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Πληροφορίες: Ευάγγελος Γκέκας 
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Σχετ: α. Το με αρ. πρωτ. 16004/13-09-2019 έγγραφο της ΔΔΕ Β’ Αθήνας,  το οποίο πήρε αρ. πρωτ. 
142465/Ν1/13-09-2019 Υ.ΠΑΙ.Θ. 
β. Το αρίθμ. 655/09-09-2019 έγγραφο της Ο.Ι.Ε.Λ.Ε. 
 

Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού και προτού απαντηθεί το ερώτημα που διατυπώνεται σε αυτό, 
κρίνεται σκόπιμο να αποσαφηνιστούν τα εξής:  
 
Α. Σε ό,τι αφορά στο αρίθμ. πρωτ. Φ.17/77936/Δ5/31-8-2010 απαντητικό έγγραφο της τότε Δ/νσης 
Ιδιωτικής Εκπαίδευσης, το οποίο κοινοποιήθηκε στην Υπηρεσία σας από την Ο.Ι.Ε.Λ.Ε., γνωρίζονται 
τα ακόλουθα: 
Α.1. Στο μνημονευόμενο απαντητικό έγγραφο λαμβάνεται υπόψη η παρ. 14 του άρθρου 47 του 
ν.3848/2010 που κατά το χρόνο εκείνο όριζε τα εξής:  
«14. Στο άρθρο 27 του ν. 682/1977 (ΦΕΚ 244 Α΄) προστίθεται παράγραφος 4 ως εξής: 
«4. α) Οι ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί που επιθυμούν να εργασθούν λιγότερες ώρες από αυτές του 
ωραρίου τους, υποβάλλουν αυτοπροσώπως σχετική αίτηση προς τον οικείο διευθυντή 
εκπαίδευσης για τροποποίηση του διοριστηρίου τους. β) Σε περίπτωση κατάργησης τάξεων ή 
τμημάτων, κατά την περίπτωση 2 της παραγράφου 1Δ του άρθρου 11 του ν. 1351/1983 (ΦΕΚ 56 
Α΄), όπως ισχύει1, ο διευθυντής του σχολείου, με σύμφωνη γνώμη του εκπαιδευτικού, μπορεί να 
προτείνει στο οικείο περιφερειακό υπηρεσιακό συμβούλιο πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης αντί της απόλυσης αυτών που έχουν τη μικρότερη υπηρεσία στην εκπαίδευση, την 
τροποποίηση του διοριστηρίου τους, ώστε να εργάζονται λιγότερες ώρες»». 
 
Α.2. Κατόπιν, με την παρ. 12 του άρθρου 56 του ν.4472/2017 (Α’ 74), η περίπτωση α’ της παρ. 4 
του άρθρου 27 του ν.682/1977 (η οποία είχε προστεθεί ως ανωτέρω) καταργήθηκε  και με την 
παρ. 2 του άρθρου 203 του ν.4610/2019 (Α’ 70) προστέθηκε εκ νέου περίπτωση α’ στην παρ. 4 του 
άρθρου 27 ρυθμίζοντας διαφορετικό αντικείμενο2.  

                                                           
1
 Η παρ. 1 του άρθρου 11 του ν.1351/1983 καταργήθηκε με την παρ. Ζ του άρθρου 1

ου
 του ν.4254/2014 (Α’ 

85).  
2
 Ειδικότερα, στην παρ. 2 του άρθρου 203 του ν.4610/2019 (Α’ 70) ορίζεται: «2. Στο άρθρο 27 προστίθεται 

περίπτωση α΄ στην παράγραφο 4, η οποία έχει ως εξής: «α) Οι ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί που έχουν σύμβαση 

εργασίας (ορισμένου ή αορίστου χρόνου) με μειωμένο διδακτικό ωράριο λιγότερο των οκτώ (8) ωρών 

εβδομαδιαίως, μπορούν να διδάσκουν σε Φροντιστήριο ή Κέντρο Ξένων Γλωσσών, το οποίο ανήκει σε 

mailto:protocol@minedu.gov.gr
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Α.3. Περαιτέρω, η περίπτωση β’ της παρ. 4 του άρθρου 27 του ν.682/1977, η οποία όπως 
προαναφέρθηκε είχε προστεθεί με την παρ. 14 του άρθρου 47 του ν.3848/2010 και όπως 
μεταγενέστερα είχε τροποποιηθεί με την παρ. 3 του άρθρου 28 του ν.4415/2016, 
αντικαταστάθηκε με την παρ. 7 του άρθρου 56 του ν.4472/2017 (Α’ 74) και πλέον ορίζει: «β) Σε 
περίπτωση κατάργησης τάξεων ή τμημάτων, καθώς και αν οι ώρες διδασκαλίας ενός μαθήματος 
δεν επαρκούν προκειμένου οι εκπαιδευτικοί να καλύψουν το ωράριο του διοριστηρίου τους, 
ανατίθενται κατά προτεραιότητα από τη Διεύθυνση του σχολείου στους εν λόγω εκπαιδευτικούς 
άλλες σχολικές δράσεις και δραστηριότητες, σύμφωνα με τις πραγματικές ανάγκες της σχολικής 
μονάδας, όπως ιδίως, ενισχυτική διδασκαλία, πρόσθετη διδακτική στήριξη, ενίσχυση της 
γλωσσομάθειας, συντονισμός κλάδου ή άλλης ομάδας εκπαιδευτικών, διοργάνωση αθλητικών, 
πολιτιστικών, καλλιτεχνικών και άλλων δράσεων, ανάθεση ωρών ως υπευθύνων εργαστηρίων ή 
διοικητικό έργο, προκειμένου να συμπληρώσουν το υποχρεωτικό τους ωράριο».  
 
Από τα ανωτέρω καθίσταται σαφές ότι δεν είναι πλέον επιτρεπτό στους ιδιωτικούς 

εκπαιδευτικούς, ακόμη κι εάν οι ίδιοι το επιθυμούν, να εργαστούν λιγότερες ώρες από τις ώρες 

που καθορίζονται στο διοριστήριό τους και συναφώς δεν δύνανται να αιτηθούν την μείωση των 

ωρών του διοριστηρίου τους. Επιπλέον, μετά την αντικατάσταση της περίπτωσης β’ της παρ.4 του 

άρθρου 27 του ν. 682/1977, με την παρ. 7 του άρθρου 56 του ν.4472/2017, και εάν και εφόσον 

κατόπιν κατάργησης τάξεων ή τμημάτων «οι ώρες διδασκαλίας ενός μαθήματος δεν επαρκούν 

προκειμένου οι εκπαιδευτικοί να καλύψουν το ωράριο του διοριστηρίου τους, ανατίθενται κατά 

προτεραιότητα από τη Διεύθυνση του σχολείου στους εν λόγω εκπαιδευτικούς άλλες σχολικές 

δράσεις και δραστηριότητες, σύμφωνα με τις πραγματικές ανάγκες της σχολικής μονάδας, όπως 

ιδίως, ενισχυτική διδασκαλία, πρόσθετη διδακτική στήριξη, ενίσχυση της γλωσσομάθειας, 

συντονισμός κλάδου ή άλλης ομάδας εκπαιδευτικών, διοργάνωση αθλητικών, πολιτιστικών, 

καλλιτεχνικών και άλλων δράσεων, ανάθεση ωρών ως υπευθύνων εργαστηρίων ή διοικητικό έργο, 

προκειμένου να συμπληρώσουν το υποχρεωτικό τους ωράριο». 

Αντίθετα, εάν και εφόσον κατόπιν κατάργησης τάξεων ή τμημάτων ο εργοδότης επιλέξει να κάνει 

χρήση της περίπτωσης γ’ της παρ. 3 του άρθρου 30 του ν.682/1977, όπως το άρθρο αυτό 

προστέθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 28 του ν.4415/2016 (Α’ 159), και να ζητήσει την απόλυση 

ισάριθμων εκπαιδευτικών λόγω πραγματικής αδυναμίας συμπλήρωσης των ωρών του 

διοριστηρίου τους, το ωράριο διδασκαλίας ενός ή περισσότερων εκπαιδευτικών μηδενίζεται. Στην 

περίπτωση αυτή, κατά τη ρητή διατύπωση του δευτέρου εδαφίου της οικείας περίπτωσης, «είναι 

επιτρεπτή η απόλυση αυτών που έχουν την μικρότερη προϋπηρεσία στην εκπαίδευση…». Ο 

έλεγχος της συνδρομής των σχετικών προϋποθέσεων (δηλ. η διαπίστωση της κατάργησης τάξεων 

ή/και τμημάτων τάξεων και ο προσδιορισμός του αριθμού των εκπαιδευτικών των οποίων το 

ωράριο μηδενίζεται) είναι αντικειμενικά ελέγξιμος από τον Διευθυντή εκπαίδευσης, στην εποπτική 

αρμοδιότητα του οποίου υπάγεται η ιδιωτική σχολική μονάδα η οποία προτίθεται να κάνει χρήση 

της διάταξης αυτής (περ. γ’ της παρ. 3 του άρθρου 30 του ν.682/1977, όπως ισχύει).        

  
Β. Σε ό,τι αφορά στο βασικό ερώτημα του εγγράφου σας, το οποίο διατυπώνεται ως εξής: «Η 
μείωση του ωραρίου εβδομαδιαίας διδασκαλίας, συνεπάγεται και αντίστοιχη μείωση αποδοχών;», 
λεκτέα τα ακόλουθα:   
 

                                                                                                                                                                                    
διαφορετική Διεύθυνση Εκπαίδευσης από την ιδιωτική σχολική μονάδα στην οποία υπηρετούν. Παράλληλα, 

κάθε εκπαιδευτικός που εργάζεται σε Φροντιστήριο ή Κέντρο Ξένων Γλωσσών, μπορεί να εργάζεται και σε 

ιδιωτική σχολική μονάδα, η οποία ανήκει σε διαφορετική Διεύθυνση Εκπαίδευσης, συνάπτοντας σύμβαση 

εργασίας με διδακτικό ωράριο λιγότερο των οκτώ (8) ωρών εβδομαδιαίως.». 
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Β.1. Στο άρθρο 4, παρ. 1, 2, 3 και 4 του ν.682/1977 όπως ισχύει, ορίζεται: «1. Τα υπό του παρόντος 

νόμου προβλεπόμενα σχολεία έχουν την αυτήν οργάνωσιν με τα αντίστοιχα δημόσια σχολεία και 

ακολουθούν το ισχύον εκάστοτε δι' αυτά ωρολόγιον και αναλυτικόν πρόγραμμα διδασκαλίας. 2. 

Παρέκκλιση ως προς το ωρολόγιο πρόγραμμα διδασκαλίας και πρόσθετες εκπαιδευτικές 

δραστηριότητες πέραν του ωρολογίου προγράμματος, ιδίως ενισχυτική διδασκαλία, πρόσθετη 

διδακτική στήριξη, ενίσχυση της γλωσσομάθειας κ.λπ. επιτρέπονται, κατόπιν ελέγχου νομιμότητας 

ως προς το πρόγραμμα σπουδών και το παιδαγωγικό περιεχόμενο της διδασκαλίας από την κατά 

περίπτωση αρμόδια Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου 

Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. … 3. Ειδικά όσον αφορά τα μαθήματα της πληροφορικής και 

των ξένων γλωσσών, στα υπό του παρόντος νόμου προβλεπόμενα σχολεία επιτρέπεται η κατανομή 

των μαθητών κάθε τάξης, ανάλογα με το επίπεδο των γνώσεών τους, σε περισσότερα τμήματα. Τα 

ανωτέρω σχολεία μπορούν να διδάσκουν παράλληλα περισσότερες ξένες γλώσσες και να 

επιλέγουν ποιές και πόσες ξένες γλώσσες θα διδάσκονται, πλέον της μίας (1) πρώτης ξένης 

γλώσσας που προβλέπεται στο ωρολόγιο πρόγραμμα του δημοσίου σχολείου Επιπλέον, 

επιτρέπεται η διδασκαλία πρόσθετων εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων σε μαθητές που φοιτούν σε 

άλλες σχολικές μονάδες, κατά προτεραιότητα από εκπαιδευτικούς της οικείας σχολικής μονάδας 

που απασχολούνται για συμπλήρωση των ωρών του διοριστηρίου τους. 4. Για τις πρόσθετες 

εκπαιδευτικές δραστηριότητες πέραν του ωρολογίου προγράμματος απασχολούνται κατά 

προτεραιότητα εκπαιδευτικοί της οικείας σχολικής μονάδας για συμπλήρωση των ωρών του 

διοριστηρίου τους. … .» και στο άρθρο 24, παρ. 2 του ιδίου νόμου αναφέρεται ότι: «2. Η σύνθεσις 

του διδακτικού προσωπικού εκάστου γυμνασίου και λυκείου, είναι ανάλογος προς το αναλυτικόν 

και ωρολόγιον πρόγραμμα». 

 

Β.2. Στο άρθρο 27, παρ. 1 και 4 περ. β’ του ιδίου νόμου ορίζεται: «1. Το όριον των καθ' εβδομάδα 

ωρών διδασκαλίας των ιδιωτικών εκπαιδευτικών πλήρους απασχολήσεως, είναι το ισχύον 

εκάστοτε δια τους δημοσίους εκπαιδευτικούς των δημοσίων σχολείων. … 2. … 3. … 4. α) … β) Σε 

περίπτωση κατάργησης τάξεων ή τμημάτων, καθώς και αν οι ώρες διδασκαλίας ενός μαθήματος 

δεν επαρκούν προκειμένου οι εκπαιδευτικοί να καλύψουν το ωράριο του διοριστηρίου τους, 

ανατίθενται κατά προτεραιότητα από τη Διεύθυνση του σχολείου στους εν λόγω εκπαιδευτικούς 

άλλες σχολικές δράσεις και δραστηριότητες, σύμφωνα με τις πραγματικές ανάγκες της σχολικής 

μονάδας, όπως ιδίως, ενισχυτική διδασκαλία, πρόσθετη διδακτική στήριξη, ενίσχυση της 

γλωσσομάθειας, συντονισμός κλάδου ή άλλης ομάδας εκπαιδευτικών, διοργάνωση αθλητικών, 

πολιτιστικών, καλλιτεχνικών και άλλων δράσεων, ανάθεση ωρών ως υπευθύνων εργαστηρίων ή 

διοικητικό έργο, προκειμένου να συμπληρώσουν το υποχρεωτικό τους ωράριο.»3 και στο άρθρο 30, 

παρ. 3, περ. β’ και γ’ του ιδίου νόμου ορίζεται ότι: «3. Η σύμβαση αορίστου χρόνου είναι δυνατόν 

να καταγγελθεί μόνο για τους παρακάτω λόγους: α) … β) Κατάργηση σχολείων. γ) Κατάργηση 

τάξεων και τμημάτων τάξεων. Στην περίπτωση αυτή είναι επιτρεπτή η απόλυση αυτών που έχουν 

τη μικρότερη προϋπηρεσία στην εκπαίδευση και μηδενίζεται το ωράριό τους. … » 

 

Β.3. Στο άρθρο 34 παρ. 2 του ν.682/1977 ορίζεται: «2. Η βαθμολογική και μισθολογική κατάταξη, 

προαγωγή και προώθηση των ιδιωτικών εκπαιδευτικών γίνεται με πράξη του οικείου Διευθυντή 

Εκπαίδευσης, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία που προβλέπονται για τους 

εκπαιδευτικούς της δημόσιας εκπαίδευσης»4 και στο άρθρο 36, παρ. 1 και 3 του ιδίου νόμου 

                                                           
3
 Όπως προαναφέρθηκε, η περίπτωση β’ της παρ. 4 του άρθρου 27 του ν.682/1977 αντικαταστάθηκε ως 

ανωτέρω με την παρ. 7 του άρθρου 56 του ν.4472/2017 (Α’ 74). 
4
 Η παρ. 2 του άρθρου 34 του ν.682/1977 αντικαταστάθηκε ως ανωτέρω με την παρ. 5 του άρθρου 203 του 

ν.4610/2019 (Α’ 70).   
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ορίζεται: «1. Οι Ιδιωτικοί Εκπαιδευτικοί λαμβάνουν τουλάχιστον τας εκάστοτε αποδοχάς των 

ομοιοβάθμων των δημοσίων εκπαιδευτικών μετά των πάσης φύσεως επιδομάτων …. 2. … 3. Αι 

αποδοχαί κατατίθενται υπό του ιδιοκτήτου του σχολίου την 25ην εκάστου μηνός εις το 

πλησιέστερον υποκατάστημα Τραπέζης εκ του οποίου και εισπράττονται υπό των δικαιούχων. 

Εξαίρεσις εκ των διατάξεων της παρούσης παραγραφου επιτρέπεται μόνον δι' αποφάσεως του 

Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.» 

 
Από τα ανωτέρω καθίσταται σαφή τα ακόλουθα: 

(α). Οι ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί με διοριστήριο πλήρους απασχόλησης λαμβάνουν τις αντίστοιχες 

αποδοχές με αυτές των δημόσιων εκπαιδευτικών του αυτού βαθμού και μισθολογικού κλιμακίου. 

Κατά τούτο, οι αποδοχές των ιδιωτικών εκπαιδευτικών εξομοιώνονται πλήρως με τις αποδοχές των 

δημοσίων εκπαιδευτικών, όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά (μεταξύ άλλων, ΣτΕ 255/2011). 

Περαιτέρω, όπως έχει νομολογηθεί (μεταξύ άλλων, η αρίθμ. 140/2016 απόφαση του Αρείου 

Πάγου), οι ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί μπορούν, με συμφωνία συναπτόμενη μεταξύ αυτών και των 

εργοδοτών τους, να λαμβάνουν υψηλότερες αποδοχές από εκείνες που κάθε φορά ισχύουν για 

τους δημόσιους εκπαιδευτικούς του αντίστοιχου μισθολογικού κλιμακίου. Όμως, σε καμία 

περίπτωση, οι αποδοχές των ιδιωτικών εκπαιδευτικών δεν μπορεί να υπολείπονται των αποδοχών 

των δημοσίων εκπαιδευτικών του αυτού μισθολογικού κλιμακίου.    

(β) Οι αποδοχές των ιδιωτικών εκπαιδευτικών που δεν έχουν διοριστήριο πλήρους απασχόλησης 

είναι ανάλογες με τις ώρες του διδακτικού ωραρίου που αναφέρεται στο διοριστήριό τους, το 

οποίο εκδίδεται από τις αρμόδιες Διευθύνσεις Εκπαίδευσης μετά από πρόταση των νομίμων 

εκπροσώπων των ιδιωτικών σχολικών μονάδων.  

(γ) Οι αποδοχές των ιδιωτικών εκπαιδευτικών, κατ΄ αντιστοιχία με αυτές των δημοσίων, δεν 

καθορίζονται βάσει του πραγματικού διδακτικού ωραρίου που τους ανατίθεται στο υποχρεωτικό 

Εβδομαδιαίο Ωρολόγιο Πρόγραμμα Διδασκαλίας (Ε.Ω.Π.Δ.) της σχολικής μονάδας, αλλά βάσει του 

διδακτικού ωραρίου που καθορίζεται στο διοριστήριό τους. Το αυτό διδακτικό ωράριο, που 

αναφέρεται στο διοριστήριο, συνομολογείται και στη σύμβαση ιδιωτικού δικαίου που καθορίζει 

νομικά την εργασιακή σχέση που συνδέει τους δύο ιδιώτες αντισυμβαλλόμενους (εργοδότης/ 

ιδιοκτήτης ιδιωτικής σχολικής μονάδας – εργαζόμενος/ιδιωτικός εκπαιδευτικός), ενώ οποιαδήποτε 

μεταβολή των όρων εργασίας που συνομολογήθηκαν (όπως, ιδίως, μείωση του ανατιθέμενου 

διδακτικού ωραρίου στο Ε.Ω.Π.Δ. με σκοπό την μείωση των νόμιμων αποδοχών) αποτελεί 

μονομερής βλαπτική μεταβολή των όρων εργασίας του εκπαιδευτικού από τον εργοδότη τους.    

(δ) Επιπλέον, επισημαίνεται ότι, το διδακτικό ωράριο των ιδιωτικών εκπαιδευτικών δεν 

συμπληρώνεται αποκλειστικά και μόνο από το υποχρεωτικό Εβδομαδιαίο Ωρολόγιο Πρόγραμμα 

Διδασκαλίας (Ε.Ω.Π.Δ.) που είναι υποχρεωμένη η ιδιωτική σχολική μονάδα να ακολουθεί, αλλά 

μπορεί να συμπληρώνεται με εγκεκριμένες παρεκκλίσεις (εντός του υποχρεωτικού Ε.Ω.Π.Δ.) ή/και 

πρόσθετες εκπαιδευτικές δραστηριότητες πέραν του ωρολογίου προγράμματος (όπως, ενισχυτική 

διδασκαλία, πρόσθετη διδακτική στήριξη, ενίσχυση της γλωσσομάθειας κ.λ.π.). Πέραν αυτών, το 

διδακτικό ωράριο που καθορίζεται στο διοριστήριο των ιδιωτικών εκπαιδευτικών μπορεί να 

συμπληρώνεται με το συντονισμό άλλων εκπαιδευτικών του αυτού εκπαιδευτικού κλάδου, με την 

ανάθεση αρμοδιοτήτων σε αθλητικές, πολιτιστικές, καλλιτεχνικές και άλλες εκπαιδευτικές δράσεις 

και δραστηριότητες που οργανώνονται από τη σχολική μονάδα, καθώς και με διοικητικό έργο.         

(ε) Η συμπλήρωση των ωρών του διοριστηρίου ενός εκπαιδευτικού είναι ευθύνη της Δ/νσης της 

ιδιωτικής σχολικής μονάδας, στην οποία ο νομοθέτης (ν. 682/1977, όπως ισχύει) καταλείπει 
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ευρύτατη διακριτική ευχέρεια ως προς τη συμπλήρωσή του, καθώς, όπως αναλυτικώς εκτέθηκε 

ανωτέρω, επιτρέπει (με τη διαδικασία του άρθρου 4, παρ. 2, 3 και 4) παρεκκλίσεις και πρόσθετες 

εκπαιδευτικές δραστηριότητες πέραν του υποχρεωτικού ωρολογίου προγράμματος, και πλήθος 

άλλων σχολικών δράσεων και δραστηριοτήτων (σύμφωνα με το άρθρο 27 παρ. 4.β’), προς όφελος 

των μαθητών της σχολικής μονάδας.   

(στ) Περαιτέρω, όπως συνάγεται από τις διαδοχικές μεταβολές της κείμενης νομοθεσίας και ιδίως 

μετά την κατάργηση της περίπτωσης α’ της παρ. 4 του άρθρου 27 του ν.682/1977, όπως είχε 

προστεθεί με την παρ. 14 του άρθρου 47 του ν.3848/2010, η οποία (κατάργηση) επήλθε με την 

παρ. 12 του άρθρου 56 του ν.4472/2017 (Α’ 74), η μείωση των ωρών του διοριστηρίου των 

ιδιωτικών εκπαιδευτικών δεν προβλέπεται πλέον στη σχετική κείμενη νομοθεσία και δεν 

επιτρέπεται από αυτή. Εξαίρεση αποτελούν οι ενιαύσιες τροποποιήσεις του διδακτικού ωραρίου 

στις περιπτώσεις αιτημάτων των νομίμων εκπροσώπων των σχολικών μονάδων για ανάθεση 

επιπλέον ωρών από τις ώρες του διοριστηρίου των εκπαιδευτικών με μειωμένο διδακτικό 

ωραρίου, για την υλοποίηση εγκεκριμένων παρεκκλίσεων, πρόσθετων εκπαιδευτικών 

δραστηριοτήτων, διοικητικού έργου, συντονισμού κλάδου κ.ο.κ. (σύμφωνα με το άρθρο 27, παρ. 4, 

περ. β του ν.682/77). Σε αυτές τις περιπτώσεις, μετά την περάτωση των δράσεων ή/και 

δραστηριοτήτων, το διοριστήριο προσαρμόζεται στον προηγούμενο αριθμό διδακτικών ωρών 

όπως ίσχυαν πριν την ενιαύσια τροποποίησή του. 

Συνοπτικά, οι ώρες διδασκαλίας που ανατίθενται σε έναν ιδιωτικό εκπαιδευτικό στο 

υποχρεωτικό Ε.Ω.Π.Δ. της σχολικής μονάδας στην οποία υπηρετεί, δεν καθορίζουν τις μηνιαίες 

αποδοχές του. Οι τελευταίες, καθορίζονται βάσει του διδακτικού ωραρίου του διοριστηρίου τους 

και συνομολογούνται στη σύμβαση εργασίας που συνάπτουν με τον εργοδότη τους. Το δε ύψος 

των αποδοχών δεν πρέπει να υπολείπεται του ύψους των αποδοχών που κατά νόμο λαμβάνουν οι 

ομοιόβαθμοι και του αυτού μισθολογικού κλιμακίου δημόσιοι εκπαιδευτικοί.     

Οι Διευθύνσεις Εκπαίδευσης είναι αποκλειστικά αρμόδιες να ενημερώσουν τους νόμιμους 

εκπροσώπους των ιδιωτικών σχολικών μονάδων για το σύνολο των εναλλακτικών τρόπων 

συμπλήρωσης των διοριστηρίων των εκπαιδευτικών που υπάγονται σε αυτές, καθώς και για τις 

προβλεπόμενες από την κείμενη νομοθεσία ενέργειές τους σε περιπτώσεις καταργήσεων 

τμημάτων, τάξεων ή σχολικών μονάδων, εφόσον διαπιστώνεται πραγματική αδυναμία 

συμπλήρωσης των διοριστηρίων.   

Η Αυτοτελής Διεύθυνση Ιδιωτικής Εκπαίδευσης έχει εκδώσει συγκεκριμένες, επικαιροποιημένες 

εγκύκλιες οδηγίες που αφορούν σε διορισμούς και απολύσεις ιδιωτικών εκπαιδευτικών και στη 

λειτουργία παρεκκλίσεων και πρόσθετων εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων, σύμφωνα με την 

κείμενη νομοθεσία, και προτρέπει τις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης να ανατρέχουν σε εκείνες για 

διευκρινίσεις περί διοικητικών διαδικασιών5. 

  Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 

 

 

  ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΤΣΟΚΑ 

 

                                                           
5
 132412/Ν1/03-08-2018 (ΑΔΑ: ΩΥΚΔ4653ΠΣ-ΥΕ8) και 132523/Ν1/03-08-2018 (ΑΔΑ: 66ΞΤ4653ΠΣ-679) 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΨΗΦΙΑΚΟ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
Ο Προϊστάμενος του Τμήματος Β’ της 

Αυτοτελούς Δ/νσης Ιδιωτικής 
Εκπαίδευσης του Υ.ΠΑΙ.Θ. 

 

Ευστράτιος Χουρδάκης 
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