
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ 

ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 
ύττ* Άρ. 191 της 11 ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1962 

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

ΜΕΡΟΣ II 
ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΙ ΝΟΜΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ Σ Υ Ν Ε Λ Ε Υ Σ Ε Ω Σ 

Τοΰ Προέδρου της Δημοκρατίας υπογράφοντος την 5ην 'Οκτωβρίου 1962, τον πα

ρόντα Νόμον της 'Ελληνικής Κοινοτικής Συνελεύσεως, δημοσιεύεται ούτος συμ-

φώνως τω "Αρθρω 104 τοΰ Συντάγματος. 

'Αριθμός 16 τοΰ 1962. 
ΝΟΜΟΣ ΠΕΡΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ. 

Ι. Ό παρών Νόμος θα καλήται ό περί 'Ιδιωτικών Σχολείων Νόμος Συνοπτικός 
1962. " - - ' - τ1τλος· 

2. Έν τω παρόντι Νόμω, εάν εκ τοΰ κειμένου δεν προκύπτη σαφώς 'Ερμηνεία. 
άλλο τι— 

«'Επιτροπή Διοικήσεως» σημαίνει την Έπιτροπήν Διοικήσεως τής 
Συνελεύσεως* 

«Ίδιωτικόν σχολεΐον» σημαίνει οιονδήποτε μή κοινοτικόν σχολε ϊον 
ε'ις τό όποιον διδάσκονται μαθηταί άνω τών τεσσάρων ετών ανήκοντες 
εις τήν'Ελληνικήν Κοινότητα καίπεριλαμβάνει και μή κοινοτικός σχολάς* 

«κοινοτικόν σχολεΐον» σημαίνει σχολεΐον τοΰ οποίου τήν διοίκησιν 
και διαχείρισιν έχει ή Συνέλευσις* 

«Συνέλευσις» σημαίνει τήν Έλληνικήν Κοινοτικήν Συνέλευσιν. 

3. Ουδέν ίδιωτικόν σχολεΐον δύναται να ίδρυθή και λειτουργήση εις ίδρυοιςκα» 
οιανδήποτε πόλιν ή χωρίον εάν δεν τηρούνται αί διατυπώσεις, οί δροι λειτουργία 
και αί προϋποθέσεις τοΰ παρόντος Νόμου. σ^ολ^ωΓ 

4. Προς ϊδρυσιν Ιδιωτικού σχολείου δέον νά ύποβληθώσιν υπό τοΰ Υποδλητέα 
ιδρυτού προς τήν Έπιτροπήν Διοικήσεως τά ακόλουθα στοιχεία : στοιχεία. 

(α) επωνυμία σχολείου* 
(β) τύπος σχολείου* 
(γ) δνομα και διεύθυνσις Ιδιοκτήτου* 
(δ) Ιθαγένεια, εκκλησία ή θρησκευτική ομάς εις ην ανήκει ό ιδιο

κτήτης. Εϊς περίπτωσιν εταιρείας δέον νά άναφέρηται ή 
Ιθαγένεια ταύτης καΐ έν περιπτώσει ομορρύθμου ή ετερορρύθ
μου εταιρείας ή Ιθαγένεια τών εταίρων 

(ε) επάγγελμα τού Ιδιοκτήτου ή τών Ιδιοκτητών 
(στ) είδικός καθορισμός τοΰ χρησιμοποιηθησομένου σχολικού 

κτιρίου* 
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"Οροι 
Ιδρύσεως 
ΙδιωτικοΟ 
σχολείου. 

"Οροι 
λειτουργίας 
ιδιωτικού 
σχολείου. 

(ζ) ώρολόγιον καΐ άναλυτικόν πρόγραμμα τοΰ σχολείου· 
(η) πίναξ έμφαίνων τό είδος καΐ τον αριθμόν των χρησιμοποιηθη

σομένων επίπλων καί σκευών 
(0) πίναξ των χρησιμοποιηθησομένων διδακτικών καί βοηθητικών 

βιβλίων κατά τάξεις· 
(ι) πίναξ τών χρησιμοποιηθησομένων εποπτικών μέσων 

(ια) δ προτεινόμενος διευθυντής του σχολείου. 

5. Ουδέν ίδιωτικόν σχολεϊον δύναται να ίδρυθη— 
(α) εάν ό Ιδρυτής ή εις τών ιδρυτών είναι κοινοτικός καθηγητής 

ή διδάσκαλος έν ενεργεία ή υπάλληλος ή μέλος της Συνελεύ
σεως ή υπάλληλος ή αξιωματούχος της Δημοκρατίας· 

(β) έάν ό Ιδρυτής ή είς τών Ιδρυτών £χη καταδικασθή οι* αδίκημα 
άτιμωτικόν ή ηθικής αίσχρότητος, προκειμένου δέ περί εκπαι
δευτικού ύπηρετήσαντος υπό τήν Συνέλευσιν καί εάν ούτος 
απελύθη διά σοβαρούς πειθαρχικούς λόγους· 

(γ) έάν ό ιδρυτής ή είς τών "ιδρυτών ή ό προτεινόμενος διευθυντής 
δέν εΤναι πολίτης της Δημοκρατίας καί μέλος της Ελληνικής 
Κοινότητος. Κατ* έξαίρεσιν ό προτεινόμενος διευθυντής 
δύναται να είναι "Ελλην υπήκοος· 

(δ) έάν ό Ιδρυτής ή εις τών Ιδρυτών ή ό προτεινόμενος διευθυντής 
μετέχη είς τήν διοίκησιν πολιτικού τινος,κόμματος ή ευρίσκεται 
εις τήν ύπηρεσίαν ξένης Κυβερνήσεως ή^ργανισμοΰ έχοντος 
πολιτικούς σκοπούς· 

(/;) έάν ό ιδρυτής ή είς τών Ιδρυτών ή ό προτεινόμενος διευθυντής 
αντιστρατεύεται καταφανώς τά ελληνοχριστιανικά ιδεώδη ή, 
προκειμένου μερί μέλους θρησκευτικής ομάδος ανηκούσης 
είς τήν Έλληνικήν Κοινότητα, και τά ίδια αύτοϋ θρησκευτικά 
ιδεώδη· 

(στ) έάν τό χρησιμοποιηθησόμενον κτίριον δεν κρίνεται ύπό τοΰ 
Γραφείου Παιδείας κατάλληλον 

(ζ) έάν τό ύποβαλλόμενον πρόγραμμα εΐναι άκατάλληλον διά τον 
τύπον τοΰ σχολείου

(η) έάν ό εξοπλισμός τοΰ σχολείου κρίνεται ανεπαρκής· 
(θ) έάν ό τίτλος τοΰ σχολείου είναι γενικός καί αόριστος ή έπιτρέπη 

σύγχυσιν προς άλλα εκπαιδευτικά Ιδρύματα. 

6. Ουδέν Ιδιωτικόν σχολεϊον δύναται νά λειτουργήση— 
(α) έά« έπαυσαν υφιστάμενοι ή διαπιστωθή δτι έξ ύπαρχής δέν 

υφ'ισταντο οίοιδήποτε κατά τον νόμον απαιτούμενοι δροι διά 
τήν ΐδρυσιν αύτοϋ' 

(β) έάν ή λειτουργία τοΰ σχολείου είναι έπιζημία διά τήν δημοσίαν 
άσφάλειαν ή τήν δημοσίαν ύγείαν ή τά δημόσια ήθη ή τά δικαιώ
ματα καί τήν έλευθερίαν τών άλλων 

(γ) έάν ό διορισθείς διευθυντής δέν £χη τά αναγκαία συμφώνως 
προς τους κανονισμούς προσόντα ή δέν υπερέβη τό 30όν έτος 
της ηλικίας και έάν δέν £χη τουλάχιστον πενταετή έκπαιδευτι
κήν ττεΐραν 

(δ) έάν τό διορισθέν διδακτικόν προσωπικόν δέν είναι αριθμητικώς 
και ποιοτικώς άνάλογον προς τόν αριθμόν τών μαθητών και 
τόν τύπον του σχολείου καί δέν Ιίχη τά προς τοΰτο προβλεπό
μενα προσόντα ώς ταύτα καθορίζονται είς τους σχετικούς κοι
νοτικούς νόμους καί κανονισμούς* 

(e) έάν τό είδος καί τό ποιόν τής προσφερόμενης εκπαιδεύσεως 
είναι κατά τήν κρίσιν του ΔιευθυντοΟ Γραφείου Παιδείας στη
ριζόμενου έπ! τών εκθέσεων τών επιθεωρητών διάφορον ή 
χαμηλότερον τής εκπαιδεύσεως τής παρεχομένης ύπό αναλόγου 



73 

τύπου κοινοτικών σχολείων, οι δε υπεύθυνοι τοϋ σχολείου δέν 
ελαβον τά αναγκαία μέτρα προς προσαρμογών ή βελτίωσιν 
της παρεχομένης εκπαιδεύσεως παρά τάς υποδείξεις τοΰ 
Γραφείου Παιδείας. 

7. Το διδακτήριον Ιδιωτικών σχολείων δέον να πληροί τους άκο Διδακιήριον. 
λούθους δρους : 

(α) νά είναι εύάερον και εύήλιον 
(//) νά μη θέτη είς κίνδυνον την ζωήν η την ύγείαν τών διδασκόντων 

και διδασκομένων 
()') νά εχη καλόν φωτισμόν 
(0) νά εχη καταλλήλους και επαρκείς κοινοχρήστους χώρους 

αναλόγως προς τό φϋλον και την ήλικίαν τών μαθητών 
(/.) νά περιλαμβάνη τοιούτον αριθμόν αιθουσών ώστε είς ούδεμίαν 

αΐθουσαν νά διδάσκωνται συγχρόνως πλείονες τών 50 μαθητών 
και τοιαύτης χωρητικότητος ώστε νά αναλογούν 12 τετραγω
νικοί πόδες δι* εκαστον μαθητή ν πλην εάν τό Γραφεΐον Παιδείας 
έγκρίνη δι* ειδικούς λόγους άλλως 

(στ) νά περιλαμβάνη ειδικούς χώρους διά συγκεντρώσεις, γυμνα
στικήν και αθλοπαιδιάς ώ ς και αΐθουσαν καθηγητών και γρα
φείου' 

(ζ) νά εχη επαρκή σχολικόν έξοπλισμόν, εποπτικά μέσα κάί σχολι
' κήν βιβλιοθήκην, εάν δε πρόκειται περί σχολείου παρέχοντος 

τεχνικήν ή έπαγγελματικήν έκπαίδευσιν νά διαθέτη τά αναγκαία 
εργαστήρια, εργαλεία και όργανα πρακτικής εξασκήσεως τών 
μαθητών. 

8. Τό διδακτικόν προσωπικόν τών ιδιωτικών σχολείων δέον νά άπο Δι&ακτικόν 
τελήται εξ εκπαιδευτικών εγγεγραμμένων είς ίδιον μητρώον του Γρα τΡ°σω7[ΙΚ0ν 

φείου Παιδείας και εχόντων τήν ύπό τοϋ νόμου άπαιτουμένην αδειαν νά 
διδάσκωσιν είς τον τύπον τοϋ σχολείου είς δ διορίζονται. 

9.—(Ι) Ό 'ιδιοκτήτης ή ό διευθυντής έκαστου ιδιωτικού σχολείου δέον .Έκοτηεία 
νά ύποβάλλη ενα μήνα προ της ενάρξεως τοϋ σχολικού έτους πίνακα τοϋ δ ι δ α κ τ ι κ ο υ 

προτεινομένου ύπ' αύτοϋ διά διορισμόν προσωπικού, προς τον Διευ
θυντήν Γραφείου Παιδείας δστις δέον νά γνωστοποιή τάς παρατηρήσεις 
του προς τόν ύποβαλόντα εντός ενός μηνός άπό τής υποβολής. Πάσα 
μεταβολή εϊς τήν σύνθεσιν τοϋ προσωπικού δέον νά γνωστοποιήται 
εντός 8 ήμερων εις τόν Διευθυντήν Γραφείου Παιδείας και νά είναι 
δεόντως ήτιολογημένη. 

(2) Ή άσκησις πειθαρχικής εξουσίας υπό τοϋ διευθυντοΰ τοϋ σχο
λείου επί τοΰ προσωπικού αποτελεί δρον υπηρεσίας και ρυθμίζεται δι* 
εσωτερικών κανονισμών τοΰ σχολείου, άντίγραφον τών όποιων απο
στέλλεται είς τό Γραφεΐον Παιδείας. 

(3) Πάν σοβαρόν παράπτωμα μέλους τοΰ διδακτικού προσωπικού 
γνωστοποιείται άμα τη βεβαιώσει του είς τό Γραφεΐον Παιδείας. *Ως 
σοβαρά νοούνται τά παραπτώματα ηθικής αϊσχρότητος ή εθνικής ή θρη
σκευτικής παρεκκλίσεως. 

10.—(Ι) Ή εναρξις και λήξις τοΰ σχολικού έτους, αϊ έγγραφαί, μετεγ Μαθ̂ ταΐ κ«ι 
γραφαί, εξετάσεις, προαγωγοί , πειθαρχικοί έξουσίαι, άπουσίαι, ποιναί, «χολικού 
σχολικαί άργίαι, έορταί, φοίτησις και γενικώς τά άφορώντα τάς σχολικάς έΡνσσίαι 

εργασίας τών 'ιδιωτικών σχολείων διέπονται ύπό τών αυτών νόμων και 
κανονισμών τών ισχυόντων διά τά κοινοτικά σχολεία. 

(2) Οιαδήποτε ειδική ρύθμισις δι* εσωτερικών κανονισμών τοΰ σχο
λείου δέον νά έγκριθή ύπό τοΰ Γραφείου Παιδείας. 
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Έπιθεώρησις 
Ιδιωτικών 
σχολείων. 

t't.—"\\) '0 Ιδιοκτήτης ή ο διευθυντής ή ©Ιοσδήποτε διδάσκων είς 
Ιδιωτικόν σχολεΐον υποχρεούται νά επιτρέψω κατά πάντα χρονον καθ* 6ν 
λειτουργεί το σχολεΐον εις τους αρμοδίους υπαλλήλους τοΟ Γραφείου 
Παιδείας τήν εΐσοδον είς τό σχολεΐον και τάς τάξεις προς έπιθεώρηριν 
καί έξακρίβωσιν των κάτωθι: 

(α) δτι τηρούνται οι δροι Ιδρύσεως καί λειτουργίας τοΟ σχολείου1 

(β) $Ti χρησιμοποιείτο* τό κατάλληλον προσωπικόν 
(γ) δτι τηρείται τό καθωρισμένον ώρολόγιον καί άναλυτικόν πρό

γραμμα· 
(4) δ η ή έπιτελρυμένη διδακτική εργασία είναι Ικανοποιητική" 
(c) ποϊαι έλλε(ψεμ; παρατηρούνται καί ποία μέτρα λαμβάνονται ύπό 

των υπευθύνων διά τήν πλήρωσιν αυτών και διά τήν άρτιωτέραν 
λέιτρυργίαν τοΰ σχολείου* 

(στ) £τι τηρούνται ρ'ι κανονισμοί περί μαθητών καί σχολικών εργα
σιών. 

(2) Μεθ* έκάστην έπιθεώρησιν αποστέλλεται συνοπτική "ίκθεσις προς 
τήν διεύθυνσιν τοΰ σχολείου υπό του ένεργήσαντος ταύτην αρμοδίου 
επιθεωρητού ή υπαλλήλου τοΰ Γραφείου Παιδείας. 

Μεταβατική 
διάταξις· 

12. Τά ήδη λειτουργούντα Ιδιωτικά σχολεία υποχρεούνται όπως ύπο
βάλωσι τά ύπό τοΰ παρόντος Νόμου απαιτούμενα διά τήν ΐδρυσιν ιδιω
τικού σχολείου στοιχεία εντός μηνός από της Ισχύος τοΰ παρόντος 
Νόμου. Ταύτα θά διέπωνται έν τοις εφεξής ύπό τοΰ παρόντος Νόμου. 

"Εγκρισις 
των απο
φάσεων τοΰ 
Διευθυντού 
Γραφείου 
Παιδείας. 

Παραβάσεις 
καί πόιναΐ. 

13. ΑΊ αποφάσεις τοΰ Διευθυντού τοΰ Γραφείου Παιδείας άναφορικώς 
προς τήν λειτουργίαν τών ιδιωτικών σχολείων υπόκεινται είς τήν εγκρισιν 
της "Επιτροπής Διοικήσεως. 

14. Ό Ιδρύων καί διατηρών έν λειτουργία Ιδιωτικόν σχολεΐον άνευ 
της συνδρομής τών προϋποθέσεων τοΰ παρόντος Νόμου ή ό παραβαίνων 
οίανδήποτε διάταξιν τοΰ παρόντος Νόμου τιμωρείται διά προστίμου μή 
υπερβαίνοντος τάς εκατόν λίρας καί εις περίπτωσιν μή συμμορφώσεως 
διά προσθέτου προστίμου έκ δέκα λιρών δι' έκάστην ήμέραν καθ* ην 
συνεχίζεται ή παράβασις. 

Κατάργησις 
νόμων. 

15.—(I) J o άρθρον 72 τοΟ περί Στοιχειώδους 'Εκπαιδεύσεως Νόμου, 
Κεφ. 166, καταργείται. 

(2) Οιαδήποτε διάταξις της εκπαιδευτικής νομοθεσίας άφορώσα είξ 
τά Ιδιωτικά σχολεία καταργείται έφ* όσον συγκρούεται προς τόν παρόντα 
Νόμον. 


