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Με αθνξκή εξσηήκαηα πνπ ηέζεθαλ ζηε Γηεύζπλζε Ηδησηηθήο Δθπαίδεπζεο, ιόγσ ηεο αλάγθεο 

απνζαθήληζεο ζεκάησλ πνπ αθνξνύλ ζηε βαζκνινγηθή θαηάηαμε ησλ εθπαηδεπηηθώλ ηεο ηδησηηθήο 

πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο κε βάζε ηνλ λ.4024/11 θαη ύζηεξα από ηελ 

Αξ.Πξση.10289/21-11-12 εληνιή Υπνπξγνύ, επηζεκαίλνληαη ηα παξαθάησ:  

Α. Από ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 4, 6, 7, 12 έσο 21 θαη 28 έσο θαη 30 ηνπ λ.4024/11 (Α,226), ηεο παξαγξάθνπ 

1 ησλ άξζξσλ 34 θαη 36 ηνπ λ.682/77 (Α,244), ησλ παξαγξάθσλ 26 θαη 30 ηνπ άξζξνπ 24 θαη ηεο 

παξαγξάθνπ 10 ηνπ άξζξνπ 20 ηεο Φ.353.1/324/105657/Γ1/02 (Β,1340/16-10-02) απόθαζεο ηνπ Υπνπξγείνπ 

Δζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ θαη ηνπ άξζξνπ 32 ηνπ λ.4027/11 (Α,233) ζπλάγεηαη όηη νη Γηεπζπληέο 

ΠΔ θαη ΓΔ είλαη αξκόδηνη γηα ηελ έθδνζε δηαπηζησηηθώλ πξάμεσλ έληαμεο ησλ εθπαηδεπηηθώλ ηεο ηδησηηθήο 

πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο πνπ απαζρνινύληαη ζε ηδησηηθά ζρνιεία ηεο αξκνδηόηεηάο 

ηνπο ζηνπο βαζκνύο θαη ηα κηζζνινγηθά θιηκάθηα ηνπ κηζζνινγηθνύ ζπζηήκαηνο πνπ εθαξκόδεηαη ζηνπο 

εθπαηδεπηηθνύο ηεο δεκόζηαο πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο.  

Ζ έληαμε είλαη πιαζκαηηθή θαη απνζθνπεί ζηνλ πξνζδηνξηζκό ησλ ειάρηζησλ απνδνρώλ θάζε ηδησηηθνύ 

εθπαηδεπηηθνύ θαη όρη ζηνλ θαζνξηζκό ησλ πξαγκαηηθώλ ηνπ απνδνρώλ πνπ απνηειεί αληηθείκελν είηε ηεο 

αηνκηθήο ηνπ ζύκβαζεο εξγαζίαο είηε ησλ ζπιινγηθώλ ζπκβάζεσλ εξγαζίαο.  

Β. Με ηελ άξζε ηεο ακθηζβήηεζεο πεξί ηεο ηζρύνο θαη γηα ηνπο ηδησηηθνύο εθπαηδεπηηθνύο ηεο πξσηνβάζκηαο 

θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ησλ δηαηάμεσλ πεξί βαζκνινγίνπ θαη κηζζνινγίνπ πνπ ηζρύνπλ θαη γηα ηνπο 

δεκόζηνπο (κεηά ηελ απνδνρή ηεο 214/12 Γλσκνδόηεζεο ηνπ ΝΣΚ), ε θαηάηαμε ησλ ηδησηηθώλ 

εθπαηδεπηηθώλ σο θαηά πιάζκα εθπαηδεπηηθώλ ηεο δεκόζηαο πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, 

ζε βαζκνύο θαη κηζζνινγηθά θιηκάθηα, πξνθεηκέλνπ λα θαζνξηζηεί ε θαλνληζηηθή βάζε ηεο κηζζνδνζίαο ηνπο, 

πξέπεη λα νινθιεξσζεί έσο θαη ηελ 31
ε
 Γεθεκβξίνπ 2012. Γηα ην ιόγν απηό, νη Γηεπζπληέο Δθπαίδεπζεο 

δύλαληαη λα εθδίδνπλ από 1
εο

 έσο 15 Γεθεκβξίνπ 2012 πξνζθιήζεηο πξνο ηνπο ηδησηηθνύο εθπαηδεπηηθνύο, 

πξνθεηκέλνπ νη ηειεπηαίνη λα πξνζθνκίζνπλ θάζε αλαγθαίν δηθαηνινγεηηθό γηα ηελ θαηάηαμή ηνπο, όπσο 

είλαη νη κεηαπηπρηαθνί ηίηινη ζπνπδώλ θαη βεβαηώζεηο πξνϋπεξεζίαο.  

Γ. Γηα ην ρξνληθό δηάζηεκα από ηελ 1
ε
 Ννεκβξίνπ 2011 έσο θαη ηε 15

ε
 Ηνπλίνπ 2012, σο θαλνληζηηθή βάζε 

πξνζδηνξηζκνύ ησλ ειάρηζησλ απνδνρώλ θάζε ηδησηηθνύ εθπαηδεπηηθνύ ηεο πξσηνβάζκηαο θαη 

δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, ινγίδεηαη ην πξνηζρύζαλ κηζζνινγηθό ζύζηεκα ησλ δεκνζίσλ εθπαηδεπηηθώλ 

ηεο πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, ήηνη νη δηαηάμεηο ηνπ κέξνπο Α ηνπ λ.3205/03 (Α,297) σο 

ίζρπαλ ηελ 31
ε
 Οθησβξίνπ 2011.  

Γ. Γηα ην ρξνληθό δηάζηεκα από ηελ 16
ε
 Ηνπλίνπ 2012 θαη εθεμήο, θαλνληζηηθή βάζε πξνζδηνξηζκνύ ησλ 

ειάρηζησλ απνδνρώλ ησλ ηδησηηθώλ εθπαηδεπηηθώλ ηεο πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, 

απνηεινύλ, γηα ηνπο κελ ππεξεηνύληεο, δπλάκεη ελεξγώλ ζπκβάζεσλ, νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 28 θαη ε παξ.1 
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ηνπ άξζξνπ 29 θαη γηα ηνπο δε λενπξνζιακβαλόκελνπο, νη δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 6, 7 θαη 12 έσο 21 ηνπ 

λ.4024/11.  

Δ. Τνλίδεηαη ηδηαίηεξα όηη γηα ηνλ πιενλάδνληα ρξόλν θαηά ηελ έληαμε ηδησηηθνύ εθπαηδεπηηθνύ ζε 

ζπγθεθξηκέλν βαζκό ηζρύνπλ νη ξπζκίζεηο πνπ εθαξκόδνληαη θαη γηα ηνπο δεκνζίνπο ππαιιήινπο.  

Ση. Όζνη Γηεπζπληέο Δθπαίδεπζεο έρνπλ εθδώζεη πξάμεηο έληαμεο ησλ ηδησηηθώλ εθπαηδεπηηθώλ ηεο 

αξκνδηόηεηάο ηνπο θαηά παξέθθιηζε ησλ αλσηέξσ νδεγηώλ, νθείινπλ ην αξγόηεξν σο ηελ 31
ε
 Γεθεκβξίνπ 

2012 λα ηηο ηξνπνπνηήζνπλ.  

Ε. Απνδνρέο πνπ έρνπλ θαηαβιεζεί από ηνπο ηδηνθηήηεο ζηνπο εθπαηδεπηηθνύο κέρξη θαη ηελ 5
ε
 Σεπηεκβξίνπ 

2012, εκέξα θνηλνπνίεζεο πξνο ηνπο Γηεπζπληέο Δθπαίδεπζεο ηεο εληνιήο γηα εθαξκνγή ηεο 214/12 

Γλσκνδόηεζεο ηνπ ΝΣΚ, θαη’ εθαξκνγήλ ηνπ πξνηζρύζαληνο κηζζνινγηθνύ ζπζηήκαηνο ησλ δεκνζίσλ 

εθπαηδεπηηθώλ ηεο πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, ζεσξνύληαη κε απαηηεηέο θαη κε 

ζπκςεθηζηέεο.  

Δπίζεο ζεσξνύληαη κε απαηηεηέο θαη κε ζπκςεθηζηέεο νη δηαθνξέο ησλ απνδνρώλ πνπ θαηαβιήζεθαλ από 

ηελ 1
ε
 Ννεκβξίνπ έσο θαη ηελ 6

ε
 Σεπηεκβξίνπ 2012, θαη’ εθαξκνγήλ ηνπ λένπ ζπζηήκαηνο πξνζδηνξηζκνύ 

ησλ ειάρηζησλ απνδνρώλ ησλ ηδησηηθώλ εθπαηδεπηηθώλ ηεο πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο.  

Ζ. Ζ θαηαγξαθή ησλ ηδησηηθώλ εθπαηδεπηηθώλ σο θαηά πιάζκα εθπαηδεπηηθώλ ηεο δεκόζηαο πξσηνβάζκηαο 

θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, πξνθεηκέλνπ λα θαζνξηζηεί ε θαλνληζηηθή βάζε ηεο κηζζνδνζίαο ηνπο:  

αα. Δίλαη ππνρξεσηηθή θαη δελ επεξεάδεηαη από ηελ εθθξεκνδηθία ζρεηηθώλ δηαθνξώλ θαη 

ββ. Γίλεηαη θαηά ηξόπν πνπ λα δύλαηαη ν αξκόδηνο Γηεπζπληήο Δθπαίδεπζεο ηαρύηαηα θαη αμηόπηζηα, λα 

δηαπηζηώλεη, αλά πάζα ζηηγκή, αλ θάζε ηδηνθηήηεο ηδησηηθνύ ζρνιείνπ, εληόο ηεο δηνηθεηηθήο ηνπ 

πεξηθέξεηαο, θαηαβάιιεη ζε θάζε αληηζπκβαιιόκελό ηνπ εθπαηδεπηηθό ηηο ειάρηζηεο λόκηκεο απνδνρέο.  

Θ. Γηα ηνλ αθξηβή πξνζδηνξηζκό ηεο πξνϋπεξεζίαο ζηελ ηδησηηθή εθπαίδεπζε, πνπ ζεσξείηαη (θαηά πιάζκα) 

πξαγκαηηθή δεκόζηα ππεξεζία γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ 6
νπ

 εδαθίνπ ηεο παξ.4 ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ λ.4024/11, 

εθαξκόδεηαη, σο εηδηθή δηάηαμε, ην άξζξν 6 ηνπ λ.1824/88 (Α,296).  

Η. Δηδηθά ε πξνϋπεξεζία ησλ εθπαηδεπηηθώλ πνπ γηα ηελ θάιπςε έθηαθησλ εθπαηδεπηηθώλ αλαγθώλ, βάζεη 

ησλ ππ’ αξ. 918/98420/Γ5/06-08-08, Φ.18/99587/Γ5/19-08-09 θαη Φ.18/106808/Γ5/31-08-10 εγθπθιίσλ ηεο 

Γηεύζπλζεο Ηδησηηθήο Δθπαίδεπζεο, εξγάζηεθαλ, δπλάκεη κνλνεηώλ ζπκβάζεσλ, ή έρνπλ, επίζεο δπλάκεη 

κνλνεηώλ ζπκβάζεσλ, πξνζιεθζεί γηα λα εξγαζηνύλ έσο θαη ην ζρνιηθό έηνο 2012-13, σο δάζθαινη ζε 

ηδησηηθά δεκνηηθά ζρνιεία, δελ ιακβάλεηαη ππόςε γηα ηε βαζκνινγηθή θαη κηζζνινγηθή ηνπο έληαμε θαη 

πξναγσγή. Σπλεπώο, εθόζνλ νη εθπαηδεπηηθνί απηνί πξνζιακβάλνληαη ην πξώηνλ ή επαλαπξνζιακβάλνληαη 

γηα λα εξγαζηνύλ ζε ηδησηηθά ζρνιεία θαη’ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 30 ηνπ λ.682/77 σο ηζρύεη, 

ζε θιάδν θαη εηδηθόηεηα ζηνλ νπνίν επηηξέπεηαη λα εληαρζνύλ ζύκθσλα κε ηνλ βαζηθό ηνπο ηίηιν ζπνπδώλ, 

θαηαηάζζνληαη ζε βαζκό θαη κηζζνινγηθό θιηκάθην ρσξίο λα πξνζκεηξάηαη ε πξνϋπεξεζία ηνπο σο 

δαζθάισλ ζηα ηδησηηθά ζρνιεία.  

Δπηζεκαίλεηαη όηη νη σο άλσ θαηαηάμεηο ζα γίλνπλ ζύκθσλα κε ηηο ηζρύνπζεο δηαηάμεηο πεξί ησλ 

Πεξηθεξεηαθώλ Υπεξεζηαθώλ Σπκβνπιίσλ θαη εηδηθόηεξα κε ην ΠΓ.1/03 (Α,1) άξζξν 11, παξ.18, παξ.24 θαη 

παξ.29 θαη άξζξν 12, παξ.19, παξ.25 θαη παξ.28.  

       Η ΠΡΟΙΣΑΜΔΝΗ ΣΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ 
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