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Σύνθεση: 

Πρόεδρος: Ιωάννης Σακελλαρίου, Αντιπρόεδρος ΝΣΚ. 

Μέλη: Μιχαήλ Απέσσος, Ηλίας Ψώνης, Ιωάννα Καραγιαννοπούλου, Ανδρέας Γραµµατικός, Παναγιώτης 

Σπανός, Νοµικοί Σύµβουλοι. Εισηγήτρια: Αικατερίνη Γαλάνη, Πάρεδρος ΝΣΚ. 

 

ΑΡ. ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΣ: Φ.9/31180/∆5/21-3-2012 της ∆ιεύθυνσης Ιδιωτικής Εκπ/σης του Ενιαίου 

∆ιοικητικού Τοµέα Α/θµιας και Β/θµιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, ∆ια Βίου Μάθησης και 

Θρησκευµάτων. 

 

ΘΕΜΑ: Ερωτήµατα για το εύρος εφαρµογής των διατάξεων των Νόµων: 3833/2010 (Α'40) 

«Προστασία της εθνικής οικονοµίας-µέτρα για την αντιµετώπιση της δηµοσιονοµικής κρίσης», 

3986/2011 (Α'152) «Επείγοντα µέτρα εφαρµογής Μεσοπρόθεσµου πλαισίου ∆ηµοσιονοµικής 

Πολιτικής 2012-2015», 4002/2011 (Α' 180) «Τροποποίηση της συνταξιοδοτικής νοµοθεσίας του 

∆ηµοσίου- ρυθµίσεις για την ανάπτυξη και τη δηµοσιονοµική εξυγίανση» και 4024/2011 (Α' 226) 

«Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις, ενιαίο µισθολόγιο - βαθµολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες 

διατάξεις εφαρµογής του µεσοπρόθεσµου πλαισίου δηµοσιονοµικής 

στρατηγικής 2012-2015», στα µισθοδοτικά δικαιώµατα και στη βαθµολογική εξέλιξη των 

ιδιωτικών εκπαιδευτικών. 
 

Επί του ανωτέρω ερωτήµατος το Γ' Τµήµα του ΝΣΚ γνωµοδότησε οµόφωνα ως ακολούθως: 

 

I. ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ. 
 

Με αφορµή διαµαρτυρίες-καταγγελίες που περιήλθαν στην ερωτώσα υπηρεσία τόσον από το Σύνδεσµο 

Ιδρυτών Ελληνικών Ιδιωτικών Εκπαιδευτηρίων (ΣΙΕΙΕ), όσον και από την Οµοσπονδία Ιδιωτικών 

Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ελλάδας (ΟΙΕΛΕ), λόγω της διαφορετικής ερµηνείας που η κάθε πλευρά 

προσδίδει στο εύρος εφαρµογής των διατάξεων των προαναφεροµένων νόµων, µε τις οποίες, από τότε 

που ίσχυσαν, ρυθµίζονται, µεταξύ άλλων θεµάτων, το ύψος των αποδοχών καθώς και η µισθολογική και 

βαθµολογική εξέλιξη και κατάταξη των δηµοσίων υπαλλήλων και ειδικότερα ως προς το εάν αυτές 

καταλαµβάνουν µόνον τους εκπαιδευτικούς Α'/θµιας και Β'/θµιας Εκπαίδευσης των δηµοσίων 

εκπαιδευτηρίων ή και τους αντίστοιχους των ιδιωτικών εκπαιδευτηρίων, η υπηρεσία, κατ' επίκληση 

επιµέρους διατάξεων των ως άνω νόµων, παραθέτοντας την πραγµατική κατάσταση που έχει 

δηµιουργηθεί µεταξύ των ανωτέρω φορέων, αλλά και τις θέσεις της υπηρεσίας και άλλων εµπλεκοµένων 

δηµοσίων υπηρεσιών, (∆/νσης 22ας Μισθολογίου Γ.Λ.Κ., ∆/νσης Αµοιβής Εργασίας του Υπουργείου 

Εργασίας και Κοιν. Ασφάλισης κ.α.), επισυνάπτοντας και σειρά εγγράφων, όπως αυτά αναφέρονται 



αναλυτικά στο έγγραφο ερώτηµα- µεταξύ των οποίων και την υπ' αριθµ. 310/2011 απόφαση του 

Μονοµελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (Τµήµατος Εργατικών ∆ιαφορών), µε την οποία αναγνωρίζεται η 

ακυρότητα της υπ' αριθµ. 59/2008 ∆ιαιτητικής Απόφασης «για τους όρους αµοιβής και εργασίας των 

ιδιωτικών εκπαιδευτικών όλης της χώρας», στην οποία έχει στηριχθεί και η νεώτερη ∆Α 31/2010 «για 

τους όρους αµοιβής και εργασίας των ιδιωτικών εκπαιδευτικών πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας 

γενικής εκπαίδευσης όλης της χώρας», η οποία έχει κηρυχθεί υποχρεωτική από 7-7-2010, µε την 

απόφαση της Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης υπ' αριθµ. 11331/677/2011 (ΦΕΚ 

Β'1448/17-6-2011) για όλους τους εργοδότες και εργαζόµενους του επαγγέλµατος στο κλάδο που αφορά 

αυτή, ερωτά εάν οι ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί υπόκεινται: 

 

α) στις περικοπές των επιδοµάτων εορτών Χριστουγέννων, Πάσχα, αδείας, εξωδιδακτικής απασχόλησης 

(Ν. 3833/2010), β) στην περικοπή του κινήτρου απόδοσης (Ν. 4002/2011), γ) σε µείωση του µισθού (Ν. 

3986/2011), δ) στο πάγωµα της µισθολογικής τους εξέλιξης (Ν. 4002/2011) και στην ένταξή τους σε 

µισθολογικά κλιµάκια (σε περίπτωση αρνητικής απάντησης να διευκρινιστεί το πλαίσιο που θα ρυθµίζει 

τη µισθοδοσία τους) και ε) στο πάγωµα της βαθµολογικής τους εξέλιξης (Ν. 4024/2011) και στην ένταξή 

τους στα βαθµολογικά κλιµάκια (σε περίπτωση αρνητικής απάντησης να διευκρινιστεί το πλαίσιο που 

ρυθµίζει το µισθολόγιο τους).  

 

II. ΚΡΙΣΙΜΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ. 
 

Στο άρθρο 16 παρ.8 του Συντάγµατος ορίζεται ότι:  

«8. Νόµος ορίζει τις προϋποθέσεις κσι τους όρους χορήγησης άδειας για την ίδρυση και λειτουργία 

εκπαιδευτηρίων που δεν ανήκουν στο Κράτος, τα σχετικά µε την εποπτεία που ασκείται πάνω σ' αυτά, 

καθώς και την υπηρεσιακή κατάσταση του διδακτικού προσωπικού τους». 

 

• Α. Το άρθρο 3 παρ. 1 και 2 του Ν .∆. 3855/1958 " Περί τρόπου προσλήψεως και µισθοδοσίας του 

διδακτικού προσωπικού των Ιδιωτικών Εκπαιδευτηρίων" όριζε ότι: 

 

«1. Αι αποδοχαί του διδακτικού προσωπικού των ιδιωτικών σχολείων παρακολουθούν τας αποδοχάς µετά 

των πάσης φύσεως επιδοµάτων (πολυετίας, ευδοκίµου παραµονής εν τω αυτώ βαθµώ, ακριβείας, ειδικού 

επιδόµατος κλπ.) ως και τας εκάστοτε αυξοµοιώσεις των εν ενεργεία οµοιοβάθµων των δηµοσίων 

εκπαιδευτικών λειτουργών. 

2. Το διδακτικόν προσωπικόν των Ιδιωτικών σχολείων έχει τας αυτάς υποχρεώσεις προς το σχολείον εις ο 

εργάζεται, τας οποίας έχει και το διδακτικόν προσωπικόν των δηµοσίων σχολείων.........» 

 

Το ως άνω άρθρο αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 36 του Ν. 682/1977 "Περί Ιδιωτικών σχολείων Γενικής 

Εκπαιδεύσεως και Σχολικών Οικοτροφείων (Α' 244), -όπως η παρ. 1 αυτού αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 

7 παρ. 1 του Ν. 817/1978 (ΦΕΚ Α 170)-, που ορίζει ότι: 

«1. Οι Ιδιωτικοί Εκπαιδευτικοί λαµβάνουν τουλάγιστον rac εκάστοτε αποδοχάς των οµοιοβάθµων των 

δηµοσίων εκπαιδευτικών µετά των πάσης φύσεως επιδοµάτων περιλαµβανοµένου και του προσωρινού 

επιδόµατος, το οποίον προβλέπεται υπό της παρ. 2 του άρθρου 6 του Ν. 754/1978 "περί ρυθµίσεως των 

αποδοχών των δηµοσίων υπαλλήλων, πολιτικών και στρατιωτικών, των υπαλλήλων των Ν.Π.∆.∆. και 

άλλων τινών συναφών διατάξεων. 

2. Ούτοι δικαιούνται και της καταβαλλοµένης εις τους δηµοσίους εκπαιδευτικούς αποζηµιώσεως δια την 

συνοδείαν µαθητών εις σχολικός εκδροµάς, θεωρούµενοι ως διατελούντες εν διατεταγµένη υπηρεσία. 

3..............  

4. ∆ια πάσαν άνευ αδείας και αδικαιολόγητον απουσίαν ιδιωτικού εκπαιδευτικού ενεργείται ανάλογος 

περικοπή των αποδοχών του, ως επί δηµοσίων υπαλλήλων δι' αποφάσεως του ∆ιευθυντού του σχολείου, 

κοινοποιουµένης και προς τον οικείον επιθεωρητήν. 



5. Οι διευθυνταί των ιδιωτικών σχολείων λαµβάνουν το σύνολον των αποδοχών του βαθµού των ασχέτως 

ωρών κατά τας οποίας διδάσκουν». 

 

Περαιτέρω στο άρθρο 34 του αυτού ως άνω νόµου ορίζεται ότι: 

 

«1. Οι ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί προάγονται ή λαµβάνουν τον µισθόν του ανωτέρου µισθολογικού 

κλιµακίου, αναλόγως προς τα προσόντα, το ευδόκιµον και τον χρόνον υπηρεσίας των εις τον αυτόν 

βαθµόν ή κλιµάκιον κατά τα ισχύοντα εκάστοτε δια την προαγωγήν των δηµοσίων εκπαιδευτικών 

λειτουργών και κατόπιν αιτήσεώς των. 

2. Η προαγωγή γίνεται δια πράξεως του οικείου Επιθεωρητού µετ' απόφασιν του κατά περίπτωσιν 

αρµοδίου υπηρεσιακού συµβουλίου. 

3. ∆ι' αποφάσεως του οικείου Επιθεωρητού εκδιδοµένης καθ' έκαστον έτος τη προτάσει του ιδιοκτήτου 

εκάστου ιδιωτικού σχολείου, ανατίθενται καθήκοντα ∆ιευθυντών ιδιωτικών σχολείων ως ακολούθως:  

4. Εις τους ασκούντος καθήκοντα διευθυντών ιδιωτικών σχολείων, απονέµεται ο προβλεπόµενος δια τους 

∆ιευθυντάς αντιστοίχων δηµοσίων σχολείων οργανικός βαθµός και καταβάλλονται αι αντίστοιχοι 

αποδοχαί. 

Ούτοι αποµακρυνόµενοι καθ' οιονδήποτε τρόπον εκ του αυτού σχολείου, διατηρούν τονβαθµόν, ον είχον, 

προ της αναθέσεως αυτοίς καθηκόντων διευθυντών ιδιωτικών σχολείων». 

 

• Με τα άρθρα 12 παρ. 1 και 13 παρ. 1 του νόµου-πλαισίου της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας 

εκπαίδευσης, 1566/1985 (ΦΕΚ Α'30), ορίζονται αντίστοιχα οι βαθµοί και ο απαιτούµενος χρόνος 

προαγωγής των κλάδων Νηπιαγωγών και ∆ασκάλων, ενώ µε το άρθρο 14 παρ. 1 ορίζονται οι κλάδοι κατά 

κατηγορία, οι βαθµοί, τα εισαγωγικά και καταληκτικά µισθολογικά κλιµάκια κάθε κλάδου, καθώς και ο 

χρόνος προαγωγής ανά κλάδο, του εκπαιδευτικού προσωπικού δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης. 

 

Τέλος µε το άρθρο 62 παρ. 7 αυτού ορίζεται ότι:  

«Οι διατάξεις του νόµου αυτού, µε την επιφύλαξη της παραγράφου 4 του άρθρου 52 (Σχολικές Επιτροπές 

ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ µε άρθρο 5 παρ. 13 Ν. 1894/1990), εφαρµόζονται ανάλογα στις ιδιωτικές σχολικές 

µονάδες της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης και στο εκπαιδευτικό προσωπικό τους, εκτός 

από τις διατάξεις των περιπτώσεων Α Β' και Γ' του άρθρου 11 (προσόντα, επιλογή-τοποθέτηση, 

υπηρεσιακή κατάσταση ∆ιευθυντών/υποδιευθυντών Σχολικών µονάδων, ∆ιευθυντών και υπευθύνων 

τοµέων ΣΕΚ). 

 

• Με τα άρθρα 1-17 του Α' µέρους του Ν. 3205/2003 «Μισθολογικές ρυθµίσεις λειτουργών και 

υπαλλήλων του ∆ηµοσίου, Ν.Π.∆.∆. και Ο.Τ.Α., µονίµων στελεχών των Ενόπλων ∆υνάµεων και 

αντιστοίχων της Ελληνικής Αστυνοµίας, του Πυροσβεστικού και Λιµενικού Σώµατος και άλλες συναφείς 

διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 297) θεσµοθετήθηκαν οι µισθολογικές ρυθµίσεις λειτουργών και υπαλλήλων του 

∆ηµοσίου, ΝΠ∆∆ και ΟΤΑ. Οι ρυθµίσεις αφορούν στην έκταση εφαρµογής του µισθολογίου, στη 

µισθολογική εξέλιξη των υπαλλήλων, στα µισθολογικά κλιµάκια, στα επιδόµατα (εορτών, αδείας, 

οικογενειακές παροχές, κίνητρο απόδοσης, επίδοµα θέσης ευθύνης, υπερωριακή εργασία, αµοιβές πέρα 

από τα συνήθη καθήκοντα, αµοιβές ΓΓ και ΕΓ Υπουργείων και Περιφερειών κ.ο.κ.) και στις 

αποζηµιώσεις µελών συλλογικών οργάνων. 

 

Με το υπ' αριθµ. πρωτ/λου 4779/∆5/19-1-2004 έγγραφο της ∆/νσης Ιδιωτικής Εκπαίδευσης (ερωτώσα), 

έγινε γνωστό σε όλες τις ∆ιευθύνσεις και τα Γραφεία Π.Ε. και ∆.Ε., µε κοινοποίηση στην ΟΙΕΛΕ, στον 

ΣΙΕΙΕ και στην Πανελλήνια ένωση Ιδιωτικής Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης, ότι οι διατάξεις του ανωτέρω 

νόµου έχουν εφαρµογή και στους εκπαιδευτικούς που υπηρετούν σε ιδιωτικά σχολεία. 

  

• Β. Με το άρθρο 1 παρ. 2 του Ν. 3833/2010 «Προστασία της εθνικής οικονοµίας - Επείγοντα µέτρα για 

την αντιµετώπιση της δηµοσιονοµικής κρίσης» (ΦΕΚ Α' 40) περικόπηκαν από 1-1-2010, (άρθρο 20 παρ. 



1), τα πάσης φύσεως επιδόµατα των δηµοσίων υπαλλήλων κατά ποσοστό 12%, πλην των επιδοµάτων 

Χριστουγέννων, Πάσχα και αδείας που µειώθηκαν σε ποσοστό 30%. 

 

• Με την παρ. 5, εδάφιο α του άρθρου 38 Ν.3986/2011, «Επείγοντα Μέτρα Εφαρµογής Μεσοπρόθεσµου 

Πλαισίου ∆ηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2012- 2015» (ΦΕΚ Α' 152) ορίστηκε, µεταξύ άλλων, ότι 

αναστέλλονται από 1.7.2011 και µέχρι τη θέσπιση νέου ενιαίου µισθολογίου, οι διατάξεις του άρθρου 5 

της παραγράφου Α.1. του ν. 3205/2003, η οποία ρύθµιζε τη χορήγηση µισθολογικών κλιµακίων στους 

δηµοσίους υπαλλήλους, συνεπώς και στους δηµόσιους εκπαιδευτικούς λειτουργούς. 

 

• Με την παρ. 23 του άρθρου 55 του Ν.4002/2011 «Τροποποίηση της συνταξιοδοτικής νοµοθεσίας του 

∆ηµοσίου - Ρυθµίσεις για την ανάπτυξη και τη δηµοσιονοµική εξυγίανση - Θέµατα αρµοδιότητας 

Υπουργείων Οικονοµικών, Πολιτισµού και Τουρισµού και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης» (ΦΕΚ 

Α' 180) µειώνεται από 1-7-2010, µεταξύ άλλων επιδοµάτων, το κίνητρο απόδοσης του άρθρου 12 παρ. 1 

του Ν. 3205/2003, κατά ποσοστό 50%. 

 

• Τέλος στις 27-10-2011 δηµοσιεύθηκε ο Ν. 4024/2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις, ενιαίο µισθολόγιο - 

βαθµολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρµογής του µεσοπρόθεσµου πλαισίου 

δηµοσιονοµικής στρατηγικής 2012-2015» (ΦΕΚ Α' 226), σύµφωνα µε το άρθρο 4 παρ. 1 του οποίου, στο 

πεδίο εφαρµογής του κεφαλαίου Β' (άρθρα 4-32) υπάγονται ρητά και οι εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθµιας 

και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης. 

 

Με τα άρθρα 6 και 7 του νόµου αυτού θεσπίστηκε σύστηµα βαθµολογικής κατάταξης και εξέλιξης, 

αντίστοιχα, των υπαλλήλων που εµπίπτουν στο πεδίο των ρυθµίσεών του, ενώ µε το άρθρο 12 σύστηµα 

µισθολογικής εξέλιξης αυτών. 

 

Περαιτέρω, στο άρθρο 13 αυτού ορίζεται ο τρόπος υπολογισµού του εισαγωγικού µηνιαίου βασικού 

µισθού κάθε βαθµού, όλων των κατηγοριών προσωπικού, στο άρθρο 14 ορίζεται ότι οι αποδοχές κάθε 

υπαλλήλου αποτελούνται από το βασικό µισθό και τα επιδόµατα και τις παροχές των άρθρων 15 

(επιδόµατα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας και αποµακρυσµένων παραµεθορίων περιοχών), 17 

(οικογενειακή παροχή), 18 (επίδοµα θέσης ευθύνης προϊσταµένων οργανικών µονάδων του ∆ηµοσίου, 

οποιουδήποτε επιπέδου), 19 (κίνητρο επίτευξης στόχων και δηµοσιονοµικών στόχων) και 30 (απαρίθµηση 

κάποιων επιδοµάτων που δεν καταργούνται, όπως επίδοµα αλλοδαπής και ειδικό επιµίσθιο για την 

εκτέλεση υπηρεσίας στο εξωτερικό), στο άρθρο 16 ορίζεται το ύψος των επιδοµάτων εορτών 

(Χριστουγέννων και Πάσχα) και αδείας και οι προϋποθέσεις καταβολής τους, ενώ µε την παρ. 1 του 

άρθρου 30 καταργούνται όλα τα, (πέραν των αναφεροµένων στο Β' Κεφ. αυτού αναφεροµένων), 

επιδόµατα, αµοιβές και αποζηµιώσεις, που καταβάλλονταν στους υπαλλήλους, που εµπίπτουν στις 

διατάξεις του κεφαλαίου αυτού, µέχρι την έναρξη ισχύος του. 

 

Στις µεταβατικές διατάξεις των άρθρων 28 και 29 ρυθµίζεται, αντίστοιχα, το καθεστώς της αυτοδίκαιης 

βαθµολογικής κατάταξης και της κατάταξης σε µισθολογικά κλιµάκια του ήδη υπηρετούντος, κατά την 

έναρξη ισχύος του νόµου αυτού, προσωπικού, ενώ τέλος στις παρ. 1 και 4 του άρθρου 32 (τελευταίου του 

Β' Κεφαλαίου) ορίζεται ότι: 

«1. Από την έναρξη ισχύος των διατάξεων του παρόντος Κεφαλαίου καταργείται κάθε γενική ή ειδική 

διάταξη κατά το µέρος που ρυθµίζει θέµατα που διέπονται από τις διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου. 

Όπου σε διατάξεις νόµων, διαταγµάτων ή άλλων κανονιστικών πράξεων, γίνεται παραποµπή σε διατάξεις 

που καταργούνται σύµφωνα µε το προηγούµενο εδάφιο, νοείται ως παραποµπή στις διατάξεις του 

παρόντος Κεφαλαίου που ρυθµίζουν το αντίστοιχο θέµα.  

4. Η ισχύς των διατάξεων του παρόντος Κεφαλαίου αρχίζει την 1.11.2011». 

 

III. ΕΡΜΗΝΕΙΑ ∆ΙΑΤΑΞΕΩΝ. 



 

Ο συνταγµατικός νοµοθέτης, στα πλαίσια του γενικού ενδιαφέροντος του για την παιδεία, η οποία 

σύµφωνα και µε την παρ. 2 του αυτού άρθρου αποτελεί βασική αποστολή του Κράτους, µε το άρθρο 16 

παρ. 8 του Συντάγµατος εξουσιοδοτεί τον κοινό νοµοθέτη να ρυθµίζει µε νόµο την υπηρεσιακή 

κατάσταση του διδακτικού προσωπικού των ιδιωτικών εκπαιδευτηρίων. ∆υνάµει της ρητής και ειδικής 

αυτής συνταγµατικής διάταξης ο κοινός νοµοθέτης, κατ' αρχήν µε το Ν. 682/1977, αλλά και µε 

µεταγενέστερες διατάξεις, τροποποιητικές, ή εισόγουσες νέες ρυθµίσεις, σε πλήρη αντιστοίχιση προς τα 

δηµόσια σχολεία, οργάνωσε τη δοµή και λειτουργία των όλων των βαθµίδων των σχολείων της ιδιωτικής 

εκπαίδευσης, τα οποία έθεσε στην εποπτεία του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων και 

των περιφερειακών εποπτικών του οργάνων (άρθρο 2 παρ. 1 Ν. 682/1977). 

 

Ειδικότερα από τις διατάξεις του ως άνω νόµου, αλλά και πλήθος άλλες ειδικές διατάξεις (ενδεικτικά 

άρθρο 7 Ν. 817/1978, άρθρο 11 Ν. 1351/1983, άρθρο 13 Ν. 2986/2002, άρθρο 5 Ν. 3194/2003 κ.α) και 

γενικότερα, όµως, από τη νοµοθεσία για την πρωτοβάθµια και τη δευτεροβάθµια εκπαίδευση, είναι 

εµφανής η πρόθεση για την εναρµόνιση της δηµόσιας και της ιδιωτικής µορφής της, πρόθεση η οποία 

επικυρώνεται και µε το άρθρο 62 παρ. 7 Ν. 1566/1985 (βλ. και γνµδ. Βασ. Σκουρή ΕΕ∆ τόµος 52, έτος 

1993 σελ. 137-145). 

 

Περαιτέρω µε τις διατάξεις αυτές "έχουν δηµιουργηθεί όροι ισοδυναµίας του εργασιακού και 

υπηρεσιακού καθεστώτος των ιδιωτικών εκπαιδευτικών µε αυτό των εκπαιδευτικών των δηµοσίων 

σχολείων και έχουν θεσπιστεί αυστηροί κανόνες εποπτείας και ελέγχου των εργασιακών σχέσεων, τόσο 

στο επίπεδο της ίδρυσης αυτών, όσο και στο επίπεδο του περιεχοµένου και των όρων απασχόλησης, 

υπηρεσιακής εξέλιξης, καθώς και λύσης των σχέσεων αυτών. Οι εγγυητικές, από πλευράς ίδρυσης, 

λειτουργίας περιεχοµένου και λύσης των εργασιακών σχέσεων των ιδιωτικών εκπαιδευτικών, νοµοθετικές 

διατάξεις διαµορφώνουν, για τις σχέσεις αυτές, έναν sui generis χαρακτήρα, που τις διαφοροποιεί 

σαφέστατα από το κοινό πρότυπο της εργασιακής σχέσης, που έχει υπόψη του και ρυθµίζει το εργατικό 

δίκαιό" (ΜονΠρΑθ 310/2011). 

 

Κρίσιµη, όσον αφορά στο ύψος των νόµιµων αποδοχών των ιδιωτικών εκπαιδευτικών, είναι η διάταξη 

του άρθρου 36 παρ. 1 του Ν. 682/1977, η οποία ερµηνεύθηκε πλήρως µε την απόφαση 1469/1984 της 

Ολοµελείας του Αρείου Πάγου, µε την οποία, έγιναν δεκτά τα εξής:  

«Εκ της, δια της άνω διατάξεως, (σηµ. άρθρου 3 § 1 του ν. 3855/1958) γιγνοµένης ρυθµίσεως, 

αποσκοπούσης εις την µισθολογικήν και βαθµολογικήν εξοµοίωσιν των ιδιωτικών εκπαιδευτικών προς 

τους της δηµοσίας εκπαιδεύσεως λειτουργούς, ως εξυπηρετούση πληρέστερον της εργατικής νοµοθεσίαε 

τα οικονοµικά και βαθµολογικά συµφέροντα των εκπαιδευτικών λειτουργών της ιδιωτικής εκπα/δεύσεως 

επί τω σκοπώ εξυψώσεως του κλάδου των και τονώσεως του ζήλου των προς αρτιωτέραν επιτέλεσιν του 

έργου αυτών, καθιερώθη ως προς την µισθοδοσίαν των λειτουργών τούτων ίδιον µισθολογικόν καθεστώς, 

διάφορον του, κατά την εργατικήν νοµοθεσίαν (νόµους-υπουργικός αποφάσεις-συλλογικάς συµβάσεις και 

διαιτητικός αποφάσεις) διέποντος του λοιπούς, επί σχέσει ιδιωτικού δικαίου απασχολουµένους, 

µισθωτούς, ρυθµίζον την µισθοδοσίαν αυτών, καθ' άπαν το εύρος της, ήτοι περιλαµβάνον κάθε αξίωσιν 

αποδοχών είτε υπό την µορψήν µισθού, γενωµένην, είτε υπό την µορφήν επιδοµάτων ή εν γένει τακτικών 

ή εκτάκτων προσαυξήσεων του µισθού των, εν οις και των, ενδιαφερόντων εν προκειµένω, δώρων εορτών 

και επιδόµατος αδείας. Το καθεστώς τούτο επεκυρώθη και δια των επακολουθησασών διατάξεων των 

όρθρων 36 § 1 του ν. 682/1977 "περί ιδιωτικών σχολείων, γενικής εκπαιδεύσεως και οικοτροφείων" και 7 

§ 1 του νόµου 817/1978 "περί ρυθµίσεως ενίων εκπαιδευτικών και εκκλησιαστικών θεµάτων" δια της 

πρώτης των οποίων (επαναληφθείσης εις την αντικαταστήσασαν αυτήν δευτέραν) ωρίσθη ότι "οι 

ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί λαµβάνουν τουλάχιστον τας εκάστοτε αποδοχάς µετά των πάσης φύσεως 

επιδοµάτων των οµοιοβάθµων των εκπαιδευτικών". Η εις τας διατάξεις ταύτας χρήσις της λέξεως 

"τουλάχιστον" εγένετο το µεν προς καθορισµόν των κατωτάτων ορίων, µέχρις ων (κατ' ελάχιστον) 

ηδύναντο να συνοµολογηθώσιν µετά των εργοδοτών των αι πάσης φύσεως αποδοχαί των ιδιωτικών 



εκπαιδευτικών λειτουργών, το δε προς υποδήλωσιν της ελευθερίας των συµβαλλοµένων όπως 

συνοµολογούν αποδοχάς µείζονας των εις τους δηµοσίου εκπαιδευτικούς λειτουργούς καταβαλλοµένων, 

ουδόλως δ' εσκοπήθη, δια της χρησιµοποιήσεως της λέξεως ταύτης, είτε η διάσπασις του ως άνω 

καθιερωθέντος συστήµατος µισθοδοσίας των λειτουργών της ιδιωτικής εκπαιδεύσεως, είτε η δηµιουργία 

νοµοθετικώς προνοµιούχου τάξεως µισθωτών, ων η ρύθµισης των αποδοχών θα εθεµελιούτο επί δύο 

νοµοθετικών βάσεων, ήτοι της τε ρυθµιζούσης την µισθοδοσίαν των δηµοσίων υπαλλήλων και της 

εργατικής νοµοθεσίας, αναλόγως του εκάστοτε υπερτέρου ύψους των εκ της µίας ή της ετέρας ληπτέων 

αποδοχών. Η αντίθετος εκδοχή αποκρούεται και εξ ετέρων διατάξεων δια των οποίων καταδεικνύεται n 

εµµονή του νοµοθέτου εκ την επί του θέµατος του µισθολογίου ενιαίαν ρύθµισίν του µετά του των 

εκπαιδευτικών λειτουργών της δηµοσίας εκπαιδεύσεων ως της προµνησθείσης τοιαύτης της § 1 του ν. 

817/1978,.............Το γεγονός ότι η σχέσις η συνδέουσα τους ιδιωτικούς 

εκπαιδευτικούς λειτουργούς είναι η της συµβάσεως εργασίας ιδιωτικού δικαίου, µη αποκλείον την δια 

νόµου ειδικήν, δια κανόνων διαφόρων των της εργατικής νοµοθεσίας, ρύθµισιν της τοιαύτης σχέσεως, δεν 

καθιστά, άνευ ετέρου, συγχωρητήν και την παράλληλον ταύτης εφαρµογήν,...............το όλον µισθολόγιον 

αυτών διέπεται υπό των προπαρατεθεισών διατάξεων των νόµων 3855/1958, 682/1977 και 817/1978 

ρυθµιζόντων και τας επί των πάσης φύσεως επιδοµάτων, αξιώσεις των ιδιωτικών εκπαιδευτικών, κατά τα 

διέποντα το µισθολόγιον των δηµοσίων εκπαιδευτικών, εκ τρόπον ώστε να µη καταλείπεται έδαφος 

εφαρµογής της περί δώρων εορτών των επί σχέσει εργασίας ιδιωτικού δικαίου απασχολουµένων 

µισθωτών νοµοθεσίας κι αν έτι αύτη ήθελε χαρακτηρισθή ως ειδική,..........». 

 

ii) Επίσης ως προς την απόλυτη βαθµολογική και µισθολογική εξοµοίωση των ιδιωτικών εκπαιδευτικών 

µε τους του ∆ηµοσίου, έχει επανειληµµένα αποφανθεί και το ΣτΕ, το οποίο δέχθηκε ότι (βλ. 255/2011, 

2714-2715/2009 επταµ., 1141- 1142/2005): 

 

................Επειδή, ο ν. 682/1977 «Περί ιδιωτικών σχολείων Γενικής Εκπαιδεύσεως και Σχολικών 

Οικοτροφείων» (φ. Α ' 244) ρυθµίζει στο κεφάλαιο ∆ ' αυτού την «κατάσταση του προσωπικού» των 

ιδιωτικών σχολείων πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης............ 

 

Περαιτέρω, στο άρθρο 34 του ιδίου νόµου ορίζεται ότι η βαθµολογική και µισθολογική προαγωγή των 

ιδιωτικών εκπαιδευτικών πραγµατοποιείται αναλόγως προς τα προσόντα, το χρόνο υπηρεσίας στο βαθµό 

ή στο µισθολογικό κλιµάκιο που ισχύουν εκάστοτε για τους δηµοσίους εκπαιδευτικούς, ενώ στο άρθρο 36 

παρ. 1 όπως αυτή αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 7 παρ. 1 του ν. 817/1978 (φ. Α ' 170) ορίζεται ότι:  

«Οι ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί λαµβάνουν τουλάχιστον τας εκάστοτε αποδοχάς των οµοιοβάθµων των 

δηµοσίων εκπαιδευτικών µετά των πάσης φύσεως επιδοµάτων περιλαµβανοµένου και του προσωρινού 

επιδόµατος, το οποίο προβλέπεται υπό της 

παραγράφου 2 του άρθρου 6 του ν. 754/1978 . . .»........... 

 

Επειδή, από τις διατάξεις του ν. 682/1977 που παρατέθηκαν στην προηγούµενη σκέψη, προκύπτει ότι οι 

αποδοχές των ιδιωτικών εκπαιδευτικών (όπως και η βαθµολογική και µισθολογική τους προαγωγή) 

εξοµοιώνονται πλήρως µε τις αποδοχές των δηµοσίων εκπαιδευτικών, όπως αυτές κάθε φορά ισχύουν. Η 

µισθολογική αυτή εξοµοίωση τονίζεται και στην εισηγητική έκθεση του ν. 817/1978 (βλ. τα αναφερόµενα 

για το άρθρο 7 του νόµου, µε το οποίο αντικαταστάθηκε, κατά τα ανωτέρω, το όρθρο 36 παρ. 1 του ν. 

682/1977).  

 

Κατ' ακολουθία, το µηνιαίο χρηµατικό ποσό µε τον τίτλο «κίνητρο απόδοσης» που χορηγήθηκε στους 

εκπαιδευτικούς των δηµοσίων σχολείων µε το άρθρο 13 παρ. 3 του ν. 2470/1997, χορηγήθηκε και στους 

ιδιωτικούς εκπαιδευτικούς και µάλιστα ευθέως εκ του νόµου, χωρίς δηλαδή να χρειάζεται να εκδοθεί 

γι'αυτούς, κατά το άρθρο 24 του ίδιου νόµου, κοινή υπουργική απόφαση, όπως εκδόθηκε για άλλες 

κατηγορίες υπαλλήλων µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου του ∆ηµοσίου, των ν.π.δ.δ. και των Ο.Τ.Α., 



µεταξύ των οποίων οι µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου εκπαιδευτικοί των δηµοσίων σχολείων και οι 

προσωρινοί αναπληρωτές.........». 

 

iii) Στο ίδιο πνεύµα έκρινε σε πρώτο βαθµό και η ΜονΠρωτΑΘ 310/2011 άκυρη την ∆Α 59/2008 «Για 

τους όρους αµοιβής και εργασίας των ιδιωτικών εκπαιδευτικών όλης της χώρας», (που εκδόθηκε µετά 

από αίτηση προς τον Οργανισµό Μεσολάβησης και ∆ιαιτησίας, της συνδικαλιστικής οργάνωσης 

Ο.Ι.Ε.Λ.Ε.), δεχθείσα, µεταξύ άλλων, ότι:  

«..........Ειδικότερα, σχετικά µε τον καθορισµό των όρων αµοιβής και εργασίας των εκπαιδευτικών που 

απασχολούνται στη Μέση Ιδιωτική Εκπαίδευση, πρέπει να παρατηρηθεί ότι οι όροι αυτοί έχουν ήδη προ 

πολλού εξαντλητικά και κατ' αποκλειστικό τρόπο ρυθµιστεί από τον κρατικό νοµοθέτη πρωτίστως µε το 

Ν. 682/1977,.........αλλά και µε µεταγενέστερες διατάξεις, µε τις οποίες τροποποιήθηκε το εν λόγω 

νοµοθέτηµα ή εισήχθησαν νέες ρυθµίσεις. Αυτές οι διατάξεις είναι............. 

Με την παραπάνω κρίση της Ολοµελείας του Αρείου Πάγου αποσαφηνίζεται πλήρως το περιεχόµενο της 

διάταξης του άρθρου 36 παρ. 1 του Ν. 682/1977 και µάλιστα κατά τρόπο απολύτως συµβιβάσιµο προς τη 

γενικότερη αρχή της ενότητας, που διέπει εν γένει το µισθολογικό καθεστώς των εργαζοµένων, σύµφωνα 

µε την οποία οι οφειλόµενες στο µισθωτό αποδοχές πρέπει να προέρχονται στο σύνολο τους από µία 

ρυθµιστική (κανονιστική) πηγή, απαγορευοµένης της εκλεκτικής ή σωρευτικής καταβολής παροχών από 

δύο ή περισσότερες ρυθµιστικές πηγές. Η νοµοθετική µισθολογική εξίσωση των ιδιωτικών 

εκπαιδευτικών, µε τους εκπαιδευτικούς των δηµοσίων σχολείων, καθιστά αδύνατη την παράλληλη 

ρύθµιση των όρων εργασίας και αµοιβής τους µε βάση τις διαδικασίες του Ν. 1876/1990, δηλαδή µε 

σύναψη Σ.Σ.Ε. µε απευθείας διαπραγµάτευση ή, εν αποτυχία αυτών, µε τη µεσολαβητική και διαιτητική 

διαδικασία που προβλέπει ο νόµος. Ο θεσµός της σύναψης Σ.Σ.Ε. και οι ανωτέρω διαδικασίες 

αποβλέπουν στην εξασφάλιση των ελαχίστων ορίων προστασίας των εργαζοµένων, υπό τη έννοια ότι 

θέτουν τα κατώτατα όρια αµοιβής και όρων εργασίας των απασχολουµένων στο πεδίο εφαρµογής τους, τα 

εν λόγω δε κατώτατα όρια µπορούν να Βελτιωθούν µόνο µε τους όρoυς της ατοµικής σύµβασης εργασίας. 

Στην προκείµενη περίπτωση τα κατώτερα όρια των αµοιβών και λοιπών όρων εργασίας των 

εκπαιδευτικών καθορίζονται µε αποκλειστική ρύθµιση από τον κρατικό νοµοθέτη γιατί το υπαγορεύουν 

λόγοι γενικότερου κοινωνικού συµφέροντος, ο οποίος δυνάµει του άρθρου 22 παρ. 2 του Συντ. έχει 

σχετική εντολή να θέτει γενικούς όρους εργασίας, µε συνέπεια να µην είναι δυνατόν να ρυθµιστούν 

παράλληλα και µε κανονιστικούς όρους ΣΣΕ και ∆Α. Στην αντίθετη περίπτωση οι ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί 

θα συνιστούσαν µία προνοµιακή κατηγορία µισθωτών, η οποία θα µπορούσε να διεκδικεί και να 

πετυχαίνει πλέον της νοµοθετικής ρύθµισης και οποιαδήποτε άλλη παροχή µέσω του µηχανισµού 

σύναψης ΣΣΕ και ∆Α. Με τον τρόπο, όµως, αυτό θα ανατρεπόταν η σχέση ισοτιµίας, που ο νοµοθέτης 

θέλησε, µε τις ανωτέρω διατάξεις, να υφίσταται µεταξύ των εκπαιδευτικών ιδιωτικής και δηµόσιας 

εκπαίδευσης............(βλ. σελ. 12-13 της απόφασης). 

 

IV. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ. 
 

-Από το πλέγµα των προαναφεροµένων διατάξεων και τη διαµορφωθείσα σχετική νοµολογία προκύπτει 

ρητά η πλήρης εξοµοίωση, (µισθολογική και βαθµολογική) των ιδιωτικών εκπαιδευτικών µε τους 

αντίστοιχους δηµόσιους εκπαιδευτικούς, η οποία, σηµειωτέον ότι, προβλεπόταν και υπό το προϊσχύσαν 

νοµοθετικό καθεστώς (άρθρο 3 παρ. 1 Ν.∆. 3855/1958). Η νοµοθετική µισθολογική εξίσωση των 

ιδιωτικών εκπαιδευτικών µε τους εκπαιδευτικούς των δηµοσίων σχολείων σηµαίνει ότι αυτοί ανέκαθεν 

εντάσσονταν στα εκάστοτε ισχύοντα για τους εκπαιδευτικούς της δηµόσιας εκπαίδευσης µισθολογικά 

κλιµάκια και ελάµβαναν, αντίστοιχα, και τα διάφορα επιδόµατα, που οι τελευταίοι δικαιούνταν, όπως 

είναι και τα προβλεπόµενα στο µισθολόγιο των δηµοσίων υπαλλήλων επιδόµατα εορτών 

(Χριστουγέννων-Πάσχα) και αδείας, τα οποία µάλιστα υπολείπονται αυτών τα οποία δικαιούνται οι 

λοιποί απασχολούµενοι στον ιδιωτικό τοµέα, βάσει των οικείων διατάξεων. 

 



-Περαιτέρω η ως άνω εξίσωση καθιστά αδύνατη την παράλληλη ρύθµιση των όρων αµοιβής και εργασίας 

τους, µε βάση τις διαδικασίες του Ν. 1876/1990, δηλ. µε σύναψη Σ.Σ.Ε. µε απευθείας διαπραγµάτευση, ή, 

σε περίπτωση αποτυχίας αυτών, µε τη µεσολαβητική και διαιτητική διαδικασία, που προβλέπει ο νόµος, 

εφόσον, σύµφωνα µε τη γενικότερη αρχή της ενότητας, που διέπει εν γένει το µισθολογικό καθεστώς των 

εργαζοµένων, οι οφειλόµενες στο µισθωτό αποδοχές πρέπει να προέρχονται στο σύνολο τους από µία 

ρυθµιστική (κανονιστική) πηγή, απαγορευοµένης της εκλεκτικής ή σωρευτικής καταβολής παροχών από 

δύο ή περισσότερες ρυθµιστικές πηγές. 

 

-Τα παραπάνω προκύπτουν, εξάλλου, ρητά, από την απόφαση 1469/1984 της Ολοµέλειας του Αρείου 

Πάγου, η οποία ερµήνευσε πλήρως τη διάταξη της παρ. 36 παρ. 1 του Ν.682/1977, όπως, δε, σαφώς 

προκύπτει από την ερµηνεία που έδωσε στη χρήση, από την ερµηνευόµενη διάταξη, του όρου 

"τουλάχιστον" µε αυτήν αφενός οριοθετούνται δεσµευτικά και εξαντλητικά τα κατώτατα όρια των 

νοµίµων αποδοχών των ιδιωτικών εκπαιδευτικών και αφετέρου επιτρέπεται, µετά από συµφωνίες µεταξύ 

αυτών και των ιδιωτικών εκπαιδευτηρίων όπου υπηρετούν, στα πλαίσια της ελευθερίας των συµβάσεων, 

η θέσπιση ευνοϊκότερων όρων αποδοχών, που επικυρώνονται µε την υπογραφή των οικείων ατοµικών 

συµβάσεων εργασίας, καθόσον, όπως έκρινε και η προαναφερθείσα ΜονΠρωτΑΘ 310/2011, ούτε οι όροι 

αυτοί µπορούν να αποτελέσουν αντικείµενο Σ.Σ.Ε. (βλ. και Β. Σκουρή Γνωµοδότηση της 13-7-1992 

«Προϋποθέσεις Εφαρµογής ∆ιαδικασιών Μεσολαβήσεως και ∆ιαιτησίας Ν. 1876/1990 στους Ιδιωτικούς 

Εκπαιδευτικούς», ΕΕ∆ τόµος 52, έτος 1993 σελ. 137- 145). 

 

Επισηµαίνεται δε, εν προκειµένω, ότι και η ∆Α 310/2010, -που εκδόθηκε βασιζόµενη στην προγενέστερή 

της, ∆Α 59/2008, η οποία ακυρώθηκε πρωτοδίκως, ως προαναφέρεται, µε την υπ' αριθµ. 310/2011 

ΜονΠρΑΘ- στο άρθρο 2 αυτής δέχεται ότι: «Οι νόµιµες αποδοχές των υπαγοµένων στπν παρούσα 

Απόφαση µισθωτών, ορίζονται µε βάση την παρ. 1 άρθρου 36 Ν. 682/1977, όπως τροποποιήθηκε και 

ισχύει για τους ιδιωτικούς εκπαιδευτικούς. 

 

-Εφόσον λοιπόν οι νόµιµες αποδοχές των ιδιωτικών εκπαιδευτικών ακολουθούν αναγκαστικά εκ του 

νόµου αυτές των δηµοσίων εκπαιδευτικών, θα πρέπει να διαµορφώνονται σύµφωνα µε τις εκάστοτε 

ισχύουσες, για τους τελευταίους, οικείες διατάξεις και ήδη σύµφωνα µε αυτές του Ν. 4024/2011, που 

ισχύει από 1-11-2011, µε τις οποίες αναµορφώθηκε ριζικά το σύστηµα καθορισµού των αποδοχών των 

δηµοσίων υπαλλήλων, ήτοι και των εκπαιδευτικών α' θµιας και β'θµιας εκπαίδευσης, µε αποτέλεσµα να 

επηρεασθεί το ύψος των νοµίµων αποδοχών τους. 

 

Κατά συνέπεια θα έπρεπε να εφαρµοστούν ευθέως και ως προς τους ιδιωτικούς εκπαιδευτικούς, αφότου 

εφαρµόσθηκαν για τους δηµοσίους, και οι διατάξεις των Ν. 3833/2010, 3986/2011, 4002/2011 και 

4024/2011, στις οποίες αφορά το υπό κρίση ερώτηµα, ήτοι και εκείνες περί βαθµολογικής και 

µισθολογικής κατάταξης και εξέλιξης των εκπαιδευτικών α'θµιας και β'θµιας δηµόσιας εκπαίδευσης, 

λόγω της ρητής και πάγιας αναφοράς σε αυτές των κρίσιµων διατάξεων των άρθρων 34 παρ. 1 και 36 

παρ. 1 του Ν. 682/1977 (βλ. και την από 14-12-2011 γνωµοδότηση του καθηγητή του Εργατικού ∆ικαίου 

στο Νοµικό Τµήµα του Πανεπιστηµίου Αθηνών Γ. Λεβέντη). 

 

Αντίθετη άποψη, εξάλλου, θα οδηγούσε πλέον σε νοµικό κενό ως προς τα ζητήµατα του καθορισµού των 

ελάχιστων νόµιµων αποδοχών των ιδιωτικών εκπαιδευτικών, καθώς και της βαθµολογικής και 

µισθολογικής τους εξέλιξης, ελλείψει νοµοθετικής βάσης, µετά την κατάργηση, µε το Ν. 4024/2011, όλων 

των προϊσχυσασών, ειδικών ή γενικών διατάξεων, που, µέχρι την ισχύ του τελευταίου αυτού νόµου, 

ρύθµιζαν µε διαφορετικό τρόπο τα αντίστοιχα θέµατα των δηµοσίων εκπαιδευτικών, και οι οποίες 

ουδέποτε πριν αµφισβητήθηκε ότι αφορούσαν και τους ιδιωτικούς εκπαιδευτικούς, λόγω της ρητής 

αναφοράς ή παραποµπής σε αυτές, των διατάξεων που αφορούν τους τελευταίους, ως προελέχθη. 

 



-Τέλος, η, λόγω της αναγκαστικής εφαρµογής των διατάξεων αυτών, µείωση των νοµίµων αποδοχών των 

ιδιωτικών εκπαιδευτικών, δεν συνιστά µονοµερή βλαπτική µεταβολή των όρων της καθ' έκαστον 

ατοµικής σύµβασης εργασίας, εφόσον, όπως προαναφέρεται, αυτές, (νόµιµες αποδοχές), ρυθµίζονται 

αποκλειστικά από το νόµο και δε µπορούν να διαµορφωθούν µέσω ελευθέρων διαπραγµατεύσεων και 

συµφωνιών των µερών. Εξυπακούεται, όµως, ότι η τυχόν καταβολή σε αυτούς, από τους εκάστοτε 

εργοδότες τους, και άλλων ποσών, επιπλέον των ως άνω διαµορφούµενων νοµίµων ελαχίστων αποδοχών, 

(λόγω συµφωνιών, επιχειρησιακής πρακτικής κλπ.), που επικυρώνεται κάθε φορά µε την ατοµική 

σύµβαση εργασίας, εξακολουθεί να εναπόκειται στη διακριτική τους ευχέρεια και δεν επηρεάζεται από 

την εφαρµογή των ερµηνευοµένων κρισίµων διατάξεων. 

 

Κατόπιν των παραπάνω 
 

Το Γ' Τµήµα ΝΣΚ οµόφωνα γνωµοδοτεί ότι εφόσον οι νόµιµες αποδοχές των ιδιωτικών εκπαιδευτικών 

ακολουθούν αναγκαστικά αυτές των δηµοσίων εκπαιδευτικών, όπως αυτές διαµορφώνονται σύµφωνα µε 

τις εκάστοτε ισχύουσες, για τους τελευταίους, οικείες διατάξεις, θα έπρεπε, να εφαρµοστούν ευθέως και 

ως προς τους πρώτους (ιδιωτικούς εκπαιδευτικούς), αφότου ίσχυσαν, οι διατάξεις των Ν. 3833/2010, 

3986/2011, 4002/2011 και 4024/2011, στις οποίες αφορά το υπό κρίση ερώτηµα, στο µέτρο που αυτές 

εφαρµόσθηκαν ή/και εφαρµόζονται στους δηµοσίους εκπαιδευτικούς, ήτοι και εκείνες περί βαθµολογικής 

και µισθολογικής κατάταξης και εξέλιξης των εκπαιδευτικών α'θµιας και β'θµιας δηµόσιας εκπαίδευσης, 

λόγω ρητής παραποµπής σε αυτές των κρίσιµων διατάξεων των άρθρων 34 παρ. 1 και 36 παρ. 1 του Ν. 

682/1977.-  
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