
Εζί προτάτεως νόμου «περί ίΐρύτεως χαί λ«τουφγίίς Ιέιω- 
------ τ:χων Σχολείων—Ινστιτούτων Ξένων Γλωσσών».

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ

Προ; ί;;ν Βουλήν τών 'Ελλήνων

Ή Κυόέρνητ.ς τής ϊιχτ ατόφιας ύζε6ίό»ιεν αύ-δαιρέτως το 
1968 ΐιά τοΰ ’Αναγκαστικού Νόμου 284/68 τάς λ.ειτουργού- 
σας έως τότε Ελληνικές Σχολάς Ξένων Γλωστών εις φρον
τιστήρια καί επίτρεψε μόνον είς τούς ξένους τήν λειτουργίαν 
σχολών χ» iv>rpiτοΰτων (Βρεταννικόν, Γσλλιχόν. ’Ιταλικήν 
χ/.ζ.). ήτοι έχταιοευτηρίων άνωτέρας όα-ύμίέος.

Οντως ό ’Αναγκαστικός Νόμος όχι μόνον ζροσέίαλε συν- 
ταγματικώς χατωχυρωμένα δικαιώματα τόσον όσο·/ αφορά εις 
τήν ιόρυσιν χαί λειτουργία·/ εκπαιδευτηρίων, όσον χαί εις τήν 
ίση·/ μέτοχέ ίρισιν Ελλήνων καί Ξένων, ιάλλά χα'ι χα-ύιέρω- 

1 ο εν ύζέρ τών τελευταίων τούτων ένα ζρονόμιον χαί οίονεί μο
νοπωλίων, έχτρέρον τον 'άλέμιτον χ/ταγωνίσμόν είς /όρος τών 
Ελλήνων ίίιοχτητών σχολών ξένων γλωσσών. Βζΐ ζλόον 
ήνάγχασε την 'Ελληνιχήν νεολαίο"/, εύλόγως (επιζητούσαν ώρ- 
γανωμένην.χα: όχι άσυδοτον έχταίοευσιν (ώς ή ρ,ρο.ντιστηρια
χή) νά χαταρεόγη είς τά ξένα ιδρύματα, εμφανιζόμενα χαί 

.προβαλλόμενα ύπό τοΰ Κράτους ώς άνωτέρας στά&μης.
Επειδή ή χατάστασις αύτη είναι 'απαράδεχτος, επιβάλλε

ται ά/αμφισίητήτως χαί .ατό άζόψεως δικαίου χαί ίσηςμετα- 
χεζρισεως 'Ελλήνων χαί ξένων, άλλα χαί άπό άζόψεως συμ- 
ρέροντος τής έχταιϊεύτεως ώς χαί γενιχώτερον” έ-δνιχοΰ τοιοό- 

.του, ή ταχτοποίησις τοΰ -λέματος. · _ . '· ■ '·>
Προς τούτο προτείνομεν τό παρόν σχέδιον νονού.
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ή ' . ’ Άρθρον 1.’ — .

- * Έννοια - 'Ορισμός. *
1 ■ Ίδιωτικαί Σχολ.αί εοένων Γλ.ωσσών υπό τήν έννοιαν τοΰ 
‘παρόντος νόμου ιδρυόμενοι καί. συντηρούμενα', ύπό φυσικών 
.ή νομικών προσώπων, νοούνται αί παρέχουσαι την δυνατό
τητα της έκμαθήσεως μιας ή περισσοτέρων ξένων γλωσσών.1

Άρθρον 2.

δ) Πιστοποιητικού Ποινικού Μητρώου, 
ε) Πιστοποιητικού υγείας της οικείας 

,; Υγειονομικής Επιτροπής,
στ) 'Υπευθύνου δηλώσεως ότι δεν ύφίσταται ώς προς 

τον αΐτοϋντα κώλυμά τι ασυμβίβαστον προς τά έν παραγρ.
. 5 τοΰ παρόντος άρθρου άναφερόμενα.

ζ) Γραμμάτιον Δημοσίου Ταμείου καταβολής Δρχ.
3. Προκειμένου περί νομικών προσώπων, υποβάλλονται 

μετά της αΐτήσεως' άπαντα τά έν τη άνωτέρω παραγράφω 
οριζόμενα δικαιολ.ογητικά παρά τοΰ έκπροσωποϋντος .έν 
προκειμένω τό νομικόν πρόσωπον, ώς καί άντίγραφον τοΰ 
καταστατικού τοϋ αΐτοϋντος νομικού προσώπου.

4. Είς εν και τό αύτό φυσικόν ή νομικόν πρόσωπον έπι- 
τρέπεται ή χορήγησις άδειας ίδρύσεως καί λειτουργίας 
πλ,ειόνων τής μιας Ιδιωτικών Σχολών Ξένων Γλωσσών, υπό 
μορφήν παραρτημάτων, έξαρτωμένων, έν πάση περιπτώσει, 
έκπαιδευτικώς καί οίκονομικώς ύπό τοϋ Κεντρικού Σχολείου, 
κατόπιν υποβολής σχετικών αιτήσεων είς τάς αρμόδιας 
άρχάς τών περιφερειών όπου πρόκειται νά ίδουθοϋν καί 
λειτουργήσουν αύται, συνοδευομένουν ύπό έπισήμου αντι
γράφου τής άρχικής. άδειας ίδρύσεως καί λειτουργίας, ώς 
καί Γραμματίου Δημοσίου Ταμείου καταβολής Δρχ.

5. · Δέν έπιτρέπεται ή χορήγησις άδειας ίδρύσεως ’Ιδιω
τικής Σχολής Ξένων Γλ.ωσσών :

α) Είς-φυσικά πρόσωπα εχοντα την ιδιότητα τοϋ Δημο
σίου _ ή Δημοτικοΰ ή Κοινοτικοϋ υπαλλήλου ή ύπαλλήλ.ου 
Νομικού προσώπου Δημοσίου Δικαίου. .

β ) Είς ιδιώτην σύζυγον ή συγγενή έξ αίματος ή αγχι
στείας πρώτου βαθμού Δημοσίου εκπαιδευτικού λειτουργού 
ύπηρετοΰντος έν τή πόλει είς ήν πρόκειται νά ίδρυθή ή
<τ/ολή· ; ν ’

γ) Είς νομικά πρόσωπα είς α μετέχουν ώς μέλη Εκπαι
δευτικοί λειτουργοί ύπηρετοϋντες είς την πόλιν όπου πρό
κειται νά ίδρυθή ή σχολή. .· ' - ',

δ) Είς πρόσωπα άπολυθέντα έκ δημοσίας υπηρεσίας δι’
’ ανεπάρκειαν περί την έκπλήρωσιν τών καθηκόντων των ή 

δι’ ασυμβίβαστον πρός τό έργον των διαγωγήν, συνισταμέ-'
• νην είς έλλειψιν ηθικής ίκανότητος, ώς καί είς Νομικά

πρόσωπα είς την Διοίκησιν τών όποιων συμμετέχουν πρό
σωπα ώς άνωτέρω. ν ■

• Άρθρον 3.
• ’ Λειτουργία.

1. Τό λαβόν άδειαν ίδρύσεως ’Ιδιωτικής Σχολής Ξένων 
Γλωσσών νομικόν ή φυσικόν πρόσωπον δέν δύναται νά προβή 
είς έναρξιν λειτουργίας τής Σχολής πρό τής έκδόσεως της 
άδειας λειτουργίας αύτής, διά την χορήγησιν τής όποιας 

' δέον όπως μέχρι 30ής ’Ιουλίου τού αυτού έτους ύποβλ.ηθή 
σχετική αίτησις είς τό Διοικητικόν δργανον τό όποιον έχο- 
ρήγησε την άδειαν ίδρύσεως μετά τών κάτωθι δικαιολο- 
γητικών :

r.G^J.a
Πρωτοβαθμίου

ς _ .. Ίδρυσις - προσόντα ’- περιορισμοί. ,
1. "Άδεια ίδρύσεως ’Ιδιωτικής Σχολής Ξένων Γλωσσών 

χορηγείται είς φυσικά πρόσωπα άπολαμβάνοντα τών άστι- 
,κών καί πολ.ιτικών δικαιωμάτων τοϋ Έλληνος πολίτου ώς 
καί είς Ελληνικής ιθαγένειας νομικά πρόσωπα, ύπό την 
Διεύθυνσιν. προσώπου έχοντος τά διά τοΰ παρόντος νόμου· 
καθοριζόμενα διά τόν Διευθυντήν προσόντα,

2. ‘Η αίτησις περί χορηγήσεως άδειας ίδρύσεως ’Ιδιω
τικής Σχολής Ξένων Γλωσσών περί ών ή παράγρ. 1 τοΰ 
παρόντος άρθρου υποβάλλεται είς τήν οίκείαν Διοικητικήν 
Έπιθεώρησίν Μέσης Έκπαιδεύσεως τής περιφέρειας όπου 
πρόκειται νά ίδρυθή αύτη, μέχρι τής 30ής ’Απριλίου έκά- 
στου έτους, καί συνοδεύεται ύπό τών κάτωθι δικαιολογητι- 
κών : , .

α) Τίτλου Σπουδών. · .'' ·' ” · . '.
β) Πιστοποιητικού Δήμου ή Κοινότητος. ·■' 7
γ) Πιστοποιητικού Στρατολογίας (προκειμένου περί άρ- 

ρενος).

α) Έκθέσεως τοϋ οικείου σχολ.ιάτρου περί τής καταλ
ληλότατος τοϋ οικήματος ένθα θά λειτουργήση ή σχολή, 
ώς καί τής χωρητικότητος τών αιθουσών διδασκαλίας.

β) Πρότασιν περί διορισμού υπευθύνου εκπαιδευτικού 
Διευθυντοϋ. .. ' " · · .

γ) Γραμμάτιον Δημοσίου Ταμείου Δρχί

Άρθρον 4. , ' r
Τμήματα έλ.ευθέρων σπουδών. <

. Είς τάς Σχολάς Ξέ·/ων Γλωσσών δύνανται νά λειτουργή
σουν τμήματα έλευθέρων σπουδών διά είδικάς περιπτώσεις 
σπουδαστών μή σκοπούντων είς τήν συστηματικήν εκμά- 
θησιν τής γλώσσης ή ενδιαφερομένων διά γλωσσικήν κατάρ- 
τισιν ίδιαζούσης μορφής. Οί σπουδασταί αύτοί έγγράφονται 
είς ειδικήν στήλην τοϋ μαθητολογίου καί δεν λαμβάνουν 
ένδεικτικά εκτός έάν καταταχθοϋν καί φοιτήσουν είς τάς 
κανονικάς τάξεις τής Σχολής.


