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                                                             Άρθρο 1
                                                             Σκοπός

     Με  τον  παρόντα  κανονισµό  ορίζονται  κανόνες  δεοντολογίας που  οφείλουν να  τηρούν   οι 
φροντιστές – µέλη των σωµατείων µελών της ΠΟΙΦΞΓ – PALSO.
Σκοπός του κανονισµού είναι , σύµφωνα µε το Καταστατικό και το νόµο: Η εµπέδωση πνεύµατος 
αλληλεγγύης και η  ανάπτυξη αρµονικών σχέσεων µεταξύ των µελών. Η  εύρυθµη  λειτουργία του 
φροντιστηρίου ξένων γλωσσών, αναγόµενη στη σφαίρα εξυπηρετήσεως του δηµοσίου συµφέροντος. 
Η ενίσχυση της ενότητας του κλάδου. 

                                                         Άρθρο 2 
                                                     Γενική Αρχή    

       Τα µέλη οφείλουν να ασκούν το εκπαιδευτικό λειτούργηµα ευσυνείδητα, αποφεύγοντας 
κάθε πράξη  ανταγωνισµού  που  αντίκειται στα  χρηστά  ήθη,  καθώς και κάθε ενέργεια που 
ζηµιώνει ή µειώνει τα άλλα µέλη, το επάγγελµα και γενικά το έργο των φροντιστηρίων ξένων 
γλωσσών. 

                                                            Άρθρο 3   
                                              Ίδρυση – Λειτουργία φροντιστηρίου

       Τα µέλη ιδρύουν – λειτουργούν τα φροντιστήριά τους σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα από 
το νόµο και τα καταστατικά του Συλλόγου και της PALSO. Το µέλος ιδρύει το πολύ έως τρία 
φροντιστήρια. Σε περίπτωση µεταφοράς του φροντιστηρίου ή ιδρύσεως νέου φροντιστηρίου, 
το µέλος ενηµερώνει το Σύλλογο σχετικά.

     Στο χώρο στεγάσεως του φροντιστηρίου πρέπει να καταβάλλεται συνεχής προσπάθεια για 
διατήρηση πολιτισµένου περιβάλλοντος. 

                                                              Άρθρο 4 
                                                           Προσωνυµία 

    Η προσωνυµία του φροντιστηρίου πρέπει να είναι σύµφωνη µε όσα προβλέπει ο νόµος και 
να  περιλαµβάνεται  σ΄  αυτήν  το  όνοµα  του  ιδιοκτήτη.  Απαγορεύεται  η  χρησιµοποίηση 
“βαρύγδουπων”  και  παραπλανητικών  τίτλων όπως  “  κολέγιο”,  “ πρότυπο”,  “ ακαδηµία” 
κλπ.  Το  µέλος  µπορεί  να  γνωστοποιεί  ,  ότι  είναι  µέλος  της  PALSO ,  αναρτώντας  στα 
διδακτήρια του το σήµα PALSO µε την ένδειξη “ Μέλος”.        



                                                        Άρθρο 5 
                                                     Διαφήµιση

         Η διαφήµιση του φροντιστηρίου πρέπει να είναι σοβαρή και αληθινή, να µην είναι 
παραπλανητική ούτε µειωτική για τα άλλα µέλη και το ασκούµενο στα φροντιστήρια ξένων 
γλωσσών  εκπαιδευτικό  λειτούργηµα.  Δεν  είναι  επιτρεπτή  η  διαφήµιση,  η  παροχή  και  οι 
υποσχέσεις για χορήγηση δώρων , για µαζικές εκπτώσεις, υποτροφίες, για παρακολουθήσεις 
µαθηµάτων  δωρεάν,  δωρεάν  ταξίδια,  για  πρόσθετες  παροχές  κάθε  είδους.  Δεν  είναι 
επιτρεπτή  επίσης  η  διαφήµιση  για  συνεργασία  µε  ανύπαρκτα  ιδρύµατα,  σχολεία, 
φροντιστήρια, εργαστήρια ελευθέρων σπουδών του εσωτερικού ή εξωτερικού, καθώς και η 
κάθε είδους ψευδής ή παραπλανητική διαφήµιση.

                                                      Άρθρο 6
                                                     Δίδακτρα 

       Το  µέλος  εισπράττει  δίδακτρα  το  ύψος  των  οποίων  διασφαλίζει  την  οµαλή και 
εκπαιδευτικά αποτελεσµατική λειτουργία του φροντιστηρίου. Σε περίπτωση που η Ελληνική 
Κυβέρνηση  αποφασίσει  συγκεκριµένο ποσοστό  αύξησης  διδάκτρων, το µέλος  οφείλει και 
πρέπει να τηρήσει τον νόµο.       

                                                      Άρθρο 7
                                             Εγγραφή µαθητών  

       Για την εγγραφή των µαθητών, το µέλος δεν πρέπει να χρησιµοποιεί µέσα ψυχολογικού 
εξαναγκασµού  ή  να  ασκεί  πιέσεις  ή  να  εκµεταλλεύεται  σχέσεις  που  έχει  αναπτύξει  µε 
εκπαιδευτικούς της δηµόσιας ή ιδιωτικής εκπαίδευσης ή άλλα πρόσωπα, προκειµένου αυτά 
να επηρεάσουν και εξαναγκάσουν τους µαθητές να εγγραφούν στο φροντιστήριο του µέλους.

      Σε  περίπτωση  κατά  την  οποία  εγγράφεται  στο  φροντιστήριο  του  µέλους  µαθητής, 
προερχόµενος  από  φροντιστήριο  συναδέλφου,  η  εγγραφή  θα  πρέπει  να  γίνεται,  αφού 
προηγούµενα  διαπιστωθεί  ότι  ο  εγγραφόµενος  µαθητής  δεν  οφείλει  δίδακτρα  στο 
φροντιστήριο από το οποίο προέρχεται.

     Υποχρεωτική προσκόµιση βεβαίωση του προηγούµενου φροντιστηρίου. Αν δεν υπάρχει, 
υποχρεωτική  επικοινωνία µε  την  Διεύθυνση,  προκειµένου  να  διαπιστωθεί  ότι  δεν  οφείλει 
χρήµατα.

          

                                                      Άρθρο 8
                                          Διάρκεια µαθηµάτων – Αργίες



      Ο σύλλογος µε απόφαση του µπορεί να ορίζει τις ηµεροµηνίες ενάρξεως – λήξεως των 
µαθηµάτων της χειµερινής και τις θερινής περιόδου κάθε σχολικού έτους. Το µέλος οφείλει 
να  εφαρµόζει  τις  αποφάσεις  αυτές.  Οφείλει  επίσης  να  τηρεί  τις  αργίες  που  ορίζει  το 
Υπουργείο Παιδείας για τα φροντιστήρια ξένων γλωσσών.

                                                      Άρθρο 9
                                                   Προσωπικό

      Το µέλος προσλαµβάνει στο φροντιστήριο του καθηγητές που έχουν όλα τα τυπικά και 
ουσιαστικά προσόντα και που έχουν συνείδηση της εκπαιδευτικής τους αποστολής. Το µέλος 
µεριµνά για την οµαλή και αρµονική συνεργασία µε τους καθηγητές και λοιπό προσωπικό, 
καθώς και για την τήρηση των προβλεπόµενων από τις συµβάσεις προσλήψεως όρων.

                                                     Άρθρο 10
                                              Εξετάσεις PALSO

      Το µέλος οφείλει να συµµετέχει κάθε χρόνο µε τους µαθητές του στις εξετάσεις PALSO 
που διοργανώνει η Οµοσπονδία ( Π.Ο.Ι.Φ.Ξ.Γ.)

                                               
                                                    Άρθρο 11
                               Συνδικαλιστικές – εκπαιδευτικές υποχρεώσεις

      Τα  µέλη  οφείλουν  να  συµµετέχουν  ενεργά  στη  ζωή  του  Συλλόγου  και  ιδίως  στις 
δραστηριότητες και κινητοποιήσεις του Συλλόγου και τις Π.Ο.Ι.Φ.Ξ.Γ. για την ικανοποίηση 
των δικαίων αιτηµάτων του κλάδου.

      Οφείλουν επίσης  τα µέλη να συµβάλλουν  στη  διαρκή αναβάθµιση του εκπαιδευτικού 
έργου, όχι µόνο µε επενδύσεις στα φροντιστήριά τους, αλλά επίσης συµµετέχοντας, τα ίδια 
και  οι  καθηγητές  τους  σε  εκπαιδευτικές  και  επιµορφωτικές  δραστηριότητες  και 
προγράµµατα που διοργανώνουν ο Σύλλογος και Π.Ο.Ι.Φ.Ξ.Γ.

                                                      Άρθρο 12
                                      Σχέσεις µεταξύ συναδέλφων

      Το µέλος οφείλει να δείχνει τον απαιτούµενο σεβασµό και πνεύµα αλληλεγγύης προς όλα 
τα άλλα µέλη του Συλλόγου. Να συµπεριφέρεται ευπρεπώς προς αυτά, χωρίς υπεροψία, να 
µην υποτιµά ούτε να σχολιάζει αρνητικά την εργασία τους, τη συµπεριφορά τους προς τους 
γονείς και οποιονδήποτε τρίτο.

       Γενικά το µέλος πρέπει να αποφεύγει κάθε ενέργεια που θα µπορούσε να µειώσει τους 
συναδέλφους ή να τους δυσφηµίσει µε οποιοδήποτε τρόπο.

                                                       Άρθρο 13
                                                       Κυρώσεις



      Σε  περίπτωση  παράβασης  από  το  µέλος  των  υποχρεώσεων  που  απορρέουν  από  τον 
Κανονισµό αυτό, το Διοικητικό Συµβούλιο προβαίνει εγγράφως σε σύσταση προς το µέλος, 
προκειµένου αυτό να συµµορφωθεί µε τον Κανονισµό. Αν το µέλος δεν συµµορφωθεί, το ΔΣ 
µπορεί  να  επιβάλλει  αιτιολογηµένα  στο  µέλος  της  πειθαρχικές  ποινές   α)  επίπληξη,  β) 
πρόστιµο  ίσο  µε  µία  ετήσια  συνδροµή  και  γ)  αποβολή  από  τον  Σύλλογο,  σε  περίπτωση 
υποτροπής. Προ της επιβολής οποιασδήποτε ποινής, το µέλος καλείται εγγράφως, να δώσει 
εξηγήσεις στο ΔΣ. Οι ποινές εγκρίνονται υποχρεωτικά από τη ΓΣ του Συλλόγου.

 
                                                        Άρθρο 14

      Ο  παρών  κανονισµός  αποτελούµενος  από  14  άρθρα  ψηφίσθηκε  οµόφωνα…..ή  µε 
πλειοψηφία ….. από τη Γενική Συνέλευση της Π.Ο.Ι.Φ.Ξ.Γ. –  PALSO της …… 1998. Το 
κάθε σωµατείο µέλος της Π.Ο.Ι.Φ.Ξ.Γ. καλείται να προωθήσει  στη Γενική Συνέλευση για 
ψήφιση  Κανονισµό  Δεοντολογίας,  στον  οποίο  θα  περιέχονται  οι  πιο  πάνω  κανόνες, 
λαµβανοµένων υπόψη των ιδιαιτεροτήτων του κάθε σωµατείου – µέλους.

   Ο Πρόεδρος της Γ.Σ. της Π.Ο.Ι.Φ.Ξ.Γ.                             Το Διοικητικό Συµβούλιο            
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