσόντων του διδακτικού προσωπικού, ως και παν έτερον θέµα αφορών εις την
λειτουργίαν και εποπτείαν των σχολείων τούτων.
Οργάνωσις - Πρόγραµµα
Αρθρον 4
1. Τα υπό του παρόντος νόµου προβλεπόµενα σχολεία έχουν την αυτήν οργάνωσιν µε τα αντίστοιχα
δηµόσια σχολεία και ακολουθούν το ισχύον εκάστοτε δι' αυτά ωρολόγιον και αναλυτικόν πρόγραµµα
διδασκαλίας.
2.
Παρέκκλισις ως προς το πρόγραµµα διδασκαλίας των ιδιωτικών σχολείων δύναται να επιτραπή
κατόπιν αδείας χορηγουµένης δι' αποφάσεως του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων µετά
σύµφωνον γνώµην του Κ.Ε.Μ.Ε.
3.
Εις τα ιδιωτικά δηµοτικά σχολεία επιτρέπεται η διδασκαλία ξένων γλωσσών κατά τα οριζόµενα δι'
αποφάσεως του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, εκδιδοµένης µετά γνώµην του ΚΕΜΕ.
Ιδρυσις

Αρθρον 5
1.
Η ίδρυσις ιδιωτικού σχολείου γίνεται δι' αποφάσεως του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και
Θρησκευµάτν, εκδιδοµένης µετά πρότασιν του αρµοδίου περιφερειακού συµβουλίου δηµοτικής ή µέση
εκπαιδεύσεως εις την περιφέρειαν του οποίου θα λειτουργήσει το σχολείον.
2. [Αρχή Τροποποίησης] Στο ίδιο φυσικό ή νοµικό πρόσωπο χορηγείται άδεια ίδρυσης µέχρι δύο
σχολείων από κάθε τύπο αυτών - ΑΝΤΙΚ. ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡ. 12 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 8 ΤΟΥ Ν. 2817/00, ΦΕΚ-78 Α'
[Τέλος Τροποποίησης]
Του περιορισµού τούτου εξαιρούνται η Φιλεκπαιδευτική Εταιρεία και η Χριστιανική Αδελφότης Νέων, αι
οποίαι δύνανται να έχουν τα µέχρι της ενάρξεως του σχολικού έτους 1976-77 νοµίµως ιδρυθέντα
σχολεία.
3. Η άδεια ιδρύσεως εκδίδεται δια πλήρες αυτοτελές σχολείον του ιδρυτού ιδιοκτήτου υποχρεουµένου
να θέση αµέσως εις λειτουργίαν όλας µεν τας τάξεις προκειµένου περί δηµοτικού σχολείου και
γυµνασίου, την πρώτην δε τάξιν προκειµένου περί λυκείου.
4.
Εις περίπτωσιν θανάτου του ιδιοκτήτου συνεχίζεται η λειτουργία του σχολείου, των κληρονόµων
υποχρεουµένων όπως προτείνουν εντός 6 µηνών εκπρόσωπον των έχοντα τα υπό του παρόντος νόµου
προβλεπόµενα προσόντα δια τοιυς ιδρυτάς.
Παρεχοµένης της προθεσµίας ταύτης,το σχολείον παύει λειτουργούν από της λήξεως του σχολικού έτους.
5.
Ο εν τη προηγουµένη παραγγράφω εκπρόσωπος ορίζεται δι' αποφάσεως του οικείου Γενικού
Επιθεωρητού, εάν δε δεν είναι κληρονόµος ασκεί τα καθήκοντά του µέχρις αποκτήσεως των προσόντων
υπό τινος των κληρονόµων. Κατά το διάστηµα τούτο το σχολείον λειτουργεί υπό την επαωνυµίαν της
αρχικής αδείας.
6. Αι διατάξεις των προηγουµένων παρ. 4 και 5 ισχύουν και δια την περίπτωσιν κηρύξεως του ιδρυτού
υπό δικαστικήν απαγόρευσιν ή αντίληψιν ή πτώχευσιν.
7.
Μεταβίβσις αδείας ιδρύσεως και λειτουργίας ιδιωτικού σχολείου επιτρέπεται κατόπιν αιτήσεως των
ενδιαφεροµένων, εφ' όσον τα πρόσωπα εις τα οποία µεταβιβάζεται το σχολείον κέκτηνται τα δια τους
ιδρυτάς απαιτούµενα προσόντα. Η µεταβίβασις της αδείας ιδρύσεως εγκρίνεται δι' αποφάσεως του
Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, 8. Εις περίπτωσιν µεταβιβάσεως του σχολείου,ουδεµία
απόλυσις του προσωπικού επιτρέπεται, η δε υπηρεσία του εις το σχολείον θεωρείται συνεχής. Ως
µεταβίβασις δια την εφαρµογήν της παρούσης παραγράφου, θεωρείται και η ίδρυσις νέου σχολείου υπό
συζύγου ή συγγενούς µέχρι δευτέρου βαθµού του ιδιοκτήτου εφ' όσον το σχολείον λειτουργήσει εις τον
αυτόν χώρον εντός διετίας.
Προσόντα των ιδρυτών
Αρθρον 6
1.
Η άδεια ιδρύσεως ιδιωτικού σχολείου χορηγείται εις Ελληνας πολίτας, εφ' όσον α) έχουν το
ενδεδιγµένον ήθος προς καλλιέργειαν της Ελληνικής Παιδείας, β) δεν έχουν στερηθή των πολιτικών των
δικαιωµάτων, ουδ' έχουν κηρυχθή εις απαγόρευσιν ή δικαστικήν αντίληψιν ή πτώχευσιν, γ) έχουν τίτλον
σπουδών παρέχοντα δικαίωµα διορισµού εις την εκπαδευσιν, δ) δεν έχουν καταδικασθή δι' οιονδήποτε
αδίκηµα εκ των αποτελούντων κώλυµα προς διορισµόν εις δηµοσίαν θέσιν, ε) δεν έχουν απολυθή εκ
δηµοσίας θέσεως ή θέσεως Ιδιωτικού Εκπαιδευτικού δια λόγους πειθαρχικούς ή δι' ανεπάρκειαν περί την
εκτέλεσιν των καθηκόντων των και ς) έχουν συµπληρώσει το 21ον έτος της ηλικίας των.
2. Επιτρέπεται επίσης η ίδρυσις ιδιωτικών σχοελίων υπό νοµικών προσώπων εφ' όσον (α) η πλειοψηφία
της διοικήσεως αυτών προκειµένου δε περί εταιρειών και η πλειοψηφία του κεφαλαίου τούτων, ανήκει εις
Ελληνας πολίτας (β) επιδιώκονται δια του καταστατικού των µορφωτικοί και άλλοι σχετικοί µε την
εκπαίδευσιν σκοποί και (γ) ο νόµιµος εκπρόσωπος έχει τα προσόντα της προηγουµένης παραγράφου.
3.
Δεν συµβιβάζεται η ιδιότης του δηµοσίου υπαλλήλου ή υπαλλήλου Ν.Π.Δ.Δ. ιδρύµατος, δηµοσίας
επιχειρήσεως, οργανισµού κοινής ωφελείας και κληρικού προς την ιδιότητα του ιδιοκτήτου ιδιωτικού
σχολείου.
Διαδικασία ιδρύσεως
Αρθρον 7
1.
Δια την ίδρυσιν ιδιωτικού σχολείου υποβάλλεται προς τον αρµόδιον Επιθεωρητήν αίτησις εις την
οποίαν αναφέρεται και η θέσις εις την οποίαν πρόκειται να λειτουργήσεις, ως και τα ακόλουθα
δικαιολογητικά:
α) Τίτλοι σπουδών κατά την παρ. 1 του άρθρου 6 του παρόντος νόµου.
β) Πιστοποιητικόν εµφαίνουν την Ελληνικήν ιθαγένειαν και το έτος γεννήσεως.
γ) πλήρες αντίγραφον ποινικού µητρώου
δ)
Υπεύθυνον δήλωσιν ότι δεν διώκεται και ότι δεν απελύθη εκ δηµοσίας θέσεως ή εκ θέσεως
εκπαιδευτικού ιδιωτικής εκπαιδεύσεως δια λόγους πειθαρχικούς ή δι' ανεπάρκειαν περί την εκτέλεσιν των
καθηκόντων του.
ε) Γραµµάτιον καταθέσεως του εκάστοτε οριζοµένου ποσού υπέρ του "Λογαριασµού Ιδιωτικής Γενικής

Εκπαιδεύσεως"
2.
Εάν ο αιτών είναι νοµικόν πρόσωπον τα δικαιογητικά της προηγουµένης παραγράφου µετ'
αντιγράφου του καταστατικού του νοµικού προσώπου υποβάλλει ο νόµιµος εκπρόσωπος αυτού.
3.
Αίτησις ιδρύσεως µη συνοδευοµένη υπό των εν παρ. 1 δικαιολογητικών ή µη περιέχουσα τα
οριζόµενα στοιχεία απορρίπτεται ως τύποις απαράδεκτος.
4.
Η αίτησις προς ίδρυσιν ιδιωτικού σχολείου υποβάλλεται εντός του τελευταίου τριµήνου εκάστου
ηµερολογιακού έτους και αναφέεται εις την ίδρυσιν του σχολείου δια το επόµενον σχολικόν έτος.
5.
Ο αρµόδιος Επιθεωρητής διαβιβάζει την αίτησιν περί ιδρύσεως εις το οικείον περιφερειακόν
συµβούλιον το οποίον αποφαίνεται επί της αιτήσεως µέχρι τέλους του µηνός Φεβρουαρίου, η δε σχετική
γνωµοδότησις υποβάλλεται προς το Υπουργείον Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων προς έκδοσις της
σχετικής αποφάσεως µέχρι τέλους του µηνός Μαρτίου.
Απορριπτική γνωµοδότησις κοινοποιείται εις τον ενδιαφερόµενον υπό του οικείου Επιθεωρητού.
'Αδεια λειτουργίας
Αρθρον 8
1.
Ιδιωτικόν σχολείον δεν δύναται να λειτουργήσει πριν ή χορηγηθή υπό του οικείου Επιθεωρητού
άδεια λειτουργίας µετά σύµφωνον γνώµην της Επιτροπής καταλληλότητος διδακτηρίων εις την οποίαν
δέον να αναφέρεται και η επάρκεια εποπτικών µέσων και σχολικής βιβλιοθήκης.
2.
Η άδεια λειτουργίας χορηγείται τη αιτήσει του ιδιοκτήτου του σχολείου υποβαλλοµένη εντός του
µηνός Μαϊου και ισχύει από του νέου σχολικού έτος. Η αίτησις συνοδεύεται υπό των κάτωθι
δικαιολογητικών α) Σχεδίων του υπό χρησιµοποίησιν διδακτηρίου υπογεγραµµένων υπό αρµοδίων
µηχανικών και β) Γραµµατίου καταθέσεως του εκάστοτε οριζοµένου ποσού υπέρ του "Λογαριασµού
Γενικής Ιδιωτικής Εκπαιδεύσεως".
3.
Εντός πέντε ηµερών από της υποβολής της αιτήσεως ο αρµόδιος Επιθεωρητής συγκαλεί την
Επιτροπήν καταλληλότητις, η οποία εντός δέκα πέντε ηµερών προβαίνει εις αυτοψίαν του οικήµατος και
αποφαίνεται δια πρακτικού καταχωρουµένου εις ίδιον βιβλίον τηρούµενον εις την Επιθεώρησιν, περί της
καταλληλότητός του ή ορίζει τας τυχόν επενεκτέας τροποποιήσεις ή επιδιορθώσεις ή συµπληρώσεις.
Το πρακτικόν υποβάλλεται εις την Επιθεώρησιν εντός 10 ηµερών από της πραγµατοποιήσεως της
αυτοψίας.
4.
Εις περίπτωσιν καθ' ην η Επιτροπή αποφανθή ότι δέον όπως επενεχθούν τροποποιήσεις,
µεταρρυθµίσεις κ.λ.π. τάσσεται προθεσµία µέχρι 31 Ιουλίου προς πραγµατοποίησίν των, µετά ταύτα δε
ακολουθείται η λοιπή διαδικασία προς χορήγησιν της αδείας λειτουργίας. "5.
Δεν επιτρέπεται η
χορήγηση άδειας λειτουργίας ιδιωτικού σχολείου σε διδακτήριο που απέχει λιγότερο από 150 µέτρα από
διδακτήριο άλλου σχολείου, εκτός εάν είχαν αρχίσει οι διαδικασίες ανέγερσης του διδακτηρίου πριν από
την χορήγηση άδιας λειτουργίας του άλλου σχολείου".
(Η παρ. 5 αντικαταστάθηκε ως άνω, από το άρθρ. 18 Νοµ. 2327.1995, ΦΕΚ Α' 156).
6.
Η άδεια λειτουργίας ανανεούται κατ' έτος κατόπιν αιτήσεως του ιδιοκτήτου, υποβαλοµένης µέχρι
31ης Ιουλίου εκάστου έτους και συνοδευοµένης υπό γραµµατίου καταθέσεως του οικείου παραβόλου.
7.
Αδεια ιδρύσεως της οποίας δεν εγένετο χρήις δια χορηγήσεως της αδείας λειτουργίας κατά τα
επόµενα δύο από της χορηγήσεως της σχολικά έτη θεωρείται ως αυτοδικαίως αρθείσα.
8. Αναστολή λειτουργίας τάξεων ή ολοκλήρου σχολείου ή κατάργησις τούτου δεν επιτρέπεται κατά την
διάρκειαν του διδακτικού έτους. Δύναται όµως ο ιδιοκτήτης του σχολείου να ζητήσει την αναστολήν
λειτουργίας τάξεων ή τµηµάτων ή την κατάργησιν ολοκλήρου του σχολείου µέχρι πέντε ηµέρας από της
λήξεως των κανονικών εγγραφών.
Εις την περίπτωσιν καταργήσεως του σχολείου δεν δύναται να χορηγηθεί άδεια επανιδρύσεως προ της
παρελεύσεως τριετίας.
9. Η µεταφορά ιδιωτικού σχολείου εις έτερον διδακτήριον της αυτής ή ετέρας περιφερείας επιτρέπεται
τη αιτήσει του ιδιοκτήτου κατόπιν αποφάσεως του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων.
Καθήκοντα - Υποχρεώσεις Ιδιοκτήτου.
Αρθρον 9
1.
Οι ιδιοκτήται των ιδιωτικών σχολείων ευθύνονται δια πάσαν πράξιν ή παράλειψιν εκ της οποίας
δυσχεραίνεται η αρτία και οµαλή λειτουργία του σχολείου.
2. Ο ιδιοκτήτης του ιδιωτικού σχολείου διαπιστώνων παραβάσεις ή παραλείψεις του Διευθυντού ή του
διδακτικού προσωπικού, οφείλει να υποδεικνύη την συµµόρφωσιν αυτών προς τα καθήκοντά των και εις
περίπτωσιν µη συµµορφώσεως των να αναφέρη σχετικώς προς τον οικείον Επιθεωρητήν.
3. Ο ιδιοκτήτης δύναται να παρίσταται εις οιανδήποτε συνεδρίασιν του συλλόγου των διδασκόντων, εφ'
όσον είναι εκπαιδευτικός.
Επωνυµία - Προσωνυµία
Αρθρον 10
1. 'Εκαστον ιδιωτικόν σχολείον έχει την ιδίαν επωνυµίαν αποτελουµένην εκ του είδους του σχολείου και

του ονοµατεπωνύµου του ιδιοκτήτου και προκειµένου περί νοµικού προσωπου εκ της επωνυµίας αυτού.
2. Το Ιδιωτικόν σχολείον εκτός της επωνυµίας δύναται να έχη και ιδίαν προσωνυνίαν εις την ελληνικήν
πάντοτε γλώσσαν, απαγορευοµένης της χρήσεως προσωνυµιών ή τίτλων και λέξεων µη
ανταποκρινοµένων προς το είδος του σχολείου ή τον επιδιωκόµενον υπ' αυτού σκοπόν.
3. Δια την χρήσιν προσωνυµίας απαιτείται άδεια, χορηγουµένη υπό του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και
Θρησκευµάτων, κατόπιν αιτήσεως του ιδιοκτήτου του σχολείου και µετά γνώµην του οικείου
περιφερειακού συµβουλίου.
4.
Η αυτή προσωνυµία δεν επιτρέπεται να χρησιµοποιήται υπό σχολείων της αυτής εκπαιδευτικής
περιφερείας.
Τα σχολεία των νοµών εις τους οποίους υφίστανται περισσότεραι εκπαιδευτικαί περιφέρειαι θεωρούνται
ως υπαγόµενα εις την αυτήν εκπαιδευτικήν περιφέρειαν δια την εφαρµογήν της παρούσης παραγράφου.
5.
Υπό την αυτήν προσωνυµίαν δύνανται να λειτουργούν ως ενιαίον ιδιωτικόν εκπαιδευτήριον
περισσότερα του ενός είδους σχολεία, ανήκοντα εις το αυτό φυσικόν ή νοµικόν πρόσωπον.
Εσωτερικός Κανονισµός Λειτουργίας
Αρθρον 11
1.
'Εκαστον ιδιωτικόν σχολείον από της ενάρξεως του σχολικού έτους 1978-1979, οφείλει να έχη
εγκεκριµένον "Εσωτερικόν κανονισµόν λειτουργίας", εις τον οποίον αναφέρονται τα της οργανώσεως και
λειτουργίας αυτού, οι όροι υπο τουςοποίους γίνινται δεκτοί οι µαθηταί, ως και αι οικονοµικαί και άλλαι
υποχρεώσεις των γονέων και κηδεµόνων.
Ο εσωτερικός κανονισµός λειτουργίας εγκρίνεται υπό του οικείου Επιθεωρητού.
2.
Αντίτυπον του "Εσωτερικού κανονισµού λειτουργίας" παραλαµβάνει ενυπογράφως ο κηδεµών του
µαθητού κατά την εγγραφην τούτου εις το σχολείον. Η παραλαβή αποτελεί δήλωσιν αποδοχής αυτού.
3. Δι' αποφάσεως του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων δύνανται να καθορίζωνται γενικαί
αρχαί συντάξεως των εσωτερικών κανονισµών των ιδιωτικών σχολείων.
Στέγασις
Αρθρο 12
1.
Εκαστον ιδιωτικόν σχολείον στεγάζεται εις ενιαίον διδακτήριον, το οποίον δέον να πληροί τας δι'
αποφάσεως του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων οριζοµένας προϋποθέσεις από πλευράς
διδακτηρίου, εποπτικών µέσων και λοιπόύ εξοπλισµού.
2.
Συστέγασις σχολείων δηµοτικής και µέσης εκπαιδεύσεως επιτρέπεται µόνον εφ' όσον διατίθενται
κεκχωρισµένου αύλειοι και κοινόχρηστοι χώροι δι' έκαστον σχολείον.
3. Αναγκαία προϋπόθεσις στεγάσεως είναι η ύπαρξις γραφείου ως και ιδίων βοηθητικών χώρων δια το
διδακτικόν προσωπικόν.
Τήρησις αρχείου
Αρθρο 13
1.
Εις έκαστον ιδιωτικόν σχολείον τηρείται αρχείον ευθύνη του ιδιοκτήτου και του διευθυντού του
σχολείου, περιλαµβάνον τα υπό των ισχυουσών διατάξεων προβλεπόµενα βιβλία από της ιδρύσεως του
σχολείου.
2.
Εις περίπτωσιν µεταβιβάσεως του σχολείου εις έτερον πρόσωπον, το αρχείον του σχολείου
περιέρχεται εις τον νέον ιδιοκτήτην.
3. Εις περίπτωσιν παύσεως ή διακοπής της λειτουργίας του σχολείου, ο ιδιοκτήτης παραδίδει το αρχείον
εις την οικείαν Επιθεώρησιν.
4.
Τα υπό των ιδιωτικών σχολείων τηρούµενα βιβλία θεωρούνται προηγουµένως υπό της οικείας
Επιθεωρήσεως.
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β' : ΦΟΙΤΗΣΙΣ - ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
Αριθµός Μαθητών
Αρθρον 14
1. Εκαστον ιδιωτικόν σχολείον δέον να έχη αριθµόν µαθητών ανάλογον προς τας αιθούσας διδασκαλίας,
τα εποπτικά µέσα, τον αύλειον χώρον, τους κοινοχρήστους χώρους και τας εγκαταστάσεις αθλήσεως.
2.
Ο αριθµός των µαθητών κατά τµήµα δεν δύναται να είναι ανώτερος του οριζοµένου υπό των
εκάστοτε ισχυουσών διατάξεων δια τα δηµοτικά σχολεία.
3. Εξαιρετικώς εις τα ιδιωτικά νηπιαγωγεία και δηµοτικά σχολεία ο αριθµός των µαθητών δύναται να
υπερβαίνει κατά 10% τον οριζόµενον υπό της προηγουµένης παραγράφου.
Αι διατάξεις της παρούσης παραγράφου δεν εφαρµόζονται µέχρις αποφοιτήσεως των κατά το σχολικόν
έτος 1976-77 εγγεγραµµένων εις εκάστην τάξιν µαθητών.

Αργίαι - Εορτολόγια - Ωραι λειτουργίας
Αρθρο 15
1.
Αι ισχύουσαι εκάστοτε διατάξεις ηµερών αργίας, διακοπών και εορτών των δηµοσίων σχολείων
ισχύουν και δια τα αντίστοιχα ιδιωτικά.
2. Τα ηµερήσια ιδιωτικά σχολεία λειτουργούν µόνον ως πρωϊνά.
3. Η λειτουργία των µεν ηµερησίων ιδιωτικών σχολείων δεν δύναται να άρχεται προ της 8ης πρωϊνής,
των δε εσπερινών να λη µετά την 10.45 νυκτερινήν.
4. Εξαιρετικώς επιτρέπεται δι' αποφάσεως του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων και δια
δύο το πολύ σχολικά έτη, η λειτουργία ιδιωτικού σχολείου κατά τας απογευµατινάς ώρας, µόνον εφ'
όσον εξ ητιολογηµένης εκθέσεως τοθ οικείου Επιθεωρητού προκύπτει ότι ειδικαί τοπικαί συνθήκαι
επιβάλλουν τούτο.
Εγγραφαί - Φοίτησις - Εξετάσεις
Αρθρον 16
1.
Αι ισχύουσαι εκάστοται διατάξεις περί ενάρξεως και λήξεως του σχολικού και διδακτικού έτους,
εγγραφών, µετεγγραφών, απουσιών, διεξαγοµένων δοκιµασιών, βαθµολογίας, πειθαρχικών ποινών των
µαθητών των δηµοσίων σχολείων ισχύουν και δια τους µαθητάς των αντιστοίχων ιδιωτικών σχολείων,
πλην των εις τας εποµένας παραγράφους αναφεροµένων εξαιρέσεων.
2. Αι προαγωγικαί από τάξεως εις τάξιν εξετάσεις των µαθητών, ως και αι απολυτήριοι εξετάσεις του
δηµοτικού σχολείου και γυµνασίου, ενεργούνται ενώπιον του διδακτικού προσωπικού του ιδιωτικού
σχολείου και συµφώνως προς τας ισχύουσας εκάστοτε διατάξεις δια τα δηµόσια σχολεία.
3.
Αι απολυτήριοι εξτάσεις των µαθητών των ιδιωτικών λυκείων διεξάγονται ενώπιον επιτροπών
αποτελουµένων εκ δηµοσίων εκπαιδευτικών και εκπαιδευτικών του ιδιωτικού λυκείου. Τα της διεξαγωγής
των εξετάσεων, της συνθέσεως και των αρµοδιοτήτων της Επιτροπής, της εποπτείας γενικώς ως και παν
συναφές θέµα ρυθµίζονται δια Π.Δ/τος εκδιδοµένου τη προτάσει του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και
Θρησκευµάτων µετά γνώµην του ΚΕΜΡ.
Εις τους καθ' οιονδήποτε τρόπον απασχολουµένους εις τας εξετάσεις ταύταςδηµοσίους υπαλλήλους
καταβάλλεται αποζηµίωσις, οριζοµένη δια κοινής αποφάσεως των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και
Θρησκευµάτων και Οικονοµικών.
4.
Εγγραφή ή µετεγγραφή µαθητών δηµοτικών σχολείων και γυµνασίων, από ιδιωτικόν σχολείον εις
δηµόσιον ενεργείται άνευ εξετάσεων.
5.
Μαθηταί ιδιωτικών λυκείων, δύνανται να εγγραφούν ή µετεγγραφούν εις δηµόσια λύκεια µόνον
κατόπιν κατατακτηρίου εξετάσεως, ενώπιον καθηγητών του δηµοσίου σχολείου εις το οποίο ζητούν να
εγγραφούν ή µετεγγραφούν. Τα τωµ εξετάσεων τούτων ρυθµίζονται δια Π.Δ/τος εκδιδοµένου τη
προτάσει του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, µετά γνώµην του Κ.Ε.Μ.Ε.
6. Η µη επανεγγραφή µαθητύ ή η αποµάκρυνσις µαθητού εκ του ιδιωτικού σχολείου κατά την διάρκειαν
του σχολικού έτους επιτρέπεται:
α)
Δια πειθαρχικόν παράπτωµα του µαθητού, κατόπιν αποφάσεως του Συλλόγου των διδασκόντων,
εγκρινοµένης υπό του οικείου Επιθεωρητού.
β) Δια παράβασιν του εσωτερικού κανονισµού του σχολείου διαπιστουµένην δια πράξεως του Συλλόγου
των διδασκόντων, εγκρινοµένης υπό του οικείου Επιθεωρητού.
Μη επανεγγραφή ή αποµάκρυνσις µαθητού λόγω µειωµένης επιδόσεως απαγορεύεται.
Τίτλοι σπουδών
Αρθρο 17
1. Οι παρχόµενοι υπό των ιδιωτικών νηπιαγωγείων, δηµοτικών σχολείων και γυµνασίων τίτλοι σπουδών
είναι κατά πάντα ισότιµοι προς τους των αντιστοίχων δηµοσίων σχολείων.
2. Οι τίτλοι προαγωγής από τάξεως εις τάξιν των ιδιωτικών λυκείων καθίστανται ισότιµοι προς τους του
δηµοσίου µετά προηγουµένην επιτυχή κατατακτήριον εξέτασιν εις δηµόσιον λύκειον κατά τας κειµένας
διατάξεις.
Των διατάξεων του προηγουµένου εδαφίου εξαιρούντα τα αναγνωριζόµενα ως ισότιµα προς τα δηµόσια
σχολεία.
3.
Μαθηταί υποστάντες την κατά την προηγουµένην παράγραφον εξέτασιν αποστερούνται εφεξής
παντός δικαιώµατος απορρέοντος εκ του χορηγηθέντος εις αυτούς υπό των ιδιωτικών λεικείων τίτλου
σπουδών, η δε περαιτέρω µαθητική των κατάστασις καθορίζεται αποκλειστικώς και όνον εκ της
κατατάξεώς των συνεπεία των εξετάσεων τούτων.
4.
Μετά την έκδοσιν των τελικών αποτελεσµάτων των εξετάσεων εκάστης τάξεως ο Διευθυντής του
ιδιωτικού σχολείου υποχρεούται να εκδίδη και να παραδίδη εις τους κηδεµόνας των µαθητών τον τίτλον
σπουδών, επί της καταβολή µόνον των αναλόγων εκπαιδευτικών τελών.
5. Οι τίτλοι σπουδών διατυπούνται εις την Ελληνικήν γλώσσαν.
Τα του τύπου των τίτλων σπουδών ιδιωτικών σχολείων καθορίζονται δι' αποφάσεως του Υπουργού

Εθνικής παιδείας και Θρησκευµάτων, 6.
Δια Π.Δ/τος εκδιδοµένου τη προτάσει των Υπουργών Εθν.
Παιδείας και Θρησκευµάτων και Οικονοµικών µετά γνώµην του ΚΕΜΕ, δύναται να αίεται υφισταµένη
ισοτιµία ιδιωτικού σχολείου.
Οικονοµικαί υποχρεώσεις µαθητών
Αρθρο 18
1. Οι µαθηταί του ιδιωτικού σχολείου καταβάλλουν τα δια του κανονισµού του σχολείου καθοριζόµενα
δίδακτρα και τα εκάστοτε νόµιµα τέλη, προκειµένου δε περί οικοτροφείων και τα ανάλογα τροφεία.
2. Εν ουδεµιά περιπτώσει επιτρέπεται η παρά του ιδιωτικού σχολείου κατακράτησις τίτλου σπουδών δι'
οικονοµικάς υποχρεώσεις µαθητών.
3. Εις περίπτωσιν αρνήσεως διευθυντού του ιδιωτικού σχολείου να χορηγήσει τον τίτλον σπουδών, ο
επιθεωρητής πέραν της ασκήσεως πειθαρχικής κατ' αυτού διώξεως, χορηγεί έγγαρφον βεβαίωσιν περί της
µαθητικής καταστάσεως του µαθητού, ήτις επέχει θέσιν τίτλου σπουδών, ο τύπος της οποίας καθορίζεται
δι' υπουργικής αποφάσεως.
4. Αύξησις των διδάκτρων κατά την διάρκειαν του διδακτικού έτους δεν επιτρέπεται.
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ' : ΣΧΟΛΙΚΑ ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΑ
'Εννοια
Αρθρο 19
Σχολικόν οικοτροφείον αποτελεί η εις ίδιον χώρος ενδιαίτησις µαθητών φοιτώντων εις το αυτό σχολείον
Ιδρυσις - Λειτουργία
Αρθρο 20
1.
Η άδεια ιδρύσεως σχολικού οικοτροφείου παρέχεται δι' αποφάσεως του οικείου Επιθεωρητού,
κατόπιν αιτήσεως του ενδιαφεροµένου ιδιοκτήτου του σχολείου, εις την οποίαν αναφέρεται η τοποθεσία
εγκαταστάσεως του οικοτροφείου, συνοδευοµένης υπό γραµµατίου καταθέσεως του εκάστοτε
προβλεποµένου ποσού υπέρ του "Λογαριασµού Ιδιωτικής Γενικής Εκπαιδεύσωες".
2. Ο λαβών άδειαν ιδρύσεως σχολικού οικοτροφείου δεν δύναται να θέση τούτο εις λειτουργίαν πριν ή
λάβη άδειαν λειτουργίαν παρεχοµένην υπό του οικείου Επιθεωρητού, κατόπιν συµφώνου γνώµης τη
Επιτροπής καταλληλότητος διακτηρίων. Δια την χορήγησιν της αδείας λειτουργίας ο ιδιοκτήτης
υποβάλλει σχετικήν αίτησιν συνοδευοµένην υπό γραµµατίου καταθέσεως του προβλεποµένου ποσού
υπέρ του "Λογαριασµού Ιδιωτικής Γενικής Εκπαιδεύσεως".
3. Αι διατάξεις του παρόντος νόµου αι αναφερόµεναι εις την άδειαν ιδρύσεως και λειτουργίας ιδιωτικών
σχολείων, ισχύουν και ως προς τα οικοτροφεία.
Στέγασις
Αρθρον 21
Αι προϋποθέσεις στεγάσεως, οι όροι λειτουργίας ως και πάσα άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια λειτουργίας των
σχολικών οικοτροεφέιων καθορίζονται δι' αποφάσεως του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων
εκδιδοµένης µετά γνώµην του ΚΕΜΕ.
Εποπτεία και Ελεγχος
Αρθρον 22
Τα σχολικά οικοτροφεία υπάγονται εις την αρµοδιότητα του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και
Θρησκευµάτων ασκούντος επ' αυτών εποπτείαν και έλεγχον δια των οικείων οργάνων.
Διακοπή λειτουργίας
Αρθρον 23
Εις περίπτωσιν διακοπής λειτουργίας του οικοτροφείου ο ιδοκτήτης αυτού οφείλει να αναφέρη τούτο
αµέσως εις την Επιθεώρησιν προς έκδοσιν της σχετικής αποφάσεβς ανακλήσεως των αδειών ιδρύσεως και
λειτουργίας αυτού.
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Δ' : ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Σύνθεσις - Προσόντα
Αρθρον 24
1. Η σύνθεσις του διδακτικού προσωπικού εκάστου δηµοτικού σχολείου και νηπιαγωγείου είναι ιδία κατ'
αριθµόν µε την σύνθεσιν του διδακτικού προσωπικού των δηµοσίων σχολείων, ανάλογος προς τα

λειτουργούντα τµήµατα και ανεξάρτητος της κατά φύλον συνθέσεως.
2.
Η σύνθεσις του διδακτικού προσωπικού εκάστου γυµνασίου και λυκείου, είναι ανάλογος προς το
αναλυτικόν και ωρολόγιον πρόγραµµα.
3. Το διδακτικόν προσωπικόν των ιδιωτικών σχολείων δέον να έχη τα και δια το διδακτικόν προσωπικόν
των δηµοσίων σχολείων απαιτούµενα προσόντα,πλην των κατωτέρω εξαιρέσεων:
α)
Επιτρέπεται όπως Ελληνες πολίται υπηρετήσαντες µέχρι και του σχολικού έτους 1976-77, ως
καθηγηταί Ξένων Γλωσσών, Οικοκυρικών, Τεχνικών και Μουσικής εις ιδιωτικά σχολεία και µη έχοντες τα
τυπικά προσόντα σπουδών διορίζωνται εις Ιδιωτικά σχολεία, κατατασσόµενοι εις τους κλάδους Α19, Α11,
Α12, Α13 και Α14 του άρθρου 34 του Νο, 309/1976. Η παρούσα διάταξις εφαρµόζεται και δια τους µέχρι
της δηµοσιεύσεως του παρόντος αποφοιτήσαντας του Ειδικού Τµήµατος (COUR SPECIAL) του Γαλλικού
Ινστιτούτου Αθηνών τους κεκτηµένους και απολυτήριον Ελληνικού εξαταξίου Γυµνασίου ή Λυκείου.
β)
Επιτρέπεται η πρόσληψις διδασκαλισσών εις θέσεις νηπιαγωγων, εφ' όσον κατά διαπίστωσιν του
οικείου Επιθεωρητού δεν προσφέρονται προς πρόσληψιν νηπιαγωγοί.
γ) Εοιτρέπεται η πρόσληψις ιδιωτικών εκπαιδευτικών ασχέτως ορίου ηλικίας ουχί όµως πέραν του 70ου
έτους.
δ) Επιτρέπεται η πρόσληψις ιδιωτικών εκπαιδευτικών µη εκπληρωσάντων τας στρατιωτικάς υποχρεώσεις
των.
Διευθυνταί - Υποδιευθυνταί
Αρθρον 25
1. 'Εκαστον Ιδιωτικόν σχολείον διευθύνει ιδιωτικός εκπαιδευτικός έχων τα υπό της παρ. 3 του άρθρ. 34
του παρόντος νόµου οριζόµενα προσόντα.
2. Εις ην περίπτωσιν αποδεδειγµένως δεν προσφέρεται ή δεν εξευρίσκεται ιδιωτικός εκπαιδευτικός έχων
τα κατά την προηγουµένην παράγραφον προσόντα δια να αναλάβη την διεύθυνσιν του σχολείου, δύναται
µετ' ητιολογηµένη απόφασιν του οικείου Επιθεωρητού να ανατεθή η διεύθυνσις εις ιδιωτικόν
εκπαιδευτικόν έχοντα κατώτερον του δια τους Διευθυντάς οριζοµένου βαθµού.
3. Εάν ο ιδιοκτήτης του σχολείου είναι και εκπαιδευτικός της αντιστοχου βαθµίδος επαιδεύσεως, δύνται
να ορίζεται διευθυντής του σχολείου του, εφ' όσον έχει τον υπό της παρ. 3 του άρθρ. 34 του παρόντος
προβλεπόµενον κατά περίπτωσιν βαθµόν, φυλαττοµένης της ισχύος της προηγουµένης παραγράφου.
4. Ο διορισµός του διευθυντού γίνεται καθ' έκαστον έτος δι' αποφάσεως του οικείου Επιθεωρητού, µετά
πρότασιν του ιδιοκτήτου του σχολείου.
5.
Οι διευθυνταί των ιδιωτικών σχολείων δεν δύνανατι να υπηρετούν παραλλήλως εις έτερον
εκπαιδευτήριον οιουδήποτε τύπου, υποχρεούµενοι να ευρίσκωνται εις το σχολείον καθ' όλας τας
εργασίµους ώρας, δύνανατι όµως να διδάσκουν εις έτερον Γυµνάσιον ή Λύκειον του αυτού
εκπαιδευτηρίου.
6.
Τον Διευθυντήν ιδιωτικού σχολείου, απόντα ή κωλυόµενον αναπληροί έτερος εκπαιδευτικός του
αυτού σχολείου, οριζόµενος υπό του οικείου Επιθεωρητού κατά την έναρξιν του σχολικού έτους, µετά
πρότασιν του ιδιοκτήτου.
Καθήκοντα - Υποχρεώσεις - Περιορισµοί Διευθυντού και Διδακτικού Προσωπικού.
Αρθρον 26
1.
Τα ειδικώτερα καθήκοντα και υποχρεώσεις των διευθυντών των Ιδιωτικών σχολείων και του
διδακτικού προσωπικού αυτών είναι τα αυτά προς τα οριζόµενα εκάστοτε δια τους εκπαιδευτικούς των
δηµοσίων σχολείων, φυλαττοµένης της ισχύος της παρ. 1 του άρθρ. 27 του παρόντος.
2.
Δεν επιτρέπεται εις τους διδάσκοντας όπως, κατά την διδασκαλίαν και την εν γένει αυτών
δραστηριότητα εις το σχολείον, αναπτύσσουν απόψεις αντικειµενικάς εις τους υπό του Συντάγµατος
καθοριζοµένους σκοπούς της Παιδείας, ως και να προβαίνουν εις πάσης µορφής εκδηλώσεις και
δραστηριότητας υπέρ πολιτικών κοµµάτων και οµάδων/ 3.
Ο διευθυντής ιδιωτικού σχολείου είναι
υπεύθυνος δια την από εκπαιδευτικής πλευράς οµαλήν λειτουργίαν του σχολείου.
Οφείλει να συνεργάζεται µετά του ιδιοκτήτου γνωστοποιών εις αυτόν τας παρουσιαζοµένας ελλείψεις και
υποδεικνύων την συµπλήρωσιν αυτών. Εις περίπτωσιν αµελείας του ιδιοκτήτου ο Διευθυντής οφείλει να
αναφέρη σχετικώς εις τον οικείον Επιθεωρητήν, υποκείµενος άλλως εις πειθαρχικόν έλεγχον.
Οριον ωρών διδασκαλίας - Υπερωρίαι
Αρθρον 27
1.
Το όριον των καθ' εβδιµάδα ωρών διδασκαλίας των ιδιωτικών εκπαιδευτικών πληρους
απασχολήσεως, είναι το ισχύον εκάστοτε δια τους δηµοσίους εκπαιδευτικούς των δηµοσίων σχολείων.
Πέραν των ωρών διδασκαλίας, ο ιδιωτικός εκπαιδευτικός υποχρεούται εις την παροχήν καιάλλων
υπηρεσιών, συνδεοµένων προς το εν γένει εκπαιδευτικόν έργον, ως συµµετοχή εις διαφόρους
συνεδριάσεις των συλλόγων των διδασκόντων, συµµετοχή εις εορτάς και άλλας εκδηλώσεις, ενηµέρωσις

γονέων κλπ. παραµένων εις το σχολείον κατά τας ώρας και ηµέρας λειτουργίας αυτού, και πάντως ουχί
πέραν των 30 ωρών εν τω συνόλω εβδοµαδιαίβς, δια τους κατά πλήρες διδακτικόν ωράριον
απασχολουµένους εκπαιδευτικούς της Μέσης Εκπαιδεύσεως και κατ' αναλογίαν δια τους
απασχολουµένους µε ηλαττωµένον διδακτικόν ωράριον.
2.
Οι ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί δύνανται να διδάσκουν πέραν των υπό του παρόντος προβλεποµένου
ανωτάτου ορίου υποχρεωτικής διδασκαλίας και µέχρι δέκα ωρών εβδοµαδιαίως, µαθήµατα της
ειδικότητός των, εις το σχολείον εις το οποίον υπηρετούν ή εις έτερα σχολεία, επί ωριαία αντιµισθία ίση
τουλάχιστον προς την αντίστοιχον τοιαύτην, των δηµοσίων εκπαιδευτικών.
Η ανάθεσης της υπερωριακής διδασκαλίας ενεργείται προτάσει του ιδιοκτήτου, µετ' έγκρισιν του οικείου
|Επιθεωρητού εις τον οποίον υπάγεται το Σχολείον, κοινοποιουµένην και εις την Επιθεώρησιν του
σχολείου εις το οποίον κυρίως απασχολείται.
3.
Δηµόσιοι εκπαιδευτικοί µέσης εκπαιδεύσεως µέχρι και του βαθµού του Βοηθού Γυµνασιάρχου
δύνανται να διδάσκουν υπερωριακώς εις ιδιωτικά σχολεία και µέχρις οκτώ ωρών εβδοµαδιαίως κατ'
ανώτατον όριον, τηρουµένων των προϋποθέσεων του άρθρ. 51 του Ν. 1811/51 και του άρθρ. 37 παρ.
13 του Ν. 309/76.
Επετηρίς Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών
Αρθρο 28.
1.
Εκπαιδευτικοί έχοντες τα υπό του παρόντος νόµου οριζόνεβα προσόντα εγγράφονται εις την
Επετηρίδα ιδιωτικών εκπαιδευτικών, τηρουµένων παρά τη κεντρική Υπηρεσία του Υπουργέιου Εθνικής
Παιδείας και Θρησκευµάτων, κατόπιν αιτήσεως των ενδιαφεροµένων, συνοδευοµένην υπό των
προβλεποµένων προς διορισµόν δικαιολογητικών και γραµµατίου καταθέσεως του προβλεποµένου ποσού
υπέρ του "Λογαριασµού Ιδιωτικής Γενικής Εκπαιδεύσεως".
2.
Η καταχώρησις εις την επετηρίδα, γίνεται κατόπιν πράξεως της υπό του παρόντος νόµου
προβλεποµένης Επιτροπής Επετηρίδος.
3.
Η επετηρίς ιδιωτικών εκπαιδευτικών κοινοποιείται προς τας επιθεωρήσεις δηµοτικής και µέσης
εκπαιδεύσεως.
4. Εις την επετηρίδα εγγράφονται:
Α' πίναξ:Οι υπηρετούντες κατ' αποκλειστικότητα εις την ιδιωτικήν εκπαίδευσιν και µη ανήκοντες εις µίαν
των εποµένων κατηγοριών, ως και οι κεκτηµένοθ τα υπό του παρόντος νόµου οριζόµενα προσόντα
διορισµού ιδιοκτήται ιδιωτικών σχολείων.
Β' πίναξ:Οι το πρώτον επιθµούντες να διδάξουν εις την ιδιωτικήν εκπαίδευσιν και µέχρι της
συµπληρώσεως διετούς διδακτικής υπηρεσίας, µετά την οποίαν εγγράφονται εις τον Α' πίνακα. "Γ' πίναξ:
Οι συνταξιούχοι Ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί οι µη υπερβάντες το 70όν έτος της ηλικίας των, ως και οι
συνταξιούχοι Δηµόσιοι εκπαιδευτικοί λειτουργοί οι τυγχάνοντες συντάξεως µικροτέρας της
αντιστοιχούσης εις πλήρη σύνταξιν υπαλλήλων επί βαθµώ 2ω και µη υπερβάντες το 65ον έτος της
ηλικίας των."
Το εδαφ. γ' αντικαταστάθηκε ως άνω από την παρ. 1 άρθρ. 11 Νοµ. 1035/.1980 (ΦΕΚ Β' 60).
5. Τα του τρόπυ συντάξεως και τηρήσεως της επετηρίδος, κοινοποιήσεως της προς τας επιθεωρήσεις,
ως και πάσα αναγκαία λεπτοµέρεια αυτής καθορίζονται δι' αποφάσεως του Υπουργού Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων.
Πρόσληψις διδακτικού προσωπικού
Αρθρο 29
1. Το διδακτικόν προσωπικόν των ιδιωτικών σχολείων, επιλέγεται υπό των ιδιοκτητών αυτών, εκ των
εγγεγραµµένων εις τους πίνακας της επετηρίδος ιδιωτικών εκπαιδευτικών, ως και εξ υπαλλήλων του
δηµοσίου ή νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου και διορίζεται υπό του οικείου Επιθεωρητού, κατόπιν
προτάσεως του ιδιοκτήτου του σχολείου. Ο ιδιοκτήτης κατά την επιλογήν, δεν δεσµεύεται εκ της σειράς
εγγραφής εις τον πίνακα.
2. "Εν πάση περιπτώσει η σύνθεσις του διδακτικού προσωπικού εκάστου σχολείου δέον να περιλαµβάνει
κατά ποσοστόν τουλάχιστον 75% ανήκοντας εις τον πίνακα Α' και να µην υπερβαίνη κατά ποσοστόν το
25% δια τους ανήκοντας εις τον πίνακα Β' και 10% δια τους ανήκοντας εις τον πίνακα Γ' ως και τους
προερχοµένους εξ υπαλλήλων του δηµοσίου ή νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου. Παρεκκλίσεις λόγω
εξαιρετικών περιπτώσεων εκ των ορίων τούτων επιτρέπονται, ιδία δι' επαρχιακά ιδιωτικά σχολεία,
κατόπιν ητιολογηµένης αποφάσεως του οικείου Επιθεωρητού".
Η παρ. 2 αντικαταστάθηκε ως άνω από την παρ. 2 άρθρ. 11 Νοµ. 1035/1980 (ΦΕΚ Α' 60).
Σχέσις εργασίας και διάρκεια συµβάσεως
Αρθρο 30
1.
Οι διδάσκοντες εις τα ιδιωτικά σχολεία γενικής εκπαιδεύσεως εκπαιδευτικοί, τελούν επί σχέσει

εργασίας ωρισµένου ή αορίστου χρόνου κατά τα εις τας εποµένας παραγράφους του παρόντος άρθρου
οριζόµενα.
[Αρχή Τροποποίησης]
2. Οι ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί του πίνακα Β΄ προτείνονται προς πρόσληψη από τον ιδιοκτήτη του ιδιωτικού
σχολείου και µετά την έγκριση της πρότασης από τον Διευθυντή της οικείας Διεύθυνσης ή Προϊστάµενο
του οικείου Γραφείου Εκπαίδευσης συνάπτουν σύµβαση ορισµένου χρόνου, η οποία αρχίζει από την
ηµέρα παροχής των υπηρεσιών από τον εκπαιδευτικό και λήγει την 31η Αυγούστου του δεύτερου έτους
από την πρόσληψή του. Κατά την διάρκεια του πρώτου έτους υπηρεσίας ή κατά τη λήξη της διετίας ο
ιδιοκτήτης µπορεί να καταγγείλει τη σύµβαση, µε καταβολή αποζηµίωσης δύο µηνών στον εκπαιδευτικό.
Μετά την πάροδο της διετίας και εφόσον η σύµβαση δεν καταγγελθεί κατά τα ανωτέρα, ανανεώνεται
αυτοδικαίως για τέσσερα ακόµη έτη.
3.α. Μετά την πάροδο της τετραετίας η σύµβαση µετατρέπεται αυτοδικαίως σε αορίστου χρόνου, οπότε
είναι δυνατόν να καταγγελθεί µόνο για τους λόγους που προβλέπονται από:
ι. Τα εδάφια α΄έως ε΄του άρθρου 33 παρ. 4 του παρόντος.
ιι. Το άρθρο 11 του ν. 1351/1983 παρ. 1 εδ. Δ΄(ΦΕΚ 56 Α΄), όπως συµπληρώθηκε µε το άρθρο 62 παρ.
5 του ν. 1566/1985.
ιιι. Εφόσον υπάρχει διαταραχή του εκπαιδευτικού κλίµατος στο σχολείο λόγω αδυναµίας συνεργασίας
εργοδότη - εκπαιδευτικού. Το γεγονός της διαταραχής διαπιστώνεται µετά από εισήγηση τριµελούς
επιτροπής, η οποία συγκροτείται από τον αρµόδιο Προϊστάµενο Διεύθυνσης και στην οποία συµµετέχουν
ένας Πάρεδρος του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου του Τµήµατος Αξιολόγησης και Επιµόρφωσης µε
αρµοδιότητα στην αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και των Εκπαιδευτικών, ως Πρόεδρος, ένας
εκπρόσωπος της ΟΙΕΛΕ και ένας εκπρόσωπος της αντιπροσωπευτικότερης εργοδοτικής οργάνωσης
ιδιοκτητών ιδιωτικών σχολείων. Εάν δεν υπάρχει Πάρεδρος του Τµήµατος Αξιολόγησης µπορεί να
ορίζεται ως Πρόεδρος της Επιτροπής Πάρεδρος άλλου Τµήµατος του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου. Η
πρόταση της επιτροπής αυτής εκτελείται µε απόφαση του διευθυντή της οικείας διεύθυνσης εκπαίδευσης.
Σε περίπτωση απόλυσης για το λόγο αυτόν καταβάλλεται στους απολυόµενους εκπαιδευτικούς η
προβλεπόµενη αποζηµίωση από το άρθρο 30 παρ. 5 του ν. 682/1977.
β. Κατά τη λήξη της τετραετίας ο ιδιοκτήτης του ιδιωτικού σχολείου µπορεί να καταγγείλει χωρίς
αιτιολογία τη σύµβαση µόνο για το 33% των Εκπαιδευτικών οι οποίοι συµπληρώνουν εξαετή υπηρεσία.
Σε περίπτωση κατά την οποία εξαετία συµπληρώνουν δύο εκπαιδευτικοί µπορεί να καταγγέλλεται η
σύµβαση ενός από αυτούς. Σε περίπτωση κατά την οποία εξαετία συµπληρώνει ένας µόνον εκπαιδευτικός
και σε διάστηµα έως δύο ετών από τη συµπλήρωση της εξαετίας συµπληρώσει εξαετία και άλλος
εκπαιδευτικός του σχολείου, είναι δυνατή η καταγγελία της σύµβασης ενός από τους δύο .
4. Οι ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί του πίνακα Α΄ του άρθρου 28 του παρόντος προτείνονται για πρόσληψη από
τον ιδιοκτήτη του ιδιωτικού σχολείου και µετά την έγκριση της πρότασης από τον αρµόδιο Διευθυντή
Εκπαίδευσης συνάπτουν σύµβαση ορισµένου χρόνου, η οποία αρχίζει από την ηµέρα παροχής των
υπηρεσιών από τον εκπαιδευτικό και λήγει την 31η Αυγούστου του έκτου έτους από την πρόσληψη του.
Κατά την λήξη της εξαετίας και εφόσον η σύµβαση δεν καταγγελθεί σύµφωνα µε το εδάφιο β΄ της
παραγράφου 3 µετατρέπεται σε αορίστου χρόνου, οπότε είναι δυνατόν να καταγγελθεί σύµφωνα µε το
εδάφιο α΄ της ίδιας παραγράφου - ΑΝΤΙΚ. ΤΩΝ ΠΑΡ. 2, 3 ΚΑΙ 4 ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. 1 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 13 ΤΟΥ Ν.
2986/02, ΦΕΚ-24 Α [Τέλος Τροποποίησης]
5. Διαρκούσης της συµβάσεως εργασίας αορίστου χρόνου, η σύµβασις δύναται να καταγγελθή υπό του
ιδιοκτήτου καταβαλλοµένης αποζηµιώσεως ενός µηνός δι' έκαστον έτος προσφοράς των υπηρεσιών του
εις το αυτό σχολείον και µέχρις 25 ετών, υπολογιζοµένης και της υπηρεσίας του επί συµβάσει ωρισµένου
χρόνου.
(Βλ. και παρ. 2 και 3 αρθρ. 7 Νοµ. 817/1978).
6. Οι αποχωρούντες ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί, λόγω συµπληρώσεως του συνταξιµου χρόνου ή του 70ου
έτους της ηλικίας των, δικαιούνται αποζηµιώσεως ίσης προς το ήµισυ της προβλεποµένης υπό της
προηγουµένης παραγράφου δια την περίπτωσιν καταγγελίας της συµβάσεως εργασίας.
7.
Ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί αποµακρυνόµενοι ένεκα ανεπαρκείας περί την εκτέλεσιν των καθηκόντων
των, διαπιστουµένης υπό του οικείου υπηρεσιακού συµβουλίου ή ένεκα επιβολής της πειθαρχικής ποινής
της απολύσεως, ουδεµιάς δικαιούνται αποζηµιώσεως.
8.
Ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί διατελούντες επί σχέσει εργασίας ωρισµένου ή αορίστου χρόνου και
απολυόµενοι ένεκα καταργήσεως του σχολείου, εις το οποίον υπηρετούν, δεν δικαιούνται αποζηµιώσεως.
(Σύµφωνα µε την παρ. 2 άρθρ. 13 Νοµ. 1894/1990 ΦΕΚ Α' 110, ο διορισµός στο Δηµόσιο Εκπ/κών που
απολύθηκαν από το ιδιωτικό σχολείο, ανατρέχει στη χρονολογία διακοπής του ιδιωτ. σχολείου χωρίς
δικαίωµα για λήψη αποδοχών)
«9. Οι κατά την προηγουµένην παράγραφον, ως και οι ανήκοντες εις τον πίνακα Α’ και απολυόµενοι κατά
την περίπτωσιν στ' της παρ. 4 του άρθρου 33 του παρόντος προσλαµβάνονται κατόπιν αιτήσεώς των, µε

τον βαθµόν τον οποίον έχουν εις αντίστοιχα σχολεία της δηµοσίας γενικής εκπαιδεύσεως επί σχέσει
εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, προς πλήρωσιν υφισταµένων αναγκών, καταρτιζοµένης
σχετικής συµβάσεως µεταξύ τούτων και του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων.
Ούτοι τοποθετούνται δι’ αποφάσεων του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων εις δηµόσια
σχολεία, λειτουργούντα εκτός των νοµών Αττικής και Θεσσαλονίκης δια µίαν τριετίαν τουλάχιστον.
Τα της Υπηρεσιακής καταστάσεως, της εξελίξεως αυτών, της µεταθέσεως και τα των αρµοδίων
Υπηρεσιακών Συµβουλίων ρυθµίζονται δι’ αποφάσεων του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και
Θρησκευµάτων. Η εφεξής εξέλιξις τούτων εν πάση περιπτώσει δεν δύναται να είναι ευνοϊκωτέρα της
εξελίξεως των συγχρόνων των, των διορισθέντων κατά κανονικήν σειράν.
Ούτοι δεν εξελίσσονται πέραν των υπό της παρ. 2 του άρθρου 34 του παρόντος προβλεποµένων βαθµών
και δεν δύνανται να ασκούν καθήκοντα διευθυντών σχολείων» - Καταργήθηκε από το εδαφ. 13 αρθ. 95
Νοµ. 1566/1985, ΦΕΚ Α' 167).
10. Αι διατάξεις της προηγουµένης παραγράφου εφαρµόζονται και επί ιδιοκτητών καταργουµένων
ιδιωτικών σχολείων κεκτηµένων τα προσόντα διορισµού. - Καταργήθηκε από το εδαφ. 13 αρθ. 95 Νοµ.
1566/1985, ΦΕΚ Α' 167).
11. Οι διδάσκοντες εις τα ιδιωτικά σχολεία, µόνιµοι εκπαιδευτικοί της δηµοσίας εκπαιδεύσεως, άλλοι
µόνιµοι δηµόσιοι υπάλληλοι και υπάλληλοι Ν.Π.Δ.Δ. απασχολούνται επί ωριαία αντιµισθία, η οποία δεν
δύναται να είναι κατωτέρα της οριζοµένης εκάστοτε δια τους διδάσκοντας υπερώριακώς εις τα δηµόσια
σχολεία, δηµοσίους εκπαιδευτικούς.
Συµπλήρωσις κενουµένων θέσεων
Αρθρο 31
1. Κενουµένης θέσεως διδακτικού προσωπικού κατά την διάρκειαν του διδακτικού έτους, ο ιδιοκτήτης
του σχολείου οφείλει όπως εντός 10ηµέρου, προτείνει προς τον οικείον Επιθεωρητήν τον διορισµόν
αντικαταστάτου, της εγκριτικής αποφάσεως εκδιδοµένης εντός τριηµέρου από της λήψεως της
προτάσεως του ιδιοκτήτου.
Παρεχοµένης της τριηµέρου ταύτης προθεσµίας, ο αντικαταστάτης νοµίµως απασχολείται, εφ' όσον
κέκτηται τα νόµιµα προσόντα.
2. Εις περίπτωσιν παραλείψεως του ιδιοκτήτου να προτείνη αντικαταστάτην ο Επιθεωρητής δύναται να
αναθέση την αναπλήρωσιν της κενής θέσεως εις εκπαιδευτικόν της αυτής ειδικότητος και εις εξαιρετικάς
περιπτώσεις, συγγενούς ειδικότητος. Ούτος απασχολείται µέχρι λήξεως του διδακτικού έτους, του
ιδιοκτήτου υποχρεουµένου να καταβάλλη τας σχετικάς αποδοχάς.
Διαδικασία πληρώσεως θέσεως
Αρθρο 32
1.
Δια την πλήρωσιν θέσεως διδακτικού προσωπικού ιδιωτικού σχολείου, υποβάλλεται προς τον
ιδιοκτήτην αυτού αίτησις του ενδιαφεροµένου, βεβαίωσις περί της εγγραφής του εις την επετηρίδα, ως
και υπεύθυνος δήλωσις περί της ιδιότητός του, της τυχόν απασχολήσεώς του και των ωρών
απασχολήσεώς του εις έτερον σχολείον ή φροντιστήριον.
2. Ο ιδιοκτήτης υποβάλλει προτάσεις προσλήψεως διδακτικού προσωπικού ή αναθέσεως διδασκαλίας εις
αυτό, εις τον οικείον Επιθεωρητήν κατά το χρονικόν διάστηµα από της ενάρξεως του σχολικού έτους
µέχρι της ηµεροµηνίας ενάρξεως των µαθηµάτων. Αι προτάσεις δια την πρόσληψιν του Διευθυντού και
του απαιτουµένου διδακτικού προσωπικού δια την διενέργειαν των πάσης φύσεως εξετάσεων,
υποβάλλονται το βραδύτερον µέχρι της 3ης Αυγούστου.
Αι εγκρίσεις επί των προτάσεων τούτων παρέχονται εντός τριηµέρου από της υποβολής των.
3. Εάν κατά την ηµέραν ενάρξεως των µαθηµάτων, ο ιδιοκτήτης δεν έχη προτείνει την συµπλήρωσιν
κενής θέσεως, ο οικείος Επιθεωρητής αναθέτει την διδασκαλίαν των αντιστοίχων ωρών εις
εκπαιδευτικόν, έχοντα τα απαιτούµενα προσόντα.
Λύσις της σχέσεως εργασίας.
Αρθρο 33
1. Η σχέσις εργασίας µεταξύ του ιδιοκτήτου ιδιωτικού σχολείου και του ιδιωτικού εκπαιδευτικού λύεται
δια του θανάτου, της εκπτώσεως, της αποδοχής παραιτήσεως και της απολύσεως, µετά πράξιν του
οικείου Επιθεωρητού.
(Για την αληθινή έννοια της άνω παρ. 1 βλέπε περιπ.τ β της παρ. 1 άρθρ. 11 Νοµ. 1351/1983, ΦΕΚ Α'
56).
2.
Ιδιωτικός εκπαιδευτικός εκπίπτει αυτοδικαίως της υπηρεσίας, εάν κατεδικάσθη δι' αµετακλήτου
αποφάσεως εις ποινήν συνεπαγοµένην έκπτωσιν δια τους δηµοσίους υπαλλήλους.
3. Παραίτησις ιδιωτικού εκπαιδευτικού κατά την διάρκειαν του διδακτικού έτους επιτρέπεται µόνον τη

συναινέσει του ιδιοκτήτου ή δι' αποχρώντα λόγον εκτιµώµενον υπό του οικείου Επιθεωρητού.
Η παραίτησις υποβάλλεται προς τον Επιθεωρητήν δια του ιδιωτικού σχολείου, η δε αποδοχή αυτής
κοινοποιείται αµέσως προς τον ιδιοκτήτην, οστις υποχρεούται εντός 5 ηµερών να υποβάλη πρότασιν περί
διορισµού αντικαταστάτου.
Ο παραιτηθείς δεν δύναται να αποχωρήση του σχολείου, προ της αναλήψεως των καθηκόντων του
αντικααστάτου, εκτός εάν παρήλθε µην από της υποβολής της παραιτήσεώς του και δεν του εγένετο
κοινοποίησις της αποδοχής της.
Οι διοριζόµενοι εις την δηµοσίαν εκπαίδευσιν ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί, λογίζονται αυτοδικαίως
παραιτούµενοι εκ του ιδιωτικού σχολείου εις το οποίον υπηρετούν, άµα τη αναλήψει υπηρεσίας εις την
δηµοσίαν εκπαίδευσιν.
4. Οι ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί απολύονται εκ του ιδιωτικού σχολείου εις το οποίον υπηρετούν λόγω:
α) σωµατικής ή πνευµατικής ανικανότητος, διαπιστουµένης υπό της οικείας κατά τόπον πρωτοβαθµίου
υγειονοµικής επιτροπής του Δηµοσίου και µετ' ένστασιν του ενδιαφεροµένου υπό της δευτεροβαθµίου
υγειονοµικής επιτροπής του Δηµοσίου, ούσης υποχρεωτικής δια τον οικείον ασφαλιστικόν φορέα,
β) συµπληρώσεως του 70ου έτους της ηλικίας των ή χρόνου υπηρεσίας θεµελιούντος δικαίωµα προς
λήψιν πλήρους συντάξεως εκ φορέβς ασφαλίσεως των ιδιωτικών εκπαιδευτικών,
γ) επιβολής της πειθαρχικής ποινής της απολύσεως υπό του οικείου πειθαρχικού συµβουλίου,
δ) πράξεως τελεσθείσης υπό του ιδιωτικού εκπαιδευτικού εντός της προ του διορισµού του πενταετίας,
συνιστώσης έλλειψιν των, εις τον δηµόσιον υπάλληλον προσηκόντων ηθικών προσόντων, εφ' όσον δεν
παρήλθε διετία από του διορισµού, µετ' απόφασιν του υπηρεσιακού συµβουλίου.
ε) ανεπαρκείας περί την εκτέλεσιν των καθηκόντων των, διαπιστουµένην υπό του οικείου υπηρεσιακού
συµβουλίου και στηριζοµένην εις δύο τουλάχιστον υπηρεσιακάς εκθέσεις συντασσοµένας υπό του οικείου
επιθεωρητού και απεχούσας αλλήλων εν τουλάχιστον διδακτικόν έτος,
[Αρχή Τροποποίησης]
ς) καταγγελίας συµβάσεως εργασίας κατά τας διατάξεις του παρόντος νόµου – ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ
ΠΑΡ. 2ε ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 13 ΤΟΥ Ν. 2986/02, ΦΕΚ-24 Α’ [Τέλος Τροποποίησης]
5. Η απόλυσις των ιδιωτικών εκπαιδευτικών ένεκα πειθαρχικού παραπτώµατος, ανεπαρκείας ή νόσου
επέρχεται από της κοινοποιήσεως της οικείας πράξεως εις τον ιδιωτικόν εκπαιδευτικόν. Η λύσις της
σχέσεως εργασίας δια τους εκπαιδευτικούς της περιπτ. β' της παρ. 4 του παρόντος άρθρου, επέρχεται
κατά την λήξιν του διδακτικού έτους.
Προαγωγαί
Αρθρο 34
1.
Οι ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί προάγονται ή λαµβάνουν τον µισθόν του ανωτέρου µισθολογικού
κλιµακίου, αναλόγως προς τα προσόντα, το ευδόκιµον και τον χρόνον υπηρεσίας των εις τον αυτόν
βαθµόν ή κλιµάκιον κατά τα ισχύοντα εκάστοτε δια την προαγωγήν των δηµοσίων εκπαιδευτικών
λειτουργών και κατόπιν αιτήσεως των.
2.
Η προαγωγή γίνεται µέχρι του βαθµού της νηπιαγωγού Α' και του Διευθυντού Β' δια τους
εκπαιδευτικούς της δηµοτικής εκπαιδεύσεως και του Γυµνασιάρχου δια τους εκπαιδευτικούς της µέσης
εκπαιδεύσεως, δια πράξεως του οικείου Επιθεωρητού µετ' απόφασιν του κατά περίπτωσιν αρµοδίου
υπηρεσιακού συµβουλίου.
3. Δι' αποφάσεως του οικείου Επιθεωρητού εκδιδοµένης καθ' έκαστον έτοςτη προτάσει του ιδιοκτήτου
εκάστου ιδιωτικού σχολείου, ανατίθενται καθήκοντα Διευθυντών ιδιωτικών σχολείων ως ακολούθως:
α) Διευθυντριας νηπιαγωγείου, εις νηπαγωγόν Α'
β) Διευθυντού δηµοτικού σχολείου εις Διευθυντήν Β'
γ) Διεθυντού Γυµνασίου, εις βοηθόν Γυµνασιάρχην και
δ) Διευθυντού Λυκείου εις Γυµνασιάρχην.
4.
Εις τους ασκούντας καθήκοντα διευθυντών ιδιωτικών σχολείων, απονέµεται ο προβλεπόµενος δια
τους Διευθυντά αντιστοίχων δηµοσίων σχολείων οργανικός βαθµός και καταβάλλονται αι αντίστοιχοι
αποδοχαί.
Ούτοι αποµακρυνόµενοι καθ' οιονδήποτε τρόπον εκ του αυτού σχολείου, διατηρούν τον βαθµόν ον είχον,
προ της αναθέσεβς αυτοίς καθηκόντων διευθυντών ιδιωτικών σχολείων.
Αδεια - Αναπλήρωσις
Αρθρο 35
1.
Οι εκπαιδευτικοί λειτουργοί των ιδιωτιών σχολείων δικαιούνται εις εξαιρετικάς περιπτώσεις,
10ηµέρου κανονικής αδείας µετά πλήρων αποδοχών κατά την διάρκειαν του διδακτικού έτους.
Αι κανονικαί αύται άδειαι χορηγούνται υπό των οικείων Επιθεωρητών, κατόπιν αιτήσεως των
ενδιαφεροµένων και εκτιµήσεως των λόγων ένεκα των οποίων επιβάλλεται η χορήγησις, µετά
προηγουµένην γνωµάτευσιν του διευθυντού και του ιδιοκτήτου του σχολείου.
2. Αναρρωτικαί άδειαι χορηγούνται κατά τας προϋποθέσεις και την διαδικασίαν την ισχύουσαν δια τον

ασφαλιστικόν φορέα, εις τον οποίον είναι ασφαλισµένοι.
3. Αι κυοφορούαι ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί δικαιούνται της ειδικής αδείας λόγω κυήσεως και τοκετού, η
οποία προβλέπεται υπό του ασφαλιστικού φορέως, εις ον υπάγονται.
4.
Οι εν αδεία διατελούντες εκπαιδευτικοί των ιδιωτικών σχολείων, οι στρατευόµενοι ως και οι δι'
οιονδήποτε λόγον µη ασκούντες τα καθήκοντά των αναπληρούνται προσωρινώς και µέχρις επανόδου του
αναπληρουµένου, δι' άλλων εχόντων τα νόµιµα προσόντα, κατά το άρθρ. 24 του παρόντος, µετά
πρότασιν του ιδιοκτήτου του σχολείου και έγκρισιν του οικείου Επιθεωρητού. Αµα τη αναλήψει των
καθηκόντων των, ο αναπληρωτής αποχωρεί άνευ ετέρας διαδικασίας.
Αποδοχαί
Αρθρο 36
"1. Οι Ιδιωτικοί Εκπαιδευτικοί λαµβάνουν τουλάχιστον τας εκάστοτε αποδοχάς των οµοιοβάθµων των
δηµοσίων εκπαιδευτικών µετά των πάσης φύσεως επιδοµάτων περιλαµβανοµένου και του προσωρινού
επιδόµατος, το οποίον προβλέπεται υπό της παρ. 2 του άρθρου 6 του Νοµ. 754/1978 "περί ρυθµίσεως
των αποδοχών των δηµοσίων υπαλλήλων των ΝΠΔΔ και άλλων τινών συναφών διατάξεων"" (Η παρ. 1
αντικατεστάθη ως άνω δια του άρθρ. 7 Νοµ. 817/1978).
2. Ούτοι δικαιούνται και της καταβαλλοµένης εις τους δηµοσίους εκπαιδευτικούς αποζηµιώσεως δια την
συνοδείαν των µαθητών εις σχολικάς εκδροµάς, θεωρούµενοι ως διατελούντες εν διατεταγµένη
υπηρεσία.
3.
Αι αποδοχαί κατατίθενται υπό του ιδιοκτήτου του σχολίου την 25ην εκάστου µηνός εις το
πλησιέστερον υποκατάστηµα Τραπέζης εκ του οποίου και εισπράττονται υπό των δικαιούχων. Εξαίρεσις
εκ των διατάξεων της παρούσης παραγραφου επιτρέπεται µόνον δι' αποφάσεως του Υπουργού Εθνικής
Παιδείας και Θρησκευµάτων.
4. Δια πάσαν άνευ αδείας και αδικαιολόγητον απουσίαν, ιδιωτικού εκπαιδευτικού ενεργείται ανάλογος
περικοπή των αποδοών του, επί επί δηµοσίων υπαλλήλων δι' αποφάσεως του Διευθυντού του σχολείου
κοινοποιουµένης και προς τον οικείον επιθεωρητήν.
5.
Οι διευθυνταί των ιδιωτικών σχολείων λαµβάνουν το σύνολον των αποδοχών του βαθµού των
ασχέτως ωρών κατά τας οποίας διδάσκουν.
Προσωπικόν ισοτίµων Σχολείων
Αρθρο 37
1. Ο διορισµός, η προαγωγή, η ένταξις και η απόλυσις του διδακτικού προσωπικού των ισοτίµων προς
τα Δηµόσια Σχολεία, του συνταξιοδοτουµένου εκ του Δηµοσίου Ταµείου, γίνονται δι' αποφάσεων του
Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων µετά σύµφωνον γνώµην του Κεντρικού Υπηρεσιακού
Συµβουλίου Δηµοτικής ή Μέσης Εκπαιδεύσεως, δηµοσιευοµένων δια της Εφηµερίδος της Κυβερνήσεως,
προτάσει του διοικούντος το Σχολείον συλλογικού οργάνου.
Επί προαγωγής, ετάξεως και απολύσεως, ελλείψει προτάσεως, επιλαµβάνεται οίκοθεν το οικείον
Κεντρικόν Υπηρεσιακόν Συµβούλιον.
2. Αρµόδια συµβούλια δια τα θέµατα υπηρεσιακής καταστάσεως του διδακτικού προσωπικού των εν τη
προηγουµένη παραγράφω αναφεροµένων σχολείων, είναι τα εκάστοτε αντίστοιχα δια τους οµοιοβάθµους
των δηµοσίου εκπαιδευτικούς.
3. Η οργανική σύνθεση του εκπαιδευτικού προσωπικού των εν παραγρ. 1 του παρόντος άρθρου
αναφεροµένων σχολείων, καθορίζεται δι' αποφάσεων του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και
Θρησκευµάτων, εκδιδοµένων µετά γνώµην του κατά περίπτωσιν αρµοδίου κεντρικού υπηρεσιακού
συµβουλίου εκπαιδεύσεως και δηµοσιευοµένων δια της Εφηµερίδος της Κυβερνήσεως.
4.
Πέραν των υπηρετούντων εκπαιδευτικών εις τας εν παρ. 3 του παρόντος άρθρου θέσεις, δύναται
προς κάλυψιν των αναγκών του σχολείου να υπηρετούν εις τα ισότιµα σχολεία και έτεροι εκπαιδευτικοί
έχοντες τα ανάλογα προσόντα. Οι εκπαιδευτικοί ούτοι δεν υπάγονται εις το συνταξιοδοτικόν καθεστώς
των δηµοσίων υπαλλήλων, τα δε θέµατα των ρυθµίζονται κατά τας διατάξεις περί ιδιωτικών
εκπαιδευτικών.
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ε' : ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ - ΕΠΙΤΡΟΠΑΙ
Υπηρεσιακά, Πειθαρχικά και Γνωµοδοτικά Συµβούλια
Αρθρο 38
1.
Τα υπό του Π.Δ. 15/1977 "περί συστάσεως και συνθέσεως Υπηρεσιακών και Πειθαρχικών
Συµβουλίων του Προσωπικού της Γενικής Εκπαιδεύσεως" (ΦΕΚ 9/14.1.77 τεύχος Α') προβλεπόµενα
Συµβούλια ασκούν τας, εις τας εποµένας παραγράφους του παρόντος άρθρου αρµοδιότητας και επί
θεµάτων της ιδιωτικής δηµοτικής και µέσης εκπαιδεύσεως.
2.
Τα Περιφειακά Υπηρεσιακά Σµβούλια Δηµοτικής Εκπαιδεύσεως (Π.Υ.Σ.Δ.Ε) έχουν τας ακολούθους
αρµοδιότητας.

α.
Υπηρεσιακού και πειθαρχικού συµβουλίου δι' άπαντα τα θέµατα υπηρεσιακής καταστάσεως και
πειθαρχικού δικαίου των εκπαιδευτικών των ιδιωτικών νηπιαγωγείων και δηµοτικών σχολείων ως και των
εκπαιδευτικών δηµοτικής εκπαιδεύσεως της παρ.3 του άρθρ. 37 του παρόντος.
β.
Υπηρεσιακού και πειθαρχικού συµβουλίου δι' άπαντα τα θέµατα υπηρεσιακής καταστάσεως και
πειθαρχικού δικαίου του τακτικού διδακτικού προσωπικού των ανεγνωρισµένων ως ισοτίµων προς τα
δηµόσια νηπιαγωγείων και δηµοτικών σχολείων, εξαιρέσει των προαγωγών.
γ. Πειθαρχικού συµβουλίου επί των ιδιοκτητών των ιδιωτικών νηπιαγωγείων και δηµοτικών σχολείων.
δ. Πειθαρχικού συµβουλίου εκδικάσεως εφέσεων κατά πειθαρχικών αποφάσεων των διευθυντών των
ιδιωτικών νηπιαγωγείων και δηµοτικών σχολείων.
ε. Γνωµοδοτικού συµβουλίου επί θεµάτων των ιδιωτικών νηπιαγωγείων και δηµοτικών σχολείων.
3.
Τα Περιφερειακά Υπηρεσιακά Συµβούλια Μέσης Εκπαιδεύσεως (Π.Υ.Σ.Μ.Ε.) έχουν τας, εις την
προηγουµένην πάράγραφον του παρόντος άρθρου, οριζοµένας αρµοδιότητας επί θεµάτων υπηρεσιακής
καταστάσεως και πειθαρχικού δικαίου του διδακτικού προσωπικού των ιδιωτικών γυµνασίων και λυκείων
και των ισοτίµων προς τα δηµόσια γυµνασίων και λυκείων, πειθαρχικού συµβουλίου επί των ιδιοκτητών
των ιδιωτικών γυµνασίων και λυκείων, πειθαρχικού συµβουλίου εκδικάσεως εφέσεων κατά πειθαρχικών
αποφάσεων των διευθυντών των ιδιωτικών γυµνασίων και λυκείων και γνωµοδοτικού συµβουλίου επί
θεµάτων των ιδιωτικών γυµνασίων και λυκείων.
4.
Τα ανώτερα Περιφερειακά Υπηρεσιακά Συµβούλια Δηµοτικής Εκπαιδεύσεως (Α.Π.Υ.Σ.Δ.Ε.) έχουν
αρµοδιότητα εκδικάσεως εφέσεων κατά πειθαρχικών αποφάσεων των Επιθεωρητών Δηµοτικής
Εκπαιδεύσεως.
5.
Τα Ανώτερα Περιφερειακά Υπηρεσιακά Συµβούλια Μέσης Εκπαιδεύσεως (Α.Π.Υ.Σ.Μ.Ε.) έχουν
αρµοδιότητα εκδικάσεως εφέσεων κατά πειθαρχικών αποφάσεων των Γενικών Επιθεωρητών Μέσης
Εκπαιδεύσεως.
6.
Το Κεντρικόν Υπηρεσιακόν Συµβούλιον Δηµοτικής Εκπαιδεύσεως (Κ.Υ.Σ.Δ.Ε.) έχει αρµοδιότητα
υπηρεσιακού συµβουλίου επί των προαγωγών του τακτικού διδακτικού προσωπικού των ανεγνωρισµένων
ως ισοτίµων προς τα δηµόσια νηπιαγωγείων και δηµοτικών σχολείων.
7.
Το Κεντρικόν Υπηρεσιακόν Συµβούλιον Μέσης Εκπαιδεύσεως (Κ.Υ.Σ.Μ.Ε.) έχει αρµοδιότητα
υπηρεσιακού συµβουλίου επί των προαγωγών του τακτικού διδιακτικού προσωπικού των
ανεγνωρισµένων ως ισοτίµων προς τα δηµόσια γυµνασίων και λυκείων.
8.
Η υπό της παρ. 4 του άρθρ. 19 του Π.Δ. 15/1977 προβλεποµένη αρµοδιότητα του Ανωτέρου
Κεντρικού Υπηρεσιακού Συµβουλίου Μέσης Εκπαιδεύσεως (Α.Κ.Υ.Σ.Μ.Ε.) επί θεµάτων υπηρεσιακής
καταστάσεως του διδακτικού προσωπικού της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας καταργείται.
9. Εις ας περιπτώσεις εξατάζονται υπό των Π.Υ.Σ.Δ.Ε, Π.Υ.Σ.Μ.Ε., Α.Π.Υ.Σ.Δ.Ε και Α.Π.Υ.Σ.Μ.Ε. θέµατα
υπηρεσιακής καταστάσεως και πειθαρχικού δικαίου των εκπαιδευτικών της ιδιωτικής εκπαιδεύσεως
µετέχουν τούτων αντί των δηµοσίων εκπαιδευτικών αιρετών µελών εκπρόσωποι της Οµοσπονδίας
Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ελλάδος, υπ' αυτής οριζόµενοι.
10.
Ωσαύτως εις ας περιπτώσεις ασκούνται υπό των εν προηγουµένη παραγράφω συµβουλίων
αρµοδιότητες πειθαρχικού συµβουλίου επί των ιδιοκτητών των ιδιωτικών σχολείων και γνωµοδοτικού
συµβουλίου επί θεµάτων των ιδιωτικών σχολείων, µετέχουν των Συµβουλίων τούτων αντί των εκ
δηµοσίων εκπαιδευτικών αιετών µελών εκπρόσωποι τοθ οικείου Συνδέσµου ιδιοκτητών ιδιωτικών
σχολείων και προκειµένης της περιπτώσεως εδρευόντων πλειόνων συνδέσµων εις τον αυτόν τόπον, υπό
του έχοντος τα πλείονα µέλη.
Επιτροπή Επετηρίδος
Αρθρο 39
1. Συνιστάται παρά τη Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων τριµελής
επιτροπή επετηρίδος Ιδιωτικών εκπαιδευτικών γενικής εκπαιδεύσεως, αρµοδία δια τον έλεγχον των
διαβιβαζοµένων εις αυτήν δικαιολογητικών και την γνωµοδότησιν δια την εγγραφήν εις την επετηρίδα
ιδιωτικών εκπαιδευτικών.
2. Η Επιτροπή αύτη συγκροτείται σι' αποφάσεως του Υπουργού Εθνικής Παιδείας κ“ι Θρησκευµάτων και
απότελείται εκ των κάτωθι:
α) Εξ ενός Επόπτου Εκπαιδεύσεως ή Γενικού Επιθεωρητού ή Επιθεωρητού.
β) εκ του Διευθυντού της Διευθύνσεως Ιδιωτικής Εκπαιδεύσεως,
γ) εξ ενός υπαλλήλου της Διευθύνσεως Ιδιωτικής Εκπαιδεύσεως επί βαθµώ 5ω ή 4ω
(Η Επιτροπή της άνω παραγράφου καταργήθηκε από το άρθρ. 12 της ΣΤ 5/5/1982 (ΦΕΚ Β' 213) Απ. Υπ.
Προεδρίας και Παιδείας).
3. Αι γνωµοδοτήσεις της Επιτροπής διαβιβάζονται εις την Υπηρεσίαν, ήτις βάσει αυτών καταχωρεί τους
έχοντας τα προσόντα διδασκαλίας εις την προς τούτο τηρουµένην επετηρίδα.

Επιτροπαί καταλληλότητος διδακτηρίων
Αρθρο 40
1.
Παρ' εκάστη Γενική Επιθεωρήσει Μέσης Εκπαιδεύσεως και παρ' εκάστη επιθεωρήσι Α' Δηµοτικής
Εκπαιδεύεως συνιστάται δι' αποφάσεως του οικείου Νοµάρχου τριµελής Επιτροπή έχουσα ως αρµοδιότητα
την γνωµοδότησιν περί της καταλληλότητος των υπό των ιδιωτικών σχολείων και οικοτροφείων
χρησιµοποιουµένων κτιριακών εγκαταστάσεων.
2. Η Επιτροπή αύτη αποτελείται εκ των κάτωθι:
α) Εκ του Γενικού Επιθεωρητού Μέσης Εκπαιδεύσεως ή του Επιθεωρητού Α' Δηµοτικής Εκπαιδεύσεως
κατά περίπτωσιν
β) Εξ ενός Σχολιάτρου
γ) Εκ του Προϊσταµένου του Πολεοδοµικού Γραφείου του Νοµού ή του νοµίµου αναπληρωτού αυτού.
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΣΤ' : ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ - ΠΟΙΝΑΙ
Είδη παραβάσεων
Αρθρο 41
1.
Πάσα δι' υπαιτίου πράξεως ή παραλείψεως παράβασις των κειµένων διατάξεων περί ιδιωτικής
εκπαιδεύσεως εκ µέρους των ιδιοκτητών σχολείων, των διευθυντών και διδακτικού προσωπικού τούτων
εκάστου εις τον τοµέα αρµοδιότητός του, αποτελεί πειθαρχικόν αδίκηµα, τιµωρούµενον δια των εν τω
εποµένω άρθρω προβλεποµένων ποινών.
2. Μεταξύ των παραβάσεων καταλέγονται ιδία:
α. Λειτουργία ιδιωτικού σχολείου ή οικοτροφείου άνευ αδείας.
β. Μη παράδοσις αρχείου
γ. Παράβασις διατάξεων µισθοδοσίας
δ. Μη συµπλήρωσις κενών θέσεων διδακτικού προσωπικού και Διευθυντού
ε. Εκπρόθεσµος πρόσληψις προσωπικού ή εκπρόθεσµος διορισµός Διευθυντού.
ς. Απόλυσις προσωπικού κατά παράβασιν των κειµένων διατάξεων.
ζ. Παράνοµος έκδοσις τίτλου σπουδών
η. Παράβασις εκπαιδευτικών διατάξεων υπό του διδακτικού προσωπικού και των διευθυντών.
θ. Παρεµπόδισις ασκήσεως ελέγχου υπό της εποπτευούσης αρχής
ι. Αδικαιολόγητος απουσία ή µη κανονική τήρησις του ωραρίου εργασίας υπό των διευθυντών και του
διδακτικού προσωπικού των σχολείων.
ια. Περέκκλισις εκ του προγρµατος διδασκαλίας άνευ αδείας.
ιβ. Παράβασις διατάξεων χρήσεως προσωνυµίας διαφηµίσεων και γνωστοποιήσεων.
ιγ. Πρόσληψις διδακτικού προσωπικού µη έχοντος τα υπό του νόµου οριζόµενα προσόντα.
ιδ. Παράβασις στεγαστικών προϋποθέσεων.
ιε. Απασχόλησις διδακτικού προσωπικού άνευ νοµίµου διορισµού.
ις. Παράβασις διατάξεων περί διδάκτρων
ιζ. Μη τήρησις των εκπαιδευτικών βιβλίων
ιη. Υπέρβασις επιτρεποµένου ορίου µαθητών κατά τµήµα
ιθ. Πώλησις βιβλίων και γραφικής ύλης εις τους µαθητάς.
κ. Χορήγησις τίτλου σπουδών ή άλλων πιστοποιητικών υπό µη νοµίµων λειτουργούντων σχολείων.
κα. Κατ' ιδίαν διδασκαλία υπό των εκπαιδευτικών εις τους µαθητάς του σχολείου των.
κβ. Παράβασις των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρ. 26 του παρόντος.
Επιβαλλόµεναι ποιναί
Αρθρο 42
1. Πειθαρχικαί κυρώσεις:
Α) Δια τους ιδιοκτήτας των σχολείων:
α) 'Εγγραφος επιπληξις
β) "Πρόστιµο µέχρι ποσού 5.000.000 δραχµών" (Η περιπτ. β' αντικαταστάθηκε ως άνω από την παρ. 6
άρθρ. 16 Νοµ. 2327/1995, ΦΕΚ Α' 156).
γ) Προσωρινή δι' εν έτος άρσις αδείας ιδρύσεως και λειτουργίας του ιδιωτικού σχολείου.
δ) Οριστική άρσις αδείας ιδρύσεως και λειτουργίας του ιδιωτικού σχολείου.
Β) Δια το διδακτικόν προσωπικόν:
α) Εγγραφος επίπληξις
β) Πρόστιµον µέχρι αποδοχών 3 µηνών
γ) Προσωρινή στέρησις δι' εν έτος του δικαιώµατος του διδάσκειν εις δηµόσια ή ιδιωτικά σχολεία.
δ) προσωρινή στέρησις δι' εν έτος του δικαιώµατος διευθύνσεως ιδιωτικού σχολείου.
ε) Οριστική στέρησις του δικαιώµατος διευθύνεις Ιδιωτικόν σχολείον.
ς) Διακοπή του προς προαγωγήν δικαιώµατος από 1-5 ετών.

ζ) Υποβιβασµός
η) Απόλυσις
2. Ποινικαί κυρώσεις:
α) Οι ιδρύοντες ή διατηρούντες ιδιωτικόν σχολείον ή οικοτροφείον άνευ αδείας τιµωρούνται πλην της
ποινής του προστίµου και δια φυλακίσεως τουλάχιστον δύο µηνών.
β)
Οι µη παραδίδοντες το αρχείον εις την αρµοδίαν Επιθεώρησιν εντός 20ηµέρου από της
κοινοιποιήσεως της αποφάσεως περί άρσεως της αδείας ή εξ οιασδήποτε άλλης αιτίας διακοής λειτουργίας
του σχολείου, τιµωρούνται πλην της ποινής του προστίµου και δια φυλακίσεως τουλάχιστον ενός µηνός.
γ)
Οι χρησιµοποιούντες µη εγκεκριµένας επωνυµίας ιδιοκτήται ιδιωτικών σχολείων, τιωρούνται πλην
της ποινής του προστίµου και δια φυλακίσεως από δέκα ηµερών µέχρις ενός µηνός.
δ) Οι διδάσκοντες εις ιδιωτικά σχολεία χωρίς να έχουν τον απαιτούµενον δια την διδασκαλίαν τίτλον
σπουδών, τιµωρούνται δια φυλακίσεως ενός µέχρι τριών µηνών. Η αυτή ποινή επιβάλλεται και εις τον
ιδιοκτήτην εις το σχολείον του οποίου εγένετο η διδασκαλία.
ε)
Οι χορηγόύντες τίτλον σπουδών παρανόµως τιµωρούνται και δια φυλακίσεως τουλάχιστον τριών
µηνών.
3.
Επί παρατάσεων τελεσθεισών υπό νοµικών προσώπων ευθύνονται οι νοµίµως εκπροσωπούντες
ταύτα.
4. Τα εν παρ. 2 του παρόντος αδικήµατα διώκονται τη εγκλήσει του οικείου Επιθεωρητού.
5. Διοικητικαί κυρώσεις Ανεξαρτήτως των υπό του παρόντος άρθρου προβλεποµένων ποινών, η άνευ
λειτουργία σχολείου συνεπάγεται την άµεσον διακοπήν της λειτουργίας αυτού, πραγµατοποιουµένην υπό
της κατά τόπον αστυνοµικής αρχής, κατόπιν εγγράφου της οικείας Επιθεωρήσεως ή του Υπουργού
Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων.
Αι παρανόµως χρησιµοποιούµεναι επιγραφαί αφαιρούνται αµέσως, µερίµνη της αρµοδίας κατά τόπον
αστυνοµικής αρχής, κατόπιν εγγράφου της οικείας Επιθεωρήσεως.
6. Τα υπό στοιχ. κα και κβ της πα. 2 του άρθρ. 41 του παρόντος πειθαρχικά αδικήµατα επισύρουν την
ποινήν της απολύσεως.

Αρµοδιότης επιβολής ποινών
Αρθρο 43
Αι υπό του προηγουµένου άρθρου προβλεπόµεναι ποιναί επιβάλλονται υπό τας κάτωθι διακρίσεις:
α)
Υπό του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, του Υφυπουργού και του Γενικού
Γραµµατέως του Υπουργείου τούτου, αι ποιναί του προστίµου µέχρι των 100.000 δραχµών ή των
αποδοχών µέχρις ενός µηνός.
β) Υπό του Επόπτου Εκπαιδεύσεως αι ποιναί προστίµου µέχρι 50.000 δραχµών ή των αποδοχών ενός
µηνός.
γ)
Υπό του Γενικού Επιθεωρητού Μ.Ε. ή του Επιθεωρητού Δ.Ε. αι ποιναί προστίµου µέχρις 20.000
δραχµών ή του 1/3 των αποδοχών ενός µηνός.
δ)
Υπό του αρµοδίου πειθαρχικού συµβουλίου πάσαι αι υπό του παρόντος νόµου προβλεπόµεναι
πειθαρχικαί ποιναί.
Ενστάσεις κατά πειθαρχικών αποφάσεων
Αρθρο 44
1.
Αι πειθαρχικαί αποφάσεις περί επιβολής των κατά το προηγούµενον άρθρον ποινών, πλην των
εκδιδοµένων υπό του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, Υφυπουργού και Γενικού
Γραµµατέως, υποκεινται εις ένστασιν ως ακολούθως:
α)
Των Εποπτων Γενικών Επιθεωρητών Μέσης Εκπαιδεύσεως και Επιθεωρητών Δηµοτικής
Εκπαιδεύσεως, ενώπιον του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων.
β) Των Περιφερειακών Υπηρεσιακών Συµβουλίων ενώπιον των αντιστοίχων ανωτέρων Περιφερειακών
Υπηρεσιακών Συµβουλίων.
2. Η ένστασις υποβάλλεται εντός δεκαηµέρου από της κοινοποιήσεως των πειοθαρχικών αποφάσεων,
επιδιδοµένη εις τον επιβάλλοντα την ποινήν πειθαρχικώς προϊστάµενον ή τον γραµµατέα του
επιβαλόντως την ποινήν Πειθαρχικού Συµβουλίου.
Εφαρµογή πειθαρχικών διατάξεων δηµοσίων Εκπαιδευτικών
Αρθρο 45
Δια τα θέµατα πειθαρχικού δικαίου των Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών τα µη ρυθµιζόµενα υπό του παρόντος,
εφαρµόζονται αναλόγως αι διατάξεις περί πειθαρχικού δικαίου των δηµοσίων Εκπαιδευτικών.
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ζ' : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Τέλη

Αρθρον 46
1.
Δια την ίδρυσιν, λειτουργίαν και µεταφοράν Ιδιωτικών Σχολείων και Οικοτροφείων, δια την
υποβολήν ενστάσεων κατά των πρωτοβαθµίως επιβαλλοµένων πειθαρχικών κυρώσεων, δια την
εγγραφήν εις την επετηρίδα Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών, ως και δια την φοίτησιν και τας εξετάσεις των
µαθητών εις τα Ιδιωτικά Σχολεία και τους εκδιδοµένους τίτλους σπουδών υπ' αυτών, καταβάλλονται
παράβολα εξέταστρα και εκπαιδευτικά τέλη, τα οποία καθορίζονται εκάστοτε δια κοινών αποφάσεων των
Υπουργών Εθνικής Παιδείας και θρησκευµάτων και Οικονοµικών.
2. Εκ των ανωτέρω τα µεν αναφερόµενα εις τους τίτλους σπουδών επικολλώνται ως ένσηµα επί των
τίτλων, άπαντα δε τα λοιπά κατατίθενται εις το Δηµόσιον Ταµείον ως έσοδον υπέρ του "Λογαριασµού
Ιδιωτικής Γενικής Εκπαιδεύσεως".
(Τα ένσηµα για το Δηµόσιο του άνω άρθρου καταργήθηκαν από την παρ. 37 άρθρ. 29 Νοµ. 1473.1984
(ΦΕΚ Α' 127)).
(Σύµφωνα µε την παρ. 3 άρθρ. 33 Νοµ. 2009/1992 (ΦΕΚ Α' 18),το ανωτέρω παράβολο για τη φοίτηση
των µαθητών στα ιδιωτικά σχολεία, που καταβάλλεται στο λογαριασµό ιδιωτικής γενικής εκπαιδεύσεως,
ορίζεται από την έναρξη του σχολ. έτους 1991 - 1992 σε 1% των ετησίων διδάκτρων που καταβάλλονται
σε κάθε σχολείο. Τοαυτό ισχύει και για τους µαθητές των ιδιωτικών σχολικών µονάδων Τεχνικής Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης. Η δε διάθεση και διαχείριση των πόρων του άνω λογαριασµού ρυθµίζονται
µε απόφαση Υπ. Παιδείας).
(Σύµφωνα µε την παρ. 7 άρθρ. 16 Νοµ. 2327/1995, ΦΕΚ Α' 156, µε κοινή απόφαση των Υπουργών
Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων και Οικονοµικών καθορίζεται η διαδικασία είσπραξης του
προβλεποµένου από τις διατάξεις του άρθρ. 33 παρ.3 του Νοµ. 2009/1992 (ΦΕΚ 18 Α') παραβόλου για
τη φοίτηση µαθητών στα ιδιωτικά σχολεία και τις ιδιωτικές σχολικές µονάδες τεχνικής επαγγελµατικής
εκπαίδευσης.
Στους ιδιοκτήτες των σχολείων και σχολικών µονάδων της προηγουµένης περίπτωσης που παραλείπυν
να εισπράξουν και να καταθέσουν το παράβολο φοίτησης, µπορεί να επιβληθεί διοικητικό πρόστιµο, µε
απόφαση του προϊσταµένου της οικείας διεύθυνσης ή γραφείο εκπαίδευσης, ύψους µέχρι του διπλασίου
του οφειλοµένου χρηµατικού ποσού).
Λογαριασµός Ιδιωτικής Γενικής Εκπαιδεύσεως
Αρθρο 47
1. Συνιστάται ειδικός λογαριασµός υπό τον τίτλον "Λογαριασµός Ιδιωτικής Γενικής Εκπαιδεύσεως" εις
τον οποίον περιέρχονται άπαντα τα υπό του παρόντος νόµου οριζόµενα υπέρ τούτου ποσά, δυνάµενος να
επιχορηγήται και εκ του κρατικού προϋπολογισµού.
2. Ο εν τη προηγουµένη παραγράφω ειδικός λογαριασµός τηρείται παρά τη Τραπέζη της Ελλαδος
3. Τα του τρόπου διαχειρίσεως και τα των πληρωµών εις βάρος του Λογαριασµού τούτου, ρυθµίζονται
δια κοινής αποφάσεως των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων και Οικονοµικών.
Δια της αυτής αποφάσεως ορίζονται και οι σκοποί δια τους οποίους διατίθενται τα έσοδα του
Λογαριασµού τούτου, εν οις και η χορήγησις εκπαιδευτικής αδείας µετ' αποδοχών εις ιδιωτικούς
εκπαιδευτικούς δια µετεκπαίδευσιν εις την ηµεδαπήν ή αλλοδαπήν.
4.
'Απασαι αι υπό του παρόντος νόµου προβλεπόµεναι δαπάναι διεξαγωγής των πάσης φύσεως
εξετάσεων, και αι αποζηµιώσεις δια συµµετοχήν εις Συµβούλια και Επιτροπάς, καταβάλλονται εις βάρος
των εσόδων του αυτού Λογαριασµού.
5. Η πηρωµή των διαφόρων δαπανών εις βάρος του "Λογαριασµού Ιδιωτικής Γενικής Εκπαιδεύσεως",
γίνεται δι' αποφάσεων του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων.
(Σύµφωνα µε την παρ. 6 άρθρ. 7 Νοµ. 2043/1992 (ΦΕΚ Α' 79), οι διατάξεις των άνω άρθρ. 46 και 47
έχουν εφαρµογή και στα Ιδιωτικά σχολεία Τεχνικής και Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης).
Οικονοµική ενίσχυσις Σχολείων
Αρθρο 48
1.
Δια την οικονοµικήν ενίσχυσιν Ιδιωτικών Σχολείων Μέσης Εκπαιδεύσεως ανηκόντων εις νοµικά
πρόσωπα µη κερδοσκοπικού χαρακτήρος, δύναται να εγγράφωνται σχετικαί πιστώσεις εις τον τακτικόν
προϋπολογισµόν εξόδων του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων.
2.
Το ύψος της προς έκαστον των σχολείων τούτων επιχορηγήσεως καθορίζεται δι' αποφάσεως του
Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων.
3. Η ανωτέρω επιχορήγησις περιέρχεται ως έσοδον εις τα οικεία Σχολικά Ταµεία ή Διοικούσας Επιτροπάς
και διατίθεται υπ' αυτών κατά τας περί τούτων ισχύουσας διατάξεις.

Δωρεάν χορήγησις σχολικών βιβλίων
Αρθρον 49
Επιτρέπεται η, εις τους µαθητάς ισιωτικών νυχτερινών σχολείων Μ.Ε. δωρεάν χορήγησις σχολικών
βιβλίων, κατά τα ισχύοντα εκάστοτε περί δωρεάν χορηγήσεως των βιβλίων τουτων εις τους µαθητάς των
δηµοσίων σχολείων.
Απαγόρευσις πωλήσεως βιβλίων και γραφικής ύλης
Αρθρο 50
Απαγορεύεται υπό των ιδιωτικών σχολείων και των εν αυτοίς διδασκόντων η καθ' οιονδήποτε τρόπον
πώλησις προς τους µαθητάς, βιβλίων και γραφικής ύλης.
Μεταφορά µαθητών
Αρθρο 51
Αι ισχύουσαι εκάστοτε ατέλειαι δια µεταφοράν των µαθητών δηµοσίων σχολείων δι' αυτοκινήτων
δηµοσίας χρήσεως ισχύουν και δια τους µαθητάς των εσπερινών ιδιωτικών σχολείων.
Ταµείον Επικουρικής Ασφαλίσεως
Αρθρο 52
1.
Συνιστάται νοµικόν πρόσωπον δηµοσίου δικαίου υπό τον τίτλον Ταµείον Επικουρικής Ασφαλίσεως
Εκπαιδευτικών Ιδιωτικής Γενικής Εκπαιδεύσεως", εδρεύον εις Αθήνας και τελούν υπό την εποπτείαν του
υπουργείου Κοινωνικών Υπηρεσιών.
2. Σκοπός του Ταµείου είναι η χορήγησις επικουρικής συντάξεως εν περιπτώσει αναπηρίας, εργατικού
ατυχήµατος και γήρατος εις τα κατά την εποµένην παράγραφον ασφαλιζόµενα πρόσωπα ως και εις µέλη
της οικογενείας αυτών εν περιπτώσει θανάτου του προστάτου των, ησφαλισµένου ή συνταξιούχου.
3. "Εις την ασφάλισιν του Ταµείου υπάγονται υποχρεωτικώς οι παρέχοντες εξηρτηµένην εργασίαν απ'
αµοιή κατά κυρίαν απασχόλησιν εκπαιδευτικοί της ιδιωτικής γενικής εκπαιδεύσεως, εφ' οσον υπάγονται
δια την εργασίαν των ταύτην εις την ασφάλισιν του ΙΚΑ ή ετέρου φορέως κυρίας ασφαλίσεως, οι
ασκούντες διδακτικά καθήκοντα ιδιοκτήται ιδιωτικών Σχολείων, ως και οι εκπαιδευτικοί που υπηρετούν
εις το Δηµόσιον µε σύµβασιν ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου οι προσληφθτες και προσλαµβανόµενοι
βάσει του άρθρ. 30 του παρόντος νόµου".
Η παρ. 3 τροποποιήθηκε ως άνω από το άρθρ. 57 Νοµ. 1140/17- 20 Μαρτ. 1981 (ΦΕΚ Α' 68).
4. Πάσα αµφισβήτησις, περί της υπαγωγής ή µη εις την ασφάλισιν του Ταµείου προσώπου τινός, λύεται
δι' αποφάσεως του Υπουργού Κοινωνικών Υπηρεσιών µετά γνώµην του Συµβουλίου Κοινωνικής
Ασφαλίσεως.
5.
Πόροι του Ταµείου είναι µηνιαία εισφορά των ησφαλισµένων και των εργοδοτών, ς και πάσα
πρόσοδος εκ της περιουσίας του Ταµείου ή εκ χαριστικής ή ετέρας αιτίας.
6. Το Ταµείον διοικείται υπό επταµελούς Διοικητικού Συµβουλίου, συγκροτουµένου επί τριετεί θητεία δι'
αποφάσεως των Υπουργών Κοινωνικών Υπηρεσιών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων. Του
Συµβουλίου µετέχει, ως Κυβερνητικός Επίτροπος άνευ ψήφου, ανώτερος υπάλληλος του υπουργείου
Κοινωνικών πηρεσιών.
7. Δια Π.Δ/των εκδιδοµένων τη προτάσει των Υπουργών Προεδρίας Κυβερνήσεως, Εθνικής Παιδείας και
Θρησκευµάτων και Κοινωνικών Υπηρεσιών καθορίζονται:
α)
Η σύνθεσις του διοικητικού Συµβουλίου,τα της λειτουργίας και των αρµοδιοτήτων αυτού, τα των
καθηκόντων του Προέδρου, των µελών και του Γραµµατέως, τα των αρµοδιοτήτων του Κυβερνητικού
Επιτρόπου και πάσα άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια δια την εύρυθµον λειτουργίαν του Διοικητικού
Συµβουλίου.
β)
Η διάρθωσις των υπηρεσιών του Ταµείου, αι αρµοδιότητες αυτών, αι θεσεις και η ιδιότης
Προϊσταµένων, ως και τα της αναπληρώσεως αυτών.
γ) Αι οργανικαί θέσεις µονίµων υπαλλήλων κατά κλάδους και βαθµούς, µη δυνάµεναι να υπερβούν εν
συνόλω τας πέντε.
δ) Τα ειδικά τυπικά προσόντα διορισµού εις τους εισαγωγικούς βαθµούς.
8.
Δια Π.Δ/των εκδιδοµένων προτάσει του Υπουργού Κοινωνωικών Υπηρεσιών µετά γνώµην του
Διοικητικού Συµβουλίου του Ταµείου καθορίζονται:Ο χρόνος ενάρξεως της λειτουργίας του Ταµείου, τα
της εκπροσωπήσεως αυτού, αι δαπάναι εν γένει λειτουργίας του, το ποσόν των εισφορών ησφαλισµένων
και εργοδότου, ο τρόπος βεβαιώσεως και εισπράξεως αυτών, η προέλευσις και ο τρόπος διαχειρίσεως και
διαθέσεως των πόρων και της εξασφαλίσεως εν γένει των κεφαλαίων του Ταµείου, αι προϋποθέσεις τας
οποίας δέον να πληρούν τα υπαγόµενα εις την ασφαλισιν πρόσωπα δια να τύχουν παροχών, το ύψος
τούτων, ο κύκλος των προστατευοµένων υπό του ησφαλισµένου ή συνταξιούχου προσώπων, ο τρόπος
της αναγνωρίσεως της προϋπηρεσίας των ησφαλισµένων και της καταβολής των δια την αναγνώρισιν
ταύτης ποσών, καθώς και πάσα άλλη λεπτοµέρεια αναγκαία δια την εκπλήρωσιν του σκοπού του Ταµείου,

µη αναφεροµένη εις θέµατα ρυθµιζόµενα υπό του άρθρ. 5 του Νοµ. 38/1975 "περί ρυθµίσεως
εξοφλήσεως οφειλών εκ καθυστερουµένων ασφαλιστικών εισφορών προς Οργανισµούς Κοινωνικής
Ασφαλίσεως και πολιτικής, αρµοδιότητος του Υπουργείου Κοινωνικών Υπηρεσιών και συµπληρώσεως και
τροποποιήσεως διατάξεων Νόµων επί ετέρων θεµάτων του Υπουργείου τούτου" , και εις συναφή προς
ταύτα.
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Η' : ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΑΙ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Σύµβασις υπηρετούντος προσωπικού
Αρθρο 53
1.
Κατά την έναρξιν ισχύος του παρόντος, οι υπηρετούντες επί εξαετίαν τουλάχιστον εις το αυτό
ιδιωτικόν Σχολείον ιδιωτικοί Εκπαιδευτικοί λογίζονται συµπληρώσαντες εξαετή υπηρεσίαν επί συµβάσει
εργασίας ωρισµένου χρόνου. Εις τους εκ τούτων απολυοµένους καταβάλλεται αποζηµίωσις ίση προς
αποδοχάς εξ µηνών, φυλαττοµένης της ισχύους των διατάξεων των παρ. 8 και 9 του άρθρ. 30 του
παρόντος. Η σύµβασις της εργασίας των συνεχιζόντων την υπηρεσίαν των µετατρέπεται εις αορίστου
χρόνου τοιαύτην, προσµετρουµένου κατά πάσαν περίπτωσιν καταβολής αποζηµιώσεως χρόνου υπηρεσίας
εξ ετών εκ της µέχρις ενάρξεως της ισχύος του παρότνος υπηρεσίας των εις το αυτό σχολείον.
2. Οι κατά την δηµοσίευσιν του παρόντος υπηρετούντες και µη συµπληρώσαντες εξαετή υπηρεσίαν εις
το αυτό Ιδιωτικόν Σχολείον Ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί παραµένουν µέχρι συµπληρώσεως εξαετούς
υπηρεσίας, εφαρµοζοµένων κατά τα λοιπά των διατάξεων του άρθρ. 30 του παρόντος.
Αποδοχαί υπηρετούντος προσωπικού
Αρθρο 54
Οι κατά την δηµοσίευσιν του παρόντος νόµου υπηρετούντες εις ιδιωτικά σχολεία εκπαιδευτικοί και
κατέχοντες βαθµόν ανώτερον του υπό της παρ. 3 του άρθρ. 34 του παρόντος νοµου προβλεποµένου
ανωτάτου βαθµού, εις ον δύνανται να προάγωνται οι ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί, διατηρούν τον βαθµόν
τούτον και λαµβάνουν τας αντιστοίχους προς αυτόν αποδοχάς.
Απολύσεις εκπαιδευτικών
Αρθρο 55
Κατά την διάρκειαν του σχολικού έτους 1977-78 δεν επιτρέπεται απόλυσις ιδιωτικών εκπαιδευτικών
υπηρετούντων εις το αυτό σχολείον επί σχέσει ωρισµένου ή αορίστου χρόνου εις αριθµόν υπερβαίνοντα
τους δύο δια σχολεία, εις τα οποία υπηρετούν µέχρις είκοσι εκπαιδευτικοί και εις ποσοστόν 10% δια τους
πλέον των είκοσι υπηρετούντας. Προκειµένου περί ιδιωτικών εκπαιδευτικών υπηρετούντων εις σχολεία
Μέσης Εκπαίδευσης το ποσοστόν τούτο υπολογίζεται επί του συνόλου των ωρών διδασκαλίας .
Αι πέραν του ποσοστού τούτου γενόµεναι απολύσεις θεωρούνται άκυροι.
Κατάργησις Φροντιστηρίων Δηµοτικής Εκπαιδεύσεως
Αρθρο 56
Από της ενάρξεως ισχύος του παρόντος κατργούνται τα φροντιστήρια Δηµοτικής Εκπαιδεύσεως,
αιροµένων αυτοδικαίως των χορηγηθεισών αδειών ιδρύσεως και λειτουργίας αυτών
Λοιπαί µεταβατικαί διατάξεις
Αρθρον 57
1. Αι διατάξεις των άρθ. 6 και 8 του παρόντος, δεν εφαρµόζονται δια τα προ της ενάρξεως της ισχύος
αυτού ιδρυθέντα και λειτουργούντα ιδιωτικά σχολεία.
2.
Επωνυµίαι και προσωνυµίαι ιδιωτικών σχολείων, εγκακριµέναι κατά την έναρξιν της ισχύος του
παρόντος και αντιβαίνουσαι προς το άρθρο 10 αυτού, τροποποιούνται κατόπιν αιτήσεως των ιδιοκτητών
υποβαλλοµένης εντός 3 µηνών από της ενάρξεως της ισχύος του, ανακαλούµεναιο άλλως δι' αποφάσεως
του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων.
3.
Μέχρις ενάρξεως λειτουργίας του Ταµείου Επικουρικής Ασφαλίσεως Εκπαιδευτικών Ιδιωτικής
Εκπαιδεύσεως οι κατά την παρ. 10 του άρθρου 30 του παρόντος πόροι αυτού παρακατατίθενται εις το
Ταµείον Παρακαταθηκών και Δανείων, αποδιδόµενοι εις τούτο, άνευ ετέρας διαδικασίας, άµα τη
λειτουργία του.
4.
Κατά την πρώτην εφαρµογήν του παρόντος νόµου η υπό της δευτέρας περιόδου της παρ. 4 του
άρθρ. 30 αυτού προβλεποµένη ανακοίνωσις της προτάσεως του ιδιοκτήτου και οι κατά το άρθρο 55
απολύσεις γίνονται εντός 15 ηµερών από της δηµοσιεύσεως του παρόντος.
5. Κατ' εξαίρεσιν των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρ. 5 του παρόντος και επί τέσσαρα έτη από της
ενάρξεως της ισχύος αυτού, νοµικά πρόσωπα µη κερδοσκοπικού χαρακτηρος δύναται να ιδρύουν πλείονα
των δύο ιδιωτικά σχολεία εξ εκάστης βαθµίδος.

Εκδοσις διαταγµάτων και αποφάσεων
Αρθρον 58
Μέχρις εκδόσεως των υπό του παρόντος νόµου προβλεποµένων Π.Δ/των και Υπουργικών αποφάσεων,
πραγµατοποιουµένης εντός εξαµήνου από της ισχύος του παρόντος, τα αντίστοιχα θέµατα εξακολουθούν
διεπόµενα υπό των περί τούτων κειµένων διατάξεων.
Κατάργησις διατάξεων
Αρθρο 59
Από της ισχύος του παρόντος νόµου καταργείται πάσα διάταξις, γενική ή ειδική αντικειµένη εις τας
διατάξεις του παρόντος ή αναφεροµένη εις θέµατα ρυθµιζόµενα υπ;αυτού.
Εναρξις ισχύος
Αρθρο 60
Η ισχύς του παρόντος άρχεται από 1ης Σεπτ. 1977.

