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Κύριε Υπουργέ, 
 
Το τελευταίο χρονικό διάστηµα έχει προκύψει µείζον ηθικό, νοµικό και 

πολιτικό ζήτηµα µε την αναγνώριση της προϋπηρεσίας εκπαιδευτικών, 
µονίµων και αναπληρωτών, που έχει διανυθεί σε ιδιωτικά σχολεία. Σύµφωνα 
µε έγγραφα των αρµόδιων υπηρεσιών του ΥΠΑΙΘΠΑ (χαρακτηριστικά 
αναφέρουµε τα Φ. 361.04/44988/∆1/23-4-2012 και Φ.361.4/39982/∆1), του 
Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (Α.Π. 2/8068/0022/8-2-2013) και του 
Υπουργείου ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης ( 
∆Ι∆Α∆/Φ.31.31/1572/2665/28-2-2013) καταργούνται όσα όριζαν για την 
αναγνώριση προϋπηρεσίας των ιδιωτικών εκπαιδευτικών οι διατάξεις του 
άρθρου 6 του ν. 1824/1988 και του άρθρου 15 του ν. 3205/2003 και τίθεται σε 
ισχύ το άρθρο 6, παρ. 4 του ν. 4024/2011. Αυτό σηµαίνει ότι για την κατάταξη 
στους νέους βαθµούς λαµβάνεται υπόψη µόνο η προϋπηρεσία που έχει 
αναγνωριστεί µέχρι την 31/10/2011. Εποµένως, η προϋπηρεσία που έχει 
διανυθεί σε ιδιωτικά σχολεία µετά την 1/11/2011 δεν µπορεί να αναγνωριστεί 
έως ότου εκδοθεί Π.∆. που θα προβλέπει, µε βάση το άρθρο 6, παρ. 4, του ν. 
4024/2011, αναγνώριση προϋπηρεσίας έως 7 ετών στον ιδιωτικό τοµέα. 
Τυχόν εφαρµογή των διατάξεων αυτών, ακόµη και µε υπογραφή Προεδρικού 
∆ιατάγµατος, είναι νοµικά µετέωρη, καθώς ο ν. 4024/2011 ως γενικός νόµος 
δεν µπορεί να καταργήσει συγκεκριµένες διατάξεις του ειδικού νοµοθετικού 
πλαισίου που διέπει την ιδιωτική εκπαίδευση και πιο συγκεκριµένα: 
1. Τη διάταξη της παρ. 4 του άρθρου 2 του Ν.1600/86 όπου προβλέπεται ότι 
η προϋπηρεσία στην ιδιωτική εκπαίδευση των εκπαιδευτικών που 
µονιµοποιούνται, καθώς και η υπηρεσία τους στη δηµόσια εκπαίδευση µε 
σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, λογίζεται ως 
πραγµατική δηµόσια εκπαιδευτική υπηρεσία, για κάθε περίπτωση.  
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2. Το άρθρο 17 του Ν.2470/97, σύµφωνα µε την οποία αναγνωρίζεται για 
µισθολογική εξέλιξη (Μ.Κ. και χρονοεπίδοµα) η προϋπηρεσία των 
εκπαιδευτικών σε σχολεία ιδιωτικής εκπαίδευσης.  
 

Επιπλέον, η διαφοροποίηση από την πολιτεία του τρόπου της 
προϋπηρεσίας που έχει διανυθεί σε ιδιωτικά σχολεία σε σχέση µε την 
κτηθείσα προϋπηρεσία στη δηµόσια εκπαίδευση εγείρει ζήτηµα  παραβίασης 
της συνταγµατικά κατοχυρωµένης ισονοµίας ανάµεσα σε δηµόσιους και 
ιδιωτικούς εκπαιδευτικούς, όπως αυτή εκφράζεται µε το ν. 682/77. Γεννά, 
επίσης, θέµα δηµιουργίας εκπαιδευτικών δύο ταχυτήτων, αναπληρωτών µε 
αναγνωρισµένη προϋπηρεσία στην ιδιωτική εκπαίδευση πριν και µετά την 
1/11/2011. Τέλος, η εκπαιδευτική προϋπηρεσία είναι δικαίωµα  που 
αναγνωρίζεται και προστατεύεται σε ολόκληρη την ευρωπαϊκή ένωση. Είναι 
ηθικά κατακριτέο εκπαιδευτικοί µε προϋπηρεσία δεκαετιών στην ιδιωτική 
εκπαίδευση να χάνουν ακόµη και το ήµισυ των αποδοχών τους, επειδή η 
πορεία µιας ολόκληρης ζωής ρίπτεται στον κάλαθο των αχρήστων. 

Κύριε Υπουργέ, 
Έχοντας τη βεβαιότητα ότι αναγνωρίζετε τη σοβαρότητα του 

ζητήµατος, ζητούµε να προβείτε το συντοµότερο δυνατό σε νοµοθετική 
πρωτοβουλία σύµφωνη µε το ειδικό νοµοθετικό πλαίσιο που διέπει την 
ιδιωτική εκπαίδευση και θα διασφαλίζει την αναγνώριση της πλήρους 
προϋπηρεσίας σε ιδιωτικά σχολεία των εκπαιδευτικών που εργάζονται πλέον 
στη δηµόσια εκπαίδευση, όπως ίσχυε  µε τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 
1824/1988 και του άρθρου 15 του ν. 3205/2003. 
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