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Καθορισµός των δικαιολογητικών που απαιτείται να υποβάλλονται µε την
αναγγελία έναρξης και επικαιροποίησης ασκήσεως της διδασκαλίας σε
Φροντιστήρια και Κέντρα Ξένων Γλωσσών και της κατ’ οίκον διδασκαλίας.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4093/2012 (ΦΕΚ 222 Α΄) «Έγκριση Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου
∆ηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2013−2016− Επείγοντα Μέτρα Εφαρµογής του ν.
4046/2012 και του Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου ∆ηµοσιονοµικής Στρατηγικής
2013−2016» και ιδίως την περίπτωση 3 της Υποπαραγράφου Θ12 της παραγράφου Θ
του άρθρου πρώτου αυτού, όπως ισχύει.
2. Τις διατάξεις του ν. 3696/2008 (ΦΕΚ 177 Α΄) «Ίδρυση και λειτουργία Κολλεγίων
και άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Την ανάγκη εξειδίκευσης των κριτηρίων για τη χορήγηση την τροποποίηση, την
επικαιροποίηση και τη µεταβίβαση άδειας ιδιωτικού σχολείου Πρωτοβάθµιας και
∆ευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, Κολλεγίου, Φροντιστηρίου και Κέντρου Ξένων
Γλωσσών, ιδιωτικού Ινστιτούτου Επαγγελµατικής Κατάρτισης (Ι.Ι.Ε.Κ.), Κέντρου ∆ια
Βίου Μάθησης Επιπέδου Ένα και Κέντρου ∆ια Βίου Μάθησης Επιπέδου ∆ύο.
4. Την ανάγκη εξειδίκευσης των κριτηρίων για την αναγγελία έναρξης και την
επικαιροποίηση της διδασκαλίας σε Φροντιστήρια, Κέντρα Ξένων Γλωσσών και της
κατ’ οίκον διδασκαλίας.
5. Τις διατάξεις του Π.∆. 85/2012 (ΦΕΚ 141 Α΄) «Ίδρυση και Μετανοµασία
Υπουργείων, Μεταφορά και Κατάργηση Υπηρεσιών».
6. Τις διατάξεις του Π.∆. 86/2012 (ΦΕΚ 141 Α΄) «∆ιορισµός Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
7. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του
Κρατικού Προϋπολογισµού, αποφασίζουµε:
Άρθρο 1
Αναγγελία έναρξης ασκήσεως του επαγγέλµατος της διδασκαλίας σε
Φροντιστήρια και Κέντρα Ξένων Γλωσσών και κατ’ οίκον διδασκαλίας
Με την αναγγελία έναρξης ασκήσεως του επαγγέλµατος της διδασκαλίας σε
Φροντιστήρια και Κέντρα Ξένων Γλωσσών και κατ’ οίκον διδασκαλίας της
υποπαραγράφου 1 της παραγράφου Θ.12 υποβάλλονται στον ΕΟΠΠΕΠ:
α) Αντίγραφο πτυχίου πανεπιστηµίου της ηµεδαπής ή της αλλοδαπής αναγνωρισµένο
ως ισότιµο και αντίστοιχο από το ∆ιεπιστηµονικό Οργανισµό Αναγνώρισης Τίτλων
Ακαδηµαϊκών και Πληροφόρησης (∆ΟΑΤΑΠ) ή απόφαση του Συµβουλίου
Αναγνώρισης Επαγγελµατικών Προσόντων (ΣΑΕΠ) ή του Συµβουλίου Αναγνώρισης
Επαγγελµατικής Ισοτιµίας Τίτλων Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης (ΣΑΕΙΤΤΕ) και
θεωρηµένο για τη γνησιότητά του από ∆ηµόσια Αρχή. Για τη διδασκαλία Ξένων
Γλωσσών, τους περιπτώσεις που τα προσόντα του αναγγέλοντος δεν συµπίπτουν µε
αυτά των διοριζόµενων στην δηµόσια εκπαίδευση, απαιτείται συνυποβολή επάρκειας
προσόντων διδασκαλίας ξένης γλώσσας. Η επικύρωση αντιγράφων και η επίσηµη

µετάφραση µπορούν να γίνουν είτε στο κράτος προέλευσης είτε στην Ελλάδα
σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία.
β) ∆ήλωση του ν. 1599/1986 του αναγγέλοντος στην οποία αναγράφεται ότι
α) δεν έχει την ιδιότητα του δηµοσίου υπαλλήλου, υπαλλήλου Ν.Π.∆.∆. και Ο.Τ.Α.
β) δεν έχει καταδικαστεί ή παραπεµφθεί µε τελεσίδικο βούλευµα σύµφωνα µε τα
άρθρα 8 και 9 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007, Α΄ 26), τους τροποποιήθηκε
και ισχύει,
γ) δεν έχει απολυθεί από θέση δηµόσιου υπαλλήλου ή ιδιωτικού εκπαιδευτικού ή
διδάσκοντος στα φροντιστήρια ή κέντρα ξένων γλωσσών, για λόγους πειθαρχικούς ή
για ανεπάρκεια στην εκτέλεση των καθηκόντων του και
δ) δεν υπηρετεί σε ιδιωτικό σχολείο πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης.
γ) Απόσπασµα ποινικού µητρώου δικαστικής χρήσης.
Ελλείψει αυτού, για κατοίκους άλλων χωρών – µελών τους Ευρωπαϊκής Ένωσης,
απαιτείται η προσκόµιση ισοδυνάµου εγγράφου που έχει εκδοθεί από αρµόδια
δικαστική ή διοικητική αρχή τους χώρας καταγωγής ή προέλευσης, από το οποίο να
προκύπτει ότι οι απαιτήσεις ικανοποιούνται. Αν η χώρα καταγωγής ή προέλευσης δεν
χορηγεί τέτοιο έγγραφο, τούτο είναι δυνατό να αντικατασταθεί από ένορκη βεβαίωση
ή για τα κράτη όπου δεν υφίσταται ένορκη δήλωση µε υπεύθυνη δήλωση η οποία
υποβάλλεται από τον ενδιαφερόµενο ενώπιον τους αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής
αρχής ή κατά περίπτωση ενώπιον συµβολαιογράφου τους χώρας καταγωγής ή
προέλευσης, οι οποίοι χορηγούν βεβαίωση περί παροχής τους ενόρκου δηλώσεως ή
τους επισήµου δηλώσεως. Τα έγγραφα τα οποία εκδίδονται σύµφωνα µε τα ανωτέρω,
δεν είναι δυνατό να υποβληθούν µετά την πάροδο τριών µηνών από την ηµεροµηνία
εκδόσεώς τους.
δ) Πιστοποιητικό Πρωτοβάθµιας Υγειονοµικής Επιτροπής για την υγεία και την
αρτιµέλειά του αναγγέλοντος.
ε) Φωτοτυπία ∆ελτίου Αστυνοµικής Ταυτότητας ή ισχύοντος διαβατηρίου.
στ) Παράβολο.
Άρθρο 2
Επικαιροποίηση στοιχείων εκπαιδευτικού για τη διδασκαλία σε φροντιστήρια,
Κέντρα Ξένων Γλωσσών και την κατ’ οίκον διδασκαλία
Για την επικαιροποίηση του φακέλου του εκπαιδευτικού σε περίπτωση µεταβολής των
στοιχείων και των απαιτουµένων εκ του νόµου δικαιολογητικών µε βάση τα οποία ο
εκπαιδευτικός έκανε αναγγελία έναρξης επαγγέλµατος, ο ΕΟΠΠΕΠ προβαίνει σε
ετήσια αναζήτηση αποσπάσµατος ποινικού µητρώου δικαστικής χρήσης.
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει την 1η Μαΐου 2013.
Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 18 Νοεµβρίου 2012
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ

