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ΘEMA: Eφαρμoγη του εδαφioυ γ ηq παραγρ&φoυ 1 τoυ 6ρθρoυ 44 τoυ ν.4Ο7112012 (Α' 85)
Σαq ενημρiυνoυμ 6τι οδμφωνα μ τo εδ&'φιo Ι aηs παρ. 1 τoυ d,ρθρoυ 44 τoι ν.4071J2012 (A' 85): <y. Στο
φθρo Ι2 τoυ ν' 682/1977 (Α' 244) πρooτiθετα'ι η ακ6λoυθη παρdyραφoq: κ4. oι κττριακfq εyκαταmd'oειq κrlι
τo αδνoλo τrιν λoιπcΙlν υπoδoμcilν των ιδιωτικdlν oxoλε[ων δδνανται yα αξιoτοιo6νται αe yρ6νουg εκτι5q
διδακτucoδ οlραρiου ιi και διδακτικtΙlν ημερtbν, yια παρoxη υπηρεrlιcflν μoρφοlτικοδ, ετιμoρφωτικoδ,
πoλιτιoτικo{l, ψυyαyωyικo6 η αθλητικoδ oκoπo6, εφ6ooν oι υτηρεαΙεq αυτ6q δεν αντ[κεινται oτη rρi|oη τηq
εκπαΙδευαηq και ατo yαρακτηρα του οyoλεiου και διααιραλ[ζεται η προoιjκoυoα παρoyj1 υπηρεoιcbν yενικιjq
εκπαiδευαηq. H d'ακηoη αυτcbν τοlν υηρεoιcbν δδνανται να yiνεται απδ τα φυαικd' η νoμικd' πρδoωπα πoυ Εyoυν
dδ ε ια kιτουρy [αq ιδ rulτ ικτΙlν oxoλεΙων ι.
Σ6μφωνα μ τo dρΘρo 56 τoυ ν '682111 (A'244)' <Κmd'ρyηoιq φρoντιoτηρ{οlν δημοτικηq εκπαιδεδoεωq. Ατ6 τηq
εναρξεωq ιoyι5οg τoυ παρ6ιπo9, καταρyoδνται τα φρoντιmfiρια δημοτικηq εκπαιδεδoεωg, αιρoμ[νων
αυτoδικαiωE τοlν yoρηyηθηαδν αδειcbν τδρ{loεο'ιq και λειτoυρy[αq αυτcbν>>.
Σfμφωνα ψ τα (ιρΘρα 63 και 64 τoυ α.ι.2545/1'940: <Aρθρο 63: 1. Ωq φρoντιoτfiριoν .'' λoyΙζεται η εν τοl
αυτδ ycbροl διδαoκαλiα μαθηματοlν ειg oμ6'δα πρooτΙlπων πλει6νων των τ6ντε εν oυν6λr'ο η ααx6τωg αριθμoδ
oμαδων ειq πλεloνα τοlν δ6κα τρoocbτοlν εν oυν6λα'ι καθ' εβδoμd.δα, πρoq αυμπλljρωαιν και εμπ6δοloιν
yνcbαεων αναyoμbνolν ειq κδκλoν μαθημdτοlν τηζ moιχει(bδoυζ, μ6αηE, ανοlτ6ραq και ανωτdτηq εκπαιδε6oεωq η
πρoq εκμ6'θηoιν ξ6νοlν yλωoαcilν η μoυαικljg η yενικrbν μαθηματων αναφερoμ6νων ειq ελευθiραq oπoυδ6'q...
Aρθρo 64. Φροντιmιiρια παρ' ιδιωτικo{q oxoλε[oιq δδνανται να λειτoυρyoδν πρoq oυμπλliρωoιν και εμπ6δωοιν
yνδoεων επi μαθημdταlν τoυ πρoyραμματoq τoυ αxoλεΙoo η τρoq εκμαθηαιν ξbνων yλωαocbν lj μουoικηq η

εkυθ6ρων οπoυδcbν.... >l
Σriμφωνα μ ην αριθ- 853lΖ004 απ6φαοη τoυ Σ.τ.E..: <<H r'ιιτιoλοyiα τηg απορρΙιμεωg του αιτημιατoE>> 6τl'
δηλαδη με τo &ρθρo 59 τoυ ν. 68211971 <ο4π6 τηq ιoxilοq τoυ ταρ6ντoq ν6μoυ κα"ταρyεΙται πdoα διdταξτq,
yενικti η ειδικη, ανττκειμ6νη ειq ταq διmd'ξειq τoυ παρ6ντoq /i αναφερoμtνη ειq θ[ματα ρυθμιζδμενα υτ' αυτo6>>
καταργτiθηκε το d,ρθρο 64 τoυ v. 254511940 <<δεν ε{ναι νδμιμη>.
Επioηq, οαq εvημεριbvoυμ 6ττ Θα πρ6πει θα ληφθεi βριμνα για τt1ν πρooταοiα των μαθητcbν και του
o1oλεioυ. Για τo λ6γo αυτ6, θα πp6πeι να oριοτo6ν εφημρε6oντεq εκπαιδευτικoi κατ& τα oριζ6μενα oην
παρayραφo 2 τoυ &'ρθρoυ 13 τoυ Π.Δ. 20|11998 (Α' 161), oτην παρ6γραφo 2" τoυ ιiρθρoυ 33 και οτην
παρ&γραφο 18 τoυ d,ρθρoυ 36 τηg αριθ. Φ '353.11324110565718-10-Ζ002 τπoυργιlο1g απ6φαοηq (B' 1340).
Δευκρινiζεται 6τι η παρoμ] υηρεοιι6ν μoρφωτικori, επιμoρφωτικori, πoλπιοτικori, ψυ1αγωγικoti η
αθλητικoδ οκoπoti, oι οπoiεq παρ61oνται oε 1ρ6νoυ9 εκτ6q διδακτικoιi ωραρioυ f1 και διδακτικιbν ημεριilν, θα
πρb,πει να απευθ6νoνται p6νo οτoυq μαθητ6q, πoυ φoιτoriν oε oυγκεκριβνο o1oλεio, ο6μφωνα με την παρ.4
τoυ &ρθρoυ 50 τoυ ν.2545140 (Α'287).
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