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ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ
Α.Ν. 2525/1940 Φ.Ε.Κ. 287 τ. Α΄
Άρθρο 63
Έννοια Ορισμός
§ 1……………………
§ 2. Τα φροντιστήρια διακρίνονται εις
α) Στοιχειώδους Εκπαιδεύσεως, προπαρασκευάζοντα μαθητάς δια τας εισιτήριους εξετάσεις των σχολείων της Μ. Ε. ( με το
άρθρο 56 του Νόμου 682/1977 Φ.Ε.Κ. 244 τ.Α΄ καταργήθηκαν τα φροντιστήρια Δημοτικής Εκπαιδεύσεως)

β) Μέσης Εκπαιδεύσεως, σκοπόν έχοντα την ενίσχυσιν των μαθητών εις τα μαθήματα των σχολείων

Μ.Ε.,
γ) Ανωτάτης Εκπαιδεύσεως, προπαρασκευάζοντα τους μαθητάς δια τας εισαγωγικάς εξετάσεις των
πανεπιστημίων και ανωτέρων ή ανωτάτων σχολών και φοιτητάς ή σπουδαστάς δια τας τμηματικάς και
πτυχιακάς εξετάσεις αυτών,
δ) Ξένων γλωσσών ,εις α διδάσκονται μόνον ακραιφνώς γλωσσικά μαθήματα μιας ή περισσοτέρων
ξένων, ως καθορίζεται εν τη αδεία, γλωσσών δι' ων σκοπείται η χρήσις γλώσσης ως οργάνου εκφράσεως,
απαγορευομένης της επεκτάσεως τούτων εις συστηματικήν διδασκαλίαν ειδικών μαθημάτων ως τα
θρησκευτικά, η ιστορία, η γεωγραφία, τα μαθηματικά κ.λ.π. εν τη γλώσση ταύτη,
ε) Μουσικής και
στ) ελευθέρων σπουδών, ως λογιστικής, στενογραφίας, εμπορικής αλληλογραφίας κ.λ.π.
"ζ. Διδασκαλίας της Ελληνικής ως ξένης ή δεύτερης γλώσσας."
***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Η περ. ζ` προστέθηκε με την παρ,11 άρθρ.9 Ν.2817/2000, ΦΕΚ 78 τ.Α΄

3. Φροντιστήρια Μέσης Εκπαίδευσες ιδρύονται κατ' είδος μαθημάτων υπό των εχόντων δικαίωμα
διδασκαλίας αυτών, δύνανται όμως να ιδρυθούν και κατά το σύνολον των μαθημάτων Μ.Ε., τα δε
φροντιστήρια της Ανωτάτης Εκπαιδεύσεως Ιδρύονται κατά το σύνολον ή κατά είδη Πανεπιστημιακών η
ανωτέρων Σχολών·
4. Τα φροντιστήρια της Στοιχειώδους Εκπαιδεύσεως λειτουργούν μόνον κατά τους μήνας των
θερινών σχολικών διακοπών.
5. Δεν θεωρούνται ως φροντιστήρια μουσικής τα Ωδεία και αι Φιλαρμονικά! Μουσικά
6. Συλλειτουργία και συστέγασις των υπό στοιχεία α', β', και γ' της § 2 του παρόντος άρθρου φροντιστηρίων δεν επιτρέπεται. Φροντιστήρια των λοιπών , εν τη αύτη παραγράφω κατηγοριών επιτρέπεται να
συστεγάζωνται ουχί πλείονα των δύο.
Άρθρον 64
Φροντιστήρια παρ ιδιωτικοίς σχολείοις
Φροντιστήρια παρ΄ ιδιωτικοίς σχολείοις δύνανται να λειτουργούν προς συμπλήρωσιν και εμπέδωσιν
γνώσεων επί μαθημάτων του προγράμματος του σχολείου ή προς εκμάθησιν ξένων γλωσσών ή μουσικής ή
ελευθέρων σπουδών.
Άρθρον 65
Όροι και προϋποθέσεις ιδρύσεως.
1· Δεν επιτρέπεται ή ίδρυσις φροντιστηρίων άνευ ειδικής αδείας, παρεχομένης υπό του Υπουργού
Θρησκευμάτων και Εθνικής Παιδείας κατόπιν γνωμοδοτήσεως του οικείου Εποπτικοί Συμβουλίου,
αποφασίζοντος επί σχετικής αιτήσεώς του ενδιαφερομένου, υποβαλλομένης προς τον αρμόδιον
επιθεωρητήν.
Αρμόδιον εποπτικόν συμβούλιον προκειμένου περί φροντιστηρίου ανωτάτης Εκπαιδεύσεως είναι το
της Ιδιωτικής Εκπαιδεύσεως και τα της Μέσης δια τας περιφερείας της δικαιοδοσίας των. Εις τας διατάξεις
της παρούσης παραγράφου υπάγονται και το προ της ενάρξεως της ισχύος του παρόντος νομού ιδρυμένα
φροντιστήρια ως προς την περαιτέρω λειτουργίαν αυτών, οι ιδιόκτηται των οποίων υποχρεούνται εντός
διμήνου από της ισχύος του παρόντος να υποβάλλουν τας σχετικάς αιτήσεις.
2. Μετά της αιτήσεως περί ιδρύσεως φροντιστηρίου πρέπει να υποβάλλονται και τα υπό της § 2 του
άρθρου 13 του παρόντος νόμου οριζόμενα δικαιολογητικά, προσέτι δε και το δια του αρ. 78 οριζόμενον
γραμμάτιον καταθέσεως δραχμών τριακοσίων (300) υπέρ του παρά τω Ταμείω Παρακαταθηκών και
.Δανείων τηρούμένου ειδικού λογαριασμού "Ιδιωτικής Εκπαιδεύσεως, επιτρεπομένης της εις βάρος του
λογαριασμού τούτου διαθέσεως δι΄ αποφάσεως του Υπουργού .θρησκευμάτων και Εθνικής Παιδείας των
αναγκαίων ποσών δια τον έλεγχον φροντιστηρίων.
***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Τα ποσά του παραβόλου της παραγράφου 2 του άρθρου 65,για άδεια ίδρυσης φροντιστηρίου αναπροσαρμόσθηκαν
με την ΥΑ 38756/Δ5/2005 ΦΕΚ 566 τ. Β΄ σε 150 ΕΥΡΩ

3. Μετά την χορήγησιν άδειας ιδρύσεως δεν δύναται να λειτουργήση φροντιστήριον άνευ
πιστοποιήσεως υπό του οικείου σχολιάτρου, περί της καταλληλότητας των αιθουσών διδασκαλίας,
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παρεχομένης ,τη αιτήσει του ενδιαφερομένου, μεθ΄ ης συνυποβάλλεται και γραμμάτιον δραχμών (εκατόν),
υπέρ του κεφαλαίου Ιδιωτικής Εκπαιδεύσεως αποδιδομένων εις τον σχολίατρον.
***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Τα ποσά του παραβόλου της παραγράφου 3 του άρθρου 65,για άδεια λειτουργίας φροντιστηρίου
αναπροσαρμόσθηκαν με την ΥΑ 38756/Δ5/2005 ΦΕΚ 566 τ,Β΄ σε 60 ΕΥΡΩ

Άρθρον 66
Ανανέωσις αδείας
Η άδεια ιδρύσεως φροντιστηρίου πρέπει να ανανεούται κατ έτος, άλλως παύει ισχύουσα.
Η ανανέωσις της αδείας ιδρύσεως θεωρείται αυτοδικαίως συντελεσθείσα άμα, τη υποβολή της σχετικής
αιτήσεως.
3. Ή αίτησις περί ανανεώσεως της αδείας ιδρύσεως φροντιστηρίου λειτουργούντος καθόλον το έτος πρέπει
να υποβάλλεται μέχρι της 31 Οκτωβρίου το βραδύτερον, ή δε περί των θερινών τοιούτων της στοιχειώδους
εκπαιδεύσεως μέχρι της 31 Μαΐου.
4. Ως προς τας μετά την παρέλευσιν της εν τη προηγουμένη παραγράφω οριζόμενης προθεσμίας
υποβαλλομένας αιτήσεις ανανεώσεως ισχύουν κατ αναλογίαν αϊ διατάξεις της § 3 του άρθρου 17 του
παρόντος νόμου.
**ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Τα ποσά του παραβόλου της παραγράφου 4 του άρθρου 66, σε συνδυασμό με την
παράγραφο 3 του άρθρου 17, για κάθε μέρα εκπρόθεσμης ανανέωσης της άδειας ίδρυσης φροντιστηρίου
αναπροσαρμόσθηκαν από δρχ. 300 σε δρχ. 1.000 με την ΥΑ Δ5/8176/1993 (Β`688).
5. Αίτησις ανανεώσεως υποβαλλομένη μετά παρέλευσιν μηνός από της εκπνοής των εν τη § 3 του παρόντος
άρθρου προθεσμιών, είναι απαράδεκτος, η δε άδεια ιδρύσεως του φροντιστηρίου θεωρείται αυτοδικαίως και
άνευ άλλης διατυπώσεως αρθείσα.
Άρθρον 67
Μεταφορά Φροντιστηρίου
Μεταφορά φροντιστηρίου εις έτερον οίκημα της αυτής πόλεως, επιτρέπεται μόνον κατόπιν εγγράφου
δηλώσεως επιδιδομένης επί αποδείξει, κεχωρισμένως εις το Υπουργείον και εις τον Επιθεωρητήν,
εφαρμοζομένων εν προκειμένω και των διατάξεων της § 3 του άρθρου 65. Η προς το Υπουργείον
επιδιδόμενη δήλωσις δέον να συνοδευηται επί ποινή απαραδέκτου υπό γραμματίου καταθέσεως δραχμών
διακοσίων (200) υπέρ του κεφαλαίου Ιδιωτικής Εκπαιδεύσεως
***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Τα ποσά του παραβόλου του άρθρου 67 για άδεια μεταφοράς φροντιστηρίου σε άλλο
οίκημα της ίδιας πόλης αναπροσαρμόσθηκαν σε 100 ΕΥΡΩ με την ΥΑ 38756/Δ5/2005 (566 Β΄/2005)

Δ5/11037/8.10.99 ΥΠ.Ε.Π.Θ.
Μεταστέγαση Φροντιστηρίων εξαιτίας του σεισμού.
Ο πρόσφατος καταστρεπτικός σεισμός που έπληξε την περιοχή της Αττικής είχε σαν
αποτέλεσμα πλην των άλλων και αρκετά κτίρια στα οποία στεγαζόντουσαν και
λειτουργούσαν φροντιστήρια να υποστούν φθορές επικίνδυνες για την υγεία και την
ασφάλεια των μαθητών.
Μετά από αυτά το Υπουργείο Παιδείας λαμβάνοντας υπόψη, ιδιαίτερα στις πληγείσες
περιοχές της Αττικής, αφ' ενός μεν την έλλειψη αριθμού κατάλληλων κτιρίων και αφ' ετέρου
την πιεστική ανάγκη λειτουργίας των φροντιστηρίων τους από ορισμένους ιδιοκτήτες,
επιτρέπουμε τη μεταστέγαση φροντιστηρίων Δευτεροβάθμιας εκπ/σης και κέντρων ξένων
γλωσσών σε οποιασδήποτε μορφής προκατασκευασμένα κτίρια ή λυόμενες κατασκευές για
όσο χρονικό διάστημα θα διαρκέσει η επισκευή ή αποκατάσταση των ζημιών των κτιρίων και
ουχί πέραν του τρέχοντος σχολικού έτους.
Για τις περιπτώσεις αυτές θα πρέπει αν ελεγχθούν οι νέες αυτές κατασκευές από τις
επιτροπές καταλληλότητας της Διεύθυνσης ή του γραφείου Δευτεροβάθμιας εκπ/σης στην
περιοχή αρμοδιότητας του οποίου ανήκει το υπό στέγαση και λειτουργία φροντιστήριο ή
κέντρο ξένων γλωσσών.
Για το αίτημα όμως της συστέγασης φροντιστηρίου Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης με κέντρο
ξένων γλωσσών στην περιοχή της Αττικής και για την αντιμετώπιση μόνο επειγουσών
καταστάσεων εξαιτίας των σεισμών, το Υπουργείο Παιδείας, παρότι αντιλαμβάνεται και
συμμερίζεται τη θέση των φροντιστών, εξακολουθεί να έχει τις επιφυλάξεις του για τους
τυχόν επηρεασμούς που ενδεχομένως να ασκήσουν, στο μαθητικό δυναμικό, οι καθηγητές
αυτών.
Άρθρον 68
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Προσόντα Ιδρυτών Περιορισμοί
1. Άδεια Ιδρύσεως φροντιστηρίου χορηγείται εις φυσικά πρόσωπα κεκτημένα τα δια την κατάληψιν θέσεως
δημοσίου εκπαιδευτικού λειτουργού στοιχειώδους ή μέσης εκπαιδεύσεως απαιτούμενα, αντίστοιχα προς το
είδος του φροντιστηρίου προσόντα, παρέχοντα το δικαίωμα διδασκαλίας εν αυτοίς, η Αντιστοίχους τίτλους
σπουδών
2. Καταργήθηκε με την 18724/1942 υπουργική απόφαση
3. Το αυτό πρόσωπον δεν δύναται να ιδρύη και να διατηρή φροντιστήρια πλείονα του ενός εκ των εν ταις §
§ 2 και 3 του άρθρου 63 του παρόντος νόμου αναγραφομένων ειδών. Ουδέ ασχέτου προς την ειδικότητα
των σπουδών αυτού.
4. Δεν χορηγείται αδεία Ιδρύσεως και λειτουργίας αυτοτελούς φροντιστηρίου εις σύζυγον η συγγενή εξ
αίματος ή αγχιστείας πρώτου βαθμού ιδιοκτήτου ή διευθυντού Ιδιωτικού σχολείου ή φροντιστηρίου,
οπουδήποτε λειτουργούντος ούδ εις σύζυγον ή συγγενή εξ αίματος ή αγχιστείας πρώτου βαθμού δημοσίου
εκπαιδευτικού λειτουργού υπηρετούντος εν τη πόλει, εν η πρόκειται να λειτουργήση το ζητούμενον να
ιδρυθή φροντιστήριον.
5. Η χορηγηθείσα εις εν πρόσωπον αδεία προς ίδρυσιν φροντιστηρίου δεν δύναται να μεταβιβασθή εις
έτερον πρόσωπον.
6. Εις λειτουργούς Ιδιωτικής εκπαιδεύσεως υπηρετούντας εν σχολείοις δεν επιτρέπεται να Ιδρύουν και
διατηρούν φροντιστήρια.

Δ5/1071/30.6.82 ΥΠ.Ε.Π.Θ.
Ίδρυση φροντιστηρίου από τη σύζυγο καθηγητή.
Απαντούμε στο έγγραφο σας και σας πληροφορούμε ότι ο περιορισμός της § 4 εδαφ. δεύτερο του
άρθρου 68 του Α.Ν. 2545/40 εξακολουθεί να ισχύει.
Διευκρινίζουμε ότι οι αριθ. 26/1951 και 256/1951 αποφάσεις του Σ.τ.Ε. έκριναν αντισυνταγματικές,
αντίστοιχα , τις διατάξεις του άρθρου 10 (απαραίτητο προσόν για τον ιδρυτή ιδιωτικού σχολείου Μ.Ε.
πτυχίο ορισμένων σχολών Πανεπιστημίου) και του άρθρου 11 § 3 του ίδίου νόμου (κώλυμα
ιδρύσεως ιδιωτικού σχολείου από συγγενή α' βαθμού άλλου ιδιοκτήτη Ιδιωτικού σχολείου στην ίδια
πόλη).
Άλλωστε οι αποφάσεις του Σ.τ.Ε. είναι ισχυρές μόνο γι' αυτόν που έχει ασκήσει αίτηση ακυρώσεως.

Δ5/7821/20.8.01 ΥΠΕΠΘ
Λειτουργία Φροντιστηρίων στα Ιδιωτικά Σχολεία Β/θμιας Εκπ/σης
Κατόπιν ερωτημάτων σχετικά με το υπόψη θέμα διευκρινίζεται ότι:
Σύμφωνα και με την αρ. 649/2000 γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, στα Ιδιωτικά
Σχολεία Β/θμιας Εκπ/σης μπορούν να λειτουργούν <<Φροντιστήρια>> με τις εξής προϋποθέσεις:
1. Να έχει χορηγηθεί άδεια διδασκαλίας φροντιστηριακών μαθημάτων είτε συγχρόνως με τη
χορήγηση άδειας λειτουργίας του Ιδιωτικού Σχολείου είτε μεταγενέστερα.
2. Τα φροντιστηριακά μαθήματα να απευθύνονται αποκλειστικά και μόνο προς τους μαθητές του
Σχολείου και να αναφέρονται είτε στην ενίσχυση των μαθητών στα διδασκόμενα μαθήματα, είτε στην
εκμάθηση ξένων γλωσσών, είτε στα μαθήματα μουσικής, χορού κ.λ.π.
3. Τα φροντιστηριακά μαθήματα να πραγματοποιούνται μόνο κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους
και κατά τις ημέρες λειτουργίας του σχολείου.
Παρακαλούμε για την ενημέρωση των ενδιαφερομένων.

Δ5/4145/24.5.94 ΥΠ.Ε.Π.Θ.
Μη χορήγηση αδείας ιδρύσεως Ιδιωτικού Σχολείου σε ιδιοκτήτη Φροντιστηρίου
Σας στέλνουμε σε φωτοαντίγραφο την αριθ. 671/92 γνωμοδότηση του Νομικού
Συμβουλίου του Κράτους η οποία έγινε αποδεκτή από τον Υπουργό και στην οποία αναφέρεται ότι
δεν επιτρέπεται κατά νόμον η χορήγηση αδείας ιδρύσεως Ιδιωτικού Σχολείου σε ιδιοκτήτη
Φροντιστηρίου, για να ενημερωθείτε σχετικά.
Άρθρον 69
Άρσις αδείας
Αί διατάξεις των § § 2 και 3 του άρθρου 20 του παρόντος νόμου Ισχύουν και ως προς τα φροντιστήρια
Άρθρον 70
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Προσόντα διδαχτικού προσωπικού
1. Οι διδάσκοντες εν φροντιστηρίοις πρέπει να έχουν τα ειδικά προσόντα τα απαιτούμενα δια τον διορισμόν
εις αντίστοιχον θέσιν δημοσίου σχολείου.
2. Οι κεκτήμενοι τα προσόντα διορισμού εν σχολείοις της μέσης εκπαιδεύσεως λογίζονται έχοντες τα
προσόντα διδασκαλίας εν φροντιστηρίοις ανωτάτης εκπαιδεύσεως μαθημάτων της ειδικότητός των.
3.Κατ' εξαίρεσιν των εν τοις προηγουμένοις παραγράφοις οριζομένων, θεωρούνται έχοντες τα νόμιμα
προσόντα προς διδασκαλίαν εν φροντιστηρίοις :
α) οι απόφοιτοι των στρατιωτικών σχολών των Ευελπίδων και των Δοκίμων ως προς την διδασκαλίαν των
μαθηματικών και φυσικών μαθημάτων εν φροντιστηρίοις μέσης και ανωτάτης εκπαιδεύσεως.
β) Οι διατελέσαντες καθηγητά! των μαθηματικών και φυσικών εν ταις στρατιωτικαίς σχολαίς των Ευελπίδων
και Δοκίμων ως προς την διδασκαλίαν των μαθηματικών μέσης και ανωτάτης εκπαιδεύσεως,
γ) ΟΙ πτυχιούχοι τού Χημικού ή του Φαρμακευτικού τμήματος του Πανεπιστημίου και οι πτυχιούχοι του
Χημικού τμήματος τού Πολυτεχνείου ως προς την διδασκαλίαν των φυσικών μαθημάτων μέσης και ανωτάτης
εκπαιδεύσεως και
δ) οι προϋπηρετήσαντες ως λειτουργοί της στοιχειώδους εκπαιδεύσεως ως προς τα μαθήματα της στοιχειώδους και οι της μέσης εκπαιδεύσεως ως προς την διδασκαλίαν μαθημάτων της ειδικότητος των.
4. Προκειμένου περί των διδασκόντων ξένας γλώσσας εν φροντιστηρίοις, εις ας περιπτώσεις τα προσόντα
των δεν συμπίπτουν ακριβώς με τα προσόντα των αντιστοίχων δημοσίων λειτουργών, αποφαίνεται περί τής
επάρκειας αυτών ο Υπουργός των θρησκευμάτων και Εθνικής Παιδείας μετά γνώμην του Εποπτικού
Συμβουλίου Ιδιωτικής Εκπαιδεύσεως.
**ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Τα ποσά του παραβόλου του άρθρου 70 παρ.4 για τη χορήγηση επάρκειας προσόντων
για διδασκαλία ξένων γλωσσών στα φροντιστήρια αναπροσαρμόσθηκαν σε 50 ΕΥΡΩ με την ΥΑ 38756/ Δ5/
2005 (566 Β΄/2005)
5. Οι κατά τας διατάξεις του παρόντος άρθρου δικαιούμενοι να διδάξουν εν φροντιστηρίοις δεν δύναται να
διδάσκουν, αν δεν είναι εφωδιασμένοι δι` αδείας χορηγουμένης τη αιτήσει αυτών υπό του Υπουργείου
Θρησκευμάτων και Εθνικής Παιδείας επί τη βάσει της κατά τας διατάξεις του άρθρ. 25 του παρόντος νόμου
καταρτιζομένης επετηρίδος ή επί τη βάσει των εν ταις παρ. 3 και 4 του παρόντος άρθρου οριζομένων
προσόντων ή και άλλων νομίμων προσόντων, εφ` όσον δεν περιλαμβάνονται εις την επετηρίδα. Εις τας
τελευταίας τούτας περιπτώσεις η αίτησις δέον να συνοδεύηται υπό γραμματίου καταθέσεως δραχ. 2.00 υπέρ
του λογαριασμού Ιδιωτικής Εκπαιδεύσεως και να περιέχη τα εν τη παρ. 2 του άρθρ. 13 οριζόμενα
δικαιολογητικά.
6. Η κατά την προηγουμένην παράγραφον παρεχομένη άδεια ανανεούται κατ` έτος δι` αιτήσεως
υποβαλλομένης εντός των μηνών Απριλίου και Μαίου εις το Υπουργείον Θρησκευμάτων και Εθνικής
Παιδείας και συνοδευομένης υπό γραμματίου καταθέσεως δραχ. 2.000 υπέρ του λογαριασμού ιδιωτικής
εκπαιδεύσεως.
***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Τα ποσά του παραβόλου των παραγράφων 5 και 6 του άρθρου 70 για χορήγηση και
ανανέωση άδειας διδασκαλίας αναπροσαρμόσθηκαν με την ΥΑ 38756/Δ5/2005 (566 Β΄/2005) σε 30 ΕΥΡΩ
7.Δια την σύνταξιν και έκδοσιν του μητρώου των λειτουργών Ιδιωτικών σχολείων, των φροντιστηρίων και των
κατ' οίκον διδασκάλων και των ετησίων συμπληρωμάτων τούτου ως και την κατάρτισιν και τήρησιν ατομικών
δελτίων των αυτών εκπαιδευτικών λειτουργών δύναται να ανατεθή πρόσθετος εργασία κατά τας μη
Εργασίμους ώρας εις υπαλλήλους της Διευθύνσεως Ιδιωτικής Εκπαιδεύσεως και του ανωτάιου Συμβουλίου
Εκπαιδεύσεως δι' αποφάσεως του Υπουργού κανονιζούσης το χρονικόν διάστημα της εργασίας και την
αποζημίωσιν εκάστου, η οποία βαρύνει τον λογαριασμόν Ιδιωτικής Εκπαιδεύσεως.
"8. Τα προσόντα των διδασκόν των την ελληνική γλώσσα καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής
Παιδείας και Θρησκευμάτων ύστερα από γνώμη του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας."
***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Η παρ.8 προστέθηκε με την παρ.12 άρθρ.9 Ν.2817/2000, ΦΕΚ Α 78/14.3.2001.

Δ5/8237/24.9.2001 ΥΠ.Ε.Π.Θ.
Στη συνέχεια του α.π. Δ5/4717/8.7.2001 εγγράφου μας προς το Συνήγορο του πολίτη που
κοινοποιήθηκε και σε σας, καθώς και μεταγενέστερης τηλεφωνικής επικοινωνίας με την υπηρεσία,
παρακαλούμε εν αναμονή της γνωμοδοτήσεως και μέχρι νεωτέρας οδηγίας μας να μη χορηγούνται
άδειες διδασκαλίας μαθημάτων σε φροντιστήρια σε ενδιαφερόμενους που δεν έχουν πλήρη τα
προσόντα διορισμού στο δημόσιο, όπως αυτά προσδιορίζονται από τις διατάξεις του άρθρου 15 του
Ν. 1566/85
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Ν 1566/85 (Φ.Ε.Κ. 167 Α)
Άρθρο 15.

Διορισμοί εκπαιδευτικού προσωπικού
Α'
Β' Εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
1. Οι διορισμοί σε θέσεις των κλάδων εκπαιδευτικού προσωπικού των
σχολείων της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης γίνονται με απόφαση του
Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, από ετήσιους πίνακες
διοριστέων που συντάσσονται κατά κλάδους στο τέλος κάθε έτους. Για τον
κλάδο ΑΤ4 οι ετήσιοι πίνακες συντάσσονται κατά τις διακρίσεις της
παραγράφου 11 του άρθρου 14. Για τους κλάδους ΑΤ12, ΑΤ14, ΑΤ17, ΑΤ18,
ΑΡ1 και ΜΕ1 οι πίνακες αυτοί συντάσσονται και κατά ειδικότητες, όπως
αυτές ορίζονται στην παράγραφο 12 του άρθρου 14. Στους παραπάνω πίνακες
περιλαμβάνονται όλοι όσοι υπέβαλαν αιτήσεις διορισμού μέσα στο ίδιο
έτος και με σειρά που καθορίζεται από την ημερομηνία υποβολής της
αίτησης.
2. Οι αιτήσεις για διορισμό υποβάλλονται, μαζί με τα απαιτούμενα
δικαιολογητικά, στις κατά τόπους αρμόδιες διευθύνσεις ή γραφεία
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, οι προϊστάμενοι των οποίων ελέγχουν τη
νομιμότητα και πληρότητα των δικαιολογητικών. Οι αιτήσεις μαζί με τα
δικαιολογητικά διαβιβάζονται στην αρμόδια διεύθυνση προσωπικού της
κεντρικής υπηρεσίας του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.
3. ………………..

Δ2/3403/6.3.87 ΥΠ.Ε.Π.Θ.
Δικαιολογητικά για υποβολή αίτησης διορισμού σε σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης.
Ύστερα από την έκδοση της αριθμ. ΣΤ 5/71 κοινής απόφασης των Υπουργών
Προεδρίας της Κυβέρνησης και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων που
δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. 834/Β/3.10.86 και με αφορμή ερωτήματα που
υποβάλλονται στην υπηρεσία μας, σχετικά με τα δικαιολογητικά που
χρειάζονται για την υποβολή αίτησης διορισμού στο δημόσιο, σας
πληροφορούμε τα ακόλουθα :
Α' Η ΑΙΤΗΣΗ
Η αίτηση υποβάλλεται προσωπικά από τον ενδιαφερόμενο ή από εξουσιοδοτημένο
άτομο (η εξουσιοδότηση να είναι θεωρημένη για το γνήσιο
της υπογραφής).
Β' ΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται μαζί με την αίτηση είναι :
1. Αντίγραφο πτυχίου Ελληνικού Πανεπιστημίου ή φωτοαντίγραφο επίσημα
επικυρωμένο (από οποιαδήποτε δημόσια υπηρεσία ή από δικηγόρο ή
συμβολαιογράφο).
α) Βεβαίωση από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ή και θεωρημένο φωτοαντίγραφο, στο
οποίο να φαίνεται ότι το πτυχίο είναι ισότιμο και αντίστοιχο με τα απονεμόμενα
από τα Α.Ε.Ι. της ημεδαπής.
β) Φωτοαντίγραφο του ξένου πτυχίου επίσημα επικυρωμένο και μεταφρασμένο από
το Υπουργείο Εξωτερικών ή Ελληνική Πρεσβεία της χώρας που αποφοίτησε.
γ) Απολυτήριο Ελληνικού Εξαταξίου Γυμνασίου ή Λυκείου ή απόφαση του
Γενικού Γραμματέα του ΥΠ.Ε.Π.Θ., με την οποία βεβαιώνεται η πλήρης
γνώση και η άνετη χρήση της ελληνικής γλώσσας, καθώς και η γνώση της
ελληνικής ιστορίας, όπου αυτή απαιτείται.
Υπενθυμίζουμε ότι η παραπάνω βεβαίωση απαιτείται μόνο για εκείνους που
υποβάλλουν δικαιολογητικά για διορισμό στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και όχι για
όσους επιθυμούν να αποκτήσουν απολυτήριο ελληνικού εξαταξίου Γυμνασίου ή
Λυκείου για οποιαδήποτε άλλη χρήση.
2. Φωτοτυπία του δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου για Έλληνες
ομογενείς.
Στοιχεία του δελτίου ταυτότητας που τυχόν έχουν μεταβληθεί δηλώνονται
υποχρεωτικά με υπεύθυνη δήλωση σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν.1599/86.
3. Πιστοποιητικό Στρατολογίας τύπου Α' (για άνδρες) στο οποίο να
φαίνεται ότι ο ενδιαφερόμενος έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές του
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υποχρεώσεις ή έχει απαλλαγεί νόμιμα.
Αν έχει απαλλαγεί από τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις για λόγους
υγείας προσκομίζει και πιστοποιητικό από την Πρωτοβάθμια Υγειονομική
Επιτροπή, στο οποίο να φαίνεται ότι είναι ικανός για διορισμό.
Ιερείς που δεν έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις
υποβάλλουν βεβαίωση ιεροσύνης από τη Μητρόπολη.
Όσοι υπηρετούν σε Σώματα Ασφαλείας και δεν έχουν εκπληρώσει τις
στρατιωτικές τους υποχρεώσεις, υποβάλλουν βεβαίωση της υπηρεσίας τους στην
οποία φαίνεται ο χρόνος που υπηρετούν και ότι ο χρόνος αυτός είναι
ικανός και θεωρείται ότι έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους
υποχρεώσεις.
Για τους Κύπριους υποβάλλεται πιστοποιητικό τύπου Α' της Εθνικής
Φρουράς Κύπρου επικυρωμένο από την Κυπριακή Πρεσβεία στην Ελλάδα.
4. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του N. 1599/86 στην οποία θα δηλώνουν ότι
:
α) δεν απολύθηκαν από θέση υπηρεσίας του δημοσίου τομέα λόγω
πειθαρχικού παραπτώματος ή άλλης αιτίας που συνεπάγεται οριστική
απόλυση ή λόγω ανεπάρκειας κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους,
β) δεν διώκονται ως φυγόδικοι ή φυγόπονοι,
γ) είναι υγιείς και θα υποβάλουν το πιστοποιητικό υγείας και το
αντίγραφο ποινικού μητρώου όταν διοριστούν,
δ) δεν έχουν διοριστεί πάλι σαν καθηγητές στο διάστημα μιας διετίας
πριν την ημερομηνία υποβολής της νέας αίτησης.
ε) Οι άρρενες που δεν έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους
υποχρεώσεις δηλώνουν ότι δεν έχουν εκπληρώσει ακόμη τη θητεία τους και
ότι θα υποβάλουν το πιστοποιητικό αυτό μέσα σε ένα χρόνο από την
απόλυσή τους από το στρατό.
στ) Οποιαδήποτε άλλη περίπτωση δηλώνεται στην παραπάνω δήλωση.
5. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.Δ. 660/1965.

ΣΤ5/71/1.12.86 (Φ.Ε.Κ. 834 Β΄) ΥΠ.Ε.Π.Θ.
Άρθρο 13
1..
2. Διατηρούνται σε ισχύ οι διατάξεις του άρθρου 15 περίπτωση Β' § 2,
8 και 10 του Ν. 1566/1985 (Φ.Ε.Κ. 167/Α') και του άρθρου 1 § 1 και
άρθρου 4 § 1 του π.δ. 158/1984 (Φ.Ε.Κ. 53) που ορίζουν τα απαιτούμενα
δικαιολογητικά για το διορισμό εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με την
εξής τροποποίηση : όπου προβλέπεται πιστοποιητικό Δήμου ή Κοινότητας, αυτό
αντικαθίσταται με την υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1566

Δ5/1916/7.3.94 ΥΠ.Ε.Π.Θ.
Χορήγηση άδειας επάρκειας προσόντων
Τα εκπαιδευτικά τέλη για τη χορήγηση επάρκειας διδασκαλίας ξένης γλώσσας όπως
γνωρίζετε έχουν αυξηθεί από 500 σε 2.000 δρχ. με την αριθμ. Δ5/8176/27.8.93 Υπουργική
απόφαση (Φ.Ε.Κ. 699/Β). Παρατηρείται όμως, αρκετοί ενδιαφερόμενοι να μην επισυνάπτουν
στην αίτησή τους, τα σωστά εκπαιδευτικά τέλη με αποτέλεσμα να δημιουργείται σοβαρό πρόβλημα
στην υπηρεσία.
Μετά από αυτά, παρακαλούμε να επιστήσετε την προσοχή των ενδιαφερομένων για τη σωστή
τήρηση των ανωτέρω, γιατί η υπηρεσία μας θα αναγκάζεται στο εξής να επιστρέφει τις αιτήσεις
με τα δικαιολογητικά που δεν θα επισυνάπτουν τα σωστά εκπαιδευτικά τέλη.
Συνημμένα σας στέλνουμε νέα αίτηση - πληροφοριακό δελτίο που αναφέρονται τα
δικαιολογητικά για τη χορήγηση επάρκειας διδασκαλίας ξένης γλώσσας με την επισήμανση να
αποσύρετε τυχόν παλιά έντυπα που αναφέρονται σε διαφορετικά ποσά.
΄Άρθρον 71
Δίδακτρα Μισθοδοσία
1. Δι Υπουργικής αποφάσεως δύναται να Ορισθή ανώτατον όριον των καταβαλλομένων διδάκτρων υπό
των εις τα φροντιστήρια φοιτώντων.
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2. Η μισθοδοσία του διδακτικού προσωπικού των φροντιστηρίων δεν δύναται να είναι κατωτέρα της υπό του
άρθρου 38 καθοριζομένης μισθολογικής κλίμακος, παρέχεται δε βάσει συντασσομένου κανονικού
μισθολογίου και σχετικών αποδείξεων των δικαιούχων.
Άρθρον 72
Τα φροντιστήρια δεν δύνανται να χορηγούν οιονδήποτε τίτλον σπουδών πλην απλών βεβαιώσεων, ων ο
τύπος δύναται να ορισθή δι' Υπουργικής αποφάσεως
Άρθρον 73
Προσωνυμίαι διαφημίσεις
1. Έκαστον φροντιστήριον δύναται να έχη Ιδίαν προσωνυμίαν κατόπιν Αδείας παρεχομένης κατά τας
διατάξεις των άρθρων 7 και 82 του παρόντος νόμου.
2. Απαγορεύεται να τιτλοφορώνται τα φροντιστήρια ως σχολαί ή να παριστάνονται δι΄ αγγελιών και
διαφόρων διαφημίσεων η άλλων μέσων ως κανονικά σχολεία ή να δίδονται υποσχέσεις δι' έκδοσιν
και χορήγησιν σχολικών τίτλων
Άρθρον 74
Έλεγχος Φροντιστηρίων
1. Ό Υπουργός θρησκευμάτων και Εθνικής Παιδείας ασκεί έλεγχον επί της συντελούμενης εκπαιδευτικής
και εν γένει μορφωτικής εν τοις φροντιστηρίοις εργασίας, των προσόντων των διδασκόντων, της επάρκείας
του χώρου και της εν γένει καταλληλότητας των αιθουσών διδασκαλίας ως και του νομίμου η μη της
λειτουργίας των δια των Επιθεωρητών ή δι' ειδικώς εντελλομένων προς τούτο εκπαιδευτικών, υπαλλήλων
της Κεντρικής υπηρεσίας του Υπουργείου Θρησκευμάτων και 'Εθνικής Παιδείας ή δια Μηχανικών της
τεχνικής υπηρεσίας του αυτού Υπουργείου ή δια σχολιάτρων
2. Ία έξοδα κινήσεως και ημερησίας αποζημιώσεως των ενεργούντων κατά τας διατάξεις της προηγουμένης
παραγράφου έλεγχον ή επιθεώρησιν υπαλλήλων ορίζονται δι' Υπουργικής αποφάσεως, εις βάρος του
ειδικού λογαριασμού Ιδιωτικής εκπαιδεύσεως
Άρθρον 75
Διδασκαλία κατ' οίκον
1. Διδασκαλία μαθημάτων στοιχειώδους; μέσης; ανωτάτης Εκπαιδεύσεως και ξένων γλωσσών μη
πληρούσα τους ορούς της παραγράφου 1 του άρθρου 63 του παρόντος νόμου θεωρείται κατ' οίκον
διδασκαλία.
2. Απαγορεύεται ή άνευ αδείας άσκησις επαγγέλματος κατ' οίκον διδασκάλου των εν τη προηγουμένη
παραγράφω μαθημάτων. Η άδεια αυτή παρέχεται υπό του Υπουργού θρησκευμάτων και Εθνικής Παιδείας,
κατόπιν προτάσεως του Εποπτικού Συμβουλίου της περιφερείας, μετ΄ αίτησιν προς τον αρμόδιον
επιθεωρητήν, αναφέρουσαν την υπηκοότητα, τα προσόντα και μαθήματα, τα οποία προτίθεται να διδάξη και
συνοδευομένην υπό των εν τη § 2 του άρθρου 13 του παρόντος νόμου δικαιολογητικών και γραμματίου
(100) δραχ. υπέρ του λογαριασμού Ιδιωτικής Εκπαιδεύσεως.
3. Η κατά την προηγουμένην παράγραφαν άδεια δεν χορηγείται εις πρόσωπα απολυθέντα της
δημοσίας η Ιδιωτικής υπηρεσίας δια λόγους ηθικής φύσεως ή μη έχοντα το υπό της παραγράφου 2 του
άρθρου 26 του παρόντος νόμου απαιτούμενον πιστοποιητικόν.
4. Δικαίωμα διδασκάλου κατ' οίκον έχουν οι κεκτημένοι τα προσόντα να διδάσκουν εις φροντιστήρια.
5 Ή αδεία του κατ΄ οίκον διδασκάλου ανανεούται κατ' έτος εντός των μηνών Νοεμβρίου και Δεκεμβρίου
δι αιτήσεως υποβαλλομένης, προς το Υπουργείον θρησκευμάτων και Εθνικής Παιδείας δια του αρμοδίου
Επιθεωρητού, γνωματεύοντος σχετικώς, και συνοδευομένης υπό γραμματίου καταθέσεως δραχμών εκατόν
(100) υπέρ του λογαριασμοί) ιδιωτικής εκπαιδεύσεως. ·
***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Τα ποσά του παραβόλου των παραγράφων 2 και 5 του άρθρου 75 για χορήγηση
καθώς και ανανέωση διδασκαλίας κατ` οίκον αναπροσαρμόσθηκαν με την ΥΑ Δ5/8176/1993 (Β`688) από
δρχ. 600 σε δρχ. 2.000.

΄Άρθρον 76
Περιορισμοί διδασκαλίας κατ' οίκον ή εν φροντιστηρίοις
Εις τους λειτουργούς της Ιδιωτικής εκπαιδεύσεως επιτρέπεται διδασκαλία εν φροντιστηρίοις ή κατ' οίκον
μέχρι 12 ωρών εβδομαδιαίως. Δια την τοιαύτην διδασκαλίαν δέον να υποβάλλουν δήλωσιν εις τον
αρμόδιον επιθεωρητήν δια του διευθυντού του σχολείου των.
Άρθρον 77
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Ποιναί
Ό Ιδιοκτήτης και το λοιπόν διδακτικόν προσωπικόν των φροντιστηρίων υπόκεινται εις τας υπό των
διατάξεων των άρθρων 44 και 45 οριζομένας ποινάς επιβαλλομένας καθ΄ ην διαδικασίαν επιβάλλονται
τοιαύται εις τους ιδιοκτήτας και το προσωπικόν των Ιδιωτικών σχολείων.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ. Για τον τρόπο Εφαρμογής του άρθρου αυτού δίδονται αναλυτικές οδηγίες
με το Δ5/16305/16.12.96 έγγραφο του ΥΠ.Ε.Π.Θ.
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Η'
Τέλη
Άρθρον 78
Τέλη αιτήσεων Ιδρύσεως Ιδιωτικών Σχολείων και Φροντιστηρίων
Προς ίδρυσιν εκάστου κατ' είδος ιδιωτικού σχολείου ή φροντιστηρίου υποβάλλεται ιδία αίτησις γεγραμμένη
επί του νενομισμένου πενταδράχμου φύλλου σφραγιστοί) χάρτου, εφ' ου επικολλάται επί ποινή
απαραδέκτου και (100δραχμον) ένσημον εκπαιδευτικών τελών, συνοδεύεται δε υπό γραμματίου καταθέσεως δραχμών τριακοσίων (300) υπέρ του λογαριασμού Ιδιωτικής εκπαιδεύσεως.
***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Τα ποσά του παραβόλου του άρθρου 78 του Α.Ν.2545/40 για τη χορήγηση άδειας
ίδρυσης φροντιστηρίου αναπροσαρμόσθηκαν με την ΥΑ Δ5/8176/1993 (Β`688) από δρχ. 1.000 σε δρχ.
5.000.

Άρθρον 6 § 2 Ν. 881)43 (όπως τροποποιήθηκε με την 96/1946 πράξη υπουργικού
Συμβουλίου) : Πάντα τα ποσά τα προβλεπόμενα υπό του Α.Ν. 2545)1940. υπέρ του
λογαριασμού Ιδιωτικής εκπαιδεύσεως καθορίζονται εκάστοτε δι΄ αποφάσεως του
υπουργείου των θρησκευμάτων και Εθνικής Παιδείας.
Άρθρον 81

Τέλη ανανεώσεως αδείας
1. ……………..
2. …………….
3. Ή κατά τας διατάξεις του άρθρου 59 και 60 του παρόντος νόμου υποβαλλομένη αίτησις ανανεώσεως
αδείας Ιδρύσεως φροντιστηρίου και οικοτροφείου γράφεται επί του νομίμου χαρτοσήμου εφ' ου επικολλάται
ένσημον εκπαιδευτικών τελών Δραχμών εκατόν (100), συνοδεύεται δε και υπό αποδείξεως καταθέσεως
δραχμών εκατόν (100) υπέρ του ειδικού λογαριασμού ιδιωτικής Εκπαιδεύσεως.
***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Τα ποσά του παραβόλου της παραγράφου 3 του άρθρου 81, σε συνδυσμό με το άρθρο
66 για ανανέωση της άδειας ίδρυσης φροντιστηρίου αναπροσαρμόσθηκαν με την ΥΑ 38756/Δ5/2005 (566
Β΄/2005) σε 60 ΕΥΡΩ.
Ειδικές διατάξεις
Άρθρον 83
Τίτλοι Προσωνυμίαι
Ι. Απαγορεύεται ή οπωσδήποτε χρήσις των τίτλων «Ακαδημία», «Άκαδημαϊκόν», «Εθνικόν» ως
προσωνυμίας υπό Ιδιωτικών εκπαιδευτηρίων ή φροντιστηρίων ή οικοτροφείων ή υπό παντός νομικού
προσώπου δημοσίου ή Ιδιωτικού δικαίου ως και υπό παντός φυσικού προσώπου οιουδήποτε
επαγγέλματος ή επιχειρήσεως.
2. Η χρήσις των ανωτέρω τίτλων επιτρέπεται μόνον εις νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου εις δε τούτο
επιτρέπειται δι ειδικού γόμου
3. Δια τους χρησιμοποιούντας μέχρι τούδε τους τίτλους τούτους τάσσεται προθεσμία τρίμηνος αλλαγής
από της ισχύος του παρόντος νόμου
Άρθρον 84
1. Οι παραβάται των διατάξεων του προηγουμένου άρθρου τιμωρούνται κατά τας διατάξεις των § 2 και
3 του άρθρο 49.
2. Αι κατά τόπους διοικητικαί και αστυνομικαί αρχαί υποχρεούνται εις την παρακολούθησιν της
εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 83.

ΠΡΟΣΩΝΥΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟΥ
Δ5/10272/28.9.99 ΥΠ.Ε.Π.Θ.
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Σας πληροφορούμε ότι στο Φ.Ε.Κ. 186 τ.Α΄/ 16.9.99 δημοσιεύτηκε ο Ν. 2740/1999 « κρατικό πιστοποιητικό
γλωσσομάθειας και άλλες διατάξεις»
Στην § 15 του άρθρου 6 του ως άνω νόμου περιέχεται διάταξη η οποία αναφέρει ότι « τα φροντιστήρια
ξένων γλωσσών μετονομάζονται σε κέντρα ξένων γλωσσών»

Π.Δ. 372/98 (Φ.Ε.Κ. 254 τ.Α')
Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας, που αναφέρεται στη χρήση επωνυμιών και
προσωνυμιών στα φροντιστήρια, προς τις διατάξεις των άρθρων 7, 48, 52, 58 και 59 της
Συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας.
Έχοντας υπόψη :
Άρθρο 1
Σκοπός του παρόντος διατάγματος είναι η προσαρμογή των διατάξεων του Α.Ν. 284/68 (Α' 32) και
του Α.Ν. 2545/40 (Α' 287), προς τις διατάξεις των άρθρων 7, 48, 52, 58 και 59 της Συνθήκης περί
ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας, με την κατάργηση της απαγόρευσης χρήσης
ξενόγλωσσων επωνυμιών και προσωνυμιών.
Άρθρο 2
Οι επωνυμίες και οι προσωνυμίες των ιδρυομένων από φυσικά ή νομικά πρόσωπα,
υπηκόους των κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης φροντιστηρίων, μπορεί να αποδίδονται σε
οιανδήποτε γλώσσα και με γραφικούς χαρακτήρες οιασδήποτε γλώσσας κράτους - μέλους της
Ευρωπαϊκής Ένωσης την οποία επιλέγουν οι ενδιαφερόμενοι.
Η δυνατότητα της αναγραφής αυτής παρέχεται μόνο εφόσον προηγείται η αναγραφή της επωνυμίας
και της προσωνυμίας και στα ελληνικά με ισομεγέθη γράμματα και απαραιτήτως αναγράφεται μόνο
στην ελληνική γλώσσα και με ισομεγέθη επίσης γράμματα η λέξη "Φροντιστήριο" και το είδος του
Φροντιστηρίου
Άρθρο 3
Οι διατάξεις των Νόμων Α.Ν. 284/68 και του Α.Ν. 2545/40 εξακολουθούν να ισχύουν καθ' ο μέρος
δεν έρχονται σε αντίθεση με τις διατάξεις του παρόντος.
Στον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και θρησκευμάτων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του
διατάγματος.

Δ5/8617/2.9.99 ΥΠ.Ε.Π.Θ.
Φροντιστήρια Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης
Με αφορμή πληροφορίες που έφθασαν στην υπηρεσία σύμφωνα με τις οποίες φυσικά πρόσωπα είναι
ιδιοκτήτες και διατηρούν φροντιστήρια Δευτεροβάθμιας εκπ/σης περισσότερα από ένα εντός της ίδιας
περιφέρειας του γραφείου ή σε διαφορετικά γραφεία ή Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας εκπ/σης, παρά τη ρητή
απαγόρευση του νόμου (§ 3 του άρθρου 68 του Α.Ν. 2545/1940) παρακαλούμε να κληθούν άμεσα και να
ζητηθεί από όλους τους ιδιοκτήτες φροντιστηρίων Δευτεροβάθμιας εκπ/σης να δηλώσουν τούτο εγγράφως,
υποβάλλοντας σχετική υπεύθυνη δήλωση.
Στην περίπτωση που συμβαίνουν τα ανωτέρω θα πρέπει οι εν λόγω ιδιοκτήτες να συμμορφωθούν, το
ταχύτερο δυνατό, με την ως άνω αναφερόμενη διάταξη του νόμου, άλλως θα υποστούν τις νόμιμες
κυρώσεις.
Σας παρακαλούμε ακόμη να μας στείλετε ονομαστική κατάσταση με τα ήδη λειτουργούντα φροντιστήρια
Δευτεροβάθμιας εκπ/σης στην περιφέρειά σας συμπληρώνοντας και τον αριθμό της άδειας ίδρυσης και
λειτουργίας του φροντιστηρίου.

Δ5/13440/ 4.12.1998 ΥΠ.Ε.Π.Θ.
Χορήγηση άδειας ίδρυσης Φροντιστηρίου και άδειας χρήσης προσωνυμίας σε φροντιστήριο
Σας πληροφορούμε ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 2647/ 98 ( Φ.Ε.Κ. 237 τ.Α΄/ 22
.10. 98 ) φωτοαντίγραφα του οποίου σας επισυνάπτουμε οι αρμοδιότητες για χορήγηση :
α) άδειας ίδρυσης φροντιστηρίου και
β) άδειας χρήσης προσωνυμίας σε φροντιστήριο μεταβιβάζονται στη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση
Αθήνας- Πειραιά (Νομαρχίες Αττικής).
Η ισχύς των διατάξεων αυτών αρχίζει τέσσερις ( 4 ) μήνες μετά τη δημοσίευση του ανωτέρω νόμου
στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.
Σας πληροφορούμε ακόμη ότι μετά τα ανωτέρω η γνωμοδότηση για χορήγηση ή μη άδειας ίδρυσης
φροντιστηρίου, άδειας χρήσης προσωνυμίας, τροποποίησης κ.λ.π. θα εξακολουθήσει να γίνεται από
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το Συμβούλιο θεμάτων Ιδιωτικής Εκπ/σης ( ΣΘΙΕ) που συνεδριάζει στο ΥΠ.Ε.Π.Θ. (Δ/νση Ιδιωτικής
Εκπ/σης, Τμήμα Γ), οι σχετικές όμως αποφάσεις για χορήγηση των εν λόγω αδειών θα εκδίδονται
από τις υπηρεσίες σας.
Δ5/2421/20.3.95 ΥΠ.Ε.Π.Θ.
Χορήγηση άδειας ίδρυσης Φροντιστηρίου και άδειας χορήγησης προσωνυμίας σε Φροντιστήριο
Σας πληροφορούμε ότι οι αρμοδιότητες:
α) Για τη χορήγηση άδειας ίδρυσης Φροντιστηρίων που βρίσκονται εντός των τεσσάρων (4) Νομαρχιών
Αττικής (άρθρο 65 § 1 του Α.Ν. 2545/40) και
β) Η άδεια χρήσης προσωνυμίας σε Φροντιστήρια (άρθρο 73 § 1 του ιδίου Α.Ν.), ανήκουν στην αρμοδιότητα
του κ. Υπουργού, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου μόνου Κεφάλαιο ΚΔ' θέματα Ιδιωτικής Εκπ/σης αριθμ. 8 και 10
του π.δ. 45/1993(Φ.Ε.Κ. 16 τ.Α) το οποίο εκδόθηκαν κατ' εξουσιοδότηση του άρθρου 1 του Ν. 2026/1993(Φ.Ε.Κ. 43 τ.Α).
Κατόπιν των ανωτέρω οι σχετικές με την χορήγηση των εν λόγω αδειών αποφάσεις θα εκδίδονται από 1.1.1995
και εφεξής από την υπηρεσία μας και θα υπογράφονται από τον καθ' ύλη Αναπληρωτή Υπουργό, σύμφωνα με τις διατάξεις
του άρθρου 1 περιπτ. 9 της αριθμ. Η/5615/ 21.7.94 (Φ.Ε.Κ. 567 τ.Β΄) "Αρμοδιότητες Αναπληρωτού Υπουργού του
ΥΠ.Ε.Π.Θ." Υπουργικής απόφασης.

Δ5/4309/29. 5.98 ΥΠ.Ε.Π.Θ.
Ύστερα από τη γνωμοδότηση αριθμ. 454/1997 του Ν.Σ.Κ., σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα σχετικά με
τα θέματα για τα οποία έγινε δεκτή από τον κ. Υπουργό του ΥΠ.Ε.Π.Θ..
1 ) Δεν μπορεί να χορηγείται άδεια χρήσης προσωνυμίας σε φροντιστήρια με τη λέξη
"ΠΡΟΤΥΠΟ".
2 ) Σήμα το οποίο χορηγήθηκε από το Υπουργείο Εμπορίου, δεν μπορεί να χρησιμοποιείται, εφόσον
δεν πληροί τις προϋποθέσεις περί προσωνυμιών του ΥΠ.Ε.Π.Θ., καθόσον οι διατάξεις περί
φροντιστηρίων ως ειδικές κατισχύουν των γενικών περί σημάτων.
Για το λόγο αυτό δεν είναι δυνατή προκειμένου περί φροντιστηρίων η δυνατότητα παραχώρησης του
σήματος.

Δ5/492/12.1.2001 ΥΠ.Ε.Π.Θ.
Καθορισμός προσόντων για τη διδασκαλία της Ελληνικής ως ξένης ή δεύτερης γλώσσας.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
'Εχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Του άρθρου 63 του Ν.2545/40 <<Περί ιδιωτικών Σχολείων - Φροντιστηρίων και Οικοτροφείων
(ΦΕΚ 287, Α')
β) την παρ.11 και12 του άρθρου 9του Ν.2817/2000 <<εκπαίδευση των ατόμων με ειδικές
εκπαιδευτικές ανάγκες>> (ΦΕΚ 78.Β').
2. Το υπ' αριθμ, Α/713/6.7.00/Δ5/7543/7.9.00 έγγραφο του <<Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας το οποίο
προτείνει>> να επιτραπεί η διδασκαλία των ελληνικών ως δεύτερης ή ξένης γλώσσας από κατόχους
Πιστοποιητικού Ελληνομάθειας Δ' επιπέδου με επίδοση ΑΡΙΣΤΑ, έως ότου ολοκληρωθεί η έρευνα για την
Πιστοποίηση Επάρκειας της διδασκαλίας της ελληνικής γλώσσας.
3. Το γεγονός ότι αφ' ενός είναι αναγκαία η άμεση έκδοση της Απόφασης προκειμένου να
καθοριστούν τα προσόντα των διδασκόντων της Ελληνικής Γλώσσας και αφ' ετέρου ότι οι προτεινόμενοι από
το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας για τη διδασκαλία αυτής δεν έχουν τις εξειδικευμένες γνώσεις παιδαγωγικής
και διδακτικής της συγκεκριμένης γλώσσας.
4. Το γεγονός ότι η απόφαση αυτή δεν επιβαρύνει τον κρατικό προϋπολογισμό, αποφασίζουμε:
Καθορίζουμε ως προσόντα των διδασκόντων την Ελληνική Γλώσσα ως ξένη ή δεύτερη στα Κέντρα
Ξένων Γλωσσών τα αντίστοιχα προσόντα διορισμού των εκπαιδευτικών της Δημόσιας Εκπαίδευσης των
παρακάτω κλάδων:
1. Κλάδος ΠΕ Νηπιαγωγών
2. Κλάδος ΠΕ Δασκάλων
3. Κλάδος ΠΕ2 Φιλολόγων
4. Κλάδος ΠΕ5 Γαλλικής Γλώσσας
5. Κλάδος ΠΕ6 Αγγλικής Γλώσσας
6. Κλάδος ΠΕ7 Γερμανικής Γλώσσας
Καθώς και των πτυχιούχων τμημάτων ΑΕΙ
1.Ιταλικής γλώσσας
2.Ισπανικής γλώσσας
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

ΚΒ/34/30.3.2001 ΥΠ.Ε.Π.Θ.
Τύπος Πιστοποιητικών Γνώσης των Ξένων Γλωσσών.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
'Εχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 1.2, 3 και 4 του Ν. 2740/16.9.1999 (ΦΕΚ 186/Α').
2. Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του Ν.1588/1985 (ΦΕΚ 137), όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο
27 του Ν. 2081/ 1992 και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 παρ. 2 του Ν. 2469/1997.
3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκύπτει δαπάνη σε βάρος του
Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Καθορίζουμε τον τύπο των Πιστοποιητικών Γνώσης των Ξένων Γλωσσών σύμφωνα με τα
συνοδευτικά υποδείγματα:
Α. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1
Αφορά στους επιτυχόντες στις εξετάσεις επιπέδων: Ι ή ΙΙ
Β. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2
Αφορά στους κατόχους Πτυχίου ή Διδακτορικού Διπλώματος Ισοτίμων Σχολών ή Τμημάτων,
Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης της Αλλοδαπής.
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Δ5/14739/27.11.2001 ΥΠΕΠΘ
Άδεια διδασκαλίας της Ελληνικής ως ξένης γλώσσας
Με αφορμή ερωτήματα που υποβάλλονται στην υπηρεσία μας σχετικά με την εφαρμογή του άρθρου
9 παρ. 11 και 12 του ν. 2817/2000 σας πληροφορούμε τα εξής :
1) Σε όσους επιθυμούν να διδάξουν σε Κέντρα Ξένων Γλωσσών την Ελληνική Γλώσσα ως ξένη και
ανήκουν σε έναν από τους κλάδου που ορίζονται με την υπ' αριθμ. Δ5/492/12-1-2001 Υπουργική Απόφαση,
χορηγείται άδεια διδασκαλίας από τα κατά τόπους Γραφεία και Δ/νσεις Β/θμιας Εκπ/σης με τους ίδιους όρους
και προϋποθέσεις που χορηγούνται οι λοιπές άδειες διδασκαλίας στα Κ.Ξ.Γλ.
Στην απόφαση που θα χορηγείται πρέπει να αναγράφεται σαφώς ότι η άδεια αφορά στη διδασκαλία
της ελληνικής ως ξένης γλώσσας σε αλλοδαπούς.
2) Οι ιδιοκτήτες των Κέντρων Ξένων Γλωσσών που ενδιαφέρονται να διδάξουν στα Κέντρα τους την
Ελληνική ως ξένη γλώσσα θα πρέπει να ζητήσουν τροποποίηση της αρχικής άδειας ίδρυσης ως προς τη
γλώσσα αυτή.
Για την τροποποίηση απαιτούνται τα εξής δικαιολογητικά :
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α) Πρωτότυπη άδεια ίδρυσης
β) Φωτοαντίγραφο επικυρωμένο λειτουργίας και προσωνυμίας (αν υπάρχουν)
γ) Ανανέωση άδειας ίδρυσης

ΔΙΔΑΚΤΗΡΙΟ
Δ/34486/14.9.79 ΥΠ.Ε.Π.Θ.
Εν όψει, της ενάρξεως του νέου σχολικού έτους 1979-1980 κρίνουμε αναγκαίο να επιστήσουμε την
προσοχή σας για την λήψη όλων των απαιτουμένων μέτρων πού θα συμβάλλουν στην κανονική λειτουργία
των Φροντιστηρίων τόσον της Μέσης Εκπαιδεύσεως, όσο και της Ανωτάτης Εκπαιδεύσεως πού
προετοιμάζουν μαθητές η αποφοίτους του Λυκείου για τις εισαγωγικές εξετάσεις Ανωτάτων και Ανωτέρων
Σχολών. Ή άσκηση του ελέγχου και της εποπτείας επί των Φροντιστηρίων αυτών πρέπει να είναι συνεχές,
αυστηρή και λεπτομερειακή, ώστε να μην παραβιάζονται ου διαγραφόμενες από τις κείμενες διατάξεις
υποχρεώσεις των φροντιστών.
Οι βασικές διατάξεις περί λειτουργίας των Φροντιστηρίων περιέχονται στον Α.Ν. 2545/1940. Οι
υποχρεώσεις και οι περιορισμοί πού προβλέπονται, από τις κείμενες διατάζεις για την λειτουργία των
Φροντιστηρίων πρέπει, να εφαρμοσθούν αυστηροί με την έναρξη του νέου σχολικού έτους. Ειδικότερα:
1) Κάθε είδος Φροντιστηρίου πρέπει να διδάσκει μόνο ορισμένα μαθήματα. Συγκεκριμένα, τα
Φροντιστήρια Μέσης Εκπαιδεύσεως διδάσκουν στους μαθητές των Σχολείων Μέσης Εκπαιδεύσεως ένα η
περισσότερα μασήματα από εκείνα πού διδάσκονται στα σχολεία αυτά. Τα Φροντιστήρια Ανωτάτης
Εκπαιδεύσεως διδάσκουν σε μαθητές η αποφοίτους του Λυκείου τα μαθήματα πού εξετάζονται στις
εισαγωγικές εξετάσεις των Ανωτάτων και Ανωτέρων Σχολών.
Έτσι, απαγορεύεται να διδάσκονται, τα μαθήματα επιλογής των Β' και Γ' τάξεων Λυκείου στα Φροντιστήρια
Ανωτάτης Εκπαιδεύσεως.
2) Απαγορεύεται, η πρόσληψη και χρησιμοποίηση ως διδασκόντων προσώπων πού δεν έχουν τα
απαιτούμενα προσόντα για τη διδασκαλία του αντιστοίχου μαθήματος.
Τα προσόντα εκείνων πού μπορούν να διδάξουν στα Φροντιστήρια αναφέρονται περιοριστικά στο
άρθρο 70 του Α.Ν. 2545/1940.
Συνεχώς επιβάλλεται οι προτεινόμενοι για πρόσληψη από τους ιδιοκτήτες των Φροντιστηρίων είτε να
είναι εγγεγραμμένοι στην επετηρίδα των ιδιωτικών Εκπαιδευτικών πού τηρείται στο Υπουργείο, γεγονός πού
θα αποδεικνύεται από σχετική βεβαίωση, είτε να συνυποβάλλουν με την αίτηση προσλήψεως όλα τα
δικαιολογητικά πού απαιτούνται από τις κείμενες διατάξεις. Όσοι διδάσκουν σήμερα πρέπει να υποβάλλουν
δια του ιδιοκτήτου αίτηση για την τακτοποίηση της προσλήψεως τους, μέσα στο δεύτερο δεκαπενθήμερο του
Σεπτεμβρίου, μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, τα οποία αφού ελεγχθούν για την συνδρομή των
προϋποθέσεων θα οδηγήσουν στην οριστικοποίηση των προσλήψεων.
ην
Την 16 Οκτωβρίου ε.έ. κανείς δεν μπορεί να διδάξει σε Φροντιστήριο, χωρίς να έχει τακτοποιηθεί ή
πρόσληψη του.
Από τους διδάσκοντες οι δημόσιοι υπάλληλοι και οι υπάλληλοι Ν.Π.Δ.Δ. πρέπει, να υποβάλουν το
πτυχίο της ειδικότητάς τους και πρόσφατη άδεια της υπηρεσίας τους για την ανάληψη διδασκαλίας σε
συγκεκριμένο Φροντιστήριο και για ορισμένο εβδομαδιαίο ωράριο. Ή άδεια της υπηρεσίας πρέπει να
ανανεώνεται, κάδε τριετία.
3) Απαγορεύεται, στους δημοσίους εκπαιδευτικούς λειτουργούς πάσης βαθμίδας και
κατευθύνσεως, καθώς και στους υπαλλήλους της Κεντρικής και των περιφερειακών υπηρεσιών του
Υπουργείου Παιδείας και των Ανωτέρων και ανωτάτων Σχολών, τους προσωρινούς αναπληρωτές και
πρόσθετους καθηγητές και τους υπηρετούντες στα δημόσια σχολεία με σύμβαση ιδιωτικού Δικαίου να
διδάσκουν στα Φροντιστήρια.
4) Η διδασκαλία στα Φροντιστήρια πρέπει, να είναι σχετική με το περιεχόμενο των εγκεκριμένων
διδακτικών βιβλίων. Συνεπώς απαγορεύεται η χρησιμοποίηση στα Φροντιστήρια οποιωνδήποτε άλλων
διδακτικών Βιβλίων η σημειώσεων, περιλαμβανομένων και των ασκήσεων. Τα σχολικά βιβλία που
διανέμονται από την πολιτεία δωρεάν στους μαθητές είναι κατάλληλα και επαρκή και για την φροντιστηριακή
διδασκαλία.
5) Στην είσοδο κάθε αίθουσας διδασκαλίας επιβάλλεται ή ανάρτηση πινακίδας, στην οποία
αναγράφονται, ο αριθμός των θέσεων, το εβδομαδιαίο πρόγραμμα χρήσεως της κατά τμήμα και το
ονοματεπώνυμο του διδάσκοντος για κάθε ώρα.
6) Κάδε Φροντιστήριο πρέπει, να τηρεί βιβλίο φοιτώντων, στο οποίο γράφονται κατά τμήμα και
κατά σειρά έγγραφής οι φοιτώντες με χρονολογία ενάρξεως και λήξεως της φοιτήσεως τους.

1

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ ΣΟΛΩΝΑ

7) Δεν επιτρέπεται, ή αναγραφή στις διαφημίσεις ως και η ανακοίνωση δια του ημερησίου και
περιοδικού τύπου, του ραδιοφώνου και της τηλεοράσεως, ποσοστού ή ονοματεπωνύμων των επιτυχόντων,
από τους φοιτήσαντες στο Φροντιστήριο, στις πάσης φύσεως εξετάσεις (εισαγωγικές Λυκείων, Πανελλήνιες,
εισαγωγικές ανωτάτων σχολών).
Επίσης δεν επιτρέπεται, ή κατά οποιονδήποτε τρόπο ανακοίνωση ότι, τα τεθέντα δέματα στις πάσης
φύσεως εξετάσεις ή παρόμοια με αυτά διδάχτηκαν στο Φροντιστήριο.
8) Συλλειτουργία και συστέγαση Φροντιστηρίων Μέσης και ανωτάτης εκπαιδεύσεως δεν
επιτρέπεται. Επίσης δεν επιτρέπεται, ή λειτουργία στεγαστικών παραρτημάτων των Φροντιστηρίων.
9) Απαγορεύεται, η διδασκαλία σε ομάδες με περισσοτέρους από 15 μαθητές η αποφοίτους Λυκείου.
10) Απαγορεύεται, η είσπραξη χρημάτων από τους διδασκομένους με οποιαδήποτε αιτιολογία,
περισσοτέρων από το καθοριζόμενο ποσό με την οικεία αγορανομική διάταξη.

Ν. 2156/93 (Φ.Ε.Κ. 109 Α)
Άρθρο 4
1. Τα ιδιωτικά σχολεία της Γενικής και Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης,
τα κάθε είδους φροντιστήρια, τα ιδιωτικά Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης, τα
Εργαστήρια Ελευθέρων Σπουδών και οι ιδιωτικοί βρεφονηπιακοί σταθμοί
υποχρεούνται να γνωστοποιούν εγγράφως στους γονείς των μαθητών τους ή
στους ενήλικους μαθητές τους, καθώς και στις διευθύνσεις ή τμήματα Εμπορίου των
κατά τόπους αρμοδίων νομαρχιών, μέσα στο πρώτο δεκαπενθήμερο του Ιανουαρίου
κάθε έτους, το ύψος των ετήσιων διδάκτρων τα οποία οφείλουν να καταβάλουν κατά
το σχολικό έτος που αρχίζει τον επόμενο της γνωστοποίησης Σεπτέμβριο. Στην
έννοια του όρου "δίδακτρα" περιλαμβάνονται και τα κάθε φύσης ποσά, που
εισπράττονται για την παροχή πρόσθετων υπηρεσιών που συνδέονται με την
εκπαιδευτική υπηρεσία, όπως τροφεία, έξοδα μεταφοράς, δαπάνες για εκμάθηση
ξένων γλωσσών, μουσικής, χορού ή για τα φροντιστηριακά μαθήματα κ.λ.π.
…………………….
4. Οι παραβάτες των διατάξεων του παρόντος άρθρου
τιμωρούνται κατά τις διατάξεις του άρθρου 31 του Αγορανομικού
Κώδικα.
11) Τα κτίρια πού στεγάζονται, η πρόκειται, να στεγασθούν τα Φροντιστήρια, για να πληρούν τους
όρους ασφαλείας και υγιεινής των μαθητών και για να είναι, κατάλληλα και επαρκή για την διδακτική εργασία
που γίνεται σ' αυτά, πρέπει να συγκεντρώνουν τις ακόλουθες προϋποθέσεις,

Α' Για τις αίθουσες διδασκαλίας
α) Ελαχίστη επιφάνεια ανά μαθητή 1,20 τ. μ και ελάχιστο επιτρεπόμενο εμβαδόν του δαπέδου της αυξούσης 12 τ. μ.
β) Ελάχιστο ύψος αυξούσης 2,80 μ.
γ) Ελάχιστος κυβισμός ανά μαθητή 3,40 κ. μ.
δ) Ελαχίστη απόσταση των θρανίων από τον πίνακα 1,50 μ.
Μεταξύ των σειρών των θρανίων μαθητών θα υπάρχει, απόσταση τουλάχιστον 0,50 μ.
ε) Οι θύρες των αιθουσών πρέπει να ανοίγουν από μέσα προς τα έξω, το δε φύλλο της θύρας θα έχει ελάχιστο πλάτος 0,80 μ.
στ) Κάθε αίθουσα διδασκαλίας πρέπει να διαθέτει επαρκή φυσικό η τεχνητό φωτισμό.
ζ) Για όλους τους χώρους που χρησιμοποιεί το Φροντιστήριο πρέπει να λαμβάνονται τα αναγκαία μέτρα για τον κανονικό εξαερισμό.
η) Επιβάλλεται τεχνητός διάχυτος φωτισμός επαρκούς εντάσεως για την περίπτωση εσπερινής λειτουργίας.
θ) Δεν επιτρέπεται η χρησιμοποίηση ως αιθουσών διδασκαλίας η εργαστηρίων υπογείων χώρων, όπως καθορίζονται από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις του Γενικού
Οικοδομικού Κανονισμού.

Β΄ Για τους βοηθητικούς χώρους
(διαδρόμους, κλιμακοστάσιο αποχωρητήρια κλπ)
α) Ελάχιστο πλάτος διαδρόμου πού εξυπηρετεί μία πλευρά αιθουσών 1,20 μ. Αν υπάρχουν εκατέρωθεν αίθουσες διδασκαλίας, το ελάχιστο πλάτος πρέπει να είναι 1,80
μ.
β) Οι κλίμακες πρέπει να παρέχουν όλα τα εχέγγυα ασφαλείας για τους διδασκόμενους από απόψεως αντοχής, ευσταθείας, αντιμετωπίσεως πυρκαγιάς, διακινήσεως
και γενικότερα αιφνίδιας εκκενώσεως του κτιρίου.
γ) Ό φωτισμός και ο αερισμός των διαδρόμων και των κλιμάκων δέον να είναι επαρκής.
δ) Οι χώροι υγιεινής σε κάθε φροντιστήριο πρέπει να είναι ανάλογοι προς τον αριθμό των φοιτώντων , να διευκολύνουν τη χρήση από διδασκόμενους αμφοτέρων των
φύλων και να λαμβάνονται μέτρα για την τήρηση απολύτου καθαριότητας.
ε) Ή χρήση των χώρων υγιεινές θα είναι αποκλειστική για τους μαθητές του Φροντιστηρίου.

Γ. Γενικά
α) Ό αυλισμός των μαθητών δεν επιτρέπεται να γίνεται στο πεζοδρόμιο. Σε περίπτωση πολυωρόφου Φροντιστηρίου, πρέπει να υπάρχει επαρκής εσωτερικός χώρος παραμονής των μαθητών κατά τη διάρκεια των διαλειμμάτων, αποκλειόμενης της παραμονής τους στο κλιμακοστάσιο και τους διαδρόμους.
β) Τα Φροντιστήρια υποχρεούνται να εφοδιασθούν απαραιτήτως με ανάλογους ειδικούς πυροσβεστήρες, που θα τοποθετούνται σε κατάλληλες θέσεις ανά 100 μ2.
γ) Για την αποδοτικότερη διδασκαλία των μαθημάτων, τα Φροντιστήρια πρέπει να είναι εφοδιασμένα με τα αντίστοιχα εποπτικά μέσα, τα οποία διαθέτουν για τον ίδιο σκοπό
τα δημόσια σχολεία Μέσης εκπαιδεύσεως.

δ) Οι, Επιτροπές καταλληλότητας συγκροτούνται από τον Γενικό Επιθεωρητή Μ.Ε. της Εκπαιδευτικής
περιφέρειας στην οποία υπάγεται το Φροντιστήριο και αποτελούνται:
ι) Εκ του ιδίου ή του αναπληρωτού, ως προέδρου.
ιι) Του υγειονομικού επιθεωρητού ή Σχολιάτρου.
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ιιι) Από ένα μηχανικό του οικείου διαμερίσματος της Νομαρχίας Αττικής η της Διευθύνσεως Τεχνικών
Υπηρεσιών του Νομού για τις λοιπές περιοχές.
Καθ' όλη την διάρκεια της λειτουργίας των φροντιστηρίων πρέπει να ασκείτε τον προσήκοντα
έλεγχο επικουρούμενοι από Λυκειάρχες, σύμφωνα με το άρθρο 1 § 21 του Π.Δ. 295/1977, και να
λαμβάνετε τα αναγκαία πειθαρχικά και διοικητικά μέτρα στην περίπτωση διαπιστώσεως παραβάσεων,
ενημερώνοντας μας σχετικά.
Στην περίπτωση διαπιστώσεως μη κανονικής λειτουργίας Φροντιστηρίου ή λειτουργίας
αντικειμένης προς τους σκοπούς του, πρέπει, να κινείτε την διαδικασία άρσεως της άδειας ιδρύσεως και
λειτουργίας σύμφωνα με το άρθρο 69 και την παράγραφο 5 του άρθρου 20 του Α.Ν. 2545/40, όπως αυτές
αναριθμήθηκαν ύστερα από την προσθήκη της παραγράφου 2 στο ίδιο άρθρο με το άρθρο 7 του Ν.
881/1943.
Τον συντονισμό του ελέγχου και της εποπτείας των Φροντιστηρίων αναθέτουμε στον επόπτη
Μέσης εκπαιδεύσεως κ. Νικόλαο Γκρουμούτη.

Δ/338913/20.11.81 ΥΠ.Ε.Π.Θ.
Ανακαλούμε την απόφαση μας αρ. 149251/9.12.78 (Φ.Ε.Κ. 1139 τ. Β΄) και επαναφέρουμε σε ισχύ τις
αρ. Φ.621.32/129/70882/75 (Φ.Ε.Κ. 423 Β΄) και 42301/78 (Φ.Ε.Κ. 405 τ.Β΄) αποφάσεις μας «περί κριτηρίων
για τα λειτουργούντα φροντιστήρια τα οποία έλαβαν άδεια καταλληλότητας σύμφωνα με τις παραπάνω
αποφάσεις.

Φ.621.32/129/70882/12.4.1975 ΥΠ.Ε.Π.Θ.
Όπως τροποποιήθηκε με την 42301/8.4.1978 απόφαση ως και
την 42301/8.4.78 απόφαση του ΥΠ.Ε.Π.Θ. (Φ.Ε.Κ. 405 Β΄)

Κριτήρια φροντιστηρίων
……………………….
Αποφασίζομεν
Παραγγέλλομεν, όπως αι επιτροπαί ελέγχου καταλληλότητος διδακτηρίων, προκειμένου να
αποφανθώσι περί της καταλληλότητος φροντιστηρίων, εξετάζωσι επιμελώς εάν πληρώνται αι κάτωθι
προϋποθέσεις, απαραίτητοι δια την έκδοσιν της σχετικής αδείας στεγάσεως και λειτουργίας των
φροντιστηρίων.
Α΄ Δια τας αιθούσας διδασκαλίας
1. Ελάχιστον επιτρεπόμενον εμβαδόν αιθούσης 12 τ.μ. Ελαχίστη επιφάνεια ανά μαθητήν 1.20 τ.μ. Ελάχιστος
κυβισμός ανά μαθητήν 3.30 κ.μ. Ειδικώς μόνον δια τα φροντιστήρια ξένων γλωσσών με τμήματα έχοντα
μαθητάς ολιγωτέρους των 12, δύναται η επιτροπή καταλληλότητας να δεχθή μικράν παρέκκλισιν ως προς το
εμβαδόν του δαπέδου το οποίον εις ουδεμίαν περίπτωσιν δύναται να είναι μικρότερον των 12 τ. μέτρων.
2. Ύψος αιθουσών ουχί μικρότερον των 2.60 μέτρων
3. Ελάχιστη απόστασις των θρανίων από του πίνακος 1.50 μ.
4. Μεταξύ των σειρών των θρανίων εντός της αιθούσης διδασκαλίας θα υφίσταται απόστασις
τουλάχιστον 0.50 μ. Αι τελευταίαι σειραί θρανίων εντός της αιθούσης διδασκαλίας θα υφίσταται απόστασις
τουλάχιστον 0.50 μ. Αι τελευταίαι σειραί θρανίων δέον όπως έχουν ερεισίνωτα άλλως δέον να
προσαρμόζεται επί του τοίχου ξύλινη επένδυσις εις το ύψος και πλάτος του ερεισινάτου δια να μην εκτείνεται
η πλάτη των μαθητών εις τον τοίχον.
5. Αι θύραι των αιθουσών δέον να ανοίγουν εκ των έσω προς τα έξω, το Δε φύλλον της θύρας να
έχη ελάχιστον πλάτος 0.80 μ.
6. Ο φυσικός φωτισμός της αιθούσης επιβάλλεται να είναι εξ αριστερών ή αμφίπλευρος ή εξ
αριστερών και όπισθεν. Αποκλείεται φωτισμός εκ των έμπροσθεν. Επίσης αποκλείεται φωτισμός μόνον εκ
των όπισθεν. Ελαχίστη φωτιστική επιφάνεια 17% της επιφανείας του δαπέδου της αιθούσης.
7. ο εξαερισμός των αιθουσών δέον να επιτυγχάνεται δια φεγγιτών, ανοιγόντων εκ των άνω προς τα
κάτω. Εις ην περίπτωσιν το άνοιγμα του φεγγίτου δεν είναι ευχερές δι΄ απλού τρόπου, δέον να
εξασφαλισθούν ηλεκτρικοί αθόρυβοι εξαεριστήρες ή συσκευαί κλιματισμού.
8. Το πλάτος των αιθουσών δεν επιτρέπεται να είναι μεγαλύτερον των 7.00 μέτρων δια
μονόπλευρον φωτισμόν, δύναται όμως να είναι το μέγιστον μέχρι και 8 μέτρα εφ΄ όσον υπάρχει αμφίπλευρος
φωτισμός.
9. Επιβάλλεται τεχνητός και διάχυτος φωτισμός επαρκούς εντάσεως.
10. Απαγορεύονται υπόγειοι αίθουσαι διδασκαλίας ή αίθουσαι εργαστηρίων. Υπόγειοι αίθουσαι
νοούνται αι αίθουσαι των οποίων το δάπεδον υπόκειται της επιφανείας του εδάφους. Εις το συνεχές και άνευ
πρασιών οικοδομικόν σύστημα ως αφετηρία στάθμης λαμβάνεται το πεζοδρόμιον. Εις την περίπτωσιν όμως
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επικλινών εδαφών επιτρέπεται η στάθμη του δαπέδου να υπόκειται κατά 0.60 μ. της υψηλοτέρας επιφανείας
του εδάφους εις την θέσιν επαφής του εδάφους μετά του κατακορύφου τοίχου της αιθούσης.
Β΄ Δια τους βοηθητικούς χώρους (διάδρομοι, κλίμακες κλπ)
Ελάχιστον πλάτος διαδρόμων εξυπηρετούντων μίαν πλευράν αιθουσών ορίζεται το 1.20 μ. Εάν υπάρχουν
εκατέρωθεν αίθουσαι διδασκαλίας το ελάχιστον πλάτος ορίζεται εις 1.80 μ.
Ξύλιναι ή μεταλλικαί κλίμακες απαγορεύονται
Κλίμακες με σφηνοειδείς βαθμίδας κατ΄ αρχήν απαγορεύονται. Επί υφισταμένων κτιρίων δύναται να γίνει
ανεκτή κατά την κρίσιν της αρμοδείας επιτροπής κλίμαξ με αριθμόν σφηνοειδών βαθμίδων μέχρι τα 2/3 του
συνόλου των βαθμίδων και όχι μεγαλύτερος των 12 εφ΄ όσον το πάτημα εις την στενωτέραν κατ΄ όροφον
πλευράν δεν είναι μικρότερον των 0.15 μ. και εφ΄ όσον ο αριθμός των φοιτώντων δεν είναι μεγάλος,
τηρουμένου όμως του 1.20 μ. ως ελευθέρου μήκους βαθμίδος.
Το πλάτος και το ύψος της βαθμίδος δεν δύναται να είναι αντιστοίχως ολιγώτερον των 0.26 μ. και
μεγαλύτερον των 0.17 μ.
Αι κλίμακες δέον να έχουν στηθαία ή κιγκλιδώματα ασφαλείας ύψους ουχί μικρότερου των 0.85 μ. Το ύψος
στηθαίων ή κιγκλιδωμάτων των ανοικτών διαδρόμων και εξοστών δεν δύναται να είναι μικρότερον των 1.15
μ.
Ο φωτισμός και εξαερισμός των διαδρόμων και των κλιμάκων δέον να είναι επαρκής.
Εφ΄ όσον ο αριθμός των μαθητών θα είναι μεγάλος κατά την κρίσιν της επιτροπής θα απαιτείται
μεγαλύτερον μήκος βαθμίδος του 1.20 μ. ή και δεύτερον κλιμακοστάσιον.
Ορίζεται ελάχιστος αριθμός αποχωρητηρίων 1 ανά 30 μαθητάς και 1 ανά 30 μαθητρίας
Ορίζεται ελάχιστος αριθμός ουρητηρίων 1 ανά 30 μαθητάς.
Εις τον χώρον των αποχωρητηρίων επιβάλλεται όπως υπάρχουν νιπτήρες πλύσεως των χειρών.
Εις τα φροντιστήρια δέον να υπάρχουν και κρουνοί ποσίμου ύδατος εις κατάλληλον θέσιν,
Εις τα αποχωρητήρια δέον όπως λειτουργή πλήρης εγκατάστασις αποχετεύσεως, εξαερισμού και
υδραυλικού καθαρισμού. Αι επιφάνειαι των θαλάμων των αποχωρητηρίων θα κατασκευάζονται εξ υλικού
επιδεκτικού συχνής πλύσεως, καθαρισμού και απολυμάνσεως.
Εις τα αποχωρητήρια των φροντιστηρίων απαραιτήτως πρέπει να είναι εν λειτουργία εγκατάστασις
ηλεκτρικού φωτός
Αι θύραι των αποχωρητηρίων επιβάλλεται όπως ανοίγουν προς τα έσω.
Αι λεκάναι των αποχωρητηρίων δυνατόν να είναι Ανατολικού ή Ευρωπαϊκού τύπου
Η χρήσις των αποχωρητηρίων και νιπτήρων θα είναι αποκλειστική δια τους μαθητάς των φροντιστηρίων.
Εάν συστεγάζεται και άλλο φροντιστήριο εις τον αυτόν όροφον ή στο αυτό κτήριον δέον να έχη τούτο τα ιδικά
του αποχωρητήρια και νιπτήρας.
Γενικά
Ό αυλισμός των μαθητών δεν επιτρέπεται να γίνεται εις το πεζοδρόμιον. Εις περίπτωσιν πολυορόφου
Φροντιστηρίου, δέον να υπάρχη επαρκής εσωτερικός χώρος παραμονής των μαθητών κατά τη διάρκειαν
των διαλειμμάτων, αποκλειόμενης της παραμονής τους στο κλιμακοστάσιον ή τους διαδρόμους.
Εις εκάστην αίθουσαν θα υπάρχη μονίμως ανηρτημένη επί της θύρας πινακίς με τον αριθμόν των μαθητών
ως ενεκρίθη υπό της επιτροπής καταλληλότητος. Η πινακίς δυνατόν να είναι εξ οιουδήποτε υλικού πάντως
ουχί εκ χάρτου.
Τα φροντιστήρια υποχρεούνται να εφοδιασθώσι απαραιτήτως δι΄ ανάλογων ειδικών πυροσβεστκών
μηχανημάτων τοποθετουμένων εις κατάλληλον θέσιν .
Αι επιτροπαί καταλληλότητος συγκροτούνται υπό του Επιθεωρητού της Εκπαιδευτικής Περιφερείας εις ην
υπάγεται το Φροντιστήριον και αποτελείται εκ του ιδίου ως Προέδρου ή του αναπληρωτού του, του
Υγειονομικού Επιθεωρητού ή Σχολιάτρου και εξ ενός Μηχανικού του Διαμερίσματος της Νομαρχίας Αττικής
ή της Διευθύνσεως Τεχνικών υπηρεσιών του Νομού δια τας λοιπάς περιοχάς. Τα έξοδα κινήσεως της
επιτροπής καταλληλότητος ανέρχονται εις το ποσόν των 500 δραχμών αι οποίαι καταβάλλονται εις το
Γραφείον του οικείου Επιθεωρητού κατά την υποβολήν της αιτήσεως προς μετάβασιν της επιτροπής δια την
χορήγησιν της αδείας λειτουργίας.
Δια τα ήδη λειτουργούντα η παρούσα θα ισχύση από του μεταπροσεχούς σχολικού έτους 1976- 1077.
Η ισχύς της παρούσης άρχεται από της δημοσιεύσεως της εις την εφημερίδα της κυβερνήσεως.
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Καταλληλότητα κτηρίων στέγασης σχολικών μονάδων, Φροντιστηρίων και Κ.Ξ.Γ.
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Στη συνέχεια προηγούμενου εγγράφου μας σχετικά με την άδεια αλλαγής χρήσης του κτηρίου στέγασης
σχολικής μονάδας σας στέλνουμε σε φωτοτυπία όλο το κείμενο της απόφασης 4043/2001 του Σ.Τ.Ε. για
ενημέρωση σας, επισημαίνοντας τα εξής :
1. Σύμφωνα με την εν λόγω απόφαση του Σ.Τ.Ε. η διοίκηση δε νομιμοποιείται να απαιτεί την κατάθεση
οικοδομικής άδειας αλλαγής χρήσης του κτηρίου στο οποίο θα στεγασθεί η ζητούμενη προς ίδρυση και
λειτουργία σχολική μονάδα.
2. Οι επιτροπές καταλληλότητας υποχρεούνται και οφείλουν να ελέγχουν τις κτιριολογικές προδιαγραφές
- προϋποθέσεις του Π.Δ. 813/1977 και του Π.Δ. 600/1979.
Οι επιτροπές κατά τον διενεργούμενο έλεγχο του κτηρίου στέγασης στα πλαίσια ελέγχου της
καταλληλότητας αυτού, ελέγχουν και τη συνδρομή των κρισίμων κατά τον κτιριοδομικό κανονισμό του 1989
παραμέτρων όπως της ασφάλειας της αντοχής, της πυροπροστασίας του φωτισμού και τον αερισμό του.
3. Δοθέντος ότι από το συνδυασμό των διατάξεων του Β.Δ. 685/72 του Π.Δ. 813/77 και του
Π.Δ.6081/1979 δεν προκύπτει ότι μεταξύ των περιοριστικώς καθορισμένων απαιτούμενων δικαιολογητικών
συμπεριλαμβάνεται και η οικοδομική άδεια αλλαγής χρήσης στο εξής θα χορηγείται άδεια ίδρυσης και
λειτουργίας χωρίς την κατάθεση της άδειας αλλαγής χρήσης.
4. Για τη χρήση ειδικότερα των κτηρίων που κτίσθηκαν πριν το 1985, το Σ.τ.Ε. μας παραπέμπει στο
έγγραφο α.π. 15625/6-7-1994 του ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ σύμφωνα με το οποίο : χώροι κύριας χρήσεως που
αποτελούν τμήματα των κτηρίων ως ανωτέρω και λειτουργούν ως επαγγελματικοί χώροι χωρίς να
καθορίζεται η συγκεκριμένη χρήση στα σχέδια της εγκεκριμένης μελέτης, ήταν όμως επιτροπή στην περιοχή,
οι χώροι αυτοί εξακολουθούν να λειτουργούν ως έχουν χωρίς να απαιτείται η έκδοση οικοδομικής άδειας
για την αλλαγή χρήσης τους.
Η τυχόν αλλαγή ιδιοκτήτου ή ενοικιαστού δεν επηρεάζει την προαναφερόμενη διαδικασία.
Τα ανωτέρω ισχύουν και εφαρμόζονται και για τα κτήρια στέγασης Φροντιστηρίων και Κ.Ξ.Γ. με την
διαφορά ότι η επιτροπή καταλληλότητας στην περίπτωση αυτή ελέγχει την εφαρμογή των προϋποθέσεων
της Υ.Α. 621.32/129/70882/1975 όπως ισχύει σήμερα.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

Δ5/6668/28.6.96 ΥΠ.Ε.Π.Θ.
Καταλληλότητα των κτιρίων των φροντιστηρίων
Με αφορμή ερωτήματα που διατυπώνονται κατά καιρούς τόσο από ιδιοκτήτες φροντιστηρίων
(Ανωτάτης, Δευτεροβάθμιας και Ξένων Γλωσσών) όσο και από τις Επιτροπές καταλληλότητας ελέγχου
των κτιρίων, προκειμένου να διαπιστωθεί η πληρότητα ή μη τούτων για τη λειτουργία των
φροντιστηρίων, σας πληροφορούμε τα ακόλουθα:
1) Οι βασικές διατάξεις που διέπουν την ίδρυση και τη λειτουργία των φροντιστηρίων περιέχονται
ως γνωστόν στους Α.Ν. 2545/1940 (Φ.Ε.Κ. 287 τ.Α΄) και 284/1968 (Φ.Ε.Κ. 32 τ.Α΄).
2) Κάθε φροντιστήριο για να λειτουργήσει πρέπει να συγκεντρώνει τις απαραίτητες κατά νόμο
προϋποθέσεις και να εξασφαλίσει πρωτίστως τους όρους υγιεινής και ασφάλειες των μαθητών. Οι
επιτροπές καταλληλότητας που συγκροτούνται με τη φροντίδα των Δ/νσεων και των Γραφείων
Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης έχουν αναλάβει το μεγάλο και σημαντικό αυτό έργο του ελέγχου της
πληρότητας των κτιρίων, σύμφωνα πάντοτε με τους όρους και τις προϋποθέσεις των αριθ. 621.32 / 129
/70882/1975 και 42301/8-4-1978 Υπουργικών αποφάσεων.
3) Η τεράστια οικοδομική ανάπτυξη που παρατηρείται τα τελευταία χρόνια με μοντέρνους πλέον
ρυθμούς κατασκευής και με νέους όρους δόμησης δεν άφησε αδιάφορους τους αρμόδιους από το να
συμπεριλάβουν στα νομοθετημένα και διατάξεις που να αφορούν τα φροντιστήρια.
4) Η υπηρεσία μπροστά σε αυτά τα δεδομένα και μη έχοντας άλλη επιλογή ζήτησε το 1995 τη γνώμη
του νομικού συμβουλίου του ΥΠ.Ε.Π.Θ., η οποία, αφού έγινε δεκτή από τον κ. Υπουργό, σας διαβιβάστηκε
με εγκύκλιο μας. Η εν λόγω εγκύκλιος ασφαλώς δεν κατάργησε τις προηγούμενες Υπουργικές αποφάσεις
που αναφέρονται στην καταλληλότητα των κτιρίων των φροντιστηρίων απλά συμπλήρωσε αυτές.
Η γνωμοδότηση δεν είναι κάποιο νέο νομοθέτημα, είναι μια διατυπωμένη γνώμη που αναφέρεται
σε διατάξεις του νέου γενικού οικοδομικού κανονισμού (Γ.Ο.Κ.) έτους 1985 και αφορούν κατασκευές
κτιρίων που θα χρησιμοποιηθούν σαν φροντιστήρια.
Οι σχετικές διατάξεις που αναφέρονται στις προϋποθέσεις καταλληλότητας κτιρίων ως
φροντιστηρίων (αριθ. 621.32/129/70882/1975 και 42301/8-4-1978) ως ειδικές διατάξεις κατισχύουν των
γενικών και κατά συνέπεια έχουν εφαρμογή, όταν αυτές δε ρυθμίζουν ή ρυθμίζουν διαφορετικά ένα θέμα
από Γ.Ο.Κ..
Οι διατάξεις του Γ.Ο.Κ. είναι δημόσιας τάξης και επομένως απολύτως δεσμευτικές και θα πρέπει οι
επιτροπές καταλληλότητας των κτιρίων των φροντιστηρίων να διερευνούν, όσες φορές το κρίνουν
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απαραίτητο, και τη συνδρομή των προϋποθέσεων που προβλέπουν οι ως άνω διατάξεις με έμφαση σ'
αυτές που αφορούν άμεσα και προδήλως την ασφάλεια και την υγεία των μαθητών.
Είναι αυτονόητο ότι κτίρια ευρισκόμενα σε περιοχές με μεγάλη επικινδυνότητα (π.χ. σεισμικές) ή με
σοβαρά εδαφικά προβλήματα θα πρέπει, οι επιτροπές να δείχνουν ιδιαίτερη προσοχή δίνοντας έμφαση
στους όρους ασφάλειας των κτιρίων όπου θα στεγασθούν μαθητές.
5. Για τις περιπτώσεις αυθαιρέτων κτισμάτων που έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία νομιμοποίησης
τους είναι απαραίτητος η άδεια αλλαγής χρήσης πριν τη χορήγηση άδειας λειτουργίας φροντιστηρίου,
εφόσον με την άδεια αλλαγής χρήσης θα κριθεί, αν οι εργασίες δόμησης των αυθαιρέτων κτισμάτων κατά
την έννοια του Γ.Ο.Κ. κατέστησαν το κτίριο κατάλληλο για την αλλαγή της χρήσης προκειμένου να
στεγασθεί και να λειτουργήσει το φροντιστήριο.
Τέλος, οι αρμόδιες επιτροπές καταλληλότητας, με δεδομένο ότι η εν λόγω γνωμοδότηση δε θέτει
δίκαιο αλλά εκφράζει απόψεις στην ερμηνεία των κειμένων διατάξεων και ως εκ τούτου δεν έχει απόλυτο
και αποφασιστικό χαρακτήρα, θα πρέπει να μη εμμένουν σε δογματικές ή άτεγκτες θέσεις που οδηγούν σε
άδικες ή ακραίες αποφάσεις, αλλά να αντιμετωπίζουν την κάθε περίπτωση ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες της
με γνώμονα τις αρχές της χρηστής διοίκησης και της επιείκειας, ενόψει και της ισχύος της αριθ. Δ5/1285/136-89 Υπουργ. απόφασης σε τρόπο ώστε αποκλίσεις ή ελλείψεις των κτιρίων που δεν προκαλούν κίνδυνο
στην ασφάλεια και υγιεινή των στεγαζομένων μαθητών να γίνονται ανεκτές.
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Καταλληλότητα κτηρίων στέγασης σχολικών μονάδων, Φροντιστηρίων και Κ.Ξ.Γ.
Στη συνέχεια προηγούμενου εγγράφου μας σχετικά με την άδεια αλλαγής χρήσης του κτηρίου στέγασης
σχολικής μονάδας σας στέλνουμε σε φωτοτυπία όλο το κείμενο της απόφασης 4043/2001 του Σ.Τ.Ε. για
ενημέρωση σας, επισημαίνοντας τα εξής :
1. Σύμφωνα με την εν λόγω απόφαση του Σ.Τ.Ε. η διοίκηση δε νομιμοποιείται να απαιτεί την κατάθεση
οικοδομικής άδειας αλλαγής χρήσης του κτηρίου στο οποίο θα στεγασθεί η ζητούμενη προς ίδρυση και
λειτουργία σχολική μονάδα.
2. Οι επιτροπές καταλληλότητας υποχρεούνται και οφείλουν να ελέγχουν τις κτιριολογικές προδιαγραφές
- προϋποθέσεις του Π.Δ. 813/1977 και του Π.Δ. 600/1979.
Οι επιτροπές κατά τον διενεργούμενο έλεγχο του κτηρίου στέγασης στα πλαίσια ελέγχου της
καταλληλότητας αυτού, ελέγχουν και τη συνδρομή των κρισίμων κατά τον κτιριοδομικό κανονισμό του 1989
παραμέτρων όπως της ασφάλειας της αντοχής, της πυροπροστασίας του φωτισμού και τον αερισμό του.
3. Δοθέντος ότι από το συνδυασμό των διατάξεων του Β.Δ. 685/72 του Π.Δ. 813/77 και του
Π.Δ.6081/1979 δεν προκύπτει ότι μεταξύ των περιοριστικώς καθορισμένων απαιτούμενων δικαιολογητικών
συμπεριλαμβάνεται και η οικοδομική άδεια αλλαγής χρήσης στο εξής θα χορηγείται άδεια ίδρυσης και
λειτουργίας χωρίς την κατάθεση της άδειας αλλαγής χρήσης.
4. Για τη χρήση ειδικότερα των κτηρίων που κτίσθηκαν πριν το 1985, το Σ.τ.Ε. μας παραπέμπει στο
έγγραφο α.π. 15625/6-7-1994 του ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ σύμφωνα με το οποίο : χώροι κύριας χρήσεως που
αποτελούν τμήματα των κτηρίων ως ανωτέρω και λειτουργούν ως επαγγελματικοί χώροι χωρίς να
καθορίζεται η συγκεκριμένη χρήση στα σχέδια της εγκεκριμένης μελέτης, ήταν όμως επιτροπή στην περιοχή,
οι χώροι αυτοί εξακολουθούν να λειτουργούν ως έχουν χωρίς να απαιτείται η έκδοση οικοδομικής άδειας
για την αλλαγή χρήσης τους.
Η τυχόν αλλαγή ιδιοκτήτου ή ενοικιαστού δεν επηρεάζει την προαναφερόμενη διαδικασία.
Τα ανωτέρω ισχύουν και εφαρμόζονται και για τα κτήρια στέγασης Φροντιστηρίων και Κ.Ξ.Γ. με την
διαφορά ότι η επιτροπή καταλληλότητας στην περίπτωση αυτή ελέγχει την εφαρμογή των προϋποθέσεων
της Υ.Α. 621.32/129/70882/1975 όπως ισχύει σήμερα.

Δ5/14660/ 14.12.2001 ΥΠ.Ε.Π.Θ.
Άδεια λειτουργίας Φροντιστηρίων Δ.Ε. και Κέντρων ξένων γλωσσών'.
Απαντώντας στο υπ' αριθμ. ΔΕ. 19148/19-11-2001 έγγραφο σας, σας πληροφορούμε τα
ακόλουθα:
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Η άδεια λειτουργίας των Φροντιστηρίων και Κέντρων ξένων γλωσσών χορηγείται αποκλειστικά
από τις κατά τόπους Διευθύνσεις ή τα Γραφεία Β/θμιας Εκπαίδευσης που ανήκουν Χωροταξικά και μετά τον
έλεγχο - έκθεση καταλληλότητας του διδακτηρίου και των αιθουσών διδασκαλίας την οποία υποβάλλει η
αρμόδια "επιτροπή καταλληλότητας" που συγκροτείται και λειτουργεί με τη φροντίδα των Διευθύνσεων και
Γραφείων Β/θμιας Εκπαίδευσης.
Λαμβανομένου υπόψη ότι θα πρέπει να τηρούνται όλες οι δεσμευτικές διατάξεις που ισχύουν
σήμερα και αφορούν σε θέματα δημόσιας τάξης και ασφάλειας οι οποίες περιέχονται στους παρακάτω
κανονισμούς Γ.Ο.Κ., Κτηριοδομικό Κανονισμό, Αντισεισμικό Κανονισμό, Κανονισμό πυρασφάλειας κ.λ.π.
όπως ισχύουν σε κάθε περίπτωση, η επιτροπή καταλληλότητας υποχρεούται να ζητά οικοδομική άδεια
αλλαγής χρήσεως του κτιρίου, εφόσον δεν κατασκευάστηκε εξ αρχής για τη στέγαση και λειτουργία
φροντιστηρίων.
Επισυνάπτεται φωτοαντίγραφο εγγράφου του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (Γραφείο Νομικού
Συμβούλου ΥΠ.Ε.Π.Θ.) σχετικό με το ανωτέρω θέμα.

1234/20.7.2001 Γρ. Ν.Σ.Κ.
Επί του τεθέντος με το με αριθ. Δ5/3213/2001 έγγραφο σας ερωτήματος σας γνωρίζουμε τα
ακόλουθα:
Η αλλαγή χρήσης του κτιρίου επιβάλλεται από πολεοδομικές διατάξεις την τήρηση των οποίων δεν
μπορεί να επιβάλλει το Υπουργείο Παιδείας. Όμως, σε κάθε περίπτωση πριν από τη χορήγηση της άδειας
λειτουργίας ιδιωτικού εκπαιδευτηρίου και μάλιστα ΤΕΕ θα πρέπει η αρμόδια υπηρεσία προκειμένου να
χορηγήσει, κατά τα ανωτέρω, την άδεια λειτουργίας σε ακίνητο επί του οποίου θα στεγασθεί το ΤΕΕ, να
ερευνήσει οπωσδήποτε, την αντοχή (στατικότητα) και την ασφάλεια του κτιρίου, με οποιοδήποτε κατά την
κρίση της, πρόσφορο μέσο, και ως τοιούτο κατά τη γνώμη μου, μπορεί να θεωρηθεί η ύπαρξη σχετικής
βεβαιώσεως του αρμοδίου πολεοδομικού γραφείου του Δήμου.
Σε κάθε περίπτωση, σας γνωρίζουμε ότι κατά τη συζήτηση ενώπιον του ΣτΕ αιτήσεως ιδιοκτήτη
ιδιωτικού ΤΕΕ περί ακυρώσεως της αρνήσεως της διοικήσεως να του χορηγήσει άδεια λειτουργίας αυτού,
επειδή δεν προσκόμιζε με τα δικαιολογητικά του άδεια του πολεοδομικού γραφείου για αλλαγή της χρήσης
του κτιρίου, ο εισηγητής της υποθέσεως πρότεινε την ακύρωση της αρνήσεως αυτής, διότι δεν υπάρχει,
κατά την άποψη του, υποχρέωση του ιδιοκτήτη του ΤΕΕ να προχωρήσει στην αλλαγή της χρήσης του
κτιρίου, ενώ αντίθετα υπάρχει υποχρέωση της διοικήσεως να ερευνήσει με κάθε νόμιμο μέσο την
στατικότητα και καταλληλότητα του κτιρίου πριν από τη χορήγηση της άδειας λειτουργίας του ΤΕΕ, άποψη η
οποία, πιθανότατα, θα γίνει δεκτή και από τα υπόλοιπα μέλη του δικαστηρίου κατά την έκδοση της σχετικής
αποφάσεως

Δ5/Φ8/280/2205/28.2.2002
Χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας ΤΕΕ
Σας πληροφορούμε ότι το Σ.τ.Ε σύμφωνα με το α.π. 886/01 έγγραφο πιστοποιητικό της Γραμματέως
του Δ' τμήματος αυτού, ακύρωσε με την αρ. 4043/01 απόφαση του την άρνηση της διοίκησης να χορηγήσει
άδεια ίδρυσης και λειτουργίας ΤΕΕ, επειδή ο ιδιοκτήτης δεν προσκόμισε με τα δικαιολογητικά και άδεια
αλλαγής χρήσης του κτηρίου στέγασης του.
Κατόπιν αυτού, και επειδή ο χρόνος υποβολής των αιτήσεων για ίδρυση των προαναφερομένων
σχολικών μονάδων, σχολικού έτους 2002-2003 λήγει στις 28 Φεβρουαρίου, παρακαλούμε να δεχθείτε τις
αιτήσεις για ίδρυση τέτοιων μονάδων χωρίς την άδεια αλλαγής χρήσης του κτηρίου στέγασης τους.
Πληροφορίες και περαιτέρω διευκρινίσεις σχετικά με την εφαρμογή της απόφασης του Σ.τ.Ε θα σας
δοθούν αμέσως μόλις σταλεί στην υπηρεσία το πλήρες κείμενο της απόφασης.
Επισυνάπτεται φωτοτυπία του α.π. 886/01 εγγράφου προς ενημέρωση σας.

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ 3 Ο /19 9 8
Αρ. Πρ. 51676/28.5.98 ΥΠ.Ε.ΧΩ.Δ.Ε. Γεν. Δ/νση Πολεοδομίας
Καταλληλότητα κτιρίων για στέγαση φροντιστηρίων και ΚΕΚ
Σχετ.: α΄) ΥΑ 621. 32/129/70882/1975, όπως ισχύει, του υπουργείου Εθνικής Παιδείας και θρησκευμάτων,
για την καταλληλότητα κτιρίων που στεγάζουν φροντιστήρια.
β΄) Υ Α 111232 (Φ.Ε.Κ.1135/Β/19-12-97) «Κριτήρια πιστοποίησης Δομών Συνεχιζόμενης
Επαγγελματικής κατάρτισης.
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γ) Υ Α 48669/2886/16-6-89 (Φ.Ε.Κ. 437/Δ/89) «Αλλαγή χρήσης κτιρίου ή μέρους αυτού ή
διαστάσεων των χώρων κοινής χρήσης χωρίς την έκδοση οικοδομικής άδειας».
δ΄) Έγγραφο με αριθ. πρωτ. Δ5/6045/5.10.95 του Υπουργείου Εθν. Παιδείας και θρησκευμάτων,
Δ/νση Ιδιωτικής Εκπαίδευσης, «Καταλληλότητα των κτιρίων των φροντιστηρίων*· και της συνημμένης σ'
αυτό Γνωμοδότησης 2470/95/12.9.95 του Νομικού Συμβούλου του ΥΠ.Ε.Π.Θ.,
Ε) Απόφαση ΥΠΕΧΩΔΕ 3046/304/30.1.1989 (Φ.Ε.Κ. 59/Δ/3.2.89) «Κτιριοδομικός Κανονισμός»,
όπως ισχύει
στ΄) Εγκύκλιος 3 ΥΠΕΧΩΔΕ, 10530/18.1.1996 «Έλεγχος υφισταμένων κτιρίων και δομικών έργων
που εξυπηρετούν τα κτίριο»
ζ΄) Έγγραφο με αριθ. πρωτ, 3931/15. 5.98 του Ε.Κ.Π.Δ.Α Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής
Κατάρτισης κ.λ.π.
Με αφορμή πολλά ερωτήματα σχετικά με τα κτίρια που στεγάζουν φροντιστήρια και Κέντρα
Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) όπως αυτά περιγράφονται στις α) και β) σχετικές Υ.Α. , έχοντας υπόψη
και το ζ) σχετικό έγγραφο σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:
1. Τα φροντιστήρια και τα ΚΕΚ κατατάσσονται στην κατηγορία των κτιρίων εκπαίδευσης, όπως αυτά
ορίζονται με την § 1 Δ του άρθρου 3 του (Ε) σχετικού Κτιριοδομικού Κανονισμού.
2. Σύμφωνα με τις (α) και (β) σχετικές αποφάσεις, για τη λειτουργία τόσο των φροντιστηρίων όσο και
των ΚΕΚ, απαιτείται βεβαίωση στατικής επάρκειας του κτιρίου, στο οποίο θα στεγαστούν.
3. Για τα κτίρια όπου θα στεγαστούν φροντιστήρια ή ΚΕΚ, θα πρέπει να τηρούνται όλες οι διατάξεις
που ισχύουν και αφορούν θέματα δημόσιας τάξης και ασφάλειας, όπως ορίζεται στη Γνωμοδότηση με αριθ,
πρωτ. 2470/95/12.9..95 του Νομικού Συμβούλου του ΥΠ.Ε.Π.Θ., η οποία έγινε αποδεκτή από τον αρμόδιο
Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και κοινοποιήθηκε με το (δ) σχετικό έγγραφο του ΥΠ.Ε.Π.Θ.,
και με την οποία συμφωνούμε.
Η γνωμοδότηση αυτή συμπερασματικά καταλήγει; «... Πρέπει να ζητείται οικοδομική άδεια αλλαγής
χρήσης του κτιρίου, εφ΄ όσον δεν κατασκευάστηκε εξαρχής δια τη στέγαση και λειτουργία φροντιστηρίων και
περαιτέρω θα πρέπει να ελέγχεται η ύπαρξη και εκείνων των προϋποθέσεων που τάσσονται από τις
προαναφερθείσες διατάξεις και θέτουν τους απολύτως αναγκαίους όρους για την υγεία και ασφάλεια των
σπουδαστών».
Οι δεσμευτικές διατάξεις, σύμφωνα με την παραπάνω γνωμοδότηση του νομικού συμβούλου του
ΥΠ.Ε.Π.Θ. που αφορούν την υγεία και την ασφάλεια των σπουδαστών, περιέχονται στις διατάξεις του Γ.Ο.Κ.,
Κτιριοδομικού Κανονισμού, Αντισεισμικού Κανονισμού, Κανονισμού Πυρασφάλειας κλπ., όπως ισχύουν σε
κάθε περίπτωση.
4 . Η αλλαγή χρήσης των κτιρίων γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν. 1577/85 «Γ.Ο.Κ.» και τη (γ)
σχετική Υ Α . Ο έλεγχος της στατικής επάρκειας του κτιρίου γίνεται σύμφωνα με τη (στ) σχετική εγκύκλιο που
δημοσιεύθηκε στο 1896 Ενημερωτικό Δελτίο του ΤΕΕ της 4ης 3. 1996, λαμβάνοντας υπόψη την § 1.1.3 (3)
του ΝΕΑΚ, η οποία αναφέρει ρητά: « Δεν επιτρέπονται οι τροποποιήσεις φερόντων ή μη φερόντων
στοιχείων, καθώς και η αλλαγή χρήσης των δομημάτων, χωρίς προηγούμενη μελέτη των συνεπειών από τις
παραπάνω αλλαγές».
Ο ΓΕΝΙΚΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ
ΚΩΝ. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ

15525/6.7.94 ΥΠ.Ε.ΧΩ.Δ.Ε.
Γενική Δ/νση Πολεοδομίας
Χρήσεις – χώροι κύριας χρήσεως
Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες χώροι κυρίας χρήσεως που αποτελούν τμήματα κτιρίων
ανεγερθέντων με τις προ της ισχύος του Γ.Ο.Κ./85 πολεοδομικές διατάξεις, λειτουργούν αποδεδειγμένα με
βεβαιώσεις των αρμοδίων φορέων τους ως επαγγελματικοί χώροι των οποίων όμως η συγκεκριμένη χρήση
δεν καθορίζεται στα σχέδια της εγκεκριμένης μελέτης αλλά ήταν επιτρεπτή στην Περιοχή, τότε οι χώροι αυτοί
εξακολουθούν να λειτουργούν ως έχουν χωρίς να απαιτείται η έκδοση οικ. Αδείας για την αλλαγή της χρήσης
τους.
Επί πλέον στοιχεία με τα οποία μπορεί να αποδειχθεί η λειτουργία των υπόψη χώρων εκτός από τις
βεβαιώσεις που προαναφέραμε είναι έγγραφα εφορίας, αστυνομίας, εμπορικών επιμελητηρίων και συναφών
επαγγελματικών οργάνων.
Η αλλαγή ιδιοκτήτου ή ενοικιαστού σ΄ αυτούς δεν επηρεάζει την προηγούμενη διαδικασία.

Δ5/1285/13.6.89 ΥΠ.Ε.Π.Θ.
Ύστερα από το αρ. ΔΕ 50877/89 της διεύθυνσης Δ.Ε. Πειραιά σχετικά με τις προϋποθέσεις
λειτουργίας και καταλληλότητας φροντιστηρίων σας γνωρίζουμε τα εξής:
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Όπως φαίνεται τόσο από το παραπάνω έγγραφο όσο και από ερωτήματα που μας υποβάλλονται
επανειλημμένα από διάφορα γραφεία εκπαίδευσης υπάρχουν συχνά προβλήματα ως προς την εξεύρεση
κατάλληλων χώρων για τη στέγαση των φροντιστηρίων που να πληρούν τις προϋποθέσεις της απόφασης με
αρ. Φ.621.32/129/70882/1975. Επίσης παρουσιάζεται συχνά το φαινόμενο στο ίδιο κτίριο να έχουν δοθεί
άδειες παλαιότερα για στέγαση φροντιστηρίων , ενώ επιτροπές που συστάθηκαν πρόσφατα για την
καταλληλότητα των χώρων στέγασης νέων φροντιστηρίων στο ίδιο κτίριο απέρριψαν τις αιτήσεις των
ενδιαφερομένων επειδή υπήρχαν μικρές αποκλίσεις από τις προϋποθέσεις που προβλέπονται από την
ανωτέρω υπουργική απόφαση.
Γιαυτό σας παρακαλούμε εφ΄ όσον οι αποκλίσεις από τις προϋποθέσεις που ορίζονται στην ανωτέρω
απόφαση είναι μη ουσιώδεις και κατά την κρίση της επιτροπής καταλληλότητας αυτές δεν δημιουργούν
πρόβλημα τόσο στη για την ασφάλεια των φοιτόντων στο φροντιστήριο όσο και για την καλή λειτουργία των
φροντιστηρίων γενικότερα, η επιτροπή να προχωρεί στη χορήγηση της σχετικής άδειας.
Ο υφυπουργός

ΠΑΡΑΒΟΛΑ
Δ5/8177/27.8.93 (Φ.Ε.Κ. 688 τ. Β΄) ΥΠ.Ε.Π.Θ.
Δ5/8176/27.8.93 (Φ.Ε.Κ. 688 τ.Β΄) ΥΠ.Ε.Π.Θ.
Αναπροσαρμογή εξόδων κινήσεως της επιτροπής καταλληλότητας φροντιστηρίων και
ιδιωτικών σχολείων
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Την παράγραφο 2 του άρθρου 74 του Α.Ν. 2545/40.
2. Την με αριθ. πρωτ. Φ.621.32/129/70882/12.4.75 απόφασή μας.
3. Τα υπ' αριθμ. πρωτ. α) 2549/21.7.93 έγγραφο του 3ου Γραφείου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
Δυτικής Αττικής και β) 7989/21.12.92 έγγραφο του 1ου Γραφείου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
Ανατολικής Αττικής για αναπροσαρμογή των εξόδων κινήσεως της επιτροπής ελέγχου καταλληλότητας
φροντιστηρίων και ιδιωτικών σχολείων.
4. Την αριθμ. 4/9923/9.12.92 απόφαση του Υπουργού ΥΠ.Ε.Π.Θ. "περί εκχωρήσεως
δικαιώματος υπογραφής με εντολή Υπουργού".
5. Την υπ' αριθ. Υ.1939/4/9923/92 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού
Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, για τη μεταβίβαση αρμοδιοτήτων, αποφασίζουμε:
Αναπροσαρμόζουμε τα ποσά αποζημιώσεως για τα έξοδα κινήσεως της επιτροπής ελέγχου
καταλληλότητας φροντιστηρίων και ιδιωτικών σχολείων, που αναφέρονται στην αριθμ. πρωτ.
Δ5/11452/1990 (Φ.Ε.Κ. 5/91 τ.Β') απόφαση του ΥΠ.Ε.Π.Θ., στο ποσό των είκοσι πέντε χιλιάδων (25.000)
δρχ. και για τις δύο περιπτώσεις.
Το αναφερόμενο ποσό θα καταβάλλεται στο γραφείο του οικείου προϊσταμένου Διευθύνσεως ή
Γραφείου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κατά την υποβολή της αιτήσεως για τη μετάβαση της επιτροπής
προς έλεγχο για τη χορήγηση της άδειας λειτουργίας. Για τη Γραμματειακή υποστήριξη της επιτροπής αυτής
θα μετέχει ως γραμματέας διοικητικός υπάλληλος της αρμόδιας Διεύθυνσης ή του Γραφείου
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ο οποίος θα αποζημιώνεται από το αναφερόμενο ποσό με πέντε χιλιάδες
(5.000) δρχ.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Π.Δ. 211/94 (Φ.Ε.Κ. 132 τ.Α΄)
Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας που αναφέρεται στην ίδρυση και λειτουργία
Φροντιστηρίων, στην παροχή κατ' οίκον διδασκαλίας και στην απασχόληση ως διευθυντών και
διδασκόντων σε Φροντιστήρια, προς τις διατάξεις των άρθρων 7, 48, 52, 58 και 59 της Συνθήκης
περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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Έχοντας υπόψη:
1. …….
2. ………
αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Σκοπός του παρόντος διατάγματος είναι η προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας, που αναφέρεται στην
ίδρυση και λειτουργία φροντιστηρίων, στην παροχή κατ' οίκον διδασκαλίας και στην απασχόληση ως
διευθυντών και διδασκόντων σε φροντιστήρια προς τις διατάξεις των άρθρων 7, 48, 52 και 59 της
Συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητος με την κατάργηση των διακρίσεων
λόγω ιθαγένειας.
Άρθρο 2
Πέραν αυτών που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 68 του Α.Ν. 2545/1940 "Περί
ιδιωτικών σχολείων, φροντιστηρίων και οικοτροφείων" (Α' 287) χορηγείται, επίσης, άδεια ίδρυσης
φροντιστηρίων σε υπηκόους κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εφόσον διαθέτουν τα προσόντα
που απαιτεί ο νόμος για τη χορήγηση άδειας ίδρυσης φροντιστηρίων σε ημεδαπούς, προσκομίζοντας τα
αντίστοιχα δικαιολογητικά και τη βεβαίωση που προβλέπεται από τις διατάξεις της § 10 του άρθρου 14
του Ν. 1566/1985 (Α' 167) οι οποίες εφαρμόζονται αναλόγως.
Άρθρο 3
1. Πέραν αυτών που αναφέρονται στην § 3 της αριθμ. 158379/Α 1025/ 4.11.1967 απόφασης του
Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων όπως αυτή κυρώθηκε με το άρθρο 1 του Α.Ν. 284/1968
"Περί χαρακτηρισμού των Σχολών Ξένων Γλωσσών ως Φροντιστηρίων" (Α' 32), άδεια ίδρυσης
φροντιστηρίων ξένων γλωσσών χορηγείται επίσης, σε νομικά πρόσωπα, τα οποία έχουν συσταθεί,
σύμφωνα με τη νομοθεσία ενός κράτους - μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο οποίο έχουν την
καταστατική τους έδρα, την κεντρική διοίκηση ή την κύρια εγκατάστασή τους και εφόσον:
α) Έχουν ως σκοπό την ίδρυση φροντιστηρίων ξένων γλωσσών και
β) Ο νόμιμος εκπρόσωπός τους έχει τα προσόντα των ιδρυτών, όπως αυτά προσδιορίζονται από το
άρθρο 68 του Α.Ν. 2545/1940 και τη βεβαίωση που προβλέπεται στο άρθρο 2 του παρόντος διατάγματος.
2. Οι ρυθμίσεις του παρόντος άρθρου ισχύουν και για τα ημεδαπά νομικά πρόσωπα.
Άρθρο 4
1. Επιτρέπεται η πρόσληψη και η απασχόληση εν γένει, ως διευθυντών ή ως μελών διδακτικού
προσωπικού φροντιστηρίων, πέραν αυτών που αναφέρονται στο άρθρο 70 του Α.Ν. 2545/1940 και των
υπηκόων κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής - Ένωσης, εφόσον διαθέτουν τα προσόντα που απαιτεί ο
νόμος για την κατάληψη αντίστοιχων θέσεων από ημεδαπούς και έχουν τη βεβαίωση που
προβλέπεται στο άρθρο 2 του παρόντος διατάγματος.
2. Επίσης, πέραν αυτών που αναφέρονται στην παράγραφο 4 του άρθρου 75 του Α.Ν. 2545/1940,
δικαίωμα κατ' οίκον διδασκάλου έχουν και οι υπήκοοι των κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
εφόσον διαθέτουν τα νόμιμα προσόντα του άρθρου 70 του Α.Ν. 2545/1940 και έχουν τη βεβαίωση που
προβλέπεται στο άρθρο 2 του παρόντος διατάγματος.
Άρθρο 5
Για τα λοιπά θέματα που έχουν σχέση με τις ρυθμίσεις του παρόντος διατάγματος, εφαρμόζονται
αναλόγως οι σχετικές διατάξεις που ισχύουν για τους Έλληνες υπηκόους.
Στον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του
διατάγματος.

Π.Δ. 394/97
Φ.Ε.Κ. 278 τ. Β'
Τροποποίηση του Π. Δ/τος 211/1994 «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας που αναφέρεται
στην ίδρυση και λειτουργία Φροντιστηρίων, στην παροχή κατ' οίκον διδασκαλίας και στην
απασχόληση ως διευθυντών και διδασκόντων σε Φροντιστήρια, προς τις διατάξεις των άρθρων 7,
48, 52, 58 και 59 της Συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας» ( Τ. Α' 132).
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των § 1 και 2 του άρθρου 3 του Ν. 1338/1983 «Εφαρμογή του Κοινοτικού Δικαίου» (Α' 34),
όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 65 του Ν. 1892/ 1990 «Για τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη» (Α'
101 ) και του άρθρου 4 του Ν. 1338/1983, όπως αντικαταστάθηκε από την § 4 του άρθρου 6 του Ν.
1440/1984 «Συμμετοχή της Ελλάδος στο κεφάλαιο, στο αποθεματικό και στις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής
Τράπεζας Επενδύσεων, στο κεφάλαιο της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακος και Χάλυβος και του
Οργανισμού Εφοδιασμού ΕΥΡΑΤΟΜ» (Α' 70) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 7 του Ν. 1775/1988
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«Εταιρείες παροχής επιχειρηματικού κεφαλαίου και άλλες διατάξεις» (Α' 101 ) και του άρθρου 19 του Ν.
2367/95 (Α' 261 ).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 29 Α του Ν. 1558/1985 (Α' 137) όπως προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081
/1992 (Α' 154) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 § 2 α΄ του Ν. 2459/97 (Α' 38).
3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του διατάγματος αυτού δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού
Προϋπολογισμού.
4. Την αριθ. 440/97 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας με πρόταση του Υπουργού Εθνικής
Παιδείας και Θρησκευμάτων και του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας, αποφασίζουμε:
Άρθρο μόνο
1 . Η βεβαίωση, που αναφέρεται στις διατάξεις των άρθρων 2, 3 § 1 εδάφ. β' και 4 § 1 και 2 του Π.Δ. 211 /
1994 (Α' 132), απαιτείται μόνο για τους διδάσκοντες σε Φροντιστήρια και μόνο για την πιστοποίηση απλής
γνώσης και δυνατότητας χρήσης της ελληνικής γλώσσας.
2. Για τη χορήγηση της βεβαίωσης αυτής εφαρμόζεται η διαδικασία του άρθρου 14 § 10 εδ. 2 του Ν. 1566/
1985 (Α' 167).
3. Η προβλεπόμενη από το παρόν άρθρο ελληνομάθεια μπορεί να αποδεικνύεται και από άλλα επίσημα
αποδεικτικά στοιχεία που προσκομίζουν οι ενδιαφερόμενοι.
Στον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του
διατάγματος.

Δ5/1228/12.2.98 ΥΠ.Ε.Π.Θ.
Φ.Ε.Κ. 168 τ.Β'
Πιστοποίηση απλής γνώσης και δυνατότητας χρήσης της ελληνικής γλώσσας.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις των άρθρων 12 § 3, 13 § 3 και 14 § 10 του Ν. 1566/1985 (Φ.Ε.Κ. 167 τ. Α').
2) Την αριθμ. Δ2/3763/24.2.1986 Υπουργική Απόφασης «διαδικασία για την εξέταση υποψηφίων για
διορισμό εκπαιδευτικών στην ελληνική γλώσσα και ιστορία» (Φ.Ε.Κ. 120 τ. Β').
3) Το αριθμ. 211/1994 Π. Δ/γμα «προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας που αναφέρεται στην ίδρυση και
λειτουργία φροντιστηρίων κλπ» (Φ.Ε.Κ. 132 τ. Α').
4) Το αριθμ. 394/1997 Π. Δ/γμα «Τροποποίηση του Π. Δ/τος 211/1994» (Φ.Ε.Κ. 278 τ.Α').
5) Την αριθμ. ΣΤ5/33/9.10.1996 Υπουργική Απόφαση (Φ.Ε.Κ. 937 τ. Β') «αρμοδιότητες Υφυπουργού του
ΥΠ.Ε.Π.Θ.», αποφασίζουμε:
1 ) Αναθέτουμε στην Επιτροπή του άρθρου 14 § 10 του Ν. 1566/1985 την αρμοδιότητα για την εξέταση των
υποψηφίων να διδάξουν σε φροντιστήρια, προς πιστοποίηση της απλής γνώσης και δυνατότητας χρήσης
της Ελληνικής γλώσσας όπως προβλέπεται από το Π. Δ/γμα 394/1997.
2) Για τη διαδικασία της εξέτασης εφαρμόζεται ανάλογα η αριθ. Δ2/3763/24.2.1986 (Φ.Ε.Κ. 120 τ. Β')
Υπουργική απόφασης.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Δ5/2138/12.3.1998 ΥΠ.Ε.Π.Θ.
Τροποποίηση νομοθεσίας ως προς την απαιτούμενη ελληνομάθεια για την ίδρυση φροντιστηρίων
και τη διδασκαλία σ' αυτά.
Σας γνωρίζουμε ότι με το Π.Δ. 394/97, που δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. 278/31-12-97 τ.Α' (φωτοαντίγραφο του
οποίου σας στέλνουμε), τροποποιήθηκε το Π.Δ. 211/94, ως προς το θέμα της απαιτούμενης ελληνομάθειας
για την ίδρυση και τη διδασκαλία σε φροντιστήρια.
Για την εφαρμογή του νέου Π.Δ., το οποίο εκδόθηκε προκειμένου να προσαρμοστεί η νομοθεσία μας με την
κοινοτική νομοθεσία, σημειώνουμε τα ακόλουθα:
1) Για τη χορήγηση άδειας ίδρυσης φροντιστηρίου και για τη χορήγηση άδειας οικοδιδασκαλίας αίρεται η
μέχρι τώρα απαιτούμενη προϋπόθεση της ελληνομάθειας.
2) Για τη χορήγηση άδειας διδασκαλίας και τον ορισμό διευθυντή σπουδών σε φροντιστήρια διατηρείται μεν η
προϋπόθεση της ελληνομάθειας, περιορίζεται όμως στην πιστοποίηση της απλής γνώσης και δυνατότητας
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χρήσης της ελληνικής γλώσσας αντί της μέχρι τώρα απαιτούμενης πλήρους γνώσης και άνετης χρήσης της
ελληνικής γλώσσας και γνώσης της ελληνικής ιστορίας.
3) Με την απόφαση αρ. Δ5/1228/12-2-98 που δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Φ.Ε.Κ. 168 τ.Β), η Επιτροπή η συσταθείσα βάσει του αρ. 14 § 10 του Ν. 1566/85 (Φ.Ε.Κ. 167 Α') θα είναι αρμόδια και για
τη χορήγηση της νέας βεβαίωσης ελληνομάθειας.
4) Η ελληνομάθεια θα μπορεί να αποδεικνύεται, εκτός από την πιο πάνω βεβαίωση και με άλλα επίσημα
αποδεικτικά στοιχεία, όπως πιστοποιητικά από σχολεία των ελληνικών κοινοτήτων του εξωτερικού,
πιστοποιητικά και βεβαιώσεις σπουδών από ελληνικά και ξένα πανεπιστήμια.

Δ5/8144/26.8.94 ΥΠ.Ε.Π.Θ.
Πρόσληψη αλλοδαπών σε φροντιστήρια ξένων γλωσσών
Σας γνωρίζουμε ότι οι πανεπιστημιακοί τίτλοι των αλλοδαπών που υποβάλλουν οι ιδιοκτήτες
φροντιστηρίων ξένων γλωσσών για χορήγηση έγκρισης πρόσληψης αλλοδαπού, πρέπει να έχουν θεώρηση
γνησιότητας από την Προξενική αρχή της χώρας στην οποία έχει αποκτηθεί ο τίτλος.
Παρακαλούμε να ενημερώσετε τους ιδιοκτήτες φροντιστηρίων της περιφερείας σας.

Δ5 / 3788 / 27.4.99 ΥΠ.Ε.Π.Θ.
Αποστολή αίτησης - πληροφοριακού δελτίου για πρόσληψη αλλοδαπού σε φροντιστήρια
Σας διαβιβάζουμε τη νέα αίτηση - πληροφοριακό δελτίο, στην οποία αναφέρονται τα απαραίτητα
δικαιολογητικά για τη πρόσληψη αλλοδαπού καθηγητή σε φροντιστήρια ξένων γλωσσών και παρακαλούμε
να αντικαταστήσετε με αυτή τις παλιές αιτήσεις πληροφοριακά δελτία, που τυχαίνει να έχετε στην υπηρεσία
σας.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ
Α. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΑΛΛΟΔΑΠΟΥ ΣΕ
ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ :
1. Φωτοαντίγραφο Πανεπιστημιακού διπλώματος του αλλοδαπού ή πτυχίου
Ανωτάτης Σχολής του
αλλοδαπού, θεωρημένο για τη γνησιότητα του από το μορφωτικό ακόλουθο της Πρεσβείας ή τα κατά
τόπους Προξενεία της χώρας από την οποία προέρχεται.
2. Επίσημη μετάφραση του ξενόγλωσσου τίτλου από την αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου
Εξωτερικών (Βουκουρεστίου 3)
(Στην Περιφέρεια μπορεί να γίνει και από Δικηγόρο)
3. Βιογραφικό σημείωμα του αλλοδαπού. ( Να αναφέρεται και η υπηκοότητα)
4. Πιστοποιητικό υγείας από εξωτερικά ιατρεία Νοσοκομείου.
5. Ονομαστική κατάσταση των Ελλήνων καθηγητών που απασχολούνται στο φροντιστήριο θεωρημένη
από τον επόπτη εργασίας.
(Η αναλογία Ελλήνων καθηγητών και αλλοδαπών ορίζεται ως εξής:
* 1 έως 10 - ‘Έλληνες καθηγητές : 1 αλλοδαπός
* 11 έως 20 - 'Έλληνες καθηγητές : 2 αλλοδαποί κ.ο.κ. )
Αν στο φροντιστήριο απασχολείται μόνο ο ιδιοκτήτης του φροντιστηρίου αρκεί υπεύθυνη δήλωση του
Ν.1599/1986 ότι δεν απασχολείται άλλος καθηγητής εκτός από αυτόν.
6. Σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου ιδιοκτήτη και αλλοδαπού.
(Να αναφέρεται η αρχή και η λήξη της)
7. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 του ιδιοκτήτη του φροντιστηρίου ότι ο αλλοδαπός κρίνεται
κατάλληλος.
8. Αίτηση αλλοδαπού προς το φροντιστήριο για πρόσληψη.
Β. ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΑΔΕΙΑΣ
Για παράταση άδειας αλλοδαπού υποβάλλονται όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά πλην των 1,2 και 3 και
αντί αυτών υποβάλλεται η έγκριση της υπηρεσίας για την πρόσληψη του αλλοδαπού στο ίδιο φροντιστήριο
την προηγούμενη σχολική χρονιά. (Παράταση νοείται η συνεχής κατ’ έτος απασχόληση του αλλοδαπού στο
ίδιο φροντιστήριο.)
Γ. ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
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Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται από τον ιδιοκτήτη του φροντιστηρίου, στο Γραφείο ή τη Διεύθυνση
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης πού υπάγεται το φροντιστήριο, το αργότερο μέχρι 31 Οκτωβρίου του σχολικού
έτους για το οποίο ζητείται η έγκριση.
Δ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ:

1. Από τα Γραφεία και τις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
2. Από τη Δ/νση Ιδιωτικής Εκπ/σης - Τμήμα Γ', Ερμού 15.
Καθημερινά από12.00-14.30, τηλ. 3231656,FΑΧ 3231883.
3. Από το Γραφείο Ενημέρωσης Πολιτών (ΓΕΠΟ),
Ερμού 15 - Α' όροφος, Γραφείο 101.
Καθημερινά από 9.00-14.00, τηλ. 3230861, 3230461, 3252001.

1

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ ΣΟΛΩΝΑ

1

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ ΣΟΛΩΝΑ

Δ5/1600/16.2.95 ΥΠ.Ε.Π.Θ.
Ν.Σ.Κ. 3166/4.1.95
Ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί σε Φροντιστήρια Μ.Ε.
Ι. Σε απάντηση του Α5/10383/24.10.94 εγγράφου σας, με το οποίο μας ερωτάτε, εάν οι ιδιωτικοί
εκπαιδευτικοί της Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης δύνανται να απασχολούνται παράλληλα σε φροντιστήρια Μέσης
Εκπ/σης, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:
ΙΙ. Με τις διατάξεις του άρθρου 76 του Α.Ν. 2545/1940 ορίζεται ότι στους λειτουργούς της ιδιωτικής
εκπαίδευσης επιτρέπεται η διδασκαλία σε φροντιστήρια ή κατ΄ οίκον μέχρι 12 ώρες εβδομαδιαίως, για τη
διδασκαλία δε αυτή πρέπει να υποβάλλουν δήλωση στον αρμόδιο Επιθεωρητή δια του Δ/ντού του σχολείου
των.
ΙΙΙ. Ενώ με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 27 του Ν. 682/1977 προβλέπεται ότι οι
ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί μπορούν να διδάσκουν πέρα από το προβλεπόμενο ανώτατο όριο ωρών
υποχρεωτικής διδασκαλίας και μέχρι 10 ωρών εβδομαδιαίως σε σχολείο που ήδη υπηρετούν ή σε άλλα με
ωριαία αντιμισθία.
ΙΥ. Από τις διατάξεις αυτές προκύπτει σαφώς ότι οι εκπαιδευτικοί των ιδιωτικών σχολείων μπορούν
να διδάσκουν σε φροντιστήρια ή ιδιωτικά σχολεία επί 12 ώρες εβδομαδιαίως, προκειμένου για τα
φροντιστήρια και 10 ώρες για τα ιδιωτικά σχολεία.
Υ. Είναι προφανές ότι οι διατάξεις αυτές είναι ειδικές και ασφαλώς κατισχύουν ως εκ τούτου, των
γενικών διατάξεων, όπως είναι στην προκειμένη περίπτωση οι διατάξεις του άρθρου 14 § 16 του Ν. 1566/85,
οι οποίες απαγορεύουν στους εκπαιδευτικούς της δημόσιας εκπαίδευσης να διδάσκουν σε ιδιωτικά σχολεία,
έστω και αν κατά την γενική ρήτρα του άρθρου 62 του Ν. 1566/85 οι εν γένει διατάξεις του νόμου αυτού για
την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση έχουν ανάλογο εφαρμογή και στην ιδιωτική εκπαίδευση.
Γιατί οι διατάξεις εν γένει του Ν. 1566/85 έχουν ανάλογο εφαρμογή, προφανώς, για θέματα που δεν
ρυθμίζονται ειδικώς από τις οικείες περί ιδιωτικής εκπαίδευσης διατάξεις, όπως συμβαίνει στην περίπτωση
των άρθρων 75 του Α.Ν. 2545/40 και 27 του Ν. 682/77. Άλλωστε, ανάλογος εφαρμογή σημαίνει ότι η
εφαρμογή των διατάξεων αυτών (Ν. 1566/85) γίνεται μόνο, εφ΄ όσον η φύση και το είδος των ρυθμιζομένων
θεμάτων επιδέχεται την εφαρμογή της ρύθμισης αυτής.
Είναι δε προφανές, ότι στην προκειμένη περίπτωση, η παραπάνω απαγόρευση στους
εκπαιδευτικούς της Δημόσιας Εκπαίδευσης δεν προσαρμόζεται στους εκπαιδευτικούς της ιδιωτικής
εκπαίδευσης και δεν δύναται να τύχει εφαρμογής, ως εκ της φύσεως της και της διαφορετικότητας του
επιδιωκομένου σκοπού.
ΥΙ. Εν όψει όλων αυτών φρονώ ότι η απάντηση στο παραπάνω ερώτημα είναι καταφατική.
46508/10-05-1976 ΦΕΚ 661 τ. Β΄
Περί προσλήψεως αλλοδαπών υπό Φροντιστηρίων Ξένων Γλωσσών.
Έχοντας υπ’ όψει τας ανάγκας των Φροντιστηρίων Ξένων Γλωσσών εις προσωπικόν κεκτημένον τα
απαιτούμενα προσόντα και αποβλέποντες εις την αρτιωτέραν κατάρτισιν των σπουδαστών των
Φροντιστηρίων τούτων, αποφασίζομεν:
Επιτρέπομεν την υπό των Φροντιστηρίων Ξένων Γλωσσών, πρόσληψιν και αλλοδαπών προς διδασκαλίαν
Ξένων Γλωσσών, υπό τας κάτωθι προϋποθέσεις και διαδικασίαν:
«1.Ο αλλοδαπός πρέπει να έχει πτυχίο Πανεπιστημίου ή Παιδαγωγικής Ακαδημίας ή Κολλεγίου
εκπαίδευσης, διδασκάλων. Και στις τρεις ανωτέρω περιπτώσεις το πτυχίο πρέπει να προέρχεται από τη
χώρα της οποίας τη γλώσσα πρόκειται να διδάξει, με εξαίρεση τους αλλοδαπούς οι οποίοι έχουν συνάψει
γάμο με άτομο ελληνικής υπηκοότητας και κατέχουν πτυχίο Πανεπιστημίου οποιασδήποτε μεν χώρας, αλλά
Φιλολογίας της γλώσσας που πρόκειται να διδάξουν».
Η παρ. 1 αντικαταστάθηκε ως άνω από την Δ5/6480/17-12-1985 (ΦΕΚ Β΄ 832) απόφ. Υπ. Παιδείας.
2.Έκαστον Φροντιστήριον δύναται να απασχολή ένα μόνον αλλοδαπόν εφ’ όσον οι παρ’ αυτώ
απασχολούμενοι Έλληνες διδάσκαλοι Ξένων Γλωσσών δεν υπερβαίνουν τους 4.Εις περίπτωσιν
απασχολήσεως πλειόνων των 4 Ελλήνων επιτρέπεται η πρόσληψις μεγαλυτέρου αριθμού αλλοδαπών με
αναλογίαν εις αλλοδαπός προς 5 Έλληνας, ήτοι ένας έως τέσσαρες=εις αλλοδαπός, πέντε έως δέκα= δύο
αλλοδαποί κ.ο.κ.
Με την Δ5/528/26 Οκτ. - 8 Νοεμ. 1983 (ΦΕΚ Β΄ 641) αποφ. Υπ. Παιδείας η άνω αναλογία ορίστηκε από ένα
έως δέκα Έλληνες Εκπ/κοί ένας αλλοδαπός, από έντεκα έως είκοσι Έλληνες Εκπ/κοί δύο αλλοδαποί κ.ο.κ.
3.Το εν τη προηγουμένη παραγράφω ποσοστόν θα υπολογίζεται επί του αριθμού του υπηρετούντος
προσωπικού εις έκαστον Φροντιστήριον κεχωρισμένως. Επί λειτουργίας πλειόνων φροντιστηρίων επ’
ονόματι του αυτού προσώπου το ανωτέρω ποσοστόν θα υπολογίζεται ιδιαιτέρως δι’ έκαστον εκ των
Φροντιστηρίων τούτων.
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4.Την υπογραφήν της σχετικής εγκριτικής πράξεως ανατίθεμεν εις τον Δ/ντήν Ιδιωτικής Εκπαιδεύσεως της
Κεντρικής Υπηρεσίας του ΥΠΕΠΘ.
5.Η ανωτέρω έγκρισις θα χορηγήται κατόπιν υποβολής των κάτωθι δικαιολογητικών:
α)του εν παρ. 1 αναφερομένου τίτλου σπουδών,
β)βιογραφικού σημειώματος του αλλοδαπού,
γ)υπευθύνου δηλώσεως του ιδιοκτήτου του φροντιστηρίου ότι ο προτεινόμενος αλλοδαπός κρίνεται
κατάλληλος δια το έργον του διδασκάλου,
δ)ιατρικού πιστοποιητικού περί της υγείας του αλλοδαπού,
ε)ονομαστικής καταστάσεως των εις το φροντιστήριον απασχολουμένων Ελλήνων και αλλοδαπών,
ς)αιτήσεως του αλλοδαπού ότι επιθυμεί να εργασθή εις το Φροντιστήριον, και
ζ)αντιγράφου της συμβάσεως εργασίας μεταξύ του ιδιοκτήτου Φροντιστηρίου και του αλλοδαπού.
Επί παρατάσεως προηγουμένης εγκρίσεως αντί των υπό στοιχ. α, β, και γ δικαιολογητικών θα αναφέρεται
επί της αιτήσεως ο αριθμός της προηγουμένης εγκρίσεως.
6.Τα ανωτέρω δικαιολογητικά θα υποβάλλωνται προς το Υπουργείον μέσω της οικείας επιθεωρήσεως.
7.Οι αλλοδαποί εν ουδεμιά περιπτώσει δύναται να ορίζωνται ως Δ/νταί Φροντιστηρίων Ξένων Γλωσσών.
Από της ενάρξεως ισχύος της παρούσης παύει ισχύουσα πάσα προγενεστέρα ρυθμίζουσα το αυτό θέμα.

Δ5/5284/26.10.83
Φ.Ε.Κ. 641 τ.Β΄
Τροποποίηση της 46508/10.6.76 απόφασης του ΥΠ.Ε.Π.Θ. για την πρόσληψη αλλοδαπών σε
Φροντιστήρια Ξένων Γλωσσών
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη :
1. Την αριθ. Η/5421/1982 (Φ.Ε.Κ. 474 τ. Β' /13.7.1982) απόφαση Πρωθυπουργού και Υπουργού Εθνικής
Παιδείας και θρησκευμάτων περί ανάθεσης αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Εθνικής Παιδείας και
Θρησκευμάτων.
2. Την ανάγκη της καλύτερης στελέχωσης των Φροντιστηρίων Ξένων Γλωσσών με διδακτικό προσωπικό,
αποφασίζουμε:.
Τροποποιώντας την Υπ. Απόφαση αριθ. 46508/10.5.76 (Φ.Ε.Κ. 661 τ. Β'/ 17.5.1976) σχετικά με την
πρόσληψη αλλοδαπών σε φροντιστήρια ξένων γλωσσών, ως προς την παράγραφο 2 αυτής, ορίζουμε την
αναλογία Ελλήνων εκπαιδευτικών και αλλοδαπών σε κάθε φροντιστήριο ξένων γλωσσών ως εξής :
- ενός έως δέκα Έλληνες εκπαιδευτικοί : ένας αλλοδαπός
- έντεκα έως είκοσι Έλληνες εκπαιδευτικοί : δύο αλλοδαποί κ.ο.κ.
Η παρούσα να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

Δ5/6480/17.12.83 ΥΠ.Ε.Π.Θ.
Τροποποίηση Υπ. Απόφασης για την πρόσληψη αλλοδαπών σε φροντιστήρια ξένων γλωσσών
Έχοντας υπόψη:
1. Την, ανάγκη της καλύτερης στελέχωσης των φροντιστηρίων ξένων γλωσσών με διδακτικό προσωπικό.
2. Την αριθμ. Η.6315/5-8-85 (Φ.Ε.Κ. 486 τ.Β' 76-8-85) Κοινή Απόφαση του Πρωθυπουργού και του
Υπουργού ΥΠ.Ε.Π.Θ. "Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Εθν. Παιδείας και θρησκευμάτων.
Αποφασίζουμε
Τροποποιούμε την Υπ. Απόφαση αριθ. 46508/10-5-1976 (Φ.Ε.Κ. 661 τ.Β' /17-5-76), όπως τροποποιήθηκε
με την αριθ Δ5/5284/1983 (Φ.Ε.Κ. 641 τ.Β' /8-11-83) όμοια, αντικαθιστώντας την § 1 αυτής ως εξής:
1. Ο αλλοδαπός πρέπει να έχει πτυχίο Πανεπιστημίου ή Παιδαγωγικής Ακαδημίας ή Κολεγίου Εκπαίδευσης
διδασκάλων. Και στις τρεις ανωτέρω περιπτώσεις το πτυχίο πρέπει να προέρχεται από τη Χώρα της οποίας
τη γλώσσα πρόκειται να διδάξει, με εξαίρεση τους αλλοδαπούς οι οποίοι έχουν συνάψει γάμο με άτομο
ελληνικής υπηκοότητας και κατέχουν πτυχίο Πανεπιστημίου οποιασδήποτε μεν Χώρας, αλλά Φιλολογίας της
γλώσσας που πρόκειται να διδάξουν. Η παρούσα να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

Δ5/5500/4.11.83 απόφαση ΥΠ.Ε.Π.Θ.
Ημέρες αργίας Φροντιστηρίων Ξένων Γλωσσών
Έχοντας υπόψη:
1) Την ανάγκη καθορισμού ημερών διακοπών και αργίας των φροντιστηρίων Ξένων Γλωσσών της χώρας για
την ομοιόμορφη λειτουργία αυτών.
2) Την αριθμ. Η/5421 /7-7-82 (Φ.Ε.Κ. 474 τ.Β /1982) Απόφαση Πρωθυπουργού και Υπουργού Εθνικής
Παιδείας και θρησκευμάτων περί αναθέσεως αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Εθνικής Παιδείας και
θρησκευμάτων.
Αποφασίζουμε
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Καθορίζουμε τις ημέρες διακοπών και αργίας των φροντιστηρίων
λειτουργούν στη Χώρα ως ακολούθως :

Ξένων

Γλωσσών που

Α. Διακοπών

1. Χριστουγέννων, από την 24η Δεκεμβρίου μέχρι και την 7η Ιανουαρίου.
2. Πάσχα, από τη Μεγάλη Δευτέρα μέχρι και την Κυριακή του Θωμά.

Β. Αργία
1. Όλες τις Κυριακές
2. Τις θρησκευτικές γιορτές των Τριών Ιεραρχών και του Αγίου Πνεύματος
3. Τις Εθνικές επετείους της 28ης Οκτωβρίου και 25ης Μαρτίου.
4. Την 17η Νοεμβρίου
5. Την Καθαρά Δευτέρα
6. Την 1η Μαΐου
7. Την κατά τις ισχύουσες διατάξεις ημέρα αργίας για την έδρα κάθε φροντιστηρίων λόγω τοπικής θρησκευτικής ή Εθνικής γιορτής.
8. Τη γιορτή Κοιμήσεως της Θεοτόκου.
Η παρούσα να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Ο Υφυπουργός

Φ.01/961/6.3.86 ΥΠ.Ε.Π.Θ.
Ηχογράφηση διδασκαλίας.
Επειδή παρατηρήθηκε σε ορισμένα φροντιστήρια να ηχογραφείται με πρωτοβουλία των ιδιοκτητών τους η
παράδοση του μαθήματος των διδασκόντων, σας γνωρίζουμε ότι η ηχογράφηση όσων συμβαίνουν κατά την
ώρα της διδασκαλίας αντίκειται στους παιδαγωγικούς κανόνες, γιατί δρα ανασταλτικά στον αυθορμητισμό
των διδασκόντων, που είναι απαραίτητος για την θετική απόδοση τους, αλλά και των διδασκομένων.
Εξάλλου, σύμφωνα με το αρ. 74 § 1 του ΑΝ. 2545/40 τον έλεγχο της εκπαιδευτικής και γενικά της
μορφωτικής εργασίας που συντελείται στα φροντιστήρια ασκεί ο Υπουργός Εθνικής Παιδείας και
θρησκευμάτων με τα αρμόδια όργανα.
Ύστερα απ' τα παραπάνω παρακαλούνται οι Προϊστάμενοι των Δ/νσεων Δευτεροβάθμιας εκπ/σης να
ενημερώσουν σχετικά τα φροντιστήρια του χώρου ευθύνης της.

Δ/41258/30.10.79 ΥΠ.Ε.Π.Θ.
Μετατροπή φροντιστηρίων Α.Ε. σε Μ.Ε.
Με αφορμή ερωτήματα που μας υποβάλλονται σχετικά με τη δυνατότητα μετατροπής φροντιστηρίων
Ανωτάτης Εκπ/σεως σε φροντιστήρια Μέσης Εκπ/σεως και τον τρόπο πραγματοποιήσεως της σας
πληροφορούμε τα ακόλουθα:
Επειδή από τις κείμενες διατάξεις του Α.Ν. 2545/40 δεν προβλέπεται η μετατροπή των αδειών ιδρύσεως
και λειτουργίας των φροντιστηρίων Ανωτάτης Εκπ/σεως σε φροντιστήρια Μέσης Εκπ/σεως, και για αποφυγή
γραφειοκρατικών διαδικασιών, επιτρέπουμε σε όσους επιθυμούν να ιδρύσουν εξ υπαρχής φροντιστήριο Μ.Ε.
να ζητήσουν τούτο από τον οικείο Γενικό Επιθεωρητή Μ.Ε. υποβάλλοντες μόνο σχετική αίτηση, αντίγραφο
του τίτλου σπουδών τους, τα προβλεπόμενα τέλη και παράβολα, κατά περίπτωση, ως και υπεύθυνο δήλωση
του Ν.Δ. 105/69 ότι δεν υπάρχει κώλυμα των άρθρων 11 και 68 του Α.Ν. 2545/40.
Στην περίπτωση που θα χορηγηθεί η άδεια αύτή, θα πρέπει να αρθεί αμέσως η άδεια ιδρύσεως και
λειτουργίας του φροντιστηρίου Ανωτάτης Εκπαιδεύσεως.
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Στη σελίδα αυτή πρέπει να επικολληθούν τα ένσημα εκπαιδευτικών τελών
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ
Α. ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ ΤΑ
ΕΞΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ :
1. Αίτηση του ενδιαφερομένου
2. Φωτοαντίγραφο ξενόγλωσσου τίτλου σπουδών θεωρημένο για τη γνησιότητά του από το μορφωτικό
ακόλουθο της Πρεσβείας ή τα κατά τόπους προξενεία της χώρας από την οποία προέρχεται.
3. Επίσημη μετάφραση του ξενόγλωσσου τίτλου σπουδών από την αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου
Εξωτερικών (οδός Βουκουρεστίου 3).
4. Φωτοαντίγραφο θεωρημένο απολυτηρίου Ελληνικού Λυκείου ή Εξαταξίου Γυμνασίου ή πτυχίου Ελληνικού
Πανεπιστημίου ή βεβαίωση γνώσης της Ελληνικής γλώσσας και ιστορίας.
5. Φωτοαντίγραφο θεωρημένο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου
6. Ένσημα εκπαιδευτικών τελών 2.000 δραχμών, τα οποία πρέπει να επικολληθούν στη σελίδα αυτή.
Β. ΤΑ ΥΠΟΒΛΗΘΕΝΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΔΕΝ ΕΠΙΣΤΡΕΦΟΝΤΑΙ.
Γ. ΤΥΧΟΝ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ :
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1. Από τη Διεύθυνση Ιδιωτικής Εκπαίδευσης - Τμήμα Φροντιστηρίων .
Ερμού 15, καθημερινά 12-14.30 ΤΗΛ 32.31 656.
2. Από τα Γραφείο Ενημέρωσης Πολιτών (ΓΕΠΟ), Ερμού 15- 1oς όροφος
καθημερινά 9-14 30' τηλ 32.52.001, 32.30.461, 32.30.861.
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ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ

ΔΕΛΤΙO

Α. ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ ΤΑ ΕΞΗΣ
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:
1. Αίτηση του ενδιαφερομένου.
2. Φωτοαντίγραφο ξενόγλωσσου τίτλου σπουδών θεωρημένο για τη γνησιότητά του από το μορφωτικό
ακόλουθο της Πρεσβείας ή τα κατά τόπους προξενεία της χώρας από την οποία προέρχεται.
3. Επίσημη μετάφραση του ξενόγλωσσου τίτλου σπουδών από την αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου
Εξωτερικών (οδός Βουκουρεστίου 3).
4. Φωτοαντίγραφο Ελληνικού εξαταξίου Γυμνασίου ή Λυκείου ή πτυχίου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ,
θεωρημένο.
5. Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας, θεωρημένο.
6. Ένσημα εκπαιδευτικών τελών 2.000 δραχμών.
Β. ΤΑ ΥΠΟΒΛΗΘΕΝΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΔΕΝ ΕΠΙΣΤΡΕΦΟΝΤΑΙ.
Γ. ΧΡΟΝΟΣ ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ: Δύο (2) μήνες περίπου.
Δ. ΤΥΧΟΝ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ:
1. Από τη Διεύθυνση Ιδιωτικής Εκπαίδευσης - Τμήμα Φροντιστηρίων:
Ερμού 15, καθημερινά 12-14.30' τηλ. 32.31.656
2. Από το Γραφείο Ενημέρωσης Πολιτών (ΓΕΠΟ), Μητροπόλεως 12-14,
καθημερινά 9-14.30' τηλ. 32.52.001, 32.30.461, 32.30.861.
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ΚΒ/108/2.7.01 ΥΠΕΠΘ
Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας
Α. Σας πληροφορούμε ότι οι διατάξεις που αφορούν το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας
έχουν δημοσιευθεί στο Νόμο 2740/99. (ΦΕΚ 186/τ.Α'/άρθρα 1-5).
Το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας πιστοποιεί τη γνώση μιας ξένης γλώσσας σε δύο
επίπεδα: α) το επίπεδο Ι <<καλή γνώση>> της ξένης γλώσσας και β) το επίπεδο ΙΙ <<αρίστή γνώση>> της
ξένης γλώσσας>>.
Το εν λόγω πιστοποιητικό πρόκειται να χορηγείται μετά από γραπτές και προφορικές εξετάσεις που
θα διενεργούνται με το σύστημα των Πανελληνίων εξετάσεων από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και
Θρησκευμάτων. Οι εξετάσεις αυτές θα αρχίσουν να διενεργούνται από το 2002.
Λεπτομέρειες, που αφορούν στην εξεταστέα ύλη, στη συμμετοχή, στο επίπεδο κ.λ.π., θα
ανακοινωθούν με ειδικά δελτία τύπου από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.
Β. Από τις εξετάσεις πιστοποίησης της ξένης γλώσσας απαλλάσσονται οι κάτοχοι:
ί) πτυχίου τμημάτων ξένων γλωσσών των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΑΕΙ) της ημεδαπής ή
αντίστοιχου και ισότιμου πτυχίου ΑΕΙ της αλλοδαπής.
ιι) πτυχίου οποιουδήποτε τμήματος αναγνωρισμένου ιδρύματος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της
αλλοδαπής και
ιιι) διδακτορικού διπλώματος οποιουδήποτε τμήματος αναγνωρισμένου ιδρύματος τριτοβάθμιας
εκπαίδευσης της αλλοδαπής, που αποκτήθηκε ύστερα από φοίτηση στο τμήμα αυτό.
Για τις περιπτώσεις ιι και ιιι παραπάνω ήδη έχει αρχίσει η Υπηρεσία μας να χορηγεί το Κρατικά
Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου ΙΙ <<αρίστη γνώση>> της οικείας ξένης γλώσσας. Τα δικαιολογητικά
που απαιτούνται είναι:
1. Αίτηση του ενδιαφερομένου
2. Επικυρωμένο αντίγραφο πτυχίου και της επίσημης μετάφρασής του στην ελληνική
3. Επικυρωμένο αντίγραφο Πράξης του ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. της ισοτιμίας / αντιστοιχίας πτυχίου
οποιουδήποτε τμήματος αναγνωρισμένου ΑΕΙ της αλλοδαπής
4. Φωτοτυπία Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου ή νομίμου αποδεικτικού εγγράφου
παραμονής αλλοδαπού στην Ελλάδα και σε περίπτωση εγγάμου, ληξιαρχική πράξη γάμου.
Το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Ι και επιπέδου ΙΙ χρησιμοποιείται ως πρόσθετο
προσόν γνώσης ξένης γλώσσας για διορισμό στο Δημόσιο ή ευρύτερο Δημόσιο τομέα σύμφωνα με το αριθμ.
Π.Δ. 50 <,Καθορισμός των προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του δημοσίου τομέα>> (ΦΕΚ 39
τ.Α'/2001, άρθρο 28) καθώς επίσης και στον Ιδιωτικό τομέα.
Οι παραλήπτες του εγγράφου αυτού παρακαλούνται να κοινοποιήσουν την εγκύκλιο αυτή σε όλους
τους Φορείς που εποπτεύουν.

Δ5/11534/10.10.01 ΥΠΕΠΘ
Κρατικό πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας
Σας πληροφορούμε ότι το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου ΙΙ. που χορηγείται
σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 2740/1999 (ΦΕΚ 186-Α'/16-9-99) αποτελεί προσόν για τη χορήγηση
επάρκειας διδασκαλίας ξένης γλώσσας.
Οι κάτοχοι του τίτλου αυτού που ενδιαφέρονται να αποκτήσουν την ως άνω επάρκεια διδασκαλίας
θα πρέπει να καταθέσουν μαζί με την ως υπόδειγμα αίτηση και τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στη
δεύτερη σελίδα.
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ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΑΥΤΗ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΠΙΚΟΛΛΗΘΟΥΝ
ΤΑ ΕΝΣΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΤΕΛΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ
Α. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΜΕ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΙΙ
1. Αίτηση του ενδιαφερομένου.
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2. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας Επιπέδου ΙΙ.
3. α) Θεωρημένο φωτοαντίγραφο απολυτηρίου Ελληνικού Λυκείου ή Εξαταξίου Γυμνασίου ή πτυχίου
Ελληνικού Παν/μίου ή
β) Βεβαίωση γνώσης της Ελληνικής γλώσσας.
4. Φωτοαντίγραφο δελτίου Αστυνομικής ταυτότητας ή Διαβατηρίου.
5. Διπλότυπο είσπραξης για εκπαιδευτικά τέλη ή ένσημα εκπαιδευτικών τελών αξίας 2000 δρχ. από
Δημόσιο Ταμείο.
Β. ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
1. Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται :
Απευθείας στο Υπουργείο Παιδείας
( Μητροπόλεως 15, Γραφ.109 από 9.00 -14.00 )
ή στις Δ/νσεις και τα Γραφεία Β/θμιας Εκπ/σης
ή αποστέλλονται ταχυδρομικά στη διεύθυνση:
Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων
Δ/νση Ιδιωτικής Εκπαίδευσης :
Μητροπόλεως 15,
ΤΚ 10185 - Αθήνα.
2. Τα υποβληθέντα δικαιολογητικά δεν επιστρέφονται.
Γ. ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ :
1. Από τη Δ/νση Ιδιωτικής Εκπ/σης - Τμήμα Γ', Βείκου 3, 3ος όροφος, Γραφ. 304, ΤΚ 11742, Αθήνα.
Καθημερινά από12.00 -14.30, τηλ. 9233011,FΑΧ 9243090.
2. Από το Γραφείο Ενημέρωσης Πολιτών ( ΓΕΠΟ ),
Ερμού 15 -1ος όροφος, Γραφ.101.
Καθημερινά από 9.00 -14.00 τηλ. 3230861, 3230461, 3252001.
ΠΡΟΣΟΧΗ:
Η επάρκεια προσόντων διδασκαλίας ξένης γλώσσας χορηγείται σε υπηκόους κρατών-μελών της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και στους πολίτες των κρατών μελών του Ε.Ο.Χ. (Νορβηγία, Ισλανδία,
Λιχνεστάϊν).
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Δ5/16305/16.12.96 ΥΠ.Ε.Π.Θ.
Οδηγίες για την εφαρμογή της νομοθεσίας, σχετικά με την οικοδιδασκαλία και τη μη σύννομη
λειτουργία Φροντιστηρίων και Εργαστηρίων Ελευθέρων Σπουδών
Με αφορμή ερωτήματα και καταγγελίες που έχουν υποβληθεί, από τους αρμόδιους, για τον κατά
τόπο έλεγχο, προϊσταμένους διευθύνσεων και γραφείων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλους φορείς
σχετικά με το υπόψη θέμα, και μετά από τη σύμφωνη γνώμη του Γραφείου Ν.Δ. της Κ.Υ. του ΥΠ.Ε.Π.Θ.,
θέτουμε υπόψη σας τα ακόλουθα:
Α΄ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠ.Ε.Π.Θ.
1. A.N. 2545/40 (Φ.Ε.Κ. 287 τ.Α΄):
`
- άρθρο 44 – «Πειθαρχικές κυρώσεις»
- άρθρο 45 – «Αρμοδιότητα και διαδικασία για επιβολή ποινών»
- άρθρο 49 – «Ποινικές κυρώσεις»
- άρθρο 77 – «ποινές» - «Ο ιδιοκτήτης και το υπόλοιπο διδακτικό προσωπικό των Φροντιστηρίων
προκύπτει στις, από τις διατάξεις των άρθρων 44 και 49, οριζόμενες ποινές και επιβάλλονται με την ίδια
διαδικασία που επιβάλλονται τέτοιες στους ιδιοκτήτες και το προσωπικό των ιδιωτικών σχολείων».
2. N. 682/77 (Φ.Ε.Κ. 244 τ.Α΄)
- άρθρο 41 – «είδη παραβάσεων»
- άρθρο 42 – «Επιβαλλόμενες ποινές» – Προβλέπεται η επιβολή πειθαρχικών, ποινικών και
διοικητικών κυρώσεων.
- άρθρο 43 – «Αρμοδιότητα επιβολής ποινών»
- άρθρο 59 – «Κατάργηση διατάξεων» – Με το άρθρο αυτό έχουν καταργηθεί οι διατάξεις των
άρθρων 44, 45 και 49 του Α.Ν. 2545/40.

N. 682/77 (Φ.Ε.Κ. 244 τ. Α΄)
Άρθρον 41
Είδη παραβάσεων
1. Πάσα δι' υπαιτίου πράξεως ή παραλείψεως παράβασις των κειμένων διατάξεων περί
ιδιωτικής εκπαιδεύσεως εκ μέρους των ιδιοκτητών σχολείων, των διευθυντών και του
διδακτικού προσωπικού τούτων, εκάστου εις τον τομέα αρμοδιότητος του αποτελεί
πειθαρχικόν αδίκημα, τιμωρούμενον δια των εν τω επομένω άρθρω προβλεπομένων
ποινών.
2. Μεταξύ των παραβάσεων καταλέγονται ιδία:
α) Λειτουργία ιδιωτικού σχολείου ή οικοτροφείου άνευ αδείας.
β) Μη παράδοσις αρχείου.
γ) Παράβασις διατάξεων μισθοδοσίας.
δ) Μη συμπλήρωσις κενών θέσεων διδακτικού προσωπικού και Διευθυντού.
ε) 'Εκπρόθεσμος πρόσληψις προσωπικού ή εκπρόθεσμος διορισμός Διευθυντού.
στ) Απόλυσις προσωπικού κατά παράβασιν των κείμενων διατάξεων.
ζ) Παράνομος έκδοσις τίτλου σπουδών
η) Παράβασις εκπαιδευτικών διατάξεων υπό του διδακτικού προσωπικού και των
διευθυντών.
θ) Παρεμπόδισις ασκήσεως ελέγχου υπό της εποπτευούσης αρχής.
ι) Αδικαιολόγητος απουσία ή μη κανονική τήρησις του ωραρίου εργασίας υπό των
διευθυντών και του διδακτικού προσωπικού των σχολείων.
ια) Παρέκκλισις εκ του προγράμματος διδασκαλίας άνευ αδείας.
ιβ) Παράβασις διατάξεων χρήσεως προσωνυμίας, διαφημίσεων και γνωστοποιήσεων.
ιγ) Πρόσληψις διδακτικού προσωπικού μη έχοντος τα υπό του νόμου οριζόμενα προσόντα.
ιδ) Παράβασις στεγαστικών προϋποθέσεων.
ιε) Απασχόλησις διδακτικού προσωπικού άνευ νομίμου διορισμού.
ιστ)Παράβασις διατάξεων περί διδάκτρων.
ιζ) Μη τήρησις των εκπαιδευτικών βιβλίων.
ιη) Υπέρβασις επιτρεπομένου ορίου μαθητών κατά τμήμα.
ιθ) Πώλησις βιβλίων και γραφικής ύλης εις τους μαθητάς
κ) Χορήγησις τίτλου σπουδών ή άλλων πιστοποιητικών υπό μη νομίμων λειτουργούντων
σχολείων.
κα) Κατ΄ ιδίαν διδασκαλία υπό των εκπαιδευτικών εις τους μαθητάς του σχολείο υ των.
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κβ) Παράβασις των διατάξεων της § 2 του
26 του παρόντος.
Άρθρο 42
Επιβαλλόμεναι Ποιναί
1. Πειθαρχικαί κυρώσεις:
Α) Δια τους ιδιοκτήτας των σχολείων:
α) Έγγραφος επίπληξις.
β) Πρόστιμον μέχρι ποσού 5:00.000
γ) Προσωρινή δι εν έτος άρσις αδείας ιδρύσεως και λειτουργίας του ιδιωτικού σχολείου.
δ) Οριστική άρσις αδείας ιδρύσεως και λειτουργίας του ιδιωτικού σχολείου.
Β) Δια το διδακτικόν προσωπικόν:
α) Έγγραφος επίπληξις.
β) Πρόστιμον μέχρις αποδοχών 3 μηνών.
γ) Προσωρινή στέρησις δι' εν έτος του δικαιώματος του διδάσκειν εις δημόσια η ιδιωτικά
σχολεία.
δ) Προσωρινή στέρησις δι εν έτος του δικαιώματος διευθύνσεως ιδιωτικού σχολείου.
ε) Οριστική στέρησις του δικαιώματος διευθύνειν Ιδιωτικόν Σχολείον .
στ) Διακοπή τού προς προαγωγήν δικαιώματος από 1 –5 ετών.
ζ) Υποβιβασμός
η) Απόλυσις
2. Ποινικαί κυρώσεις:
α) Οι Ιδρύοντες η διατηρούντες Ιδιωτικόν σχολείον ή οικοτροφείον άνευ άδείας τιμωρούνται
πλην της ποινής του προστίμου και δια φυλακίσεως τουλάχιστον δύο μηνών.
β) Οι μη παραδίδοντες το αρχείον εις την αρμοδίαν Επιθεώρησιν εντός 20/μέρου από της
κοινοποιήσεως της αποφάσεως περί άρσεως της αδείας ή εξ οιασδήποτε άλλης αιτίας
διακοπής λειτουργίας του σχολείου, τιμωρούνται πλην της ποινής του προστίμου και δια
φυλακίσεως τουλάχιστον ενός μηνός.
γ) Οι χρησιμοποιούντες μη εγκεκριμένας επωνυμίας ιδιοκτήται ιδιωτικών σχολείων,
τιμωρούνται πλην της ποινής του προστίμου δια φυλακίσεως από δέκα ημερών μέχρις ενός
μηνός.
δ) Οι διδάσκοντες εις ιδιωτικά σχολεία χωρίς να έχουν τον απαιτούμενον δια την
διδασκαλίαν τίτλον σπουδών, τιμωρούνται δια φυλακίσεως ενός μέχρι τριών μηνών. Η αυτή
ποινή επιβάλλεται και εις τον ιδιοκτήτην, εις το σχολείον του οποίου εγένετο η διδασκαλία.
ε) Οι χορηγούντες τίτλον σπουδών παρανόμως τιμωρούνται και δια φυλακίσεως
τουλάχιστον τριών μηνών.
3. Επί παραβάσεων τελεσθεισών υπό νομικών προσώπων ευθύνονται οι νομίμως
εκπροσωπούντες ταύτα.
4. Τα εν παραγράφω 2 του παρόντος αδικήματα διώκονται τη εγκλήσει του οικείου
Επιθεωρητού.
5. Διοικητικαί κυρώσεις.
Ανεξαρτήτως των υπό του παρόντος άρθρου προβλεπομένων ποινών, ή άνευ αδείας
λειτουργία σχολείου συνεπάγεται την άμεσον διακοπήν της λειτουργίας αυτού,
πραγματοποιουμένην υπό της κατά τόπον αστυνομικής αρχής, κατόπιν εγγράφου της
οικείας Επιθεωρήσεως ή του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και θρησκευμάτων.
Αι παρανόμως χρησιμοποιούμεναι επιγραφαί αφαιρούνται αμέσως, μερίμνη της αρμοδίας
κατά τόπον αστυνομικής αρχής, κατόπιν εγγράφου της οικείας Επιθεωρήσεως.
6. Τα υπό στοιχεία κα και κβ της § 2 του άρθρου 41 του παρόντος πειθαρχικά αδικήματα
επισύρουν την ποινήν της απολύσεως.
Άρθρον 43
Αρμοδιότης επιβολής ποινών
Αι υπό του προηγουμένου άρθρου προβλεπόμεναι ποιναί επιβάλλονται υπό τας κάτωθι
διακρίσεις:
α) Υπό του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, του Υφυπουργού και του
Γενικού Γραμματέως του Υπουργείου τούτου, αι ποιναί του προστίμου μέχρι των 100.000
δραχ. ή των αποδοχών μέχρις ενός μηνός.
β) Υπό του Επόπτου Εκπαιδεύσεως αι ποιναί προστίμου μέχρι 50.000 δραχ. ή του ημίσεως
των αποδοχών ενός μηνός.
γ) Υπό του Γενικού Επιθεωρητού Μ. Ε. ή του Επιθεωρητού Δ.Ε. αι ποιναί προστίμου μέχρις
20.000 δραχ. ή του 1/3 των αποδοχών ενός μηνός.

1

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ ΣΟΛΩΝΑ

δ) Υπό του αρμοδίου πειθαρχικού συμβουλίου πάσαι αι υπό του παρόντος νόμου
προβλεπόμεναι πειθαρχικαί ποιναί.
3. Απόφαση αριθμ. 1608/1995 του Σ.τ.Ε.: Σύμφωνα με την απόφαση αυτή,
Στον Α.Ν. 2545/40 διαλαμβάνεται και σύστημα πειθαρχικής ευθύνης και ελέγχου των ιδιοκτητών και του
διδακτικού προσωπικού των φροντιστηρίων (άρθρο 77) δια παραπομπής εις τις αντίστοιχες διατάξεις, οι
οποίες διέπουν τους ιδιοκτήτας, διευθυντάς και διδακτικό προσωπικό των ιδιωτικών σχολείων (άρθρα 4449).
Η παραπομπή αυτή έχει την έννοια, ότι εφαρμοστέαι είναι αι εκάστοτε ισχύουσαι διατάξεις περί πειθαρχικής
ευθύνης και ελέγχου των ιδιοκτητών και του διδακτικού προσωπικού των ιδιωτικών σχολείων. Ήδη τα
θέματα τα αφορώντα εις τα ιδιωτικά σχολεία γενικής εκπαιδεύσεως ρυθμίζονται δια του Ν. 682/77, εις τις
πειθαρχικές διατάξεις του οποίου (άρθρα 41 – 45) πρέπει να θεωρηθεί ότι παραπέμπει πλέον το μνησθέν
άρθρο 77 του Α.Ν. 2545/40.
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Από το συνδυασμό των, υπό στοιχεία Α1, Α2 και Α3 του παρόντος, προαναφερομένων
διατάξεων, σαφώς προκύπτει ότι, σχετικά με την πειθαρχική ευθύνη και τον έλεγχο των ιδιοκτητών και του
διδακτικού προσωπικού των Φροντιστηρίων, εφαρμοστέες είναι οι διατάξεις των άρθρων 77 του Α.Ν.
2545/40 και 41-45 του Ν. 682/77.
Β΄ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΗΜ. ΤΑΞΗΣ (Υ.Δ.Τ.)
1. N. 1481/84 (Φ.Ε.Κ. 152 τ. Α΄)
- άρθρο 1 § 1 εδάφ. α΄- «Το Υ.Δ.Τ. έχει σαν αποστολή των κατοχύρωση και τη διατήρηση της
δημόσιας τάξης»
- άρθρο 4 § 3 εδάφ. γ΄- «Στην άσκηση υπό της αστυνομίας γενικής αστυνόμευσης περιλαμβάνεται
και η φροντίδα για την τήρηση των νόμων με τους οποίους ανατίθενται στην Ελληνική Αστυνομία καθήκοντα,
σύμφωνα με την αποστολή του Υ.Δ.Τ.».
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στην περίπτωση αυτή περιλαμβάνεται και η εφαρμογή της διάταξης της § 5 του άρθρου
42 του Ν. 682/77.
- άρθρο 11 § 1-5 – «Οργάνωση και λειτουργία υπηρεσιών του Υ.Δ.Τ. – Εσωτερικός κανονισμός».
- άρθρο 18 § 2 – «Οι υπηρεσίες του Υ.Δ.Τ. εκτελούν μόνο τα έργα που σχετίζονται με την αποστολή
του, όπως την καθορίζει ο νόμος και ο εσωτερικός κανονισμός».
- άρθρο 18 § 7 – «Σχέδια νόμων, προεδρικά διατάγματα ή αποφάσεις με τις οποίες ανατίθενται
οποιαδήποτε έργα ή καθήκοντα στην Ελληνική Αστυνομία, πρέπει να προσυπογράφονται και από τον
Υπουργό Δημόσιας Τάξης».
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος αυτή αντικαταστάθηκε με την § 1 του άρθρου 34 του Ν. 2168/93.
2. N. 2168/93 (Φ.Ε.Κ. 147 τ.Α΄)
- άρθρο 34 § 1 – «Η Ελληνική Αστυνομία εκτελεί μόνο τα έργα που προβλέπονται από διατάξεις
νόμων, προεδρικών διαταγμάτων ή υπουργικών αποφάσεων τα σχέδια των οποίων έχουν προσυπογραφεί
από τον Υπουργό Δημόσιας Τάξης»..
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το σχέδιο του Ν. 682/77 δεν είχε προσυπογραφεί από τον Υπουργό Δημόσιας Τάξης.
- άρθρο 34 § 2 – «Έργα που ανετέθησαν στην Ελληνική Αστυνομία έστω και προσωρινά με
διατάξεις νόμων, προεδρικών διαταγμάτων ή υπουργικών αποφάσεων τα σχέδια των οποίων δεν έχουν
προσυπογραφεί από τον Υπουργό Δημόσιας Τάξης δεν εκτελούνται, εφόσον δεν διατηρηθούν σε ισχύ με
κοινές αποφάσεις του Υπουργού Δημόσιας Τάξης και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού, οι οποίες
εκδίδονται εφάπαξ, εντός αποκλειστικής προθεσμίας ενός (1) έτους από της δημοσιεύσεως του παρόντος
νόμου. Η ανωτέρω προθεσμία δύναται να παραταθεί μέχρι τρεις (3) μήνες, εφάπαξ, με απόφαση του
Υπουργού Δημόσιας Τάξης».
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το προβλεπόμενο, από τη διάταξη της § 5 «Διοικητικές κυρώσεις» του άρθρου 42 του
Ν. 682/77, έργο που είχε ανατεθεί στην Ελληνική Αστυνομία δεν εκτελείται, πλέον, αφού δεν διατηρήθηκε σε
ισχύ με κοινή απόφαση των Υπουργών δημόσιας Τάξης και Εθνικής Παιδείας και θρησκευμάτων.
3. Π.Δ. 141/91 (Φ.Ε.Κ. 58 τ.Α΄)
- άρθρο 159 § 1 – «συνδρομή ονομάζεται η βοήθεια που παρέχει η Ελληνική Αστυνομία σε αρχές
και όργανά τους κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας τους, καθώς και αυτή που παρέχει σε κάθε ιδιώτη του
οποίου προσβάλλονται παράνομα τα συνταγματικώς κατοχυρωμένα δικαιώματα».
- άρθρο 159 § 3 – «Αρμόδια για την παροχή της συνδρομής και τον καθορισμό της απαιτούμενης σε
κάθε περίπτωση δύναμης είναι το κατά τόπον αρμόδιο Αστυνομικό Τμήμα ή Αστυνομικός Σταθμός».
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- άρθρο 161 § 1 – «Για τη παροχή συνδρομής σε άλλες αρχές του δημόσιου τομέα γενικά και τα
όργανά τους απαιτείται προηγούμενη έγγραφη αίτηση, στην οποία να αναγράφεται η πράξη που πρόκειται
να εκτελεστεί και αι διατάξεις των νόμων που επιτρέπουν την εκτέλεσή τους».
- άρθρο 161 § 4 – «Η δύναμη που διατάσσεται για τη συνδρομή παρίσταται για την καταστολή τυχόν
αντίστασης σε βάρος του οργάνου κατά την ενέργεια της πράξης που αναφέρεται στην αίτηση συνδρομής
και την πρόληψη άλλων αξιοποίνων πράξεων τόσο από τους θιγόμενους όσο και από το όργανο που
ενεργεί».
4. Με το έγγραφό του αριθμ. 1005/16/59-ιβ/24-2-1996 το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης μας
γνωστοποιεί ότι οι κατά τόπους Αστυνομικές Υπηρεσίες του δεν θα εκτελούν πλέον το έργο που τους έχει
ανατεθεί με τη διάταξη της § 5 του άρθρου 42 του Ν. 682/77 αλλά θα παρέχουν μόνο την κατά νόμο,
σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 159 και 161 του π.δ. 141/91 (Φ.Ε.Κ. 58 τ.Α΄), οφειλόμενη συνδρομή
στους ενεργούντες τη σφράγιση ιδιωτικών σχολείων και φροντιστηρίων και την αφαίρεση των παρανόμως
χρησιμοποιούμενων επιγραφών, υπαλλήλους μας, εφόσον βέβαια ζητηθεί η συνδρομή αυτή.
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Από το συνδυασμό των υπό στοιχεία Β1, Β2, Β3 και Β4, προαναφερόμενων
διατάξεων, σαφώς προκύπτει ότι:
(α) Οι επιβαλλόμενες διοικητικές κυρώσεις (άρθρο. 42 § 5 του Ν. 682/77) που αφορούν τη διακοπή
λειτουργίας του άνευ αδείας λειτουργούντων σχολείων και φροντιστηρίων και την αφαίρεση των παρανόμως
χρησιμοποιούμενων επιγραφών, δεν εκτελούνται πλέον από τις κατά τόπο Αστυνομικές Αρχές γιατί:
(αα) Δεν εμπίπτουν στην αποστολή της Αστυνομίας.
(αβ) Το σχέδιο του Ν. 682/77 δεν είχε προσυπογραφεί από τον Υπουργό Δημόσιας Τάξης.
(αγ) Δεν διατηρήθηκε η εκτέλεσή τους από την Αστυνομία με κοινή απόφαση των Υπουργών
Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Δημόσιας Τάξης (δεν εκδόθηκε) και
(β) Οι κατά τόπο αστυνομικές Αρχές θα παρέχουν μόνο την οφειλόμενη συνδρομή, σύμφωνα με τα
προαναφερθέντα στο έγγραφο του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης.
Γ΄. ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ν. 682/77 ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ:
Εφόσον διαπιστώνονται από τον καθ’ ύλην αρμόδιο, για τον έλεγχο ιδιωτικών σχολείων και
φροντιστηρίων, Προϊστάμενο Διεύθυνσης ή γραφείου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, παραβάσεις οι οποίες
αναφέρονται στο άρθρο 41 του Ν. 682/77, θα κινείται άμεσα η διαδικασία της επιβολής ποινών, όπως αυτές
προσδιορίζονται στο άρθρο 42 του ίδιου νόμου και συγκεκριμένα:
Πειθαρχικές κυρώσεις: Θα εφαρμόζονται οι διατάξεις της § 1 του άρθρου 42 του Ν. 682/77, σε
συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 43 του ίδιου νόμου.
Ποινικές κυρώσεις: Θα εφαρμόζονται οι διατάξεις της § 4 του άρθρου 42 του Ν. 682/77.
Διοικητικές κυρώσεις: Θα εφαρμόζονται οι διατάξεις της § 5 (εδάφ. α΄ και β΄) του άρθρου 42 του Ν.
682/77, με την ακόλουθη διαδικασία:
(α) Διαπίστωση και βεβαίωση παράβασης
(β) Ορισμός υπαλλήλου για την υλοποίηση της πράξης των διοικητικών κυρώσεων.
(γ) Έγγραφη αίτηση στην κατά τόπο αρμόδια Αστυνομική Αρχή, για την παροχή συνδρομής, στην
οποία αίτηση θα αναγράφεται η πράξη που πρόκειται να εκτελεστεί και αι διατάξεις των νόμων που
επιτρέπουν την εκτέλεσή της.
(δ) Συνεννόηση με την αρμόδια Αστυνομική Αρχή για τον καθορισμό της ημέρας και ώρας εκτέλεσης
της σχετικής πράξης.
Δ΄. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ:
- Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.Δ. 9/9-10-1935 (άρθρο 5 § 2 και 4) στα Εργαστήρια Ελευθέρων
Σπουδών παρέχεται οιαδήποτε μόρφωση σχετική με τις τέχνες και τα πρακτικά επαγγέλματα.
- Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 63 § 2 εδάφ. δ΄ του Α.Ν. 2545/40 στα Φροντιστήρια Ξένων
Γλωσσών διδάσκονται μόνον ακραιφνώς γλωσσικά μαθήματα μίας ή περισσοτέρων ξένων γλωσσών,
απαγορευμένης της επεκτάσεως αυτών σε συστηματική διδασκαλία ειδικών μαθημάτων.
- ΕΠΕΙΔΗ σύμφωνα με καταγγελίες που έχουν περιέλθει στην υπηρεσία μας, πολλοί ιδιοκτήτες Εργαστηρίων
Ελευθέρων Σπουδών έχουν μετατρέψει τα Εργαστήρια αυτά σε φροντιστήρια ξένων γλωσσών ή εκτός από
την παροχή μόρφωσης σχετικής με τις τέχνες και τα πρακτικά επαγγέλματα διδάσκουν σε αυτά επί πλέον και
την ξένη γλώσσα, επιβάλλεται, οποτεδήποτε διαπιστωθούν από μέρους σας τέτοιες παραβάσεις, να
φροντίσετε, στην μεν πρώτη περίπτωση για την αυστηρή εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 42 του Ν.
682/77 στις οποίες παραπέμπουν εκείνες του άρθρου 77 του Α.Ν. 2545/40, στη δε δεύτερη περίπτωση για
την παραπομπή του ιδιοκτήτη Εργαστηρίων Ελευθέρων Σπουδών στην οικεία Εισαγγελική Αρχή.
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-

Σας υπενθυμίζουμε, τέλος, ότι για τα Εργαστήρια Ελευθέρων Σπουδών ισχύουν και οι διατάξεις
των άρθρων 12-16 του Ν. 1966/91 (Φ.Ε.Κ. 147 τ.Α΄) για τα διαλαμβανόμενα στο νόμο αυτό.

Νόμος 1966 /91
Φ.Ε.Κ. 147 τ.Α΄
Μεταγραφές φοιτητών Α.Ε.Ι., σπουδαστών Τ.Ε.Ι. και άλλες διατάξεις
Κεφάλαιο Γ'

Ρυθμίσεις θεμάτων, που αφορούν ιδιωτικές σχολικές μονάδες τεχνικής επαγγελματικής εκπαίδευσης
Άρθρο 12
Όργανα ελέγχου
1. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων συνιστάται επιτροπή, με
πρόεδρο το γενικό γραμματέα και αναπληρωτή του ένα γενικό διευθυντή του Υπουργείου, με
αρμοδιότητα τον έλεγχο της τήρησης των ισχυουσών διατάξεων για τις ιδιωτικές σχολικές μονάδες
τεχνικής επαγγελματικής εκπαίδευσης και τα εργαστήρια ελευθέρων σπουδών. Με την απόφαση
αυτήν καθορίζονται και όλα τα θέματα συγκρότησης, σύνθεσης και λειτουργίας της επιτροπής και της
θητείας των μελών της.
2. Η αρμοδιότητα της επιτροπής εκτείνεται, πέραν των θεμάτων που προσδιορίζονται από τις
διατάξεις των άρθρων 13 και 16 του παρόντος νόμου και σε όλα τα θέματα που αφορούν στην
ίδρυση, οργάνωση και λειτουργία των ιδιωτικών σχολικών μονάδων τεχνικής - επαγγελματικής
εκπαίδευσης και των εργαστηρίων ελευθέρων σπουδών, καθώς και στην επιβολή των, κατά τις
κείμενες διατάξεις, ποινών, με την επιφύλαξη των διατάξεων της επόμενης παραγράφου.
3. Η επιτροπή επιλαμβάνεται των θεμάτων που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο:
α. είτε αυτεπαγγέλτως
β. είτε ύστερα από παραπομπή των αρμόδιων κεντρικών ή περιφερειακών οργάνων του Υπουργείου
ή του αρμόδιου νομάρχη, που διατηρούν τις προβλεπόμενες, από τις
ισχύουσες διατάξεις, αρμοδιότητες, με την επιφύλαξη των διατάξεων αυτής της παραγράφου.
γ. είτε ύστερα από προσφυγή οποιουδήποτε ενδιαφερομένου, η οποία ασκείται ενώπιον του
προέδρου της επιτροπής, μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίηση σ' αυτόν
της σχετικής απόφασης των αρμόδιων οργάνων.
4. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ρυθμίζονται τα κάθε είδους
ειδικότερα, τεχνικά ή λεπτομερειακά θέματα εφαρμογής των διατάξεων αυτού του άρθρου.
Άρθρο 13
Απαγορευτικές διατάξεις - κυρώσεις
1. Απαγορεύεται η συστέγαση, στους ίδιους χώρους, ιδιωτικών σχολικών μονάδων τεχνικής
επαγγελματικής εκπαίδευσης με εργαστήρια ελευθέρων σπουδών, καθώς και ο οποιοσδήποτε
συνδυασμός αυτών, κατά την προβολή, αναγγελία, γνωστοποίηση ή διαφήμιση ή στις επιγραφές
αυτών.
2. Οι ιδιοκτήτες ή εκπρόσωποι των ιδιωτικών σχολικών μονάδων τεχνικής επαγγελματικής
εκπαίδευσης υποχρεούνται, εντός οκτώ (8) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος, να
συμμορφωθούν με τις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου.
3. Οι ιδιοκτήτες ή εκπρόσωποι των ιδιωτικών σχολικών μονάδων τεχνικής επαγγελματικής
εκπαίδευσης, που δεν εκπληρώνουν τις προβλεπόμενες ως άνω υποχρεώσεις τους ή
παρεμποδίζουν τον έλεγχο της εποπτεύουσας αρχής υποπίπτουν σε διοικητική παράβαση, για την
οποία επιβάλλονται οι κατωτέρω ποινές:
α. πρόστιμο ύψους από 500.000 - 1.000.000 δραχμών για κάθε παράβαση
β. προσωρινή, για ένα έτος, άρση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας και
γ. οριστική άρση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας.
Η προσωρινή ή οριστική άρση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας ισχύει για το επόμενο σχολικό έτος
από εκείνο που διαπιστώθηκε η παράβαση.
4. Οι προϊστάμενοι των διευθύνσεων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή, σε περίπτωση μόνο που
λείπουν, απουσιάζουν ή κωλύονται, οι νόμιμοι αναπληρωτές τους, υποχρεούνται να ασκούν
συστηματικό έλεγχο για την εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, να
συντάσσουν σχετική έκθεση και εφ΄ όσον διαπιστώσουν παραβάσεις να εισηγούνται στον οικείο
νομάρχη για την επιβολή των προβλεπόμενων από την παρ. 3 του παρόντος, κυρώσεων. Σε
περίπτωση προσφυγής κατά της απόφασης του νομάρχη, που ασκείται μέσα σε προθεσμία
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δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίηση στον ενδιαφερόμενο της σχετικής απόφασης ενώπιον
του προέδρου της επιτροπής του άρθρου 12 του παρόντος νόμου, αποφαίνεται οριστικά η
επιτροπή αυτή.
Άρθρο 14
Προσθήκες σε ιδιωτικές σχολικές μονάδες τεχνικής επαγγελματικής εκπαίδευσης
1. Με αποφάσεις του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύονται στην
εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μπορεί να προστίθενται, στις ήδη υφιστάμενες σχολικές μονάδες νέες,
άλλου τύπου, μονάδες ιδιωτικής τεχνικής επαγγελματικής εκπαίδευσης, τμήματα, τομείς και
ειδικότητες.
2. Για το σχολικό έτος 1991-92 η προθεσμία υποβολής σχετικών αιτήσεων λήγει είκοσι (20) ημέρες
από τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και οι εκδιδόμενες άδειες
ισχύουν από το σχολικό έτος 1991-92 έστω και αν δημοσιευθούν μετά την 1η Οκτωβρίου 1991, όχι
όμως μετά την 31η Οκτωβρίου 1991.
3. Οι κτιριολογικές και εργαστηριακές προϋποθέσεις του β.δ 685/1972 και του π.δ. 813/1977, καθώς
και οι ισχύουσες για τα αντίστοιχα δημόσια σχολεία ισχύουν και για τις προσθήκες αυτές.
Κεφάλαιο Δ'
Εργαστήρια ελευθέρων σπουδών
Άρθρο 15
Επωνυμία
1. Όλα τα κατά την παρ. 2 του άρθρου 5 του από 9/9.10.1935 ν.δ. "Περί τροποποιήσεως και
συμπληρώσεως των κειμένων περί επαγγελματικής εκπαιδεύσεως διατάξεων" (ΦΕΚ 450 Α'),
εργαστήρια ελευθέρων σπουδών υποχρεούνται να χρησιμοποιούν ολογράφως τόσο στις ιδρυτικές
τους πράξεις όσο και στην με οποιονδήποτε τρόπο, μορφή ή μέσο εν γένει εμφάνισή τους προς τα
έξω τον εξής, αποκλειστικά και μόνο, τίτλο "Εργαστήριο Ελευθέρων Σπουδών", με ισομεγέθη και
ομοιόμορφα, απαραιτήτως στοιχεία. Κάτω από τον τίτλο αυτόν τίθενται τα δηλωτικά του αρχομένου
γνωστικού αντικειμένου και η επωνυμία του εργαστηρίου, με στοιχεία τα οποία δεν είναι δυνατό να
υπερβαίνουν σε μέγεθος εκείνα του τίτλου.
Οποιαδήποτε άλλη προσθήκη, αφαίρεση ή αλλοίωση στον καθιερούμενο με τα προηγούμενα εδάφια
τύπο τίτλου όπως ιδίως Πανεπιστήμιο, Κέντρο, Σχολή, Οργανισμός, Κολλέγιο, Ινστιτούτο, Ακαδημία,
απαγορεύεται.
Απαγορεύεται επίσης η καθ' οιονδήποτε τρόπο αναγραφή άλλης ονομασίας της χορηγούμενης μετά
το πέρας σπουδών βεβαίωσης.
2. Οι προβλεπόμενες στην προηγούμενη παράγραφο ρυθμίσεις εφαρμόζονται αναλόγως και στα
ήδη λειτουργούντα εργαστήρια ελευθέρων σπουδών, τα οποία υποχρεούνται να συμμορφωθούν
προς αυτές εντός προθεσμίας 6 μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Επωνυμίες εταιριών εμπορικού δικαίου ως και ειδικά χαρακτηριστικά σήματα, που έχουν νόμιμα
εγκριθεί και καταχωρισθεί στα οικεία μητρώα του Υπουργείου Εμπορίου και χρησιμοποιούνται ως
τώρα, μπορεί να διατηρηθούν μόνο εφ' όσον δεν αντιβαίνουν στις ρυθμίσεις της παρ. 1 του
παρόντος άρθρου.
3. Από την έναρξη του παρόντος στους προσερχόμενους για εγγραφή σε εργαστήριο ελευθέρων
σπουδών σπουδαστές, χορηγείται υποχρεωτικά και με απόδειξη παραλαβής από το λογιστήριο του
εργαστηρίου, μαζί με το οικείο τριπλότυπο καταβολής δικαιώματος, εγγραφής ή προκαταβολής
διδάκτρων, έντυπη δήλωση υπογραφόμενη από τον ιδιοκτήτη ή τον υπεύθυνο εκπρόσωπο του
εργαστηρίου, στην οποία αναφέρεται ρητά ότι η βεβαίωση που θα χορηγηθεί μετά το πέρας των
σπουδών δεν αποτελεί, κατά νόμο, τίτλο σπουδών ισότιμο με οποιονδήποτε άλλο τίτλο
αναγνωρισμένης σχολικής μονάδας οποιασδήποτε βαθμίδας εκπαίδευσης στην Ελλάδα.
Η ίδια υποχρέωση επιβάλλεται και στα ήδη λειτουργούντα εργαστήρια ελευθέρων σπουδών για τις
εφεξής πραγματοποιούμενες εγγραφές, επανεγγραφές, ή ανανεώσεις εγγραφών, καθώς και για τις
εγγραφές, επανεγγραφές ή ανανεώσεις εγγραφών, που ισχύουν για την τρέχουσα εκπαιδευτική
περίοδο.
Άρθρο 16
Κυρώσεις
1. Σύμφωνα και με τις διατάξεις του άρθρου 12 του παρόντος, οι παραβάτες των τιθέμενων με τις
διατάξεις του προηγούμενου άρθρου κανόνων τιμωρούνται ως εξής:
α) ποινικές κυρώσεις:
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Οι ιδιοκτήτες ή εκπρόσωποι εργαστηρίων ελευθέρων σπουδών, που παραβαίνουν με πρόθεση τις
διατάξεις της παρ. 1 του προηγούμενου άρθρου ως προς τον τύπο τίτλου του εργαστηρίου ή
προσθέτουν, αφαιρούν ή αλλοιώνουν αυτόν ή παραλείπουν καθ' οιονδήποτε τρόπο να χορηγήσουν
στους εγγραφόμενους σπουδαστές την προβλεπόμενη από την παρ. 3 του προηγούμενου άρθρου
έντυπη δήλωση ή χορηγούν ελλιπή ή παραπλανητική δήλωση, τιμωρούνται σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 386 παρ. 1 εδ. α' του Ποινικού Κώδικα (απάτης).
Από την τελεσιδικία της καταδικαστικής δικαστικής απόφασης, διακόπτεται η λειτουργία του
εργαστηρίου οριστικά με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Η εκτέλεση
της περί οριστικής διακοπής απόφασης αναστέλλεται ως το πέρας της διδακτικής περιόδου.
Επαναλειτουργία του εργαστηρίου δεν επιτρέπεται πριν από την παρέλευση δύο ολόκληρων
διδακτικών περιόδων από την τελευταία διακοπή της λειτουργίας του.
β) Διοικητικές κυρώσεις :
Υπαίτιοι των ως άνω παραβάσεων ιδιοκτήτες ή εκπρόσωποι εργαστηρίων ελευθέρων σπουδών
τιμωρούνται: με απόφαση του οικείου νομάρχη με πρόστιμο μέχρι 2.000.000 δραχμές, αν πρόκειται
για την προβλεπόμενη στην παρ. 1 του προηγούμενου άρθρου παράβαση και με πρόστιμο μέχρι
500.000 δραχμές, αν πρόκειται για την προβλεπόμενη με την παρ. 3 του ίδιου άρθρου παράβαση.
Εάν μετά τη διαπίστωση της παράβασης της παρ. 1 του προηγούμενου άρθρου αυτή εξακολουθεί να
διαπράττεται, επιβάλλεται πρόσθετο πρόστιμο μέχρι 200.000 δραχμές για κάθε ημέρα υπέρβασης με
συμπληρωματική απόφαση του οικείου νομάρχη.
Εάν η μη συμμόρφωση συνεχίζεται πέραν του μηνός, με απόφαση της επιτροπής του άρθρου 12 του
παρόντος μπορεί να διαταχθεί η προσωρινή ή οριστική διακοπή της λειτουργίας του εργαστηρίου.
2. α) Η διαδικασία επιβολής των διοικητικών κυρώσεων (προστίμου) αρχίζει από τη βεβαίωση της
παράβασης από το αρμόδιο όργανο της οικείας νομαρχίας, το οποίο συντάσσει πλήρη έκθεση. Η
έκθεση αυτή αποτελεί απόδειξη της παράβασης.
β) Το πρόστιμο επιβάλλεται με αιτιολογημένη απόφαση του νομάρχη ύστερα από έγγραφη
πρόσκληση του παραβάτη, ο οποίος καλείται σε απολογία εντός 48 ωρών από την επίδοση αυτής.
γ) Κατά της απόφασης του νομάρχη επιτρέπεται προσφυγή ενώπιον της επιτροπής του άρθρου 12
του παρόντος κατά τη διαδικασία που προβλέπεται στην παρ. 3γ αυτού.
δ) Κατά της απόφασης της επιτροπής επιτρέπεται προσφυγή ενώπιον του διοικητικού δικαστηρίου.
Η άσκηση της προσφυγής δεν αναστέλλει την εκτέλεση της απόφασης ούτε επιτρέπεται η χορήγηση
αναστολής από το δικαστήριο.
ε) Τα πρόστιμα που επιβάλλονται σύμφωνα με το παρόν άρθρο αποτελούν έσοδα του Δημοσίου και
εισπράττονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα για την είσπραξη Δημοσίων Εσόδων.
3. Με αποφάσεις του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ρυθμίζεται κάθε αναγκαία
λεπτομέρεια, που τυχόν ήθελε προκύψει κατά την εφαρμογή των διατάξεων που αναφέρονται στα
ρυθμιζόμενα με το παρόν θέματα των εργαστηρίων ελευθέρων σπουδών και αφορούν σε ζητήματα
αποκλειστικώς διαδικαστικά.
4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών μπορεί
να αυξάνονται τα όρια των προστίμων που προβλέπονται στην παρ. 3 εδάφιο α΄ του άρθρου 13,
καθώς και στη παρ. 1 εδάφιο β ' του παρόντος άρθρου.
Ε΄. ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ:
- Από το συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 63 και 75 του Α.Ν. 2545/40 προκύπτει ότι η
διδασκαλία μαθημάτων σε ομάδα μέχρι και πέντε (5) προσώπων θεωρείται κατ’ οίκον διδασκαλία, για την
οποία απαιτείται η χορήγηση άδειας, σύμφωνα με τις διατάξεις της § 2 του άρθρου 75 του ίδιου νόμου, στην
οποία πρέπει να αναφέρεται και ο χώρος της επαγγελματικής εγκατάστασης του διδασκάλου, εφόσον η
διδασκαλία δεν περιορίζεται στην κατοικία των μαθητών (Βλ. σχετική απόφαση αριθμ. 926/1995 του Σ.τ.Ε.).
Στην ίδια παράγραφο ρητά αναφέρεται ότι «Απαγορεύεται η άνευ αδείας άσκησις επαγγέλματος κατ’ οίκον
διδασκάλου».
- Επίσης, σας κάνουμε γνωστό ότι, το άρθρο 68 § 3 του ιδίου νομοθετήματος απαγορεύει τη
χορήγηση περισσοτέρων αδειών ιδρύσεως φροντιστηρίων (εκτός των φροντιστηρίων ξένων γλωσσών) στο
αυτό πρόσωπο, πλην ο περιορισμός αυτός στο ατομικό δικαίωμα της εργασίας δεν δύναται να επεκταθεί, με
διασταλτική ερμηνεία, και στην άδεια κατ’ οίκον διδασκαλίας. Έτσι, δεν υπάρχει νόμιμο κώλυμα για τη
χορήγηση αδείας ιδρύσεως και λειτουργίας φροντιστηρίου και αδείας κατ’ οίκον διδασκαλίας στο ίδιο
πρόσωπο που συγκεντρώνει τα νόμιμα προσόντα (Βλ. απόφαση αριθμ. 926/95 του Σ.τ.Ε.).
- Συνεπώς, με βάση τα ανωτέρω και επειδή είναι γνωστό ότι πολλοί ιδιοκτήτες και διδακτικό
προσωπικό των Φροντιστηρίων ασκούν και το επάγγελμα του κατ’ οίκον διδασκάλου (σε διαφορετική
επαγγελματική στέγη από αυτή της κατοικίας των μαθητών) χωρίς να έχουν την κατά νόμο απαιτούμενη
άδεια, παρακαλείσθε να κοινοποιήσετε την παρούσα εγκύκλιο στους ιδιοκτήτες των φροντιστηρίων της
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δικαιοδοσίας σας για να λάβεις τη συνέχεια γνώση (με ευθύνη των ιδιοκτητών) ενυπόγραφα και το διδακτικό
προσωπικό αυτών, επισημαίνονται τόσο τα δικαιώματά τους, όσο και τις υποχρεώσεις τους. για την
εφαρμογή των διαλαμβανομένων στην παρούσα παράγραφο της εγκυκλίου, παρακαλείσθε να ασκήσετε τον
προσήκοντα έλεγχο.
- Τονίζουμε ότι, εφεξής, στις άδειες οικοδιδασκαλίας που θα χορηγείτε θα πρέπει να αναφέρεται,
ύστερα από υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/85, και ο χώρος της επαγγελματικής εγκατάστασης του
διδασκάλου, εφόσον η διδασκαλία δεν περιορίζεται στην κατοικία των μαθητών.
- Τέλος, σας επισημαίνουμε ότι, στην περίπτωση που περιέλθει σε γνώση σας η άσκηση από
οποιονδήποτε του επαγγέλματος του οικοδιδασκάλου, χωρίς να έχει την απαιτούμενη κατά νόμο άδεια, να
ασκείτε τον προσήκοντα έλεγχο και να ενημερώνετε εγγράφως με έκθεσή σας την οικεία Εισαγγελική Αρχή
και την υπηρεσία μας.
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ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΣΕ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ:
Για να εκδοθεί άδεια διδασκαλίας πρέπει ο ενδιαφερόμενος να έχει συμπληρώσει το 20ο έτος της ηλικίας
του.
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:
1. Αίτηση προς τη Δ/νση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Το έντυπο δίδεται από το Γραφείο Εκπαίδευσης)
2. Τίτλος σπουδών (φωτοτυπία πτυχίου ή Επάρκειας ή Βεβαίωσης ότι υπέβαλε ο ενδιαφερόμενος
δικαιολογητικά διορισμού στη Β/θμια Εκπ/ση,
3. Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου τύπου Β΄ (εκδίδεται από τα Δικαστήρια και ισχύει για τρεις (3) μήνες).
4. Πιστοποιητικό Υγείας από Πρωτοβάθμια Υγειονομική Επιτροπή, το οποίο έχει εξάμηνη ισχύ
5. Υπεύθυνη δήλωση του Ν 1599 στην οποία θα δηλώνεται : "Δεν είμαι καθηγητής σε Ιδιωτικό Σχολείο ούτε
αναπληρωτής σε Δημόσιο Σχολείο και ότι δεν υπάρχει κώλυμα των άρθρων 11 και 68 του Α.Ν. 2545/40".
Οι άρρενες θα δηλώνουν και τη στρατολογική τους κατάσταση.
6. Φωτοτυπία ταυτότητας διπλής όψεως.
7. Περί Κυπρίων, Ομογενών εκ Τουρκίας, πιστοποιητικό υπηρεσίας αλλοδαπών.
8. Παράβολο των 2000δρχ. συμπληρωμένο.
Για κάθε επικύρωση απαιτείται το πρωτότυπο.
ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΚΑΤ΄ ΟΙΚΟΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ (ΜΕ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΥΣΔΕ)
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:
Αίτηση
Τίτλος σπουδών.
Αντίγραφο ποινικού μητρώου τύπου Α΄ (έχει τρίμηνη ισχύ και εκδίδεται από τα Δικαστήρια)
Πιστοποιητικό Εισαγγελίας Πλημμελειοδικών (εκδίδεται από τα Δικαστήρια)
Πιστοποιητικό Εισαγγελίας Εφετών (εκδίδεται από τα Δικαστήρια)
Πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης τύπου Α΄. Οι στρατολογικές υποχρεώσεις πρέπει να είναι
εκπληρωμένες και το πιστοποιητικό εκδίδεται από το Στρατολογικό Γραφείο.
Πιστοποιητικό Υγειονομικής Α/θμιας Επιτροπής.
Υπεύθυνη δήλωση του Ν.Δ. 1599 στην οποία θα δηλώνεται ότι δεν υπάρχει κανένα κώλυμα ή ασυμβίβαστο
από αυτό που αναφέρονται στο άρθρο 11 και 68 του Α.Ν. 2545/1940 (δηλαδή
ότι ο ενδιαφερόμενος δεν είναι δημόσιος υπάλληλος και ότι συγγενής του πρώτου βαθμού εξ αίματος ή
αγχιστείας δεν είναι δημόσιος καθηγητής εκεί που θα λειτουργήσει το φροντιστήριό του).
Ένσημα εκπ/κών τελών 600 δρχ. από Δημόσιο Ταμείο Παράβολο 2.000 δρχ. από το Ταμείο Γενικών
Εσόδων.
Για τα ξενόγλωσσα φροντιστήρια ο τίτλος μπορεί να είναι πτυχίο ή επάρκεια.
Η ΑΔΕΙΑ ΟΙΚΟΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΑΝΕΩΝΕΤΑΙ ΚΑΘΕ ΝΟΕΜΒΡΙΟ.
Όλα τα δικαιολογητικά υποβάλλονται από την Υπηρεσία στο B' ΠΥΣΔΕ Θεσσαλονίκης και η άδεια χορηγείται
περίπου σε 25 ημέρες.
Για να πάρει κάποιος άδεια οικοδιδασκάλου, πρέπει να έχει συμπληρώσει το 20ο έτος της ηλικίας του.
ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΦΡΟΝ/ΡΙΟΥ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ (ΜΕ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΥΣΔΕ)
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:
Αίτηση προς τη Δ/νση Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης Ν. Θεσσαλονίκης
Τίτλος σπουδών
Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου τύπου Α΄(έχει τρίμηνη ισχύ και εκδίδεται από τα Δικαστήρια)
Πιστοποιητικό Εισαγγελίας Πλημμελειοδικών (εκδίδεται από τα Δικαστήρια)
Πιστοποιητικό Εισαγγελίας Εφετών (εκδίδεται από τα Δικαστήρια)
Πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης τύπου Α΄. Οι στρατολογικές υποχρεώσεις πρέπει να είναι
εκπληρωμένες και το πιστοποιητικό εκδίδεται από το Στρατολογικό Γραφείο.
Πιστοποιητικό Υγειονομικής Α/θμιας Επιτροπής,
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Υπεύθυνη δήλωση του Ν 1599 στην οποία θα δηλώνεται ότι δεν υπάρχει κανένα κώλυμα ή ασυμβίβαστο
από αυτό που αναφέρονται στο άρθρο 11 και 68 του N 2545/1940 (δηλαδή ότι ο ενδιαφερόμενος δεν είναι
δημόσιος υπάλληλος και ότι συγγενής του πρώτου βαθμού εξ αίματος ή αγχιστείας δεν είναι δημόσιος
καθηγητής εκεί που θα λειτουργήσει το φροντιστήριό του).
Ένσημα εκπ/κών τελών 5.000 δρχ. από Δημόσιο Ταμείο.
Παράβολο 5.000 δρχ. από το Ταμείο Γενικών Εξόδων.
Για τα ξενόγλωσσα φροντιστήρια ο τίτλος μπορεί να είναι πτυχίο ή επάρκεια ή οποιοσδήποτε τίτλος αλλά
στην τελευταία περίπτωση χρειάζεται ο ενδιαφερόμενος να διορίσει Διευθυντή πτυχιούχο ξενόγλωσσο.
Η ΑΔΕΙΑ ΙΔΡΥΣΗΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΑΝΕΩΝΕΤΑΙ ΚΑΘΕ ΟΚΤΩΒΡΙΟ.
΄Όλα τα δικαιολογητικά υποβάλλονται από την Υπηρεσία στο ΠΥΣΔΕ Θεσσαλονίκης και η άδεια χορηγείται
περίπου σε 25 ημέρες. Σε περίπτωση που η ΑΔΕΙΑ ΙΔΡΥΣΗΣ εκδοθεί σε περισσότερα ονόματα απαιτείται
αντίγραφο Εταιρικού (αυτό ισχύει μόνο για φροντιστήρια Ξένων Γλωσσών).
Π Ρ Ο Σ Ο Χ Η:
Σε περίπτωση που ο κάτοχος της άδειας ίδρυσης φρον/ρίου έχει σκοπό να ζητήσει άδεια στέγασης και
λειτουργίας φρον/ρίου θα πρέπει, πριν προβεί στην μίσθωση του χώρου και τη διαμόρφωσή του να
απευθύνεται στη Στατιστική Υπηρεσία της Πολεοδομίας και
Να μην προβαίνετε στην αγορά χώρου που λειτουργούσε ως φρον/ριο με παλιά άδεια, διότι οι προϋποθέσεις
σήμερα είναι διαφορετικές.
Για να πάρει κάποιος άδεια ίδρυσης φρον/ρίου, πρέπει να έχει συμπληρώσει το 20ο έτος της ηλικίας του.
ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΚΑΤ΄ ΟΙΚΟΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:
Αίτηση
Φωτοτυπίες:
α. Αρχικής άδειας (μαζί με το πρωτότυπο),
β. Τελευταίας ανανέωσης (μαζί με το πρωτότυπο.
Ποινικό Μητρώο
Παράβολο των 2000 δρχ
Ένσημα Εκπαιδευτικών τελών 100 δρχ.
ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΦΡΟΝ/ΡΙΟΥ
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:
Αίτηση
Φωτοτυπίες:
α) Ίδρυσης (μαζί με το πρωτότυπο),
β) Ανανέωσης (μαζί με το πρωτότυπο).
Ποινικό Μητρώο
Παράβολο 4000 δρχ
Ένσημα Εκπαιδευτικών τελών 400 δρχ
ΕΠΙΔΟΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ.Ε.Π.Θ.
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Αίτηση του ενδιαφερομένου
Φωτοαντίγραφο ξενόγλωσσου τίτλου σπουδών θεωρημένο από τον μορφωτικό ακόλουθο της Πρεσβείας ή
τα κατά τόπους Προξενεία της χώρας από την οποία προέρχεται. Οι Πανεπιστημιακοί τίτλοι του εξωτερικού
να συνοδεύονται από επικυρωμένο φωτοαντίγραφο αναλυτικής κατάστασης μαθημάτων (σε περίπτωση
μεταπτυχιακού τίτλου να προσκομίζεται και ο βασικός τίτλος σπουδών ).
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Επίσημη μετάφραση του ξενόγλωσσου τίτλου σπουδών και αναλυτικής κατάστασης μαθημάτων από την
αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών ( Βουκουρεστίου 3).
Θεωρημένο φωτοαντίγραφο απολυτηρίου Ελληνικού Λυκείου ή Εξαταξίου Γυμνασίου ή πτυχίου Ελληνικού
Παν/μίου.
Για τους απόφοιτους Λυκείου του Εξωτερικού: 1) φωτοαντίγραφο απολυτηρίου Λυκείου θεωρημένο για τη
γνησιότητά του από το μορφωτικό ακόλουθο της Πρεσβείας ή τα κατά τόπους Προξενεία της χώρας από την
οποία προέρχεται και 2) βεβαίωση γνώσης της Ελληνικής γλώσσας.
Θεωρημένο φωτοαντίγραφο δελτίου Αστυνομικής ταυτότητας ή Διαβατηρίου
Διπλότυπο είσπραξης για εκπαιδευτικά τέλη ή ένσημα εκπαιδευτικών τελών, αξίας 2000 δρχ. από δημόσιο
ταμείο.
Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται απευθείας στο ΥΠ.Ε.Π.Θ., Μητροπόλεως 15, 101 85 Αθήνα
ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΗΝ ΕΠΕΤΗΡΙΔΑ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΚΠ/ΚΩΝ
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:
Αίτηση
Τίτλος σπουδών
Φωτοτυπία ταυτότητας διπλής όψεως επικυρωμένη
Τριπλότυπο είσπραξης Δημ. Ταμείου 400 δρχ. υπέρ του λογαριασμού Ιδιωτικής Εκπαίδευσης.
Υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/86 που θα γράφει: Δεν είμαι Δημόσιος υπάλληλος ή ΝΠΔΔ . Δεν έχω απολυθεί
από δημόσια ή ιδιωτική υπηρεσία και εάν υπάρχει απόλυση, τους λόγους αυτής.
Οι ομογενείς από Κύπρο θα δηλώνουν με υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/86 ότι δεν κατέχουν θέση εκπ/κού στη
Δημόσια Εκπ/ση σε άλλη χώρα
Για τους πτυχιούχους Τεχνικών και Μουσικής απαιτείται αντίγραφο απολυτηρίου Ελληνικού εξαταξίου Γ/σίου
ή Λυκείου.
Πτυχιούχοι Πανεπιστημίων Αλλοδαπής πρέπει να υποβάλουν:
Φωτοτυπία ξένου πτυχίου επικυρωμένη
Βεβαίωση ισοτιμίας του πτυχίου τους από το ΔΙΚΑΤΣΑ
Απολυτήριο Ελληνικού εξαταξίου Γυμνασίου ή Λυκείου
Όσοι έχουν καταθέσει τα δικαιολογητικά στη Δ/νση και έχουν βεβαίωση υποβολής δικαιολογητικών (σε
φωτοτυπία επικυρωμένη ) θα υποβάλουν όλα τα άλλα δικαιολογητικά, εκτός από τον τίτλο σπουδών.
Αίτηση με ένα χαρτόσημο 150 δρχ, προς το ΥΠ.Ε.Π.Θ.
Δ/νση Ιδιωτικής Εκπ/σης
Τμήμα Δευτεροβάθμιας
Μητροπόλεως 15
10185 ΑΘΗΝΑ

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΦΡΟΝ/ΡΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Αίτηση προς Γραφείο Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης
Φωτοτυπία επικυρωμένη της άδειας ίδρυσης Φροντιστηρίου.
Φωτοτυπία επικυρωμένη της ανανέωσης άδειας ίδρυσης Φροντιστηρίου όπου χρειάζεται.
Σχεδιάγραμμα μηχανικού με υπογραφή του και όλα τα στοιχεία (εμβαδόν, όγκος, επιφάνεια , φωτιζόμενη
Επιφάνεια.)
Παράβολο 3000 δρχ. από το Ταμείο Γενικών Εσόδων συμπληρωμένο.
Φωτοτυπία της άδειας της οικοδομής , επικυρωμένη από την Πολεοδομία, όπου να φαίνεται ότι ο χώρος
είναι χαρακτηρισμένος για χρήση Φροντιστηρίου ή εάν δεν υπάρχει ο χαρακτηρισμός, τότε χρειάζεται αλλαγή
χρήσης του χώρου.
25.000 δρχ. για την αμοιβή της Επιτροπής.
Δύο Υπεύθυνες Δηλώσεις του Ν. 1599/86 από δύο διαφορετικούς Ιδιώτες Πολιτικούς Μηχανικούς που θα
βεβαιώνουν τη στατική επάρκεια του κτιρίου.
Οι προδιαγραφές που ζητούνται από την Υπηρεσία.
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Πιστοποιητικό Πυροπροστασίας.
Στην αίτηση ο ενδιαφερόμενος πρέπει να αναφέρει πού θα λειτουργήσει το Φροντιστήριό του (οδό, αριθμό,
όροφο ) και το τηλέφωνό του.
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΩΝ
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Αίτηση προς τη Γραφείο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
Φωτοτυπία επικυρωμένη της άδειας ίδρυσης.
Φωτοτυπία επικυρωμένη της τελευταίας ανανέωσης.
Πρωτότυπο της άδειας λειτουργίας.
Σχεδιάγραμμα μηχανικού με την υπογραφή του.
Παράβολο 2.000 δρχ. από το Δημόσιο Ταμείο.
Φωτοτυπία επικυρωμένη της άδειας της οικοδομής με όλα τα στοιχεία που αποδεικνύουν ότι πρόκειται για
χώρους κύριας χρήσης.
Δηλώσεις δύο ιδιωτών Πολιτικών Μηχανικών που θα βεβαιώνουν τη στατική επάρκεια του κτιρίου με τη
συγκεκριμένη χρήση(Ν 1599/86)
ΑΜΟΙΒΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 25000 δρχ.

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟΣΩΝΥΜΙΑΣ ΦΡΟΝ/ΡΙΟΥ (ΜΕ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΥΣΔΕ)
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Αίτηση προς τη Δ/νση Δ.Ε. Θεσσαλονίκης
Φωτοτυπίες επικυρωμένες της άδειας ιδρύσεως - λειτουργίας-ανανέωσης.
Υπεύθυνη δήλωση Ν.Δ. 1599/86 του ιδιοκτήτη ότι δεν υπάρχει άλλο Φροντιστήριο στην ίδια πόλη με την
αιτούμενη προσωνυμία.
Η αίτηση διαβιβάζεται από τη Δ/νση στο ΠΥΣΔΕ Θεσσαλονίκης.
Η προσωνυμία πρέπει να είναι στην Ελληνική γλώσσα, να μην είναι αριθμός και να μη δημιουργεί αθέμιτη
ανταγωνιστικότητα με άλλα φροντιστήρια.

ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ Δ/ΝΤΗ ΦΡΟΝ/ΡΙΟΥ (ΜΕ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΥΣΔΕ)
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Αίτηση προς τη Δ/νση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλονίκης από τον ιδιοκτήτη του Φροντιστηρίου.
Αίτηση του ενδιαφερόμενου προς τον ιδιοκτήτη του Φροντιστηρίου.
Άδεια διδασκαλίας του ενδιαφερόμενου .
Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 του ενδιαφερόμενου ότι δεν είναι δημόσιος υπάλληλος, ιδιοκτήτης
φροντιστηρίου, δεν υπηρετεί στην ίδια περιφέρεια δημόσιος εκπαιδευτικός συγγενής του και ότι δε διευθύνει
άλλο φροντιστήριο.
Παραίτηση του προηγούμενου Διευθυντή.
Ποινικό Μητρώο του ενδιαφερόμενου.

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΑΛΛΟΔΑΠΟΥ ΣΕ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
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Φωτοαντίγραφο Πανεπιστημιακού διπλώματος του αλλοδαπού ή πτυχίου Ανωτάτης Σχολής του αλλοδαπού
, θεωρημένο για τη γνησιότητα του.
Επίσημη μετάφραση του ξενόγλωσσου τίτλου.
Βιογραφικό σημείωμα του αλλοδαπού.
Πιστοποιητικό υγείας από εξωτερικά Ιατρεία Νοσοκομείου.
Ονομαστική κατάσταση των Ελλήνων καθηγητών που απασχολούνται στο Φροντιστήριο θεωρημένη από τον
επόπτη εργασίας.
Σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου ιδιοκτήτη και αλλοδαπού.
Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 του ιδιοκτήτη του φροντιστηρίου ότι ο αλλοδαπός κρίνεται κατάλληλος.
Αίτηση αλλοδαπού προς το φροντιστήριο για πρόσληψη.
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ΠΡΟΣ

ΑΙΤΗΣΗ
………………………………………………………..

Επώνυμο

Το 2ο Γραφείο Β΄/μιας Εκπ/σης

………………………………………………………..

Όνομα

Πειραιά

………………………………………………………..

Ονοματεπώνυμο πατέρα
………………………………………………………..

Όνομα μητέρας
………………………………………………………..

Αρ, Δεττίου ταυτότητας ή ΕΚΑΜ
………………………………………………………..

Εκδούσα αρχή
………………………………………………………..

Παρακαλώ,
Να μου χορηγήσεται άδεια διδασκαλίας σε
φροντιστήρια στο μάθημα της ειδικότητας μου
.………………………………………………………..

Χρονολογία γέννησης
………………………………………………………..

Συνοδευτικά υποβάλλω τα σχετικά δικαιολογιτικά.
………………………………………………………..

………………………………………………………..

Διεύθυνση κατοικίας
………………………………………………………..

Οδός
Αριθμός
………………………………………………………..

Δήμος
Κώδικας

Ταχ.

…….. ΑΙΤ……..

………………………………………………………..

Τηλέφωνο
ΘΕΜΑ: Χορήγηση άδειας
διδασκαλίας σε Φροντιστήρια

Νίκαια ………………………………………..

………………………………
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ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΣΕ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ
Α. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
1. Αίτηση .
2. Επίσημο αντίγραφο πτυχίου ή αποδεικτικού τίτλου σπουδών ή επάρκεια ξένης γλώσσας (μπορεί να
κατατεθεί και φωτοτυπία θεωρημένη) .
3. Πιστοποιητικό γέννησης η φωτοτυπία ταυτότητας θεωρημένη και από τα οποία να προκύπτει ότι έχουν
συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας τους.
4. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599 / 1986 με βάση τα στοιχεία ταυτότητας του ενδιαφερόμενου. Στην
υπεύθυνη δήλωση θα αναφέρεται η Ελληνική ιθαγένεια , ο τρόπος που αποκτήθηκε , το θρήσκευμα καθώς
και ότι :
α) δεν είναι δημόσιος υπάλληλος ή υπάλληλος Ν. Π. Δ. Δ.
β) δεν έχει απολυθεί από δημόσια ή ιδιωτική υπηρεσία για πειθαρχικό παράπτωμα ή υπηρεσιακή
ανεπάρκεια και
γ) δεν διώκεται. ως φυγόποινος ή φυγόδικος .
Οι ομογενείς υποβάλλουν πιστοποιητικό βάπτισης ή βεβαίωση του Κέντρου Αλλοδαπών, στην
οποία φαίνεται η υπηκοότητα .
5. Πλήρες αντίγραφο Ποινικού Μητρώου ( όχι απόσπασμα )
· Για την Αθήνα από την οδό Πριγκιποννήσων 53 Γκύζη (1η στάση μετά τη Σχολή Ευελπίδων)
· Γία τον Πειραιά από Σκουζέ και Νοταρά .
6. Πιστοποιητικό Α'/θμιας Υγειονομικής Επιτροπής για την υγεία και την αρτιμέλεια του ενδιαφερόμενου , που
ισχύει έξι ( 6) μήνες από την έκδοση του και το οποίο εκδίδεται
· Για την Αθήνα από την οδό Αχαρνών 96
· Για τον Πειραιά από την Ηρώων Πολυτεχνείου 19 & Καραολή και Δημητρίου
και το οποίο προκύπτει από :
· Ακτινογραφία θώρακα, από Δημόσιο νοσοκομείο ή Αβέρωφ 12 Αθήνα
· Γενική εξέταση αίματος
· Νευρολογική εξέταση από νευρολόγο – Ψυχίατρο.
Η Υγ. Επιτροπή δέχεται κάθε Δευτέρα και Πέμπτη 8.00 π.μ. - 10.00 π.μ.
7. Παράβολο αξίας 2.000 δραχμών
Β. ΧΡΟΝΟΣ ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ
Δέκα ( 10 ) ημέρες

Γ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Πληροφορίες παρέχονται από τις Διευθύνσεις και τα Γραφεία Β'/θμιας Εκπ/σης και από το γραφείο
ενημέρωσης πολιτών (ΓΕΠΟ) του ΥΠ.Ε.Π.Θ. καθημερινά 9.00 π.μ. - 14.00 μ.μ. , τηλ. 32 52 461 , 32 30 861
.

ΔΙΑΔΠ/4931 /19-02-2008 ΚΥΑ ΦΕΛ 237 τ.Β΄
Απλούστευση διαδικασιών αρμοδιότητας Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και
καθορισμός αποκλειστικών προθεσμιών διεκπεραίωσης.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ – ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:
………………………….
αποφασίζουμε:
Α.1. Καταργείται η υποχρέωση προσκόμισης επικυρωμένου φωτοαντιγράφου Αστυνομικού Δελτίου
Ταυτότητας και αντικαθίσταται με την απλή επίδειξη του ανωτέρω Δελτίου ή άλλου εγγράφου αντίστοιχης
αποδεικτικής ισχύος για τις παρακάτω διαδικασίες αρμοδιότητας του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και
Θρησκευμάτων.
α) Άδεια Ίδρυσης Φροντιστηρίων Δευτεροβάθμιας και Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης και Κέντρων Ξένων
Γλωσσών.
β) Άδεια Ίδρυσης Ιδιωτικών Σχολείων, Επαγγελματικών Λυκείων και Επαγγελματικών Σχολών.
γ) Χορήγηση Επάρκειας προσόντων διδασκαλίας Ξένης Γλώσσας.
δ) Χορήγηση άδειας κατ’ οίκον διδασκαλίας.
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ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ ΣΟΛΩΝΑ

2. Οι αρμόδιες κεντρικές και περιφερειακές υπηρεσίες του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και
Θρησκευμάτων οφείλουν να τροποποιήσουν τα σχετικά έντυπα των αιτήσεων που υποβάλλονται από τους
πολίτες για τις ανωτέρω διαδικασίες, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας απόφασης.
Β. Καθορίζονται οι ακόλουθες αποκλειστικές προθεσμίες εντός των οποίων πρέπει να
διεκπεραιώνονται οι κατωτέρω διαδικασίες αρμοδιότητας του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και
Θρησκευμάτων:
1. Εντός είκοσι (20) ημερών:
α) Άδεια Ίδρυσης Φροντιστηρίων Δευτεροβάθμιας και Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης και Κέντρων Ξένων
Γλωσσών.
β) Άδεια Λειτουργίας Φροντιστηρίων Δευτεροβάθμιας και Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης και Κέντρων Ξένων
Γλωσσών.
2. Εντός τριάντα (30) ημερών:
α) Άδεια λειτουργίας Ιδιωτικών Σχολείων, Επαγγελματικών Λυκείων και Επαγγελματικών Σχολών
(συμπεριλαμβανομένου και του ελέγχου καταλληλότητας του εκπαιδευτηρίου)
β) Χορήγησης άδειας κατ’ οίκον διδασκαλίας
3. Εντός σαράντα πέντε (45) ημερών:
Χορήγησης Επάρκειας προσόντων διδασκαλίας Ξένης Γλώσσας.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

