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Άρθρο 28 

Ρσθμίζεις για ηην Ιδιωηική Δκπαίδεσζη 
1.Μεηά ην άξζξν 29 ηνπ λ. 682/1977 (Α'244), όπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί κε ηελ παξ. 2 

ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ λ.1035/1980 (Α' 60), πξνζηίζεηαη άξζξν 30, σο εμήο: 

«Άξζξν 30 

Σρέζε εξγαζίαο, δηάξθεηα ζύκβαζεο ιύζε ζρέζεο εξγαζίαο 

1.Οη δηδάζθνληεο ζηα ηδησηηθά ζρνιεία εθπαηδεπηηθνί, ππεξεηνύλ κε ζρέζε εξγαζίαο 

νξηζκέλνπ ή ανξίζηνπ ρξόλνπ θαηά ηα νξηδόκελα ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο. 

2.Οη ηδησηηθνί εθπαηδεπηηθνί πξνηείλνληαη πξνο πξόζιεςε από ηνλ ηδηνθηήηε ηνπ 

ηδησηηθνύ ζρνιείνπ θαη κεηά ηελ έγθξηζε ηεο πξόηαζεο από ην Γηεπζπληή ηεο νηθείαο 

Γηεύζπλζεο ζπλάπηνπλ ζύκβαζε νξηζκέλνπ ρξόλνπ, ε νπνία αξρίδεη ηελ εκέξα 

παξνρήο ησλ ππεξεζηώλ από ηνλ εθπαηδεπηηθό θαη ιήγεη ηελ 31ε Απγνύζηνπ ηνπ 

δεύηεξνπ έηνπο από ηελ πξόζιεςή ηνπ. Καηά ηε ιήμε ηεο δηεηίαο ν ηδηνθηήηεο κπνξεί 

λα θαηαγγείιεη ηε ζύκβαζε. Μεηά ηελ πάξνδν ηεο δηεηίαο θαη εθόζνλ ε ζύκβαζε δελ 

θαηαγγειζεί θαηά ηα αλσηέξσ, κεηαηξέπεηαη απηνδηθαίσο ζε ζύκβαζε ανξίζηνπ 

ρξόλνπ. 

3.Η ζύκβαζε ανξίζηνπ ρξόλνπ είλαη δπλαηόλ λα θαηαγγειζεί κόλν γηα ηνπο 

παξαθάησ ιόγνπο: 

α) Δάλ ν εξγνδόηεο επηθαιείηαη θαη απνδεηθλύεη επαξθώο αηηηνινγεκέλε δηαηαξαρή 

ηνπ εθπαηδεπηηθνύ θιίκαηνο ζην ζρνιείν ιόγσ αδπλακίαο ζπλεξγαζίαο εξγνδόηε-

εθπαηδεπηηθνύ. 

β) Καηάξγεζε ζρνιείσλ. 

γ) Καηάξγεζε ηάμεσλ θαη ηκεκάησλ ηάμεσλ. Σηελ πεξίπησζε απηή είλαη επηηξεπηή ε 

απόιπζε απηώλ πνπ έρνπλ ηε κηθξόηεξε πξνϋπεξεζία ζηελ εθπαίδεπζε θαη 

κεδελίδεηαη ην σξάξηό ηνπο. Από ηηο απνιύζεηο απηέο εμαηξνύληαη νη δηδάζθνληεο πνπ 

είλαη θαη ηδηνθηήηεο ησλ ζρνιείσλ. 

δ) Σπκπιήξσζε ηνπ 70νύ έηνπο ηεο ειηθίαο ησλ εθπαηδεπηηθώλ. 

ε) Οη ηδησηηθνί εθπαηδεπηηθνί απνιύνληαη από ηνλ ηδηνθηήηε ηνπ ζρνιείνπ ζην νπνίν 

ππεξεηνύλ ιόγσ: αα) ζσκαηηθήο ή πλεπκαηηθήο αληθαλόηεηαο πνπ δηαπηζηώλεηαη από 

ηελ νηθεία θαηά ηόπν πξσηνβάζκηα πγεηνλνκηθή επηηξνπή ηνπ Γεκνζίνπ θαη, ύζηεξα 

από έλζηαζε ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ, από ηε δεπηεξνβάζκηα πγεηνλνκηθή επηηξνπή ηνπ 

Γεκνζίνπ, ββ) ζπκπιήξσζεο ηνπ ρξόλνπ ππεξεζίαο πνπ ζεκειηώλεη δηθαίσκα πξνο 

ιήςε πιήξνπο ζύληαμεο από θνξέα αζθάιηζεο ησλ ηδησηηθώλ εθπαηδεπηηθώλ. Σε 

απηή ηελ πεξίπησζε, ε ιύζε ηεο ζρέζεο εξγαζίαο επέξρεηαη θαηά ηε ιήμε ηνπ 

δηδαθηηθνύ έηνπο, γγ) επηβνιήο ηεο πεηζαξρηθήο πνηλήο ηεο απόιπζεο από ην νηθείν 

πεηζαξρηθό ζπκβνύιην, δδ) αλεπάξθεηαο σο πξνο ηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθόλησλ ηνπο, 

ε νπνία δηαπηζηώλεηαη από ην νηθείν ππεξεζηαθό ζπκβνύιην θαη ζηεξίδεηαη ζε δύν 

ηνπιάρηζηνλ ππεξεζηαθέο εθζέζεηο πνπ ζπληάζζνληαη από ηνλ αξκόδην Γηεπζπληή 

Δθπαίδεπζεο θαη αθνξνύλ δύν ηνπιάρηζηνλ ζπλερόκελα δηδαθηηθά έηε. 

4.Καηά ηε δηάξθεηα ηεο ζύκβαζεο εξγαζίαο ανξίζηνπ ρξόλνπ, ε ζύκβαζε κπνξεί λα 

θαηαγγειζεί από ηνλ ηδηνθηήηε γηα ηνπο πεξηνξηζηηθά αλαθεξόκελνπο ζηελ 

παξάγξαθν 3 ιόγνπο θαηαβάιιεηαη απνδεκίσζε ελόο κελόο γηα θάζε έηνο πξνζθνξάο 

ησλ ππεξεζηώλ ηνπ ζην απηό ζρνιείν. Σηελ απνδεκίσζε ππνινγίδεηαη θαη ε ππεξεζία 

ηνπ κε ζύκβαζε νξηζκέλνπ ρξόλνπ. 

5.Ο ηδησηηθόο εθπαηδεπηηθόο εθπίπηεη απηνδηθαίσο ηεο ππεξεζίαο, εάλ θαηαδηθαζηεί 

κε ακεηάθιεηε απόθαζε ζε πνηλή ζπλεπαγόκελε απόιπζε γηα ηνπο δεκνζίνπο 
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ππαιιήινπο. 

6.Οη απνρσξνύληεο ηδησηηθνί εθπαηδεπηηθνί, ιόγσ ζπκπιεξώζεσο ηνπ ζπληάμηκνπ 

ρξόλνπ ή ηνπ 70νύ έηνπο ηεο ειηθίαο ηνπο, δηθαηνύληαη απνδεκίσζε ίζε πξνο ην 

ήκηζπ ηεο πξνβιεπόκελεο ζηελ παξάγξαθν 4 γηα ηελ πεξίπησζε θαηαγγειίαο ηεο 

ζύκβαζεο εξγαζίαο. 

7.Ιδησηηθνί εθπαηδεπηηθνί απνιπόκελνη εμαηηίαο αλεπάξθεηαο σο πξνο ηελ εθηέιεζε 

ησλ θαζεθόλησλ ηνπο, ε νπνία δηαπηζηώλεηαη από ην νηθείν ππεξεζηαθό ζπκβνύιην ή 

εμαηηίαο επηβνιήο ηεο πεηζαξρηθήο πνηλήο ηεο απόιπζεο, δελ δηθαηνύληαη 

απνδεκίσζε. 

8.Μόληκνη εθπαηδεπηηθνί ηεο δεκόζηαο εθπαίδεπζεο, άιινη κόληκνη δεκόζηνη 

ππάιιεινη, ππάιιεινη Ν.Π.Γ.Γ. θαη ζπληαμηνύρνη, νη νπνίνη δελ κεηέρνπλ ζε θνξείο 

ειέγρνπ ησλ ηδησηηθώλ ζρνιείσλ, δύλαληαη λα απαζρνινύληαη ζηελ ηδησηηθή 

εθπαίδεπζε, εθόζνλ ππάξρεη έιιεηςε ζηελ Δπεηεξίδα Ιδησηηθήο Δθπαίδεπζεο θαη 

ζηελ αληίζηνηρε εηδηθόηεηα. 

9.Η ζρέζε εξγαζίαο κεηαμύ ηνπ ηδηνθηήηε ηδησηηθνύ ζρνιείνπ θαη ηνπ ηδησηηθνύ 

εθπαηδεπηηθνύ ιύεηαη κε ην ζάλαην, ηελ έθπησζε, ηελ απνδνρή παξαίηεζεο θαη ηελ 

απόιπζε, γηα ηελ νπνία εθδίδεηαη πξάμε ηνπ αξκόδηνπ Γηεπζπληή Δθπαίδεπζεο. Σηηο 

πεξηπηώζεηο απνιύζεσλ ηδησηηθώλ εθπαηδεπηηθώλ, ην αξκόδην θαηά πεξίπησζε 

Υπεξεζηαθό Σπκβνύιην (ΚΥΣΠΔ, ΚΥΣΓΔ), επηβεβαηώλεη εάλ ε ζύκβαζε εξγαζίαο 

θαηαγγέιζεθε λνκίκσο, δηαπηζηώλεη εάλ ε θαηαγγειία είλαη θαηαρξεζηηθή ή κε θαη 

εηζεγείηαη ζρεηηθά κε ηελ απόιπζε ζηνλ αξκόδην Γηεπζπληή Δθπαίδεπζεο, ν νπνίνο 

έρεη δέζκηα αξκνδηόηεηα λα εθδώζεη δηαπηζησηηθή πξάμε, ζύκθσλε κε ηελ εηζήγεζε 

ηνπ νηθείνπ Υπεξεζηαθνύ Σπκβνπιίνπ. Απνιύζεηο ηδησηηθώλ εθπαηδεπηηθώλ, κε 

νπνηαδήπνηε ζρέζε εξγαζίαο, πνπ ιακβάλνπλ ρώξα ρσξίο ηελ πξνβιεπόκελε θαηά ηα 

αλσηέξσ πξάμε ηνπ νηθείνπ Υπεξεζηαθνύ Σπκβνπιίνπ είλαη άθπξεο. 

10.Παξαίηεζε ηδησηηθνύ εθπαηδεπηηθνύ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ δηδαθηηθνύ έηνπο 

επηηξέπεηαη κόλν κε ηε ζπλαίλεζε ηνπ ηδηνθηήηε ή γηα απνρξώληα ιόγν εθηηκώκελν 

από ηνλ νηθείν Γηεπζπληή Δθπαίδεπζεο. Η παξαίηεζε, γηα λα ζεσξείηαη έγθπξε, 

πξέπεη λα ππνβάιιεηαη από ηνλ εθπαηδεπηηθό απηνπξνζώπσο ζην ηδησηηθό ζρνιείν 

θαη εληόο 5 εκεξώλ ζηνλ Γηεπζπληή εθπαίδεπζεο. Η απνδνρή απηήο θνηλνπνηείηαη 

ακέζσο πξνο ηνλ ηδηνθηήηε, ν νπνίνο ππνρξενύηαη εληόο πέληε (5) εκεξώλ λα 

ππνβάιεη πξόηαζε γηα ην δηνξηζκό αληηθαηαζηάηε. Ο παξαηηεζείο δελ κπνξεί λα 

απνρσξήζεη από ην ζρνιείν πξηλ από ηελ αλάιεςε ησλ θαζεθόλησλ ηνπ 

αληηθαηαζηάηε ηνπ, εθηόο εάλ παξήιζε κήλαο από ηελ ππνβνιή ηεο παξαίηεζήο ηνπ 

θαη δελ ηνπ έγηλε θνηλνπνίεζε ηεο απνδνρήο ηεο. Οη δηνξηδόκελνη ζηε δεκόζηα 

εθπαίδεπζε, σο κόληκνη ή σο αλαπιεξσηέο, ηδησηηθνί εθπαηδεπηηθνί, ινγίδνληαη 

απηνδηθαίσο παξαηηνύκελνη από ην ηδησηηθό ζρνιείν ζην νπνίν ππεξεηνύλ, κόιηο 

αλαιάβνπλ ππεξεζία ζηε δεκόζηα εθπαίδεπζε. 

11.Η απόιπζε ησλ ηδησηηθώλ εθπαηδεπηηθώλ εμαηηίαο πεηζαξρηθνύ παξαπηώκαηνο, 

αλεπάξθεηαο ή λόζνπ, επέξρεηαη από ηελ θνηλνπνίεζε ηεο νηθείαο πξάμεο ζηνλ 

ηδησηηθό εθπαηδεπηηθό». 

2.Η παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ λ. 682/1977 (Α' 244) αληηθαζίζηαηαη, σο αθνινύζσο: 

«2. Παξέθθιηζε σο πξνο ην σξνιόγην πξόγξακκα δηδαζθαιίαο θαη πξόζζεηεο 

εθπαηδεπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο πέξαλ ηνπ σξνινγίνπ πξνγξάκκαηνο, ηδίσο εληζρπηηθή 

δηδαζθαιία, πξόζζεηε δηδαθηηθή ζηήξημε, ελίζρπζε ηεο γισζζνκάζεηαο θ.ιπ. 

επηηξέπνληαη, θαηόπηλ ειέγρνπ λνκηκόηεηαο σο πξνο ην πξόγξακκα ζπνπδώλ θαη ην 

παηδαγσγηθό πεξηερόκελν ηεο δηδαζθαιίαο από ηελ θαηά πεξίπησζε αξκόδηα 

Γηεύζπλζε Πξσηνβάζκηαο ή Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ηνπ Υπνπξγείνπ Παηδείαο, 

Έξεπλαο θαη Θξεζθεπκάησλ. Οη πξνϋπνζέζεηο γηα ηελ παξέθθιηζε θαη ηηο πξόζζεηεο 

εθπαηδεπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο πέξαλ ηνπ σξνινγίνπ πξνγξάκκαηνο είλαη νη 
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αθόινπζεο: 

αα) Τν αλώηαην όξην ηνπ εβδνκαδηαίνπ σξνινγίνπ πξνγξάκκαηνο δηδαζθαιίαο ησλ 

ηδησηηθώλ ζρνιείσλ δε κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηηο ζαξάληα (40) ώξεο γηα όιεο ηηο 

ηάμεηο, 

ββ) Τν εβδνκαδηαίν σξνιόγην πξόγξακκα δηδαζθαιίαο (ΔΩΠΓ) απνθαζίδεηαη ην 

πξώην δεθαήκεξν ηνπ Σεπηεκβξίνπ από ηνλ/ηελ Γηεπζπληή/ληξηα ηνπ ζρνιείνπ ζε 

ζπλεξγαζία κε ην ζύιινγν δηδαζθόλησλ θαη ηνλ ππεύζπλν ζρνιηθό ζύκβνπιν. Τν 

ΔΩΠΓ βαζίδεηαη ζε παηδαγσγηθά θξηηήξηα θαηά ηε ζπγθξόηεζή ηνπ θαη ππνβάιιεηαη 

ζε ηξία αληίγξαθα ζηνλ αξκόδην ζρνιηθό ζύκβνπιν γηα ζεώξεζε, ν νπνίνο 

επηζηξέθεη έλα αληίγξαθν ζην ζρνιείν θαη έλα ζηέιλεη γηα ελεκέξσζε ζηνλ νηθείν 

Γηεπζπληή Δθπαίδεπζεο, 

γγ) Η παξέθθιηζε αθνξά όινπο ηνπο καζεηέο ηεο ηάμεο ή ησλ ηάμεσλ γηα ηηο νπνίεο 

ρνξεγείηαη. Σηελ νηθεία Γηεύζπλζε Δθπαίδεπζεο δειώλεηαη θάζε είδνπο πξναηξεηηθή 

ζρνιηθή δξάζε (παξέθθιηζε) κε πξνβιεπόκελε από ην ηζρύνλ σξνιόγην πξόγξακκα 

(Β'1324 /2016), θαηά ηα αλσηέξσ καδί κε ηνλ αξηζκό ησλ ηκεκάησλ, ησλ καζεηώλ 

θαη ησλ δηδαζθόλησλ, 

δδ) Γηα ηα ηδησηηθά Νεπηαγσγεία ε έγθξηζε παξέθθιηζεο ρνξεγείηαη κε δηαδηθαζία 

αληίζηνηρε απηήο πνπ πξνβιέπεηαη γηα ηα ηδησηηθά Γεκνηηθά Σρνιεία, όπσο απηή 

θαζνξίζηεθε κε ηελ παξνύζα θαη νη δηδάζθνληεο ζα πξέπεη λα έρνπλ ηα ηππηθά 

πξνζόληα πνπ πξνβιέπνληαη από ηε ζρεηηθή θείκελε λνκνζεζία. Γελ επηηξέπεηαη ε 

ζπζηέγαζε ησλ ηδησηηθώλ ζρνιείσλ κε θξνληηζηήξηα θαη κε θέληξα μέλσλ γισζζώλ». 

3.Τν εδάθην β' ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 27 ηνπ λ. 682/1977 (Α'244), όπσο πξνζηέζεθε 

κε ηελ παξ. 14 ηνπ άξζξνπ 47 ηνπ λ. 3848/2010 (Α' 71), αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: 

«β) Σε πεξίπησζε θαηάξγεζεο ηάμεσλ ή ηκεκάησλ, θαζώο θαη ζε αλ νη ώξεο 

δηδαζθαιίαο ελόο καζήκαηνο δελ επαξθνύλ πξνθεηκέλνπ νη εθπαηδεπηηθνί λα 

θαιύςνπλ ην σξάξην ηνπ δηνξηζηεξίνπ ηνπο, αλαηίζεληαη ζηνπο ελ ιόγσ 

εθπαηδεπηηθνύο, άιιεο ζρνιηθέο δξάζεηο θαη δξαζηεξηόηεηεο ζύκθσλα κε ηηο 

πξαγκαηηθέο αλάγθεο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο, όπσο ηδίσο, εληζρπηηθή δηδαζθαιία, 

πξόζζεηε δηδαθηηθή ζηήξημε, ελίζρπζε ηεο γισζζνκάζεηαο, ζπληνληζκόο θιάδνπ ή 

άιιεο νκάδαο εθπαηδεπηηθώλ, δηνξγάλσζε αζιεηηθώλ, πνιηηηζηηθώλ, θαιιηηερληθώλ 

θαη άιισλ δξάζεσλ, αλάζεζε σξώλ σο ππεπζύλσλ εξγαζηεξίσλ ή δηνηθεηηθό έξγν, 

πξνθεηκέλνπ λα ζπκπιεξώζνπλ ην ππνρξεσηηθό ηνπο σξάξην. 

Καηά ηελ πξώηε εθαξκνγή ηνπ παξόληνο, πξνζθπγέο ελώπηνλ ηνπ αξκόδηνπ 

Σπκβνπιίνπ θαηά θαηαγγειηώλ ζπκβάζεσλ εξγαζίαο πνπ έιαβαλ ρώξα θαηά ην 

ζρνιηθό έηνο 2015-2016 εμεηάδνληαη κόλν σο πξνο ηελ ύπαξμε ιόγνπ 

θαηαρξεζηηθόηεηαο ηεο απόιπζεο». 

Άρθρο 29 

Ρσθμίζεις για ηις άδειες ηων ιδιωηικών ζτολείων πρωηοβάθμιας και 

δεσηεροβάθμιας εκπαίδεσζης 
Σην ηέινο ηεο πεξίπησζεο 5 ηεο ππνπαξ. Θ.18 ηεο παξ. Θ' ηνπ άξζξνπ πξώηνπ ηνπ λ. 

4093/2012 (Α' 222) πξνζηίζεληαη εδάθηα σο εμήο: 

«Τα ηδησηηθά ζρνιεία πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο κε ηζρύνπζα 

άδεηα ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο, πνπ εθδόζεθε δπλάκεη ηεο δήισζεο ηνπ λ. 1599/1986 

(Α' 75) ηεο πξνεγνύκελεο πεξηόδνπ, ππνβάιινπλ ππνρξεσηηθά έσο 30.9.2016 αίηεκα 

ηξνπνπνίεζεο γηα ειιείςεηο ή/θαη κεηαβνιέο ζηηο θηηξηνινγηθέο πξνϋπνζέζεηο, πνπ 

έρνπλ επέιζεη από ην ρξνληθό δηάζηεκα ηεο αδεηνδόηεζήο ηνπο έσο θαη ζήκεξα. Αλ 

ηα ηδησηηθά ζρνιεία πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο δελ θαηαζέζνπλ 

εκπξόζεζκα ην αίηεκα ηξνπνπνίεζεο γηα ειιείςεηο ή/θαη κεηαβνιέο, αλαθαιείηαη ε 

άδεηά ηνπο ζύκθσλα κε ηελ πεξίπησζε 1β' ηεο ππνπαξ. Θ4 ηεο παξ. Θ' ηνπ άξζξνπ 
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πξώηνπ ηνπ λ. 4093/2012 (Α' 222). Με απόθαζε ηνπ Υπνπξγνύ Παηδείαο, Έξεπλαο 

θαη Θξεζθεπκάησλ θαζνξίδεηαη ε δηαδηθαζία ππνβνιήο ηεο αίηεζεο, θαζώο θαη θάζε 

άιιε ζρεηηθή ιεπηνκέξεηα». 
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