
1 
 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

----- 
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ 

ΕΛΕΓΧΟΥ 

----- 
Διεύθυνση: Ανδρέα Παπανδρέου 37 
Τ.Κ.-Πόλη: 15180 Μαρούσι 
E-mail:  tke@minedu.gov.gr 
Τηλέφωνο: 210 3442320 
AR 

Μαρούσι,17-1-2023 

Αρ. Πρωτ. 4627/Φ1 

ΠΡΟΣ: Τη Βουλή των Ελλήνων 
 Διεύθυνση Κοινοβουλευτικού 
 Ελέγχου 
 Τμήμα Ερωτήσεων 

ΚΟΙΝ.: Βουλευτή κ. 

 Αγγελική Αδαμοπούλου 
(Δια της Βουλής των Ελλήνων) 

ΘΕΜΑ: «Απάντηση στην Ερώτηση με αριθμ. πρωτ. 1298/8-12-2022» 

Σε απάντηση του ανωτέρω Μέσου Κοινοβουλευτικού Ελέγχου, κάνουμε γνωστά τα 
ακόλουθα: 

Με το άρθρο 10 του ν. 4713/2020 (Α΄ 147) αντικαταστάθηκαν οι διατάξεις του άρθρου 
30 του ν. 682/1977 (Α΄ 244) ως εξής: 

«…1. Οι διδάσκοντες στα ιδιωτικά και στα ισότιμα σχολεία εκπαιδευτικοί 
προσλαμβάνονται και απασχολούνται δυνάμει συμβάσεων εξαρτημένης εργασίας 
ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και υπάγονται ως προς τα ζητήματα πρόσληψης, 
απασχόλησης και λύσης των εργασιακών τους σχέσεων στις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις 
της κοινής εργατικής νομοθεσίας με την επιφύλαξη των ειδικών διατάξεων για τους 
ιδιωτικούς εκπαιδευτικούς και ιδίως, του άρθρου 36 του παρόντος νόμου. 

2. Κατά τον δικαστικό έλεγχο της νομιμότητας και της καταχρηστικότητας της 
καταγγελίας της σύμβασης εργασίας του ιδιωτικού εκπαιδευτικού της παρ. 1, εξετάζεται 
ιδίως, εάν η καταγγελία αποτελεί αθέμιτη εργοδοτική αντίδραση σε συμπεριφορές του 
ιδιωτικού εκπαιδευτικού νόμιμες και συμβατικές». 

Με το ίδιο άρθρο του ν. 4713/2020 προστέθηκε στο άρθρο 37 του ν. 682/1977 
παράγραφος 5 ως εξής: 

«5. Σε περίπτωση καταγγελίας της σύμβασης εργασίας εκπαιδευτικού ισοτίμου 
ιδιωτικού σχολείου, εκδίδεται σχετική πράξη από το αρμόδιο όργανο του Υπουργείου 
Παιδείας και Θρησκευμάτων». 

Για την άσκηση του εποπτικού ρόλου των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης σε θέματα 
διορισμού και απόλυσης ιδιωτικών εκπαιδευτικών από ιδιωτικές σχολικές μονάδες κατά 
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τόπο αρμοδιότητάς τους, το Υ.ΠΑΙ.Θ. έχει εκδώσει την αριθμ. 160915/Ν1/24-11-2020 
(ΑΔΑ: 6ΑΔΦ46ΜΤΛΗ-ΗΓΧ) εγκύκλιο. 

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΖΕΤΤΑ Μ. ΜΑΚΡΗ 

 

Εσωτερική Διανομή 
1. Γραφείο Υπουργού 
2. Γραφείο Υφυπουργού κ. Ζ. Μακρή 
3. Γραφείο Γενικού Γραμματέα Α/θμιας, Β/θμιας Εκπαίδευσης & Ειδικής Αγωγής 
4. Αυτοτελής Διεύθυνση Ιδιωτικής Εκπαίδευσης 
5. Τ.Κ.Ε. 
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