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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
----ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Α’ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ
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18568/Ν1
ΠΡΟΣ:
1. Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης
2. Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου
(μέσω των Περιφερ. Δ/νσεων Εκπ/σης)
3. Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
4. Δ/νσεις Δευτετροβάθμιας Εκπαίδευσης
5. Ιδιωτικές Σχολικές Μονάδες Π/θμιας &
Δ/θμιας Εκπ/σης
(μέσω των οικείων Δ/νσεων Π.Ε. & Δ.Ε.)

ΘΕΜΑ: Διευκρινίσεις επί του άρθρου 3 του ν. 4713/2020 (Α’ 147) για το ωρολόγιο
πρόγραμμα των Ιδιωτικών Σχολείων
(Σχετ.: η με αρ. πρωτ. 141039/Ν1/15-10-2020 εγκύκλιος της υπηρεσίας μας)
Κατόπιν ερωτημάτων που εισήλθαν στην υπηρεσία μας αναφορικά με το ωρολόγιο
πρόγραμμα των Ιδιωτικών Σχολείων μετά τη δημοσίευση του ν. 4713/2020 (Α’ 147) και σε συνέχεια
του ανωτέρω σχετικού, διευκρινίζουμε τα ακόλουθα:
Σύμφωνα με το άρθρο 4 του ν. 682/1977 (244 Α΄), όπως αντικαταστάθηκε τελικά με την παρ. 1
του άρθρου 3 του ν. 4713/2020, τα ιδιωτικά σχολεία έχουν την ίδια οργάνωση με τα αντίστοιχα
δημόσια σχολεία και ακολουθούν το ωρολόγιο και αναλυτικό πρόγραμμα διδασκαλίας που ισχύει
γι’αυτά. Επιπλέον του υποχρεωτικού ωρολογίου προγράμματος διδασκαλίας, τα ιδιωτικά σχολεία
επιτρέπεται να παρέχουν πρόσθετες εκπαιδευτικές υπηρεσίες στο πλαίσιο διευρυμένου ωρολογίου
προγράμματος το οποίο δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τις σαράντα (40) ώρες για κάθε τάξη κάθε
σχολικής βαθμίδας.
Οι ως άνω πρόσθετες εκπαιδευτικές υπηρεσίες αποφασίζονται από τον ιδιοκτήτη της σχολικής
μονάδας, μετά από εισήγηση του Διευθυντή της και εντάσσονται στο διευρυμένο ωρολόγιο
πρόγραμμα των Ιδιωτικών Σχολείων (Νηπιαγωγεία, Δημοτικά Σχολεία, Γυμνάσια, Λύκεια), που
γνωστοποιείται στην οικεία Διεύθυνση Εκπαίδευσης χωρίς να απαιτείται η έγκρισή του ως προς το
παιδαγωγικό περιεχόμενο από τον/την Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου ή τον Προϊστάμενο
Εκπαιδευτικών Θεμάτων.
Οι εν λόγω πρόσθετες εκπαιδευτικές υπηρεσίες δύνανται να περιλαμβάνουν τις εξής: 1)
ενισχυτική διδασκαλία, 2) πρόσθετη διδακτική στήριξη, 3) ενίσχυση της γλωσσομάθειας, 4)
διδασκαλία επιπλέον γνωστικών αντικειμένων.
Επιπλέον δίνεται η δυνατότητα στα Ιδιωτικά Σχολεία να διοργανώνουν και άλλες προαιρετικής
παρακολούθησης δραστηριότητες και δράσεις εκτός του υποχρεωτικού ή του διευρυμένου
ωρολογίου προγράμματος, μετά το πέρας αυτού. Οι δράσεις αυτές δύνανται να είναι εκπαιδευτικού,
μορφωτικού ή επιμορφωτικού περιεχομένου, αθλητικές, πολιτιστικές, καλλιτεχνικές καθώς και
φιλοξενίας και γνωστοποιούνται στην οικεία Διεύθυνση Εκπαίδευσης.
Οι διατάξεις του ν. 4713/2020, με τις οποίες ρυθμίστηκαν τελικά τα προαναφερόμενα,
κατισχύουν κάθε άλλης σχετικής διάταξης, σύμφωνα με το άρθρο 1 του ιδίου νόμου.
Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΖΩΗ ΜΑΚΡΗ

Εσωτερική Διανομή:
1) Γραφείο Υπουργού κ. Κεραμέως
2) Γραφείο Υφυπουργού κ. Μακρή
3) Γραφείο Γεν. Γραμματέως Α/θμιας, Β/θμιας Εκπ/σης & Ειδικής Αγωγής κ. Γκίκα
4) Αυτοτελής Δ/νση Ιδιωτικής Εκπαίδευσης-Τμήμα Α΄
5) Γενική Δ/νση Σπουδών Π.Ε. & Δ.Ε.
6) Δ/νση Σπουδών, Προγραμμάτων & οργάνωσης Π.Ε.
7) Δ/νση Σπουδών, Προγραμμάτων & οργάνωσης Δ.Ε.
8) Διεύθυνση Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας & Καινοτομίας – Τμήμα Α΄(ΠΣ Myschool)

