τής Λειτουργία.:. To 5:070 9 προσδιορίζει τα καθήκοντα'
καί τις ύποχοεώσει: τών ιδιοκτητών. Γό άρθρο·» 19 ρν ΐχ·.1ζ·.
-ιέ·, ιΣίΐυτ.χώ» σχολείων Γενική: τήν χρήση επωνυμία: καί προσωνυμίας μέ τρόπο ώστε να
•ΠΙ
_-7V'V.VJ
ffyfbX ικών atxcxijc .y.· ον >.
*··. ΐΗαί'εύτεί:
μή γίνεται σύγχυση άπό τήν χρήση τής ίδια: προσωνυμίας
σέ
σχολεία τής ίδιας περιφέρειας. Μέ τό άρθρου 11 ύποrr'/Γ ’Ku.{;VtoY
II'j'ic r*,·· Βοι
χρε »·»·,·»ται όλα τά. σχολεία νά καταρτίσουν εσωτερικό
σέ εκτέλεση. κανονισμό. τόν όποιο πρέπει νά δίνουν στο»; κηδεμόνες
υμου. το. κχτχρτ
To παρόν σχεδι
το;» μ'.θητών, ώστε νά γνωρίζουν αυτοί μέ ακρίβεια τί;
8
τον
Συντάγμχτ
: επιταγής τι ν χρΟ:ον 16 παρ.
υπονοεί·» τεις του: απέναντι τού σχολείου.
Γό άρθρο 12
νίττει
τά
JTvκτα
λειτουργίας,
των
'
.
ν..·
έχει σκοπό νά :υ;
σχολείων --ενικής εκπαίδευσε-»:. νά καθορίσει τά πλαίσια άναφέρεται στην στέγαση καί δίνει εξουσιοδότηση γιά νά
νέσχ στα όποια ή Πολιτεία 05 ασκεί έποπτείχ στά σχολεία κα 'Οριστούν μέ Υπουργική απόφαση οί προϋποθέσει; στεγάσεω;. Τό άρθρο 13 ορίζει ότι τά ιδιωτικά σχολεία τηρούν
ι ττν ν—-τεσιακ
χντα και νχ π:·->σ'·.ο
τά προβλεπόμενα καί γιά τά δημόσια σχολεία, υπηρεσιακά
διδακτικοί» τόνε προσωπι.·:'»-·
βιβλία, τά όποια παραδίδονται στην δημοσία, αρχή όταν
“Ι στετα άπο τον .7. 309 !: 79. οιέ τόν όττοΐο τέθηκαν οί τό ιδιωτικό σχολείο παυσει νά λειτουργεί.
βάσει: οργανώσει-., ς και διοικ ,,σεως τή: δημοσία; γεν.-.·?,;
Τό δεύτερο κεφάλαιο άσχολεΐται μέ τή» φοίτηση καί τί:
έκπχιδεύσεως. είναι χνζγκη νά ρυθμιστούν τα θέματα
εξετάσει;
τών μαθητών τώ» ΐδιωτικώ» σχολείων. Γό άρθρο
■λείων.
Ή
κείμενη
νομοθεσία
λειτουργίας των ’.διωτικω» σχ
14 προσδιορίζει τόν επιτρεπόμε»ο αριθμό γιά κάθε σχολείο,
επιβάλλει. άπο πο.ολά χρονιά όπως τά ιδιωτικά σχολεία
ακολουθούν τούς κανόνες λειτουργίας των δημοσίων. 1 ,.άρ τάξη καί τμήμα, πού δέν πρέπει νά είναι μεγαλύτερο; άπό,
χουν όμως ορισμένα ειδικά θέματα τον έχουν ανάγκη τόν οριζόμενο γιά. τά δημόσια σχολεία. ’Εξαίρεση γίνεται
γιά τά νηπιαγωγεία καί τά δημοτικά σχολεία, στά. οποία
ιδιαίτερη; νομοθετικής ρύθμισε'.·»:.
ο αριθμός μπορεί νά είναι ανώτερο: κατά 10
καί τούτο
7-ήνερα στην ιδιωτική έκταίόενση λειτουργούν ν29 νηγιά νά άντιμετωπισθεί τό φυσιολογικό ποσοστό διαρροής
τ-.χ-ωγεϊκ με 18.97’) νήπια έναντι 3881 δημοσίων νηπια
τώ» μαθητών σ’ αύτά. Τό άρθρο 13 ορίζει ότι τά ιδιωτικά
γωγείων καί 92.211 νηπίων. 6»3 ιδιωτικά δημοτικά σχο
σχολεία αργούν τις μέρες πού αργούν καί τά δημόσια σχο
λεία μέ 70.790 μαθητές έναντι 9038 δημοσίων δημοτικών
λεία κ αί λειτουργούν μόνο τις πρωινές ωρε; μέ τήν δυνα
σχολείων—κχτ~ 80ί2·ν91 μαθητών— 279 ιδιωτικά γυμνάσια
τότητα λειτουργίας καί τις απογευματινές ώρες γιά περιο
us 29709, μαθητές έναντι 90'} δημοσίων γυμνασίων καί
ρισμένο χρονικό διάστημα καί σέ εξαιρετικές περιπτώσεις.
301108 μαθητών καί 238 ιδιωτικά λύκεια μέ 32601 μα
Τό άρθρο 16 άναφέρεται στις έγγραφες, τήν φοίτηση καί
θητές έναντι 773 δημοσίων λυκείων καί 204311 μαθητών.
τις εξετάσεις τών μαθητών τών ιδιωτικών σχολείων, πού
. .Μέ τά δεδομένα αύτά ή Ιΐολιτεία πρέπει νά ρυθμίσει τις γίνονται όπως καί στά δημόσια σχολεία, μέ τήν διαφορά
απαραίτητες· προϋποθέσεις λειτουργίας τών σχολείων αυτών, ότι οί απολυτήριες εξετάσεις τού λυκείου γίνονται άπό επι
να διαμορφώσει ένα; σαφές νομοθετικό καθεστώς ώστε νά τροπή μέ συμμετοχή καί δημοσίων εκπαιδευτικών λειτουρ
διαγράφονται με ακρίβεια οί υποχρεώσεις και τά δικαιώματα γών. Γιά τις απολυτήριες εξετάσεις τού γυμνασίου δέν χρειά
τών παραγόντων τής ιδιωτικής έκπχιδεύσεως, τού είναι οί ζεται νά εφαρμοστεί τό ίδιο σύστημα, γιατί οί απόφοιτοι
ιδρυτές έαί Ιδιοκτήτες τών σχολείο»'», οί διδάσκοντες καί τών γυμνασίων πού θέλουν νά συνεχίσου·» σπουδές ύποβαλοί μαθητές, νά ρυθμίσει τις σχέσεις μεταξύ τών παραγόντων λοντχι σέ εισαγωγικές εξετάσεις γιά τό λύκειο, ενιαίες για
αυτών καί νά καθορίσει τό περιεχόμενο τής έποπτείας πού όλα τα σχολεία δημόσια καί ιδιωτικά τής ίδιας περιφέρειας.
πρέπει νά ασκεί ή Πολιτεία στά σχολεία αυτά ώστε νά Τό άρθρο 17 καθορίζει τήν ισοτιμία τών τίτλων σπουδών,
επιτυγχάνεται ή καλή λειτουργία τους προς όφελος τού υποχρεώνει τούς ιδιοκτήτες νά χορηγούν τούς τίτλους .στους
κοινωνικού συνόλου.
μαθητές, άνεξάρτητα άν αυτοί οφείλουν δίδακτρα καί δίνει
εξουσιοδότηση
γιά νά ρυθμιστεί ό τρόπος γιά τήν άρση της
Οί διατάξεις πού περιλαμβάνονται στο σχέδιο νόμου
ισοτιμίας σχολείο»·». Τό άρθρο 18 καθορίζει τις οικονομικές
χωρίζονται σέ οκτώ κεφάλαια.
υποχρεώσεις τών μαθητών καί άπαγορεύει τήν αύξηση τών
Τό πρώτο κεφάλαιο άσχολεΐται μέ τήν έννοια καί την διδάκτρων κατά τήν διάρκεια τού διδακτικού έτους, ώστε
οργάνωση τής ■ ιδιωτικής γενικής έκπχιδεύσεως. Μέ τό νά μήν χίφνιδιάζονται οί γονείς άπό τις αυξήσεις τών υπο
άρθρο 1 δίδεται ή έννοια τών ιδιωτικών σχολείων, τά χρεώσεων τους.
όπο7α είναι όλα εκείνα πού δέν ανήκουν στό κράτος. Τό
Τό τρίτο κεφάλαιο άσχολεΐται μέ τά σχολικά οικοτρο
άρθρο 2 καθορίζει τά όργανα τής έποπτείας καί τών ιδιω
φεία.
Τά σχετικά άρθρα 19 έως 23 άναφέρονται στην έννοια,
τικών σχολείων καί λαμβάνει ιδιαίτερη μέριμνα για τά
τήν
ίδρυση
καί λειτουργία, τις προϋποθέσεις στεγάαεως,
ισότιμα σχολεία καί τά σχολεία Ν.Π.Δ.Δ. καί ιδρυμάτων,
τήν έποπτεία, τόν έλεγχο καί τήν διακοπή τής λειτουργίας
τά όποια παρέχουν εκπαίδευση χωρίς νά επιδιώκουν κέρδη.
των σχολικών οικοτροφείων.
Τό άρθρο 3 ορίζει ότι τά ιδιωτικά σχολεία είναι όμοια προς
τά δημόσια σχολεία καί δίνει τήν δυνατότητα ίόρύσεως
Τό τέταρτο κεφάλαιο ρυθμίζει τά θέματα τού διδακτικού
πειραματικών ιδιωτικό»·» σχολείο»·» μέ σκοπό τήν πειραματική προσωπικού. .Μέ τό άρθρο 24 καθορίζεται ή σύ»9εση καί
εφαρμογή προγραμμάτων καί νέων μεθόδων διδασκαλίας. τά προσόντα αύτοϋ καί είσάγονται μερικές εξαιρέσεις, πού
Γό άρθρο 4 ορίζει ότι τά ιδιωτικά σχολεία έχουν τό ίδιο είναι αναγκαίες άπό τήν φύση τών ιδιωτικών σχολείων και
πρόγραμμα μέ τά. δημόσια σχολεία καί επιτρέπει παρεκκλί τής σχέσεως εργασίας τών ιδιωτικών εκπαιδευτικών. Στύ
σεις μέ απόφαση τού * 1’πουργού Εθνικής Παιδείας καί άρθρο 23 καθορίζονται τα προσόντα καί ό τρόπος άναθέΘρησκευμάτων μετά σύμφωνη γνώμη τού Κ.Ε.Μ.Ε.. όπου σεως καθηκόντων τών Διευθυντών καί Υποδιευθυντών καί
ειδικοί όροι καί συνθήκες λειτουργίας επιτρέπουν ή επι
άνχπληρώσεως αυτών. Τό άρθρο 26 καθορίζει τά καθή
βάλλουν τις παρεκκλίσεις αυτές. Τό άρθρο 5 άναφέρεται κοντα, τις υποχρεώσεις καί τούς περιορισμούς τών διευ
στην διαδικασία ίδρύσεως τών ιδιωτικό»·» σχολείων καί θυντών καί τού διδακτικού προσωπικού, πού είναι αντί
ρυθμίζει τις περιπτώσεις μεταβιβάσεως τής άδειας ίδρύσεως στοιχα εκείνων πού ισχύουν γιά τούς δημοσίους εκπαιδευ
καί λειτουργίας. Τό άρθρο 6 άναφέρεται. στά προσόντα τού τικούς. Στό άρθρο 27 καθορίζονται οί ώρες διδασκαλίας,
ίδρυτού καί προσδιορίζει τά. κωλύματα καί ασυμβίβαστα. ή υποχρέωση παραμονής τών ιδιωτικών εκπαιδευτικών στά
Γό άρθρο·» 7 καθορίζει τά ύποβλητέα δικχιολογητικά για σχολεία τους στον χρόνο πού είναι άναγκαίος γιά τήν καλή
τήν ίδρυση ιδιωτικού σχολείου, τί; προθεσμίες υποβολής των λειτουργία τών σχολείων, ή δυνατότητα νά διδάσκουν ύπεκαί τον τρόπο τής έκθέσεως τών αδειών ίδρύσεο»ς. Τό ρωριακώς όταν υπάρχει ανάγκη καί ό περιορισμός της δι
άρθρο S άναφέρεται στην λειτουργία τών σχολείων, ήτοι δασκαλίας στα ιδιωτικά σχολεία τών δημοσίων έκπαιδευ- ·
στις προϋποθέσεις πού απαιτούνται γιά νά τεθεί σέ λει τικών λειτουργών. Τό άρθρο 28 ορίζει ότι όλοι οί έπιθυτουργία τό ίδρυΟέν σχολείο καί στις περιπτώσεις διακοπής μούντες νά διδάξουν σέ ιδιωτικά σχολεία πρέπει νά είναι
^ r;
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γραμμένοι στήν έπετηρίδα για να γίνεται έτσι έλεγχος των
προσόντων τους καί νά άποφεύγεται ή υπεραπασχόληση με
ρικών καί ή υποαπασχόληση των υπολοίπων. Μέ τό άρθρο
29 ορίζεται ότι ή έπιλογή τού προσωπικού γίνεται ελεύθερα
ά“ό τον ιδιοκτήτη μέ τον —εριορισμό ont πρεπει οι επιλε
γόμενοι νά περιλαμβάνονται στην επετηρίδα καί ό αριθμός
τούς νά μην υπερβαίνει ορισμένα ποσοστά άπό κάθε πίνακα,
ώστε νά προσλαμβάνονται ιδία οι κατά κύριο έργο άπασχολούμενοι στην ιδιωτική εκπαίδευση. Τό άρθρο 30 πού είναι
ΐσως καί τό σημαντικότερο γιατί εισάγει άποκλίσεις άπό
■ —ά μέχρι τώρα ισχυοντα, ρυθμίζοντας στην σχέση εργασία,
καί την διάρκεια συμβάσεως των ιδιωτικών εκπαιδευτικών.
’Εδώ εφαρμόζεται ή αρχή ότι οί ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί
δεν πρέπει σχετικά μέ τις διασφαλίσεις τους νά υστερούν
σέ σύγκριση μέ τους άλλους ιδιωτικούς υπαλλήλους. Λν.ιθετα πρέπει νά έχουν αυξημένες διασφαλίσεις γιά νά έπιτε/.οϋν πληρέστερα το έργο τους. Καθιερώνεται η σύμβαση
ορισμένου χρόνου γιά μιά εξαετία, όπως ισχύει σήμερα,
ή οποία μετά τήν λήξη της μετατρέπεται σε σύμβαση αορί
στου χρόνου. Τά υπόλοιπα θέματα ρυθμίζονται όπως περί
που καί στήν εργατική νομοθεσία. Σημαντική είναι η παρά
γραφος 9 μέ τήν οποία ορίζεται ότι οί απολυόμενοι ιδιωτικοί
εκπαιδευτικοί λόγω καταργήσεως τοϋ σχολείου θα προσ
λαμβάνονται στά δημόσια σχολεία μέ σχέση ιδιωτικού δι
καίου. Μέ τον τρόπο αύτό άντιμετωπίζεται τό πρόβλημα
άπασχολήσεως πού δημιουργεϊται στις περιπτώσεις αυτές.
Τό άρθρο 31 αντιμετωπίζει τις περιπτώσεις άντικαταστάσεως ή άναπληρώσεως τών άποχωρούντων εκπαιδευτικών
κατά τήν διάρκεια τοϋ διδακτικού έτους. Τό άρθρο 33 ρυθμί
ζει τήν λύση της σχέσεως εργασίας καί προσδιορίζει περιο
ριστικά τούς λόγους άπολύσεως, έκτος βέβαια άπό τήν ελεύ
θερη καταγγελία της συμβάσεως μετά τήν λήξη της συμβά
σεως ορισμένου χρόνου. Τό άρθρο 34 ρυθμίζει τά θέματα τών
προαγωγών καί εισάγει τήν καινοτομία της απονομής βα
θμού καί μισθού στους διευθύνοντας τά σχολεία, ώστε όταν
άποχωροϋν άπό ένα σχολείο νά μπορούν νά προσληφθοϋν
σέ άλλο μέ τον προηγούμενο βαθμό. Τούτο γιατί παρατηρή
θηκε ότι εκπαιδευτικοί μέ βαθμούς διευθυντού άπομακρυνομενοι άπό ένα σχολείο δύσκολα προσλαμβάνονται σέ άλλο
λόγω τών υψηλών άποδοχών; Μέ τό άρθρο 35 καθορίζονται
οί προϋποθέσεις χορηγήσεως άδειών καί ή άναπλήρωση τών
άδειούχων' καί άπουσιαζόντων. Τό άρθρο 36 ορίζει ότι οί
ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί λαμβάνουν τις ίδιες άποδοχές μέ
τούς δημοσίους εκπαιδευτικούς λειτουργούς. Τό άρθρο 37
άναφερεται στήν ρύθμιση τών θεμάτων ύπηρεσιακής καταστάσεως τών ισοτίμων προς τά δημόσια σχολεία.
Γό πέμπτο κεφάλαιο άναφέρεται στά συλλογικά όργανα.
Τό άρθρο 3S καθορίζει τά αρμόδια ύπηρεσιακά καί πειθαρ
χικά συμβούλια. Τό άρθρο 39 άναφέρεται στην σύνθεση καί
τήν αρμοδιότητα της ’Επιτροπής γιά τήν επετηρίδα καί τό
άρθρο 40 στην σύσταση τών επιτροπών πού θά κρίνουν τήν
καταλληλότητα τών διδακτηρίων.
I ό έκτο κεφάλαιο άναφέρεται στις παραβάσεις καί τις
ποινές. Τό άρθρο 41 ορίζει ενδεικτικά τά είδη τών παραβά
σεων. Τό άρθρο 42 καθορίζει τις ποινές πού επιβάλλονται.
Σέ μερικές ίδιάζουσες περιπτώσεις παραβάσεων προβλέπεται διωςη καί επιβολή ποινών άπό τά ποινικά δικαστή
ρια. Το άρθρο 43 καθορίζει τά όργανα επιβολής τών ποινών.
Το άρθρο 44 προβλέπει τις επιτρεπόμενες ενστάσεις καί
το άρθρο 45 ορίζει ότι το πειθαρχικό δίκαιο τών δημοσίων
υπάλληλων εφαρμόζεται αναλόγιος καί στούς ιδιωτικούς
εκπαιδευτικούς.
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Τό έβδομο κεφάλαιο άναφέρεται σέ οικονομικά θέματα.
Το άρθρο 46 ορίζει τά έπ ιβαλλό μένα. - τέλη. παράβολα καί
εξέταστρα, τά όποια είσάγυνται στο λογαριασμό. Ιδιωτικής
Έκπαιδεύσεως. Μέ τον λογαριασμό αύτό. όπως ορίζεται
στο" άρθρο 47. αντιμετωπίζονται όλες οί δαπάνες τής-ιδιω
τικής έκπαιδεύσεως. Τά έσοδα τοϋ λογαριασμού Οά ορί
ζονται στο ύψος πού άπαιτεΐται γιά νά αντιμετωπίζονται οί
σχετικές δαπάνες. Σέ περίπτωση άνεπαρκείας τών εσόδων
προβλέπεται συμπλήρωση μέ κρατική επιχορήγηση. ΙΙάντως
μέχρι σήμερα τά έσοδα αύτά. είσαγονται στον κρατικό
προϋπολογισμό καί είναι πάντοτε τοϋ ίδιου ύψους μέ τις
σχετικές δαπάνες. Γο άρθρο 48 προβ/.έπει τήν δυνατότητα
έπιχορηγήσεως τών σχολείων πού ανήκουν σέ νομικά πρό
σωπα δημοσίου δικαίου καί ιδρύματα. Οί δυνατότητες αυτές
υπάρχουν καί σήμερα. Τό άρθρο 49 προβλέπει τήν δυνατό
τητα χορηγήσεως δωρεάν βιβλίων στούς μαθητές τών ιδιω
τικών νυκτερινών σχολείων πού συντηρούνται άπό νομικά
πρόσωπα καί ιδρύματα. Τό άρθρο 50 απαγορεύει τήν ασκήση
έμπορίας άπό τά ιδιωτικά σχολεία μέ τήν πώληση βιβλίων
καί γραφικής ύλης στούς μαθητές τους. Τό άρθρο 51 εισά
γει τήν μερική άτέλεια στήν μεταφορά τών μαθητών τών
εσπερινών ιδιωτικών σχολείων καί τό άρθρο 52 προβλέπει
τήν σύσταση καί λειτουργία ταμείου' επικουρικής άσφαλίσεως γιά τούς ιδιωτικούς έκπαιδευτικούς.
Τό όγδοο "κεφάλαιο περιλαμβάνει τις απαραίτητες τελικές
καί μεταβατικές διατάξεις. Τό άρθρο 53 ορίζει ότι τήν Ιην
Σεπτεμβρίου όσοι άπό τούς έκπαιδευτικούς έχουν εξαετία
στο ίδιο σχολείο λογίζονται ότι συμπλήρωσαν τήν σύμβασιν
ορισμένου χρόνου καί οί άλλοι θά συνεχίσουν νά υπηρετούν
μέχρι νά συμπληρωθεί ή εξαετία. Το άρθρο 54 ορίζει ότι
όσοι ύπηρετούν σήμερα μέ βαθμό διευθυντού σχολείου Οά
έξακολουθήσουν νά διατηρούν τό βαθμό τους καί νά λαμβά
νουν τις άντίστοιχες άποδοχές. Μέ το άρθρο 55 περιορί
ζεται ό άριθμός τών απολύσεων γιά τό σχολικό έτος 1977—
78 γιατί πολλοί άπό τούς έκπαιδευτικούς συμβαίνει νά έχουν
συμπληρώσει τήν εξαετία. Μέ τό άρθρο 56 καταργοϋνται τά
φροντιστήρια δημοτικής έκπαιδεύσεως, πού δέν έχουν λύγο
ύπάρξεως ύστερα άπό τήν κατάργηση τών εισαγωγικών έςετάσεων τοϋ γυμνασίου. Το άρθρο 57 προβλέπει ότι τά II.
Λ/τα καί οί άποφάσεις πού ορίζονται στον νόμο θά έκδοθοϋν
μέσα σέ ένα εξάμηνο καί οτι μέχρι τότε θά εφαρμόζονται οί
διατάξεις πού ισχύουν τώρα.
I ό άρθρο 58 περιλαμβάνει τήν αναγκαία καταργητική
διάταξη τών νόμων πού ισχύουν σήμερα, έφ’ όσον μέ το
παρόν σχέδιο ρυθμίζονται μέ διαφορετικό τρόπο τά άντίστοιχα θέματα καί τέλος- τό άρθρο 59 ορίζει ότι τό σχέδιο,
αφού ψηφισθεΐ Οά ΐσχύσει άπό τήν Ιην Σεπτεμβρίου 1977.
πού αρχίζει το νέο σχολικό έτος.
Εν Άνήναις τή 3 Αύγουστου 19"
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