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ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ (ΣΙΣ) 

Για το Σχέ διο Νο μου «Οργα νωση και λέιτουργι α της Ανω τατης Εκπαι δέυσης, 

ρυθμι σέις  για την Έρέυνα και α λλές διατα ξέις» 

(α ρθρα 70 παρ. 1 α και β και 71 παρ. 2 α, β και 3)  

 

Στο Σχέ διο Νο μου «Οργα νωση και λέιτουργι α της Ανω τατης Εκπαι δέυσης, 

ρυθμι σέις  για την Έρέυνα και α λλές διατα ξέις» που θα έισαχθέι  στην Ολομέ λέια 

προς συζη τηση την 31η Ιουλι ου, ο υπουργο ς Παιδέι ας, μέ το δυσέρμη νέυτο και 

αδικαιολο γητο ιδέοληπτικο  μέ νος του κατα  των ιδιωτικω ν σχολέι ων, 

πέριλαμβα νέι και θέ ματα που τα αφορου ν.  

Μέ μι α δικονομικα  αμφισβητη σιμη και ηθικα  έ ωλη νομοθέτικη  ρυ θμιση (α ρθρο 

71 παρ. 3) και προκέιμέ νου να προκαταλα βέι αποφα σέις των τακτικω ν 

δικαστηρι ων, δι νέι αναδρομικη  ισχυ  (απο  6-9-2016) σέ αποφα σέις 

υπηρέσιακω ν συμβουλι ων του Δημοσι ου, που στη θηκαν η  θα στηθου ν για να 

απορρι ψουν προγένέ στέρές καταγγέλι ές συμβα σέων έργασι ας ιδιωτικω ν 

έκπαιδέυτικω ν. Η αντισυνταγματικη  αυτη  δια ταξη διατυπω θηκέ αρχικα  στην έν 

λο γω ρυ θμιση ως «αληθη ς έ ννοια των διατα ξέων[…]», βια ζοντας βα ναυσα κα θέ 

έ ννοια λογικη ς και δικαι ου. Στην παρου σα έκδοχη , ο μως, η διατυ πωση α λλαξέ 

και στις προγένέ στέρές αυτέ ς αποφα σέις αποδι δέται αναδρομικα  «απο λυτη 

ακυρο τητα».  

Φυσικα  η ρυ θμιση αυτη  έι ναι το έ λασσον, ο ταν έ χέι η δη νομοθέτηθέι  (παρ. 9 του 
α ρθρου 30 του ν. 682/1977, ο πως αντικαταστα θηκέ μέ την παρ. 9 του α ρθρου 
56 του ν. 4472/2017 και ισχυ έι) η συ σταση κατ’ ο νομα «ανέξα ρτητης 
έπιτροπη ς», αποτέλου μένης απο  τακτικου ς δικαστέ ς (Πρωτοδι κές) και 
αρμοδιο τητα τον έ λέγχο νομιμο τητας και καταχρηστικο τητας καταγγέλιω ν 
συμβα σέων έργασι ας.  
Η έπιτροπη  αυτη  η δη συστα θηκέ μέ την ΥΑ υπ’ αριθμ. 101482/Ν1/16-6-2017 
και παρα  την έπι φαση αντικέιμένικο τητας στη συ σταση  της, αφη νέι πολλα  
έρωτη ματα να πλανω νται αναπα ντητα. Ενδέικτικω ς αναφέ ρουμέ: Προς τι η 
θέσμοθέ τηση ένο ς μηχανισμου  «παρα-Δικαιοσυ νης», αφου  τα αρμο δια τακτικα  
δικαστη ρια υπα ρχουν και λέιτουργου ν σωστα  (έκτο ς αν υπα ρχέι αμφισβη τηση 
έπ’ αυτου  απο  τον υπουργο  Παιδέι ας); Τι πέρισσο τέρο θα έισφέ ρουν στην 
απο δοση δικαιοσυ νης τα μέ λη της έπιτροπη ς μέ τις αποφα σέις τους πλην του a 
priori έπηρέασμου  της τακτικη ς Δικαιοσυ νης και της αποθα ρρυνσης προσφυγη ς 
σέ αυτη ν;  
Τέ λος, σέ ο λη αυτη ν την σοβιέτικου  τυ που νομοθέ τηση δέν μπορου σέ να λέι ψέι 
και μια αμφι βολης σκοπιμο τητας έπι δέιξη ανθρωπισμου . Στην παρ. 2 του ι διου 
α ρθρου 71 προβλέ πέται ο τι «στα ιδιωτικα  σχολέι α δυ νανται να έγγρα φονται 
και να φοιτου ν μαθητέ ς μέ αναπηρι α η /και έιδικέ ς έκπαιδέυτικέ ς ανα γκές, μέ 
τους ι διους ο ρους, πρου ποθέ σέις και προσαρμογέ ς που ισχυ ουν για τα δημο σια 



σχολέι α[…]» και ο τι «απαγορέυ έται η α ρνηση έγγραφη ς μαθητω ν έξ αιτι ας της 
αναπηρι ας η  των έιδικω ν έκπαιδέυτικω ν αναγκω ν τους.»  
Ας μας πληροφορη σέι ο κυ ριος υπουργο ς πο σους κτηριολογικου ς έλέ γχους 
διέξη γαγέ ο ΕΟΠΠΕΠ στα δημο σια σχολέι α σχέτικω ς μέ την έυκολι α προ σβασης 
σέ αυτα  μαθητω ν μέ αναπηρι α, ποια έι ναι τα έυρη ματα  του και πω ς προτι θένται 
οι αρμο διές υπηρέσι ές του υπουργέι ου του να τα αντιμέτωπι σουν. 
Έχέι, έπι σης, αντιληφθέι  ο κυ ριος Υπουργο ς ο τι το ισχυ ον έκπαιδέυτικο  
προ γραμμα, αναλυτικο  και ωρολο γιο, και η συγκρο τηση των τμημα των τα ξέων, 
έ τσι ο πως έι ναι αυστηρα  υπέρ-ρυθμισμέ να και α καμπτα, δέν βοηθου ν παρα  σέ 
έλα χιστές πέριπτω σέις την ομαλη  έ νταξη των μαθητω ν μέ έιδικέ ς έκπαιδέυτικέ ς 
ανα γκές; Αντι , λοιπο ν, να έισα γονται νομοθέτικέ ς ρυθμι σέις που δέν έπιλυ ουν 
πραγματικα  προβλη ματα, ας προχωρη σέι ο κυ ριος Υπουργο ς σέ τέ τοιές αλλαγέ ς 
που να έπιτρέ πουν στα σχολέι α, δημο σια και ιδιωτικα , να οργανω νουν τα 
προγρα μματα  τους και τις τα ξέις τους μέ τρο πο έυέ λικτο, παιδαγωγικα  ορθο  και, 
έν τέ λέι, αποτέλέσματικο  για τη σωστη  έ νταξη ο λων των παιδιω ν στη σχολικη  
ζωη  και την ανα δέιξη της δημιουργικο τητα ς τους.  
Τέ λος, σχέτικω ς μέ το ζη τημα του χαρακτηρισμου  της διαγωγη ς των μαθητω ν 
(α ρθρο 70 παρ. 1 α και β) θα συμφωνου σαμέ ο τι προ κέιται για αναχρονιστικο  
κατα λοιπο που έ χέι χα σέι τη σημασι α του. Ωστο σο, έπέιδη  μιλου μέ για την 
διαπαιδαγω γηση ανη λικων μαθητω ν, έπισημαι νουμέ ο τι η κατα ργηση  της 
διαγωγη ς οφέι λέι να αντικατασταθέι  απο  Κανονισμο  Λέιτουργι ας, ο που η κα θέ 
σχολικη  μονα δα, δημο σια η  ιδιωτικη , θα ορι ζέι το πλαι σιο αρχω ν και κανο νων 
που θα διέ πουν τη λέιτουργι α της σχολικη ς κοινο τητας, ω στέ να τους γνωρι ζουν 
οι μαθητέ ς και οι γονέι ς τους.   
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