
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ

«Εκσυγχρονισµός της ιδιωτικής εκπαίδευσης και άλλες επείγουσες δια-
τάξεις αρµοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων»

Ι. Γενικές παρατηρήσεις

A. Το υπό συζήτηση και ψήφιση νοµοσχέδιο, µετά την επεξεργασία του α-

πό τη Διαρκή Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων, αποτελείται από τέσσερα

Κεφάλαια (Α΄-Δ΄) και τριάντα δύο (32) άρθρα, συµπεριλαµβανοµένου του α-

κροτελεύτιου άρθρου, που ορίζει τον χρόνο έναρξης ισχύος του νόµου.

Με το νοµοσχέδιο µεταρρυθµίζεται η νοµοθεσία που διέπει την ιδιωτική

εκπαίδευση. Κύριος προσανατολισµός του νοµοσχεδίου είναι η ενίσχυση

της ευελιξίας και αυτονοµίας των ιδιωτικών εκπαιδευτηρίων µε την κατάρ-

γηση ειδικών διατάξεων που, κατά την αιτιολογική έκθεση, «εµποδίζουν υ-

πέρµετρα και αδιάκριτα τις δυνατότητες και τις ευκαιρίες [των ιδιωτικών

σχολείων] να καινοτοµούν και, συνακόλουθα, παρακωλύουν την αποτελε-

σµατική άσκηση της οικείας δραστηριότητας και τη διαχείριση του σχετικού

µε αυτή επιχειρηµατικού κινδύνου», ενώ, παράλληλα, τροποποιείται εν γέ-

νει το κανονιστικό πλαίσιο. Οι κυριότερες τοµές αφορούν στο περιεχόµενο

των εκπαιδευτικών υπηρεσιών, τη διαχείριση του ανθρώπινου δυναµικού και

την αξιοποίηση των εγκαταστάσεων και υποδοµών.

Με τις διατάξεις του Κεφαλαίου Α΄ (άρθρα 1-13), υπό τον τίτλο «Διατά-

ξεις για την ιδιωτική εκπαίδευση», επέρχονται τροποποιήσεις στο θεσµικό
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πλαίσιο ίδρυσης, οργάνωσης και, εν γένει, λειτουργίας των ιδιωτικών σχο-

λείων. Συγκεκριµένα, µε το άρθρο 1 αποσαφηνίζεται το νοµικό πλαίσιο που

διέπει την ιδιωτική εκπαίδευση. Στο άρθρο 2 προβλέπεται η αξιολόγηση των

δοµών, του εκπαιδευτικού έργου και των εκπαιδευτικών των ιδιωτικών σχο-

λείων, µε ανάλογη εφαρµογή των κριτηρίων που ισχύουν για τα δηµόσια

σχολεία, µη αποκλειοµένης της εφαρµογής πρόσθετων κριτηρίων, εφόσον

αυτά ορίζονται στον Εσωτερικό Κανονισµό Λειτουργίας του σχολείου. Με

τις διατάξεις του άρθρου 3, µεταξύ άλλων, προσδιορίζεται εκ νέου η δυνα-

τότητα παροχής πρόσθετων εκπαιδευτικών υπηρεσιών και διδασκαλίας επι-

πλέον γνωστικών αντικειµένων, στο πλαίσιο διευρυµένου ωρολογίου προ-

γράµµατος, ρυθµίζονται ζητήµατα διοργάνωσης δραστηριοτήτων και δράσε-

ων πέραν του διδακτικού ωραρίου ή και των διδακτικών ηµερών, και παρέχε-

ται η δυνατότητα συστέγασης ιδιωτικών σχολείων µε άλλα ιδιωτικά σχο-

λεία, ξένα σχολεία, κέντρα διά βίου µάθησης, κέντρα ξένων γλωσσών, φρο-

ντιστήρια και λοιπούς εκπαιδευτικού φορείς. Στο άρθρο 4 καθορίζεται εκ νέ-

ου η διαδικασία έγκρισης του Εσωτερικού Κανονισµού Λειτουργίας των ι-

διωτικών σχολείων. Στο άρθρο 5 προβλέπεται ότι, πέραν του ιδιοκτήτη ιδιω-

τικού σχολείου, µπορεί να παρίσταται σε συνεδριάσεις του συλλόγου των

διδασκόντων και κάθε µέλος, εταίρος ή µέτοχος, εφόσον είναι εκπαιδευτι-

κός. Με το άρθρο 6 ρυθµίζεται η δυνατότητα αξιοποίησης των κτηριακών ε-

γκαταστάσεων και υποδοµών των ιδιωτικών σχολείων, για την παροχή υπη-

ρεσιών που δεν αντίκεινται στη φύση της εκπαίδευσης, εκτός διδακτικού ω-

ραρίου ή και διδακτικών ηµερών, καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, και ορίζο-

νται τα της απασχόλησης των εργαζοµένων σε τέτοιες δραστηριότητες. Με

τις διατάξεις του άρθρου 7, µεταξύ άλλων, παρέχεται στα ιδιωτικά νηπιαγω-

γεία η δυνατότητα καθορισµού ελάχιστου αριθµού νηπίων ανά τµήµα, κα-

ταργείται η προϋπόθεση διεξαγωγής κατατακτήριων εξετάσεων για την εγ-

γραφή ή µετεγγραφή µαθητών ιδιωτικών λυκείων σε δηµόσια λύκεια, καθο-

ρίζεται η δυνατότητα µετεγγραφής µαθητή από ιδιωτικό σχολείο σε δηµό-

σιο, από δηµόσιο σε ιδιωτικό ή από ιδιωτικό σε άλλο ιδιωτικό σχολείο, καθ’

όλη τη διάρκεια του σχολικού έτους, και εισάγεται η δυνατότητα µη επανεγ-

γραφής µαθητή σε περίπτωση µη ολοσχερούς εξόφλησης διδάκτρων δύο

σχολικών ετών. Με τις διατάξεις του άρθρου 8 επιτρέπεται η αντικατάσταση

του διευθυντή της σχολικής µονάδας, επεκτείνεται η δυνατότητα του ιδιο-

κτήτη να ορίζεται διευθυντής της σχολικής µονάδας και από τα µέλη, εταί-

ρους ή µετόχους του νοµικού προσώπου, ρυθµίζεται η δυνατότητα ορισµού

ενός ή περισσότερων υποδιευθυντών και η αντικατάστασή τους, επεκτείνε-
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ται η δυνατότητα των διευθυντών να διδάσκουν σε άλλη σχολική µονάδα

του ίδιου σχολείου, αφενός στους υποδιευθυντές, αφετέρου σε όλες τις

σχολικές µονάδες του ίδιου ιδιοκτήτη, προβλέπεται η διαδικασία ορισµού ή

αντικατάστασης διευθυντή ή υποδιευθυντή, και καταργείται ο έλεγχος της

συνδροµής των αναγκαίων προϋποθέσεων στο πρόσωπο του προτεινοµένου

διευθυντή ή υποδιευθυντή από το κατά βαθµίδα αρµόδιο συλλογικό όργανο

(ΠΥΣΠΕ-ΠΥΣΔΕ) της παραγράφου 1 του άρθρου 26 του ν. 4547/2018. Με τις

διατάξεις του άρθρου 9 προβλέπεται η απασχόληση των εκπαιδευτικών µε

µειωµένο ωράριο, µετά από αίτησή τους, και η µειωµένη απασχόλησή τους

µε ανάλογη µείωση αποδοχών, εφόσον δεν συµπληρώνουν το ωράριο του

διοριστηρίου τους. Επίσης, προβλέπεται ότι οι εκπαιδευτικοί της Δευτερο-

βάθµιας Εκπαίδευσης µπορούν να διατίθενται σε συστεγαζόµενες ή όµορες

σχολικές µονάδες της ίδιας βαθµίδας και του ίδιου ιδιοκτήτη, για την κάλυ-

ψη λειτουργικών και υπηρεσιακών αναγκών, ορίζεται δε ότι η απασχόληση

σε σχολείο, φροντιστήριο, κέντρο ξένων γλωσσών και άλλους εκπαιδευτι-

κούς φορείς του ίδιου ή άλλου ιδιοκτήτη δεν αποτελεί κώλυµα διορισµού.

Με τις διατάξεις του άρθρου 10 καταργείται το υφιστάµενο πλαίσιο πρόσλη-

ψης των εκπαιδευτικών των ιδιωτικών σχολείων, που προβλέπει σύναψη

σύµβασης ορισµένου χρόνου, διετούς διάρκειας, και αυτοδίκαιη µετατροπή

της σε σύµβαση αορίστου χρόνου µετά την πάροδο της διετίας, και ορίζεται

ότι, εφεξής, οι εκπαιδευτικοί προσλαµβάνονται δυνάµει συµβάσεων εξαρτη-

µένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου. Επίσης, καταργούνται

οι προβλεπόµενοι λόγοι καταγγελίας συµβάσεων αορίστου χρόνου και η ε-

ξέτασή τους από την Επιτροπή του άρθρου 30 του ν. 682/1977, και ορίζεται

η υπαγωγή  των εκπαιδευτικών των ιδιωτικών σχολείων, ως προς τα ζητήµα-

τα πρόσληψης, απασχόλησης και λύσης των εργασιακών τους σχέσεων,

στις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις της εργατικής νοµοθεσίας. Στο άρθρο 11

προβλέπεται η δυνατότητα αντικατάστασης των προσωρινών αναπληρωτών

των εν αδεία διατελούντων εκπαιδευτικών. Στο άρθρο 12 εισάγεται η δυνα-

τότητα για τα ξένα σχολεία της παραγράφου 8 του άρθρου 35 του ν.

4186/2013 να λειτουργούν σε αυτά σχολικές µονάδες και άλλης βαθµίδας

εκπαίδευσης. Με το άρθρο 13 προστίθενται στους αλλοδαπούς εκπαιδευτι-

κούς ξένων σχολείων που τυγχάνουν χορήγησης άδειας διαµονής ειδικού

σκοπού του άρθρου 17 του ν. 4251/2014, οι αλλοδαποί εκπαιδευτικοί ιδιωτι-

κών και ισότιµων σχολείων και λοιπών εκπαιδευτικών φορέων.

Με τις διατάξεις του Κεφαλαίου Β΄ (άρθρα 14-29), υπό τον τίτλο «Λοιπές

Διατάξεις», ρυθµίζονται λοιπά θέµατα του Υπουργείου Παιδείας και Θρη-

σκευµάτων. Συγκεκριµένα, µε το άρθρο 14 θεσµοθετείται η διδασκαλία των
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ειδικών µαθηµάτων που εξετάζονται στις πανελλαδικές εξετάσεις και δεν

περιλαµβάνονται στο ωρολόγιο πρόγραµµα, και εξουσιοδοτείται ο Υπουρ-

γός Παιδείας και Θρησκευµάτων για την κατάρτιση ειδικού ετήσιου προ-

γράµµατος υποστήριξης ανά ειδικό µάθηµα. Με το άρθρο 15 παρατείνεται

για το σχολικό έτος 2020-2021 η λειτουργία των Κέντρων Περιβαλλοντικής

Εκπαίδευσης, η στελέχωση των οποίων καθορίζεται µε απόφαση του Υ-

πουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων. Στο άρθρο 16 ορίζεται η ισοτιµία προς

τα απολυτήρια Γυµνασίου και Λυκείου της ηµεδαπής των πιστοποιητικών

σπουδών που χορηγούνται στους µαθητές ελληνικής υπηκοότητας και από

το Ελληνικό Γυµνάσιο-Λύκειο Ίµβρου. Με το άρθρο 17 προβλέπεται η κατά

προτεραιότητα πρόσληψη εκπαιδευτικών ή µελών Ειδικού Εκπαιδευτικού

Προσωπικού, µε πιστοποιηµένη γνώση της γραφής Braille και πιστοποίηση

της Ελληνικής Νοηµατικής Γλώσσας, σε σχολικές µονάδες στις οποίες φοι-

τούν τυφλοκωφοί µαθητές. Με το άρθρο 18 τροποποιείται η προθεσµία έκ-

δοσης του Κανονισµού Εσωτερικής Λειτουργίας του Ινστιτούτου Τεχνολο-

γίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «Διόφαντος». Με το άρθρο 19, µεταξύ άλ-

λων, δηµιουργείται «Μητρώο Ωροµίσθιου Εκπαιδευτικού Προσωπικού, Συµ-

βούλων Σταδιοδροµίας και Συµβούλων Ψυχολόγων των Σχολείων Δεύτερης

Ευκαιρίας», το οποίο είναι αυτοτελές και ανεξάρτητο από το Μητρώο Εκπαι-

δευτών του ν. 3879/2010. Με το άρθρο 20 προβλέπεται η αναλογική εφαρ-

µογή του άρθρου 37 του ν. 4251/2014, ως προς την ταχεία διαδικασία χορή-

γησης και ανανέωσης αδειών διαµονής, σε σπουδαστές πολίτες τρίτων χω-

ρών. Με τις διατάξεις του άρθρου 21 προβλέπονται τροποποιήσεις στον Ορ-

γανισµό του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων (π.δ. 18/2018). Ειδικό-

τερα, προστίθεται στις αρµοδιότητες συγκεκριµένων Τµηµάτων και Διευθύν-

σεων του Υπουργείου ο σχεδιασµός και η πραγµατοποίηση δράσεων και

προγραµµάτων παροχής εξ αποστάσεως εκπαίδευσης µε τη χρήση µέσων

νέων τεχνολογιών. Επίσης, επέρχονται οι αναγκαίες οργανωτικές προσαρ-

µογές στον Οργανισµό του Υπουργείου, µετά τη θέσπιση του νέου νοµοθε-

τικού πλαισίου λειτουργίας των πρότυπων και πειραµατικών σχολείων (ν.

4692/2020). Με το άρθρο 22 ορίζεται ότι στnν Κεντρική Εξεταστική Επιτρο-

πή του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσοµάθειας µπορούν να συµµετέχουν

και αφυπηρετήσαντες καθηγητές των Τµηµάτων ξένων γλωσσών των Ανώ-

τατων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων. Στο άρθρο 23 ορίζεται, κατά παρέκκλιση

κάθε ειδικής ή γενικής διάταξης, και µέχρι την έναρξη εφαρµογής της ηλε-

κτρονικής διακίνησης δικαιολογητικών, ο τρόπος εκκαθάρισης των ειδικών

επιµισθίων των αποσπασµένων στο εξωτερικό εκπαιδευτικών, διοικητικών υ-
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παλλήλων και συντονιστών εκπαίδευσης, µε µόνη την ηλεκτρονική υποβολή

υπεύθυνης δήλωσης παροχής διδακτικού έργου και χορηγηθεισών αδειών.

Στο άρθρο 24 προβλέπεται ότι οι αποφάσεις του Διοικητικού Συµβουλίου

του Εθνικού Οργανισµού Πιστοποίησης Προσόντων Επαγγελµατικού Προ-

σανατολισµού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.), µε τις οποίες συγκροτούνται επιτροπές για

την υποβοήθηση του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. στη διενέργεια των εξετάσεων Πιστοποί-

ησης Αρχικής Επαγγελµατικής Κατάρτισης, αναρτώνται στο πρόγραµµα

«ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και δεν δηµοσιεύονται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Με

το άρθρο 25 απαλείφεται η προϋπόθεση της αδυναµίας συγκρότησης των

Περιφερειακών Επιτροπών Πρότυπων και Πειραµατικών Σχολείων προκειµέ-

νου, για το σχολικό έτος 2020-2021, οι κενές θέσεις των εκπαιδευτικών στα

Πρότυπα και Πειραµατικά Σχολεία να καλύπτονται µε αποσπάσεις εκπαιδευ-

τικών της δηµόσιας εκπαίδευσης. Με το άρθρο 26 προστίθενται παράγραφοι

12 και 13 στο άρθρο 62 του ν. 4692/2020, µε τις οποίες ορίζεται ότι οι µετα-

θέσεις των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης

από σχολείο σε σχολείο της ίδιας περιοχής και οι οριστικές τοποθετήσεις σε

κενές οργανικές θέσεις πραγµατοποιούνται, για το έτος 2020, βάσει της νο-

µικής και πραγµατικής κατάστασης που ίσχυε κατά τον χρόνο λήψης και υ-

ποβολής των προτάσεων-αποφάσεων από τα οικεία περιφερειακά υπηρεσια-

κά συµβούλια, και προβλέπεται ότι στις περιπτώσεις κατά τις οποίες στις

προτάσεις-αποφάσεις των αρµόδιων περιφερειακών συµβουλίων, οι οποίες

εκδόθηκαν µέχρι και τις 12.6.2020, δεν συµπεριλαµβάνονται οι κατά προτε-

ραιότητα τοποθετήσεις εκπαιδευτικών από τα πρότυπα και πειραµατικά σχο-

λεία, σύµφωνα µε τις παραγράφους 4 και 5 του ν. 4692/2020, αυτές πραγµα-

τοποιούνται κατά προτεραιότητα το έτος 2021. Με το άρθρο 27 ρυθµίζονται

ζητήµατα χρηµατοδότησης του έργου «Ανοιχτά Ακαδηµαϊκά Ηλεκτρονικά

Συγγράµµατα Κάλλιπος+». Στο άρθρο 28 προβλέπεται η κάλυψη δαπανών

των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων που συµµετέχουν σε ενωσιακά

προγράµµατα, µε χρήση πόρων από το συγχρηµατοδοτούµενο σκέλος του

Προγράµµατος Δηµοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Παιδείας και Θρη-

σκευµάτων, εξουσιοδοτείται δε ο Υπουργός Παιδείας και Θρησκευµάτων για

τον καθορισµό του ύψους της χρηµατοδότησης κάθε προγράµµατος. Με το

άρθρο 29 ρυθµίζονται ζητήµατα των Ειδικών Λογαριασµών Κονδυλίων Έ-

ρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων (Α.Ε.Ι.). Συγκε-

κριµένα, µε την παράγραφο 1 διευκρινίζεται ότι τα έσοδα που εισπράττουν

οι Ε.Λ.Κ.Ε. από οφειλές που δηµιουργήθηκαν µέχρι την 31.12.2017 και αφο-

ρούν άσκηση επιχειρηµατικής δραστηριότητας καθηγητών και υπηρετού-

5



ντων λεκτόρων, αποτελούν πόρους του Ε.Λ.Κ.Ε., χρησιµοποιούνται και για

την κάλυψη των αναγκών του Α.Ε.Ι. και του Ε.Λ.Κ.Ε. του Α.Ε.Ι., η απόφαση

δε για τον τρόπο κατανοµής των ανωτέρω πόρων ανήκει στη Σύγκλητο, µε-

τά από εισήγηση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. Με

την παράγραφο 2 προστίθενται περιπτώσεις θ΄, ι΄, ια΄, ιβ΄, ιγ΄ και ιδ΄ στην

παράγραφο 3 του άρθρου 23 του ν. 4009/2011, µε τις οποίες, µεταξύ άλλων,

αποσαφηνίζεται ότι ως ετήσιο καθαρό εισόδηµα από επιχειρηµατική δρα-

στηριότητα καθηγητών πλήρους απασχόλησης και υπηρετούντων λεκτόρων,

λογίζεται αποκλειστικά η παροχή υπηρεσιών σχετικών µε το γνωστικό αντι-

κείµενο ή την επιστήµη τους, και δεν εντάσσονται αµοιβές από την παροχή

διδακτικού έργου σε άλλο Α.Ε.Ι., σε δηµόσιες Σχολές, σε δηµόσια Ινστιτού-

τα Επαγγελµατικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) και σε Κέντρα Επαγγελµατικής Κα-

τάρτισης (Κ.Ε.Κ.) ή διοικητικού έργου στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτι-

κής (Ι.Ε.Π.), ρυθµίζονται ζητήµατα περιπτώσεων κατά τις οποίες ένας καθη-

γητής ή υπηρετών λέκτορας δεν εντάσσεται στην κατηγορία πλήρους απα-

σχόλησης ολόκληρο το έτος, προβλέπεται η δυνατότητα άσκησης ένστασης

κατά της πράξης προσδιορισµού των σχετικών οφειλών ενώπιον της Επι-

τροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε., ορίζεται ότι µε τον Οδηγό

Χρηµατοδότησης (άρθρο 68 του ν. 4485/2017) ρυθµίζονται ειδικότερα ζητή-

µατα σχετικά µε τη διαδικασία προσδιορισµού των σχετικών οφειλών, και

προστίθεται στις αρµοδιότητες της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης

Ε.Λ.Κ.Ε. η έκδοση πράξεων προσδιορισµού τους.

Με τις διατάξεις του Κεφαλαίου Γ΄ (άρθρα 30-31), υπό τον τίτλο «Μετα-

βατικές και καταργούµενες διατάξεις», ρυθµίζονται ζητήµατα υφιστάµενων

συµβάσεων εργασίας, διετούς διάρκειας, εκπαιδευτικών ιδιωτικών σχολεί-

ων, εκ των οποίων, όσες ολοκληρώνονται εντός του 2020, λήγουν στις

31.8.2020 και, όσες συµπληρώνονται εντός του 2021, µετατρέπονται αυτο-

δικαίως σε αορίστου χρόνου (άρθρο 30), και ορίζονται οι καταργούµενες

διατάξεις (άρθρο 31). Τέλος, µε το Κεφάλαιο Δ΄ (άρθρο 32), υπό τον τίτλο

«Έναρξη ισχύος», ορίζεται η έναρξη ισχύος του νόµου. 

Β. Στο άρθρο 16 παρ. 8 του Συντάγµατος κατοχυρώνεται η δυνατότητα

λειτουργίας ιδιωτικών εκπαιδευτηρίων. Από τη σχετική διάταξη προκύπτει

το ατοµικό δικαίωµα ίδρυσης, διοίκησης και λειτουργίας ιδιωτικού εκπαιδευ-

τηρίου, καθώς και η άσκηση κρατικής εποπτείας, ώστε να διασφαλίζεται η

εκπλήρωση των σκοπών της παιδείας, η οποία, κατά το άρθρο 16 παρ. 2 του

Συντάγµατος, αποτελεί βασική αποστολή του Κράτους. Ο νοµοθέτης διαθέ-

τει ευρεία εξουσία καθορισµού του περιεχοµένου της εποπτείας, η οποία,
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πάντως, οφείλει να έχει ως αντικείµενο τη διασφάλιση εκπαιδευτικών υπη-

ρεσιών ενδεδειγµένης στάθµης και να σέβεται το δικαίωµα του εκπαιδευτι-

κού φορέα στον καθορισµό του προσανατολισµού του σχολείου. Ο καθορι-

σµός προσανατολισµού αφορά τόσο στο περιεχόµενο της παρεχόµενης εκ-

παίδευσης (ιδίως µε την παροχή πρόσθετων εκπαιδευτικών υπηρεσιών και

τη διοργάνωση περαιτέρω δράσεων), όσο και στη διοίκηση του σχολείου,

περιλαµβάνοντας και την επιλογή του διδακτικού προσωπικού (βλ., επίσης,

παρατήρηση υπ’ αριθµόν 6 στην Έκθεση της Επιστηµονικής Υπηρεσίας της

Βουλής επί του νοµοσχεδίου «Ρυθµίσεις για την ελληνόγλωσση εκπαίδευ-

ση, τη διαπολιτισµική εκπαίδευση και άλλες διατάξεις», ν. 4415/2016).

Ως προς το ζήτηµα της υπηρεσιακής κατάστασης του προσωπικού, κατά

τη νοµολογία του Συµβουλίου της Επικρατείας, «ενόψει της αναγωγής της

παιδείας σε βασική αποστολή του Κράτους, θεσπίζεται η εποπτεία του τε-

λευταίου επί των ιδιωτικών εκπαιδευτηρίων µε συνέπεια την (…) έντονη

ρυθµιστική επέµβαση του νοµοθέτη στην οργάνωση και λειτουργία τους κα-

θώς και στην υπηρεσιακή κατάσταση του προσωπικού τους. Ειδικότερα, µε

την ως άνω διάταξη του α΄ εδαφίου της παρ. 8 του άρθρου 16 του Συντάγ-

µατος κατοχυρώνεται µεν το δικαίωµα του ιδιοκτήτη ιδιωτικού σχολείου να

επιλέγει το διδακτικό προσωπικό αυτού, ο νοµοθέτης όµως, κινούµενος µέ-

σα στα όρια της εν λόγω διάταξης, που καθιερώνει, όπως προαναφέρθηκε,

την εποπτεία του Κράτους στην λειτουργία των ιδιωτικών εκπαιδευτηρίων

και στην υπηρεσιακή κατάσταση του προσωπικού τους, µπορεί να θεσπίζει

προϋποθέσεις και όρους ως προς την σύναψη και την λύση της εργασιακής

συµβάσεως που συνδέει τον ιδιοκτήτη του σχολείου µε το εκπαιδευτικό

προσωπικό και να αναθέτει τον έλεγχο της τήρησης των προϋποθέσεων και

των όρων αυτών σε όργανα του Υπουργείου Παιδείας, ο οποίος ασκείται µε

την έκδοση αντίστοιχων διοικητικών πράξεων, αρκεί οι προϋποθέσεις και οι

όροι αυτοί να υπαγορεύονται από λόγους δηµοσίου συµφέροντος αναγόµε-

νους στη διασφάλιση και βελτίωση της παρεχόµενης από τα ιδιωτικά σχο-

λεία εκπαιδεύσεως και να µην αναιρούν ούτε να περιορίζουν υπέρµετρα την

συνταγµατικώς προστατευόµενη ελευθερία ιδρύσεως ιδιωτικών εκπαιδευ-

τηρίων και την συνακόλουθη ελευθερία του ιδιοκτήτη του εκπαιδευτηρίου

να επιλέγει το διδακτικό προσωπικό του σχολείου του (πρβλ. ΣτΕ

2283/2002, 2901/2000, 1357/1999 επταµ., 2374, 2376/1988 Ολοµ.).» (ΣτΕ

622/2010 επταµ.).
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II. Παρατηρήσεις επί των άρθρων

1. Επί των άρθρων 3 και 9

Κατά το άρθρο 3, επιτρέπεται η συστέγαση των ιδιωτικών σχολείων µε άλ-

λα ιδιωτικά σχολεία, ξένα σχολεία, κέντρα διά βίου µάθησης, κέντρα ξένων

γλωσσών, φροντιστήρια, καθώς και µε άλλους φορείς εκπαίδευσης. Περαι-

τέρω, µε το άρθρο 9 απελευθερώνεται η δυνατότητα παράλληλης απασχό-

λησης ιδιωτικού εκπαιδευτικού σε σχολείο, φροντιστήριο, κέντρο ξένων

γλωσσών, καθώς και σε άλλους φορείς εκπαίδευσης. Εξεταστέο είναι αν συ-

ντρέχει λόγος θέσπισης κριτηρίων, ώστε να αποτρέπεται η ανάπτυξη αθέµι-

των πρακτικών µεταξύ διαφορετικών φορέων.

2. Επί του άρθρου 8

Με την παράγραφο 2 του άρθρου 8 αντικαθίσταται η παράγραφος 3 του

άρθρου 34 του ν. 682/1977, ως εξής: «3. Ο διευθυντής και ο υποδιευθυντής

των ιδιωτικών σχολικών µονάδων πρέπει να πληρούν τις τυπικές προϋποθέ-

σεις που ισχύουν για τα αντίστοιχα όργανα των δηµόσιων σχολικών µονά-

δων». Σύµφωνα µε την Αιτιολογική Έκθεση (άρθρο 8), η συνδροµή των τυπι-

κών προϋποθέσεων ελέγχεται πλέον από τον οικείο Διευθυντή Εκπαίδευ-

σης. Ωστόσο, ο έλεγχος της συνδροµής των τυπικών προϋποθέσεων από

τον οικείο Διευθυντή Εκπαίδευσης δεν αποτυπώνεται στο κείµενο της προ-

τεινόµενης διάταξης.

3. Επί του άρθρου 10

Με το άρθρο 10 καταργείται το ισχύον ειδικό καθεστώς που διέπει τη σχέ-

ση εργασίας των διδασκόντων στα ιδιωτικά σχολεία εκπαιδευτικών, το ο-

ποίο, µεταξύ άλλων, ορίζει ότι η καταγγελία σύµβασης εργασίας υπόκειται

σε προληπτικό έλεγχο νοµιµότητας από ανεξάρτητη επιτροπή.  Με την προ-

τεινόµενη ρύθµιση, αντίθετα, ο έλεγχος είναι µόνο δικαστικός και, στο πλαί-

σιό του, «εξετάζεται ιδίως, εάν η καταγγελία αποτελεί αθέµιτη εργοδοτική

αντίδραση σε συµπεριφορές του ιδιωτικού εκπαιδευτικού νόµιµες και συµ-

βατικές».

Ως προς τον προσδιορισµό της έννοιας της αθέµιτης αντίδρασης δεν πρέ-

πει να παροράται ότι ο διδάσκων σε σχολείο ασκεί λειτούργηµα, η απρόσκο-

πτη επιτέλεση του οποίου προϋποθέτει στοιχειώδη ανεξαρτησία, η άσκηση

της οποίας υπόκειται, βέβαια, τόσο σε αυτοέλεγχο, όσο και σε εξωτερική α-

ξιολόγηση. Συναφώς, η καταγγελία σύµβασης εργασίας εκπαιδευτικού εν-

δέχεται, πέραν της ιδιωτικής διαφοράς, να συναρτάται και µε την εκπλήρω-

ση υποχρεώσεων του εκπαιδευτηρίου και, γενικότερα, την υπηρέτηση των
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συνταγµατικών σκοπών της εκπαίδευσης. Κατά τούτο, θα µπορούσε, ενδε-

χοµένως, να διευκρινισθεί ο τρόπος κατά τον οποίο τα οικεία ζητήµατα θα υ-

πόκεινται στην εποπτεία του κράτους επί της ιδιωτικής εκπαίδευσης.

4. Επί του άρθρου 12

Για να είναι γραµµατικά ορθό, το εδ. α΄ του άρθρου 12 πρέπει να αναδια-

τυπωθεί ως εξής: «Στα σχολεία που προβλέπονται στην  παρ. 8 του άρθρου

35 του ν. 4186/2013 (Α΄ 193) µπορεί να λειτουργεί και σχολική µονάδα άλ-

λης βαθµίδας εκπαίδευσης, ανεξαρτήτως του εάν αυτά είχαν τη σχετική δυ-

νατότητα κατά τον χρόνο έναρξης ισχύος του νόµου αυτού».

Αθήνα, 27 Ιουλίου 2020
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