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ΚΑΤ΄ ΙΔΙΑΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ 
 
 
Σύμφωνα με ανακοίνωση του αρμόδιου φορέα Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. στην ιστοσελίδα του: 
 
 
 

ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΑΣΚΗΣΕΩΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΤΗΣ 
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΣΕ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΑ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΚΑΤ' 
ΟΙΚΟΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
 
(Η διαδικασία αφορά έλληνες πολίτες και πολίτες χωρών της ευρωπαϊκής ένωσης) 
 
 1.Έντυπο αναγγελίας έναρξης ασκήσεως επαγγέλματος της διδασκαλίας σε ««Λ 
φροντιστήρια και κέντρα ξένων γλωσσών και αναγγελίας κατ' οίκον διδασκαλίας.  
 2.α. Αντίγραφο πτυχίου πανεπιστημίου της ημεδαπής ή της αλλοδαπής 
αναγνωρισμένο ως ισότιμο και αντίστοιχο από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης 
Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (ΔΟΑΤΑΠ) ή Απόφαση του Συμβουλίου 
Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων (ΣΑΕΠ) ή του Συμβουλίου Αναγνώρισης 
Επαγγελματικής Ισοτιμίας Τίτλων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΣΑΕΙΤΤΕ). 
 β. Για τη διδασκαλία Ξένων Γλωσσών, στις περιπτώσεις που τα προσόντα του 
αναγγέλλοντος δεν συμπίπτουν με αυτά των διοριζόμενων στην δημόσια εκπαίδευση, 
απαιτείται συνυποβολή επάρκειας προσόντων διδασκαλίας ξένης γλώσσας. 
 3.Συμπληρωμένη και Υπογεγραμμένη με βεβαίωση περί του γνήσιου της υπογραφής, 
δήλωση του ν. 1599/1986 του αναγγέλλοντος.Διευκρινίζεται ότι η βεβαίωση περί του γνήσιου 
της υπογραφής θα πρέπει να γίνεται από οποιαδήποτε διοικητική αρχή ή τα Κ.Ε.Π., καθώς ο 
Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. δεν είναι δυνατό λόγω της νομικής του μορφής να προβεί σε τέτοιου είδους 
βεβαίωση. 
 4,Απόσπασμα ποινικού μητρώου δικαστικής χρήσης. 
Σημειώνεται ότι η αναζήτηση του ποινικού/μητρώου δικαστικής χρήσης θα γίνεται 
αυτεπάγγελτα από το Υπουργείο Παιδείας. 
 Ελλείψει αυτού, για κατοίκους άλλων χωρών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
απαιτείται η προσκόμιση ισοδυνάμου εγγράφου που έχει εκδοθεί από αρμόδια δικαστική ή 
διοικητική αρχή τους χώρας καταγωγής ή προέλευσης, από το οποίο να προκύπτει ότι οι 
απαιτήσεις ικανοποιούνται. Αν η χώρα καταγωγής ή προέλευσης δεν χορηγεί τέτοιο έγγραφο, 
τούτο είναι δυνατό να αντικατασταθεί από ένορκη βεβαίωση ή για τα κράτη όπου δεν 
υφίσταται ένορκη δήλωση με υπεύθυνη δήλωση η οποία υποβάλλεται από τον 
ενδιαφερόμενο ενώπιον τους αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή κατά περίπτωση 
ενώπιον συμβολαιογράφου τους χώρας καταγωγής ή προέλευσης, οι οποίοι χορηγούν 
βεβαίωση περί παροχής τους ενόρκου δηλώσεως ή τους επισήμου δηλώσεως. Τα έγγραφα 
τα οποία εκδίδονται σύμφωνα με τα ανωτέρω, δεν είναι δυνατό να υποβληθούν μετά την 
πάροδο τριών μηνών από την ημερομηνία εκδόσεώς τους. 
 5,Γνωμάτευση παθολόγου ή γενικού γιατρού και γνωμάτευση ψυχιάτρου, είτε του 
δημοσίου είτε ιδιωτών, στις οποίες θα βεβαιώνεται η υγεία του ενδιαφερόμενου για να διδάξει 
σε φροντιστήρια, κέντρα ξένων γλωσσών και κατ' οίκον (ν. 4210/21.11.2013 άρθρο 7). 
 6,Φωτοτυπία Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή ισχύοντος διαβατηρίου. 
 7,Συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη, με βεβαίωση περί του γνησίου της 
υπογραφής, δήλωση του ν.1599/1986. Για να κατεβάσετε το έντυπο υπεύθυνης δήλωσης 
πατήστε εδώ. Διευκρινίζεται ότι η βεβαίωση περί του γνήσιου της υπογραφής θα πρέπει να 
γίνεται από οποιαδήποτε διοικητική αρχή ή τα Κ.Ε.Π., καθώς ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. δεν είναι δυνατό 
λόγω της νομικής του μορφής να προβεί σε τέτοιου είδους βεβαίωση. 
 Παρακαλούμε να υποβάλετε πλήρη φάκελο Αναγγελίας, αναγράφοντας στο 
εξωτερικό μέρος του φακέλου « Αναγγελία έναρξης ασκήσεως επαγγέλματος της διδασκαλίας 
σε ιδιωτικά φροντιστήρια και κέντρα ξένων γλωσσών και αναγγελία κατ' οίκον διδασκαλίας» 
στη διεύθυνση του Οργανισμού: 
Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. 
Τμήμα Εκπαιδευτικού Πλαισίου Λεωφόρος Εθνικής Αντιστάσεως 41  
14234 Νέα Ιωνία 

http://www.eoppep.gr/index.php/el/structure-and-program-certification/didaskontes_frontistiria/anaggeli_didaskalias_menu
http://www.eoppep.gr/images/didaskontes_frontistiria/yd2_2304.doc
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Πληροφορίες: Τμήμα Εκπαιδευτικού Πλαισίου Ώρες επικοινωνίας: 13:00 - 15:00 Τηλέφωνα 
επικοινωνίας: 210-2709054,5,7,8 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: τα σχετικά έντυπα είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα του www.eoppep.gr 
 
 
 
 
Δ5/9145/22-01-2013 Υπ. Παιδείας 
 

Σχετικά με την άδεια ίδρυσης και λειτουργίας φροντιστηρίων και κέντρων ξένων 
γλωσσών, την άδεια διδασκαλίας και άδεια κατ' οίκον διδασκαλίας σύμφωνα με τον 

Νόμο 4093/2012 (Α' 222) 
 
Λαμβάνοντας υπόψη: 
α) τις διατάξεις του Νόμου 4093/2012 (Α' 222), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με τις 
19/19-11-2012 (Α' 229) και 4/5-12-2012 (Α' 237) Πράξεις Νομοθετικού Περιεχομένου και 
β) τις αρ. 10135/18-11-2012 (Β' 3057), 10136/ΙΑ/18-11-2012 (Β' 3057), 10138/ΪΑ/18-112012 
(Β' 3057), 10139/ΙΑ/18-11-2012 (Β' 3057) και 151678/ΙΑ/3-12-2012 (Β' 3324) Υπουργικές 
Αποφάσεις. 
Α. Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με την ανωτέρω νομοθεσία μέχρι την 30η Απριλίου 2013 
οι ………………………  
Β. Η διδασκαλία σε φροντιστήρια και κέντρα ξένων γλωσσών καθώς και η κατ' οίκον 
διδασκαλία διέπεται από τις ρυθμίσεις των παραγράφων Θ.12, Θ.13 και Θ.14, σύμφωνα με 
τις οποίες για την έναρξη της οικείας επαγγελματικής δραστηριότητας δεν απαιτείται άδεια, 
αλλά αναγγελία ενάρξεως ασκήσεως επαγγέλματος, όπως προβλέπεται στην παρ. 1 του 
άρθρου 3 του Ν. 3919/2011 (Α' 32). Σύμφωνα με την υποπαράγραφο Θ.12 περ. 1, η 
αναγγελία συνοδεύεται από τα νόμιμα δικαιολογητικά που προβλέπονται στις υφιστάμενες 
κατά το χρόνο της αναγγελίας ρυθμίσεις. Επισημαίνεται ότι η αριθμ. 10139/ ΙΑ/18-11-2012 (Β' 
3057) Υπουργική Απόφαση, σχετικά με τον καθορισμό των δικαιολογητικών που απαιτείται 
να υποβάλλονται με την αναγγελία έναρξης και επικαιροποίησης ασκήσεως της διδασκαλίας 
σε φροντιστήρια και κέντρα ξένων γλωσσών και της κατ' οίκον διδασκαλίας, ισχύει από την 1η 
Μαΐου 2013. Σε περίπτωση τυχόν μεταβολής των στοιχείων και δικαιολογητικών που είχε 
υποβάλει ο ενδιαφερόμενος κατά την αναγγελία έναρξης της επαγγελματικής του 
δραστηριότητας, οφείλει να προβεί σε γνωστοποίηση αυτής στην αρμόδια υπηρεσία. 
 Σημειώνεται ότι από την έναρξη ισχύος του Ν. 4093/2012 για τη χορήγηση της άδειας 
κατ' οίκον διδασκαλίας καταργείται το κώλυμα της συγγένειας των παρ. 2 και 3 του άρθρου 11 
του α.ν. 2545/1940 σύμφωνα με την υποπαράγραφο Θ. 19 περ. 2δ. Επίσης, καταργείται η 
ανανέωση της άδειας κατ' οίκον διδασκαλίας σύμφωνα με την υποπαράγραφο Θ.14. 
 
 
Ν. 4093/2012 ΦΕΚ 222 τ.Α' 
 

Άρθρο πρώτο 
 

Θ.3. 
 
 «11. Η άδεια ιδιωτικού σχολείου Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, 
Κολλεγίου, Φροντιστηρίου και Κέντρου Ξένων Γλωσσών, Ιδιωτικού Ινστιτούτου 
Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ι.Ε.Κ.), Κέντρου Διά Βίου Μάθησης Επιπέδου Ένα και 
Κέντρου Διά Βίου Μάθησης Επιπέδου Δύο, τροποποιείται μετά από αίτηση, σύμφωνα με τη 
διαδικασία που απαιτείται για τη χορήγηση αυτής. Η απόφαση τροποποίησης εκδίδεται εντός 
τεσσάρων (4) μηνών από την υποβολή της αίτησης.»  
ΣΗΜΕΙΩΣΗ Έγινε αντικατάσταση της παρ.11 , από τον Ν.4111/2013 , άρθρο 30 παρ. 12  
 
 12. Οι ανωτέρω φορείς εκπαίδευσης υποχρεούνται, επί ποινή ανάκλησης αυτής της 
άδειας, να ενημερώνουν εγγράφως την αρχή που χορηγεί την άδεια ιδιωτικού σχολείου 
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, Κολλεγίου, Ιδιωτικού Ινστιτούτου 
Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ι.Ε.Κ.), Κέντρου Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου Ένα και 

http://www.eoppep.gr/
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Κέντρου Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου Δύο και Φροντιστηρίου και Κέντρου Ξένων Γλωσσών, 
για κάθε μεταβολή των προϋποθέσεων χορήγησής της ή συνδρομής ασυμβίβαστων 
ιδιοτήτων. 
 13. Για τη χορήγηση της άδειας ιδιωτικού σχολείου Πρωτοβάθμιας και 
Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, Κολλεγίου, Ιδιωτικού Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης 
(Ι.Ι.Ε.Κ.), ο Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού 
Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) διατυπώνει γνώμη προς τον Υπουργό Παιδείας και 
Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, «ως προς τη συνδρομή των κτιριολογικών 
προϋποθέσεων του παρόντος».Εφόσον διαπιστωθούν κτιριολογικές διαφοροποιήσεις, ο 
Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. τις γνωστοποιεί στον ιδιοκτήτη, ο οποίος «εντός δεκαπέντε (15) 
ημερών»οφείλει να συμμορφωθεί. Για τη διατύπωση γνώμης κατατίθεται χρηματικό ποσό 
υπέρ του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού 
Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.), το ύψος του οποίου καθορίζεται με απόφαση των 
Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού και Οικονομικών της 
παραγράφου 18 του παρόντος.  
“Με απόφαση του Προϊσταμένου του αρμοδίου Τμήματος ή της αρμοδίας Διεύθυνσης 
προσαρτάται στη χορηγηθείσα άδεια Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης, Κολλεγίου και Ιδιωτικού Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ι.Ε.Κ.), η 
γνώμη του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού 
Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ) προς τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, για την 
καταλληλότητα της κτιριολογικής υποδομής του φορέα εκπαίδευσης ή κατάρτισης. Η 
απόφαση αυτή τροποποιείται με την ίδια διαδικασία, κατόπιν αίτησης του φορέα εκπαίδευσης 
και κατάρτισης “.  
ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ : Η περ.13 τροποποιήθηκε με το εντός «» κείμενο με την Π.Ν.Π. της 
19-11-2012 ΦΕΚ 229 τ. Α΄ , και συμπληρώθηκε με το εντός “ ” κείμενο με το άρθρο έκτο 
παράγρ.3 περιπτ. 2 του Ν. 4218 /2013 ΦΕΚ 268 τ. Α΄  
  
 «14.α. Οι άδειες των περιπτώσεων 1 και 2 επικαιροποιούνται από τους φορείς που 
κατά περίπτωση αδειοδοτούν ανά διετία με τη διαδικασία της αναγγελίας του δεύτερου και 
τρίτου εδαφίου της παρ.1 του άρθρου 3 του ν. 3919/2011 (Α` 32), με την προσκόμιση των 
κάτωθι:  
 i) Δήλωση του ν. 1599/1986 (Α` 75) περί μη μεταβολής των προϋποθέσεων 
χορήγησης της άδειας των παραγράφων 4, 5 και 6 και των κτηριολογικών προδιαγραφών των 
παραγράφων 8 και 10 του παρόντος. Εφόσον έχουν επέλθει μεταβολές στις προϋποθέσεις 
χορήγησης της άδειας με την αναγγελία κατατίθεται όλη η σχετική τεκμηρίωση που ορίζεται 
στις περιπτώσεις 4, 5, 6, 8 και 10 της παρούσας υποπαραγράφου.  
 ii) Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα, όπου αυτή απαιτείται για την έκδοση 
της άδειας.  
 iii) Πιστοποιητικό περί μη πτώχευσης ή περί μη υποβολής αίτησης για κήρυξη σε 
κατάσταση πτώχευσης, όπου αυτή απαιτείται για την έκδοση της άδειας.  
 β) Οι φορείς που αδειοδοτήθηκαν σύμφωνα με τις περιπτώσεις 5α και 5β της 
υποπαραγράφου Θ.18 της παραγράφου Θ` υποβάλλουν την αναγγελία συνοδευόμενη με τα 
δικαιολογητικά που απαιτούνται για τη χορήγησης της άδειας των παραγράφων 4, 5 και 6 και 
των κτιριολογικών προδιαγραφών των παραγράφων 8 και 10 της υποπαραγράφου Θ3 της 
παραγράφου Θ`.  
 γ) Η αναγγελία υποβάλλεται έως την 31η Μαΐου κάθε δεύτερου έτους. Η προθεσμία 
υποβολής της αναγγελίας επικαιροποίησης των αδειών των φορέων της περίπτωσης 1, με 
εξαίρεση τα ιδιωτικά σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, και της 
περίπτωσης 2α, που έχουν λάβει άδεια εντός του 2013 και του 2014, παρατείνεται έως την 
31η Ιουλίου 2016.»  
ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ : Αντικαταστάθηκε με το άρθρο 42 παρ. 6 του Ν.4386/2016 ΦΕΚ 83 
τ. Α΄. 
 

 
 15. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και 
Αθλητισμού, καθορίζονται τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη χορήγηση , την τροποποίηση 
και την επικαιροποίηση άδειας ιδιωτικού σχολείου Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης, Κολλεγίου, Ιδιωτικού Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ι.Ε.Κ.), 
Κέντρου Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου Ένα, Κέντρου Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου Δύο και 
Φροντιστηρίου και Κέντρου Ξένων Γλωσσών σε φυσικά, νομικά πρόσωπα, ενώσεις 
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προσώπων και Ν.Π.Δ.Δ. και ρυθμίζεται κάθε σχετικό θέμα. 
    16. Κατά την υποβολή της αίτησης για τη χορήγηση της άδειας Κολλεγίου, Ιδιωτικού 
Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ι.Ε.Κ.), Κέντρου Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου Ένα 
και Κέντρου Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου Δύο και Φροντιστηρίου και Κέντρου Ξένων 
Γλωσσών υποβάλλονται και τα προγράμματα σπουδών προς έγκριση. Η διαδικασία 
«υποβολής». των προγραμμάτων σπουδών καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας 
και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού. 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ : Οι λέξεις διεγράφησαν με την παρ.17 , του Ν.4111/2013 , άρθρο 30. 
Με την ίδια παράγραφο ‘εγινε αντικατάσταση της εντός «» λέξεως. 

 17. «Αναπόσπαστο στοιχείο των αδειών των περιπτώσεων 1 και 2 της παρούσας 
υποπαραγράφου αποτελεί ο διακριτικός τίτλος . Ο διακριτικός τίτλος της άδειας αποτελείται 
από: α) το ονοματεπώνυμο και τον δηλωθέντα διακριτικό τίτλο (εάν πρόκειται για φυσικό 
πρόσωπο) ή το διακριτικό τίτλο (εάν πρόκειται για νομικό πρόσωπο ή ένωση προσώπων) και 
υποχρεωτικά β) τον τίτλο του τύπου της παρεχόμενης εκπαίδευσης (τυπικής ή μη τυπικής) ή 
το αρκτικόλεξο αυτού ως ιδιωτικού σχολείου Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, 
Κολλεγίου, Ιδιωτικού Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ι.Ε.Κ.), Κέντρου Δια Βίου 
Μάθησης Επιπέδου Ένα (Κε.Δι.Βι.Μ.1) και Κέντρου Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου Δύο 
(Κε.Δι.Βι.Μ.2), Φροντιστηρίου ή Κέντρου Ξένων Γλωσσών.» 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ : Το εντός « » κείμενο που τροποποιήθηκε αρχικά με τον Ν.. 
4152/2013 ΦΕΚ 107 τ.Α΄ , Άρθρο πρώτο, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Θ`, υποπαραγρ. Θ.1, περίπτ. 1. , 
επανατροποποιήθηκε ως άνω με το άρθρο έκτο παράγρ.3 περιπτ. 4 του Ν. 4218 /2013 ΦΕΚ 
268 τ. Α΄  
 
 18. Για τη χορήγηση άδειας σε φυσικά, νομικά πρόσωπα, ενώσεις προσώπων και 
Ν.Π.Δ.Δ. την τροποποίηση και την επικαιροποίηση αυτής απαιτείται παράβολο ή χρηματικό 
ποσό για τους φορείς που αδειοδοτούνται από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.- το ποσό του οποίου 
καθορίζεται με απόφαση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και 
Αθλητισμού και Οικονομικών που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 
  «19. Το αυτό φυσικό πρόσωπο, νομικό πρόσωπο, Ν.Π.Δ.Δ. ή ένωση προσώπων 
δύναται να κατέχει περισσότερες της μίας άδειες, οι οποίες προβλέπονται από την παρούσα 
παράγραφο, υπό τον όρο ότι πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις για εκάστη ξεχωριστά.»  
ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ  Έγινε αντικατάσταση της παρ.19 , από τον Ν.4111/2013 , άρθρο 30 
παρ. 18 α΄ .  
 
 «20. Οι κάτοχοι άδειας της περίπτωσης 1 της παρούσας υποπαραγράφου, εκτός των 
ιδιωτικών σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, εφόσον κάνουν χρήση 
εργαστηριακών χώρων που έχουν τεθεί συμβατικά στη διάθεσή τους για την κάλυψη των 
αναγκών των σπουδαστών τους, οι χώροι αυτοί εξαιρούνται της υποχρέωσης των στοιχείων 
α` και ε` της περίπτωσης 8 της παρούσας υποπαραγράφου.»  
ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ: Έγινε προσθήκη της παρ.20 , από τον Ν.4111/2013 , άρθρο 30 παρ. 
20.  
 
 «21. Όπου στις διατάξεις της παρούσας υποπαραγράφου, παραγράφου και άρθρου 
του νόμου αυτού, προβλέπεται ότι οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να είναι ασφαλιστικά και 
φορολογικά ενήμεροι, τα πιστοποιητικά ασφαλιστικής και φορολογικής ενημερότητας 
αναζητούνται, αυτεπαγγέλτως, από την αρμόδια υπηρεσία του αρμόδιου οργάνου του φορέα 
που, εκάστοτε, χορηγεί και επικαιροποιεί την άδεια, κατά το χρόνο έκδοσης ή 
επικαιροποίησης αυτής.» 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ:: Η περ.21 προστέθηκε με τον Ν.4229/2014 ΦΕΚ 8 τ.Α΄ , άρθρο 11 
παράγραφος 1 υποπαρ. 1.  
 

 
 

Ν1/141172/31-08-2018 Υπ. Παιδείας  
 
«Διευκρινίσεις σχετικά με την Ανανέωση Άδειας Διδασκαλίας σε Φροντιστήρια, Κέντρα 

Ξένων Γλωσσών και της κατ' οίκον άδειας διδασκαλίας» 
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 Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 104 του ν. 4547/2018 (ΦΕΚ 102/τΑ/12-6-2018) 
«Αναδιοργάνωση των δομών υποστήριξης της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» οι άδειες διδασκαλίας που έχουν εκδοθεί από Δ/νσεις 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης έως την έναρξη ισχύος του ν. 4093/12 (ΦΕΚ 222/τΑ/12-11-
2012) και δεν έχουν ανακληθεί για οποιονδήποτε λόγο, ανεξαρτήτως εάν ανανεώθηκαν μετά 
την έκδοσή τους ή όχι, ισχύουν έως 31.12.2019. 
 Οι κάτοχοι των παραπάνω αδειών οφείλουν το αργότερο έως 30.8.2019 να προβούν 
σε διαδικασία ανανέωσης της ανωτέρω άδειας, προσκομίζοντας στον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. (Εθνικό 
Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού) την ήδη 
εκδοθείσα άδειά τους συνοδευόμενη από τα υπόλοιπα δικαιολογητικά που καθορίζονται με το 
άρθρο 1 της υπ' αριθμ. 10139/ΙΑ/18.11.2012 Υ.Α. (ΦΕΚ 3057/τ.Β'/18.11.2012), όπως 
τροποποιήθηκε με το άρθρο 7 του ν. 4210/13 (ΦΕΚ 254/τ.Α'/21.11.2013), κατ'εξουσιοδότηση 
της περίπτωσης 3 της υποπαραγράφου Θ.12 της παραγράφου Θ του άρθρου πρώτου του 
ν.4093/12 (ΦΕΚ 222/τ.Α'/12.11.2012). 
Τα δικαιολογητικά που θα υποβάλλονται είναι τα ακόλουθα: 
• Έντυπο αίτησης ανανέωσης άδειας διδασκαλίας 
• Εκδοθείσα άδεια από την αρμόδια Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
• Αντίγραφο πτυχίου πανεπιστημίου της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, αναγνωρισμένο ως 
ισότιμο και αντίστοιχο από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών 
και Πληροφόρησης (ΔΟΑΤΑΠ) ή Απόφαση του Συμβουλίου Αναγνώρισης Επαγγελματικών 
Προσόντων (ΣΑΕΠ) ή του Συμβουλίου Αναγνώρισης Επαγγελματικής Ισοτιμίας Τίτλων 
Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΣΑΕΙΤΤΕ) 
Για  τη  διδασκαλία  Ξένων  Γλωσσών,   στις περιπτώσεις που  τα  προσόντα του 
αναγγέλλοντος δεν συμπίπτουν με αυτά των διοριζόμενων στην δημόσια εκπαίδευση, 
απαιτείται συνυποβολή επάρκειας προσόντων διδασκαλίας ξένης γλώσσας. Ξενόγλωσσοι 
τίτλοι σπουδών, βεβαιώσεις και έγγραφα, θα πρέπει να προσκομίζονται επίσημα 
μεταφρασμένα στην ελληνική γλώσσα, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. 
• Γνωμάτευση παθολόγου ή γενικού γιατρού, είτε του δημοσίου είτε ιδιώτη, στην οποία θα 
βεβαιώνεται η υγεία του ενδιαφερομένου για να διδάξει σε φροντιστήρια, κέντρα ξένων 
γλωσσών και κατ' οίκον (Ν. 4210/21.11.2013 άρθρο 7). 
• Γνωμάτευση ψυχιάτρου, είτε του δημοσίου είτε ιδιώτη, στην οποία θα βεβαιώνεται η υγεία 
του ενδιαφερομένου για να διδάξει σε φροντιστήρια, κέντρα ξένων γλωσσών και 
κατ' οίκον (Ν. 4210/21.11.2013 άρθρο 7). 
• Φωτοτυπία Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή ισχύοντος διαβατηρίου 
• Συμπληρωμένη και Υπογεγραμμένη με βεβαίωση περί γνησίου της υπογραφής, δήλωση του 
ν.1599/1986 στην οποία αναγράφεται ότι: 
«α) Δεν έχω την ιδιότητα του δημοσίου υπαλλήλου, υπαλλήλου ΝΠΔΔ και ΟΤΑ. Εάν έχει 
κάποια από τις παραπάνω ιδιότητες υποβάλλεται άδεια για τη διδασκαλία σε Φροντιστήρια ή 
Κέντρα Ξένων Γλωσσών ή για κατ'οίκον διδασκαλία χορηγηθείσα από το αρμόδιο προς τούτο 
όργανο σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 31 του ν.3528/2007(ΦΕΚ26/τΑ/9-
2-2007) και την παράγραφο 2 του άρθρου 38 του ν.3584/2007 (ΦΕΚ143/τΑ/28-6-2007). 
β) δεν έχω καταδικαστεί ή παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα σύμφωνα με τα άρθρα 8 και 
9 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007, Α' 26) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει γ) δεν έχω 
απολυθεί από θέση δημοσίου υπαλλήλου ή ιδιωτικού εκπαιδευτικού ή διδάσκοντος στα 
φροντιστήρια ή κέντρα ξένων γλωσσών, για λόγους πειθαρχικούς ή για ανεπάρκεια στην 
εκτέλεση των καθηκόντων μου» και 
δ) δεν υπηρετώ σε ιδιωτικό σχολείο πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης» 
• Συμπληρωμένη και Υπογεγραμμένη με βεβαίωση περί γνησίου της υπογραφής, δήλωση του 
ν.1599/1986 στην οποία αναγράφεται ότι: 
«α) Το περιεχόμενο του κατατεθέντος φακέλου είναι σύμφωνο με τις κείμενες διατάξεις. β) 
Αποδέχομαι το δικαίωμα του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. για χρήση, στατιστική επεξεργασία και 
δημοσιοποίηση των στοιχείων που έχω υποβάλει». 
γ)«Η  άδεια  διδασκαλίας που μου  έχει χορηγηθεί  από  τη ............. Διεύθυνση 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, με ΑΠ:..............και ημερομηνία χορήγησης...../.... /... δεν έχει 
ανακληθεί μέχρι σήμερα για οποιονδήποτε λόγο.». Εκτός των παραπάνω δικαιολογητικών 
περιλαμβάνεται και απόσπασμα Ποινικού Μητρώου Δικαστικής Χρήσης. Το Απόσπασμα 
Ποινικού Μητρώου Δικαστικής Χρήσης αναζητείται αυτεπαγγέλτως. Δεν δύναται να 
ολοκληρωθεί ο έλεγχος της πληρότητας του φακέλου ανανέωσης Άδειας Διδασκαλίας, πριν 
την ολοκλήρωση της αποστολής του ανωτέρω δικαιολογητικού από τις αρμόδιες Αρχές στον 
ΕΟΠΠΕΠ για κάθε αιτούντα. Διευκρινίζεται ότι το επάγγελμα ασκείται ελευθέρως, μετά 
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πάροδο τριμήνου από την αίτηση ανανέωσης της άδειας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 
παράγραφο 1 του άρθρου 3 του Ν. 3919/2011 (ΦΕΚ 32/τ. Α'/02.03.2011). 
 Για τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και τη διαδικασία υποβολής παρακαλούνται οι 
ενδιαφερόμενοι να συμβουλεύονται την αντίστοιχη ενότητα στην ιστοσελίδα του ΕΟΠΠΕΠ: 
http://www.eoppep.gr/index.php/el/anaggelia didaskalias menu, υποενότητα «Ανανέωση 
Άδειας   Διδασκαλίας»   και  στα  τηλέφωνα   210.2709053,   210.2709054, 210.2709058, 
210.2709009. 
 Σε περίπτωση που ο έχων άδεια διδασκαλίας εκδοθείσα πριν την έναρξη ισχύος του 
ν.4093/12, δε προβεί σε αίτηση ανανέωσης άδειας έως τις 30.8.2019, σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στο ν.4547/2018, όπως διευκρινίζεται με την παρούσα εγκύκλιο, η ισχύς της άδειας 
του λήγει στις 31.12.2019. 
 Σημειώνεται ότι, αν ο έχων άδεια διδασκαλίας, εκδοθείσα πριν την έναρξη ισχύος του 
ν.4093/12, δεν προβεί σε αίτηση ανανέωσης άδειας σύμφωνα με το ν .4547/2018, μπορεί σε 
κάθε περίπτωση να προβεί σε αναγγελία έναρξης ασκήσεως του επαγγέλματος. 
 
 
 
 
 
ΙΑ/10136/18-11-2012 Απόφαση Υπ. Παιδείας ΦΕΚ 3057 τ. Β' 
 
 
Καθορισμός απαιτούμενων δικαιολογητικών για τη χορήγηση, την τροποποίηση και την 
επικαιροποίηση άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, 

Κολλεγίου, Φροντιστηρίου και Κέντρου Ξένων Γλωσσών, ιδιωτικού Ινστιτούτου 
Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ι.Ε.Κ.), Κέντρου Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου Ένα και 

Κέντρου Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου Δύο σε φυσικά, νομικά πρόσωπα, ενώσεις προσώπων 
και ΝΠΔΔ. 

 
Άρθρο 1 

 
Χορήγηση 

 
Α. Φυσικά πρόσωπα 
 Για τη χορήγηση άδειας ιδιωτικών σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης, Κολλεγίων, ιδιωτικών Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ι.Ε.Κ.) 
Κέντρων Διά Βίου Μάθησης Επιπέδου Ένα, Κέντρων Διά Βίου Μάθησης Επιπέδου Δύο, και 
Φροντιστηρίων και Κέντρων Ξένων Γλωσσών σε φυσικό πρόσωπο, υποβάλλεται αίτηση που 
συνοδεύεται από: 
 1.Φωτοτυπία Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή ισχύοντος διαβατηρίου. 
 2.Δήλωση του ν. 1599/1986 στην οποία θα αναγράφεται ότι α) ο αιτών δεν έχει την 
ιδιότητα του δημοσίου υπαλλήλου, υπαλλήλου Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. και κληρικού β) δεν έχει 
καταδικαστεί ή παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα σύμφωνα με τα άρθρα 8 και 9 του 
Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007,    26), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, γ) δεν έχει 
απολυθεί από θέση δημόσιου υπαλλήλου ή ιδιωτικού εκπαιδευτικού ή διδάσκοντος στα 
φροντιστήρια ή κέντρα ξένων γλωσσών, για λόγους πειθαρχικούς ή για ανεπάρκεια στηίζ\ 
εκτέλεση των καθηκόντων του και δ) δεν του έχει επιβληθεί η διοικητική κύρωση της 
ανάκλησης της άδειας ίδρυσης ή της άδειας λειτουργίας για ίδιο ή άλλο ιδιωτικό φορέα 
εκπαίδευσης και κατάρτισης την τελευταία δεκαετία. ε) περί του τόπου μόνιμης κατοικίας. 
 3. Ασφαλιστική ενημερότητα. 
 4Φορολογική ενημερότητα. 
 5.Πιστοποιητικό του Πρωτοδικείου περί μη κατάθεσης αίτησης για κήρυξή του 
φυσικού προσώπου σε κατάσταση πτώχευσης και περί μη κήρυξης σε κατάσταση 
πτώχευσης ή ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας αρχής του κράτους-μέλους, εφόσον τέτοιο 
έγγραφο προβλέπεται κατά το δίκαιο του κράτους-μέλους εγκατάστασης. Αν δεν προβλέπεται 
η έκδοση τέτοιου εγγράφου, αυτό αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση του φυσικού προ-
σώπου ή, σε περίπτωση που από το δίκαιο του κράτους-μέλους εγκατάστασης δεν 
προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, με υπεύθυνη δήλωση η οποία υποβάλλεται ενώπιον της 
αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή κατά περίπτωση ενώπιον συμβολαιογράφου του 
κράτους-μέλους εγκατάστασης, οι οποίοι χορηγούν βεβαίωση περί παροχής της ένορκης ή 

http://www.eoppep.gr/index.php/el/anaggelia_didaskalias_menu
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επίσημης δήλωσης. Τα έγγραφα αυτά υποβάλλονται εντός τριών μηνών από την ημερομηνία 
έκδοσής τους. 
 6.Δήλωση περί του διακριτικού τίτλου. 
 7,Παράβολο. 
 8.Χρηματικό ποσό υπέρ του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και 
Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π), όπως αυτό ορίζεται στο άρθρο Θ.3 παρ. 
13 και 18 το^ν^4093/2012. 
 9.Το χρηματικό ποσό της παραγράφου 8 του παρόντος άρθρου δεν ισχύει για την 
περίπτωση 5 της υποπαραγράφου Θ.17 του ν. 4093/2012. 
 
Β. Νομικά πρόσωπα 
 
 Για τη χορήγηση άδειας ιδιωτικών σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης, Κολλεγίων, ιδιωτικών Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ι.Ε.Κ.) 
Κέντρων Διά Βίου Μάθησης Επιπέδου Ενα, Κέντρων Διά Βίου Μάθησης Επιπέδου Δύο, και 
Φροντιστηρίων και Κέντρων Ξένων Γλωσσών σε νομικό πρόσωπο, υποβάλλεται αίτηση που 
συνοδεύεται από: 
 1,Επικυρωμένο καταστατικό του νομικού προσώπου από το οποίο προκύπτει ότι α) η 
έδρα του βρίσκεται σε κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, β) ο σκοπός του αφορά και 
στην παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης και κατάρτισης. 
 2, Ασφαλιστική ενημερότητα. 
 3, Φορολογική ενημερότητα. 
 4, Δηλώσεις του ν. 1599/1986 των μετόχων ή εταίρων του νομικού προσώπου στην 
οποία θα αναγράφεται ότι δεν έχουν την ιδιότητα του δημοσίου υπαλλήλου, υπαλλήλου 
Ν.Π.Δ.Δ., Ο.Τ.Α. και κληρικού. 
 5, Πιστοποιητικό του Πρωτοδικείου περί μη κατάθεσης αίτησης για κήρυξή του 
νομικού προσώπου σε κατάσταση πτώχευσης και περί μη κήρυξης σε κατάσταση πτώχευσης 
ή ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας αρχής του κράτους-μέλους, στο οποίο το νομικό πρόσωπο 
έχει την έδρα του, εφόσον τέτοιο έγγραφο προβλέπεται κατά το δίκαιο του κράτους-μέλους 
εγκατάστασης. Αν δεν προβλέπεται η έκδοση τέτοιου εγγράφου, αυτό αντικαθίσταται από 
ένορκη βεβαίωση των μελών του διοικούντος το νομικό πρόσωπο οργάνου ή, σε περίπτωση 
που από το δίκαιο του κράτους-μέλους εγκατάστασης δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, με 
υπεύθυνη δήλωση η οποία υποβάλλεται ενώπιον της αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής 
αρχής ή κατά περίπτωση ενώπιον συμβολαιογράφου του κράτους-μέλους εγκατάστασης, οι 
οποίοι χορηγούν βεβαίωση περί παροχής της ένορκης ή επίσημης δήλωσης. Τα έγγραφα 
αυτά υποβάλλονται εντός τριών μηνών από την ημερομηνία έκδοσής τους. 
 6, Δήλωση του ν. 1599/1986 του νομίμου εκπροσώπου του νομικού προσώπου στην 
οποία θα αναγράφεται ότι δεν έχει επιβληθεί στο νομικό πρόσωπο η διοικητική κύρωση της 
ανάκλησης της άδειας ίδρυσης ή της άδειας λειτουργίας για ίδιο ή άλλο ιδιωτικό φορέα 
εκπαίδευσης και κατάρτισης την τελευταία δεκαετία. 
 7, Ο νόμιμος εκπρόσωπος του νομικού προσώπου, υποβάλλει i) δήλωση του ν. 
1599/1986 στην οποία θα αναγράφεται ότι α) δεν έχει την ιδιότητα του δημοσίου υπαλλήλου, 
υπαλλήλου Ν.Π.Δ.Δ., Ο.Τ.Α. και κληρικού β) δεν έχει καταδικαστεί ή παραπεμφθεί με 
τελεσίδικο βούλευμα σύμφωνα με τα άρθρα 8 και 9 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007, 
26), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, γ) δεν έχει απολυθεί από θέση δημόσιου υπαλλήλου ή 
ιδιωτικού εκπαιδευτικού ή διδάσκοντος στα φροντιστήρια ή κέντρα ξένων γλωσσών, για λό-
γους πειθαρχικούς ή για ανεπάρκεια στην εκτέλεση των καθηκόντων του ii) Ασφαλιστική 
ενημερότητα, iii) Φορολογική ενημερότητα και iv) Πιστοποιητικό του Πρωτοδικείου περί μη 
κατάθεσης αίτησης για κήρυξή του φυσικού προσώπου σε κατάσταση πτώχευσης και περί μη 
κήρυξης σε κατάσταση πτώχευσης ή ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας αρχής του κράτους-
μέλους, εφόσον τέτοιο έγγραφο προβλέπεται κατά το δίκαιο του κράτους-μέλους 
εγκατάστασης. Σε περίπτωση που από το δίκαιο του κράτους-μέλους εγκατάστασης δεν 
προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, με υπεύθυνη δήλωση η οποία υποβάλλεται ενώπιον της 
αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή κατά περίπτωση ενώπιον συμβολαιογράφου του 
κράτους-μέλους εγκατάστασης, οι οποίοι χορηγούν βεβαίωση περί παροχής της ένορκης ή 
επίσημης δήλωσης. Τα έγγραφα αυτά υποβάλλονται εντός τριών μηνών από την ημερομηνία 
έκδοσής τους. 
 8. Δήλωση τοU διακριτικού τίτλου. 
 9. Παράβολο. 
 10. Χρηματικό ποσό υπέρ του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και 
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Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π), όπως αυτό ορίζεται στο άρθρο Θ.3 παρ. 
13 και 18 του ν. 4093/2012. 
 11. Το χρηματικό ποσό της παραγράφου 10 του παρόντος άρθρου δεν ισχύει για την 
περίπτωση 5 της υποπαραγράφου Θ.17 του ν. 4093/2012. 
 
Γ. Ενώσεις προσώπων. 
 
Για τη χορήγηση άδειας ιδιωτικών σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, 
Κολλεγίων, ιδιωτικών Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ι.Ε.Κ.) Κέντρων Διά Βίου 
Μάθησης Επιπέδου Ενα, Κέντρων Διά Βίου Μάθησης Επιπέδου Δύο, και Φροντιστηρίων και 
Κέντρων Ξένων Γλωσσών σε ενώσεις προσώπων, υποβάλλεται αίτηση που συνοδεύεται από 
τα κάτωθι: 
 1. Τα φυσικά πρόσωπα που συμμετέχουν σε ενώσεις προσώπων, υποβάλλουν τα 
δικαιολογητικά που προβλέπονται στις περιπτώσεις 1 έως και 5 του άρθρου 1 της παρούσας. 
 2. Τα νομικά πρόσωπα που συμμετέχουν σε ενώσεις προσώπων, υποβάλλουν τα 
δικαιολογητικά που προβλέπονται στις περιπτώσεις 1 έως και 6 του άρθρου 2 της παρούσας. 
 3. Ο υπεύθυνος κατά νόμο της ένωσης προσώπων, υποβάλλει τα δικαιολογητικά που 
προβλέπονται στις περιπτώσεις 1 έως και 5 του άρθρου 1 της παρούσας. 
 4. Παράβολο. 
 5. Χρηματικό ποσό υπέρ του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και 
Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π), όπως αυτό ορίζεται στο άρθρο Θ.3 παρ. 
13 και 18 του ν. 4093/2012. \ 
 6. Το χρηματικό ποσό της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου δεν ισχύει για την 
περίπτωση 5 της υποπαραγράφου Θ.17 του ν. 4093/2012. 
…………….. 
 
ΙΑ/10138/18-11-2012 Απόφαση Υπ. Παιδείας ΦΕΚ 3057 τ. Β' 
 

Καθορισμός απαιτούμενων δικαιολογητικών για τη μεταβίβαση άδειας Ιδιωτικού Σχολείου 
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, Κολλεγίου, Φροντιστηρίου και Κέντρου 

Ξένων Γλωσσών, ιδιωτικού Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ι.Ε.Κ.), Κέντρου Δια 
Βίου Μάθησης Επιπέδου Ένα και Κέντρου Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου Δύο σε φυσικά, 

νομικά πρόσωπα, ενώσεις προσώπων και ΝΠΔΔ. 
 

Άρθρο 1 
Μεταβίβαση αδειών 

 
 Για τη μεταβίβαση άδειας ιδιωτικού σχολείου Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης, Κολλεγίου, Φροντιστηρίου και Κέντρου Ξένων Γλωσσών, ιδιωτικού Ινστιτούτου 
Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ι.Ε.Κ.), Κέντρου Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου Ένα και 
Κέντρου Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου Δύο κατατίθεται αίτηση που συνοδεύεται από: 
 
  
 
ΙΑ/10135/18-11-2012 Κ.Υ.Α. ΦΕΚ 3057 τ. Β' 
 
Καθορισμός ποσού παραβόλων και χρηματικών ποσών για παρόχους ιδιωτικής εκπαίδευσης  

και κατάρτισης κατά την παράγραφο Θ του ΠΡΩΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ του ν. 4093/2012. 
 

Άρθρο ΜΟΝΟ 
 
 1. Το χρηματικό ποσό υπέρ του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και 
Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ) για τη διατύπωση γνώμης της περίπτωσης 13 
της υποπαραγράφου Θ.3 του πρώτου άρθρου του ν. 4093/2012 για τη χορήγηση άδειας ιδι-
ωτικού σχολείου Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, Κολλεγίου, ιδιωτικού 
Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ι.Ε.Κ.) ορίζεται στο ποσό των: 
 
ΓΙΑ ΚΤΙΡΙΑ ΕΩΣ 300 τ.μ. 11.00 € 
ΓΙΑ ΚΤΙΡΙΑ ΑΠΟ 300+ τ.μ. - 600 τ.μ. 1.400 € 
ΓΙΑ ΚΤΙΡΙΑ ΑΠΟ 600 ΚΑΙ ΑΝΩ 1.800 € 
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 2.α) Το παράβολο της περίπτωσης 18 της υποπαραγράφου Θ.3 του πρώτου άρθρου 
του ν. 4093/2012 για την χορήγηση άδειας ιδιωτικού σχολείου Πρωτοβάθμιας και 
Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, Κολλεγίου και Ιδιωτικού Ινστιτούτου Επαγγελματικής 
Κατάρτισης (Ι.Ι.Ε.Κ.) ορίζεται στο ποσό των πέντε χιλιάδων ευρώ. 
 
 β) Το παράβολο αυτό εισπράττεται από τα κατά τόπους αρμόδια δημόσια ταμεία και 
αποδίδεται υπέρ του Δημοσίου. 
 
 3.Το χρηματικό ποσό υπέρ του ΕΟΠΠΕΠ της περίπτωσης 18 της υποπαραγράφου 
Θ.3 του πρώτου άρθρου του ν. 4093/2012 για την χορήγηση άδειας Κέντρου Δια Βίου 
Μάθησης  Επιπέδου Ένα και Κέντρου Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου Δύο, Φροντιστηρίου και 
Κέντρου Ξένων Γλωσσών ορίζεται στο ποσό των: 
 
 
Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου Ένα 300€  
Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου Δύο:  
ΓΙΑ ΚΤΙΡΙΑ ΕΩΣ 300 τ.μ. ΓΙΑ ΚΤΙΡΙΑ ΑΠΟ 300 + τ.μ. - 600 τ.μ.  
ΓΙΑ ΚΤΙΡΙΑ ΑΠΟ 600 τ.μ. ΚΑΙ ΑΝΩ 

1000 €  
1.400€  
1.800€ 
 

Φροντιστήριο και Κέντρο Ξένων Γλωσσών 500€  
 
4. α) Το παράβολο της περίπτωσης 18 της υποπαραγράφου Θ.3 του πρώτου άρθρου του ν. 
4093/2012 για την τροποποίηση άδειας ιδιωτικού σχολείου Πρωτοβάθμιας και 
Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, Κολλεγίου και ιδιωτικού Ινστιτούτου Επαγγελματικής 
Κατάρτισης (Ι.Ι.Ε.Κ.) ορίζεται στο ποσό των: 
 
ΓΙΑ ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ή ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΝΕΑΣ ΔΟΜΗΣ/ΕΠΕΚΤΑΣΗ ή 
ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΗΣΗΣ 

 

ΓΙΑ ΚΤΙΡΙΑ ΕΩΣ 300 τ.^Τ> 300 € 
ΓΙΑ ΚΤΙΡΙΑ ΑΠΟ 300 +φμ. - 600 τ.μ. 600 € 
ΓΙΑ ΚΤΙΡΙΑ ΑΠΟ 600 ΚΑΙ ΑΝΩ 900 € 
Σε περίπτωση που προκύψει αλλαγή η οποία δεν συμπεριλαμβάνεται στις 
ανωτέρω αλλαγές, τότε το παράβολο που θα ισχύει θα είναι αυτό της χαμη-
λότερης βαθμίδας δηλαδή των οκτακοσίων ευρώ. 

 

 
 β) Το παράβολο αυτό εισπράττεται από τα κατά τόπους αρμόδια δημόσια ταμεία και 
αποδίδεται υπέρ του Δημοσίου 
 
 5.α) Το χρηματικό ποσό υπέρ του ΕΟΠΠΕΠ της περίπτωσης 18 της 
υποπαραγράφου Θ.3 του πρώτου άρθρου του ν. 4093/2012 για την τροποποίηση άδειας 
Κέντρου Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου Ένα, Φροντιστηρίου και Κέντρου Ξένων Γλωσσών 
ορίζεται στο ποσό των: 
 
ΓΙΑ ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ή ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΝΕΑΣ ΔΟΜΗΣ/ΕΠΕΚΤΑΣΗ ή 
ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΗΣΗΣ 
 
Σε περίπτωση που προκύψει αλλαγή η οποία δεν συμπεριλαμβάνεται στις 
ανωτέρω αλλαγές, τότε το παράβολο που θα ισχύει θα είναι αυτό της 
χαμηλότερης βαθμίδας δηλαδή των διακοσίων πενήντα ευρώ. 
 
 

250€ 

 
 β) Το χρηματικό ποσό υπέρ του ΕΟΠΠΕΠ για την τροποποίηση άδειας Κέντρου Δια 
Βίου Μάθησης Επιπέδου Δύο ορίζεται σύμφωνα με το στοιχείο (α) της παραγράφου 4 της 
παρούσης απόφασης. 
 
 6.α) Το παράβολο της περίπτωσης 18 της υποπαραγράφου Θ.3 του πρώτου άρθρου 
του ν. 4093/2012 για την επικαιροποίηση άδειας ιδιωτικού σχολείου Πρωτοβάθμιας και 
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Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, Κολλεγίου και ιδιωτικού Ινστιτούτου Επαγγελματικής 
Κατάρτισης (Ι.Ι.Ε.Κ.) ορίζεται στο ποσό των πεντακοσίων ευρώ. 
 β) Το παράβολο αυτό εισπράττεται από τα κατά τόπους αρμόδια δημόσια ταμεία και 
αποδίδεται υπέρ του Δημοσίου. 
 
 7. Το χρηματικό ποσό υπέρ του ΕΟΠΠΕΠ της περίπτωσης 18 της υποπαραγράφου 
Θ.3 του πρώτου άρθρου του ν. 4093/2012 για την επικαιροποίηση άδειας Κέντρου Δια Βίου 
Μάθησης Επιπέδου Ένα και Κέντρου Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου Δύο, Φροντιστηρίου και 
Κέντρου Ξένων Γλωσσών ορίζεται στο ποσό των: 
 
Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου Ένα 200€ 
Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου Δύο 500€ 
Φροντιστήριο και Κέντρο Ξένων Γλωσσών 200€ 
 
 8.α) Το παράβολο της περίπτωσης 4 της υποπαραγράφου Θ.5 του πρώτου άρθρου 
του ν. 4093/2012 για την μεταβίβαση της άδειας ιδιωτικού σχολείου Πρωτοβάθμιας και 
Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, Κολλεγίου και Ιδιωτικού Ινστιτούτου Επαγγελματικής 
Κατάρτισης (Ι.Ι.Ε.Κ.) ορίζεται στο ποσό των τριών χιλιάδων ευρώ. 
 
 β) Το παράβολο αυτό εισπράττεται από τα κατά τόπους αρμόδια δημόσια ταμεία και 
αποδίδεται υπέρ του Δημοσίου. 
 
 9. α) Το χρηματικό ποσό υπέρ του ΕΟΠΠΕΠ της περίπτωσης 4 της υποπαραγράφου 
Θ.5 του πρώτου άρθρου του ν. 4093/2012 για την μεταβίβαση της άδειας Κέντρου Δια Βίου 
Μάθησης Επιπέδου Ένα, Φροντιστηρίου και Κέντρου Ξένων Γλωσσών ορίζεται στο ποσό 
πεντακοσίων ευρώ. 
 
 β) Το χρηματικό ποσό υπέρ του ΕΟΠΠΕΠ της περίπτωσης 4 της υποπαραγράφου 
Θ.5 του πρώτου άρθρου του ν. 4093/2012 για την μεταβίβαση της άδειας Κέντρου Δια Βίου 
Μάθησης Επιπέδου Δύο ορίζεται στο ποσό των τριών χιλιάδων ευρώ. 
 
 10.α)Το παράβολο του στοιχείου (β) της παραγράφου 2 του άρθρου 15 του ν. 
3696/2008 όπως αντικαταστάθηκε από την υποπαραγράφου Θ.8 του πρώτου άρθρου του ν. 
4093/2012 για την εγγραφή στο Μητρώο Κολεγίων ορίζεται στο ποσό των εκατό ευρώ. 
 
 β) Το παράβολο αυτό εισπράττεται από τα κατά τόπους αρμόδια δημόσια ταμεία και 
αποδίδεται υπέρ του Δημοσίου. 
 
 Η ισχύς της παρούσης απόφασης αρχίζει την 1η Μαΐου 2013. 
 
 Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 
 
 
ΙΑ/10139/18-11-2012 Απόφαση Υπ. Παιδείας ΦΕΚ 3057 τ. Β' 
 
Καθορισμός των δικαιολογητικών που απαιτείται να υποβάλλονται με την αναγγελία έναρξης 

και επικαιροποίησης ασκήσεως της διδασκαλίας σε Φροντιστήρια και Κέντρα Ξένων 
Γλωσσών και της κατ' οίκον διδασκαλίας. 

 
Άρθρο 1 

 
Αναγγελία έναρξης ασκήσεως του επαγγέλματος της διδασκαλίας σε Φροντιστήρια και Κέντρα 

Ξένων Γλωσσών και κατ' οίκον διδασκαλίας 
 
 Με την αναγγελία έναρξης ασκήσεως του επαγγέλματος της διδασκαλίας σε 
Φροντιστήρια και Κέντρα Ξένων Γλωσσών και κατ' οίκον διδασκαλίας της υποπαραγράφου 
1 της παραγράφου Θ.12 υποβάλλονται στον ΕΟΠΠΕΠ: 
 α) Αντίγραφο πτυχίου πανεπιστημίου της ημεδαπής ή της αλλοδαπής 
αναγνωρισμένο ως ισότιμο και αντίστοιχο από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης 
Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (ΔΟΑΤΑΠ) ή απόφαση του Συμβουλίου 



15/10/2018 15:16 

11 

Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων (ΣΑΕΠ) ή του Συμβουλίου Αναγνώρισης 
Επαγγελματικής Ισοτιμίας Τίτλων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΣΑΕΙΤΤΕ) και θεωρημένο για 
τη γνησιότητά του από Δημόσια Αρχή. Για τη διδασκαλία Ξένων Γλωσσών, τους περιπτώσεις 
που τα προσόντα του αναγγέλοντος δεν συμπίπτουν με αυτά των διοριζόμενων στην δημόσια 
εκπαίδευση, απαιτείται συνυποβολή επάρκειας προσόντων διδασκαλίας ξένης γλώσσας. Η 
επικύρωση αντιγράφων και η επίσημη μετάφραση μπορούν να γίνουν είτε στο κράτος 
προέλευσης είτε στην Ελλάδα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. 
 β) Δήλωση του ν. 1599/1986 του αναγγέλοντος στην οποία αναγράφεται ότι α) δεν 
έχει την ιδιότητα του δημοσίου υπαλλήλου, υπαλλήλου Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. β) δεν έχει 
καταδικαστεί ή παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα σύμφωνα με τα άρθρα 8 και 9 του 
Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007, Α' 26), τους τροποποιήθηκε και ισχύει, γ) δεν έχει 
απολυθεί από θέση δημόσιου υπαλλήλου ή ιδιωτικού εκπαιδευτικού ή διδάσκοντος στα 
φροντιστήρια ή κέντρα ξένων γλωσσών, για λόγους πειθαρχικούς ή για ανεπάρκεια στην 
εκτέλεση των καθηκόντων του και δ) δεν υπηρετεί σε ιδιωτικό σχολείο πρωτοβάθμιας και 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. 
 γ) Απόσπασμα ποινικού μητρώου δικαστικής χρήσης. Ελλείψει αυτού, για κατοίκους 
άλλων χωρών - μελών τους Ευρωπαϊκής Ένωσης, απαιτείται η προσκόμιση ισοδυνάμου 
εγγράφου που έχει εκδοθεί από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή τους χώρας καταγωγής 
ή προέλευσης, από το οποίο να προκύπτει ότι οι απαιτήσεις ικανοποιούνται. Αν η χώρα 
καταγωγής ή προέλευσης δεν χορηγεί τέτοιο έγγραφο, τούτο είναι δυνατό να αντικατασταθεί 
από ένορκη βεβαίωση ή για τα κράτη όπου δεν υφίσταται ένορκη δήλωση με υπεύθυνη δή-
λωση η οποία υποβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο ενώπιον τους αρμόδιας δικαστικής ή 
διοικητικής αρχής ή κατά περίπτωση ενώπιον συμβολαιογράφου τους χώρας καταγωγής ή 
προέλευσης, οι οποίοι χορηγούν βεβαίωση περί παροχής τους ενόρκου δηλώσεως ή τους 
επισήμου δηλώσεως. Τα έγγραφα τα οποία εκδίδονται σύμφωνα με τα ανωτέρω, δεν είναι 
δυνατό να υποβληθούν μετά την πάροδο τριών μηνών από την ημερομηνία εκδόσεώς τους. 
 δ) Πιστοποιητικό Πρωτοβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής για την υγεία και την 
αρτιμέλειά του αναγγέλοντος. 
 ε) Φωτοτυπία Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή ισχύοντος διαβατηρίου. 
 στ) Παράβολο. 
 

Άρθρο 2 
Επικαιροποίηση στοιχείων εκπαιδευτικού για τη διδασκαλία σε φροντιστήρια, Κέντρα Ξένων 

Γλωσσών και την κατ' οίκον διδασκαλία 
 
 Για την επικαιροποίηση του φακέλου του εκπαιδευτικού σε περίπτωση μεταβολής 
των στοιχείων και των απαιτουμένων εκ του νόμου δικαιολογητικών με βάση τα οποία ο 
εκπαιδευτικός έκανε αναγγελία έναρξης επαγγέλματος, ο ΕΟΠΠΕΠ προβαίνει σε ετήσια 
αναζήτηση αποσπάσματος ποινικού μητρώου δικαστικής χρήσης. 
 Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει την 1η Μαΐου 2013. 
 Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 
 
 
ΙΑ/84151/20-06-2013 Απόφαση Υπ. Παιδείας ΦΕΚ 1584 τ. Β' 
 

Τροποποίηση - συμπλήρωση της υπουργικής απόφασης 151678/ΙΑ/3-12-2012 (ΦΕΚ 3324 
Β'). 
 
 

Άρθρο 2 
 
 Η υπουργική απόφαση 151678/ΙΑ/3-12-2012, (ΦΕΚ 3324 Β') συμπληρώνεται ως 
ακολούθως: 
 1.Η έκδοση των πιστοποιητικών φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας καθώς 
και πιστοποιητικών περί μη πτώχευσης και περί μη υποβολής αίτησης για κήρυξη σε 
κατάσταση πτώχευσης, γίνεται, για τους φορείς που αδειοδοτούνται από τον Εθνικό 
Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.), 
με μέριμνα του αιτούντος. 
 2.Η έκδοση ποινικού Μητρώου δικαστικής χρήσης που απαιτείται για την 
επικαιροποίηση των φακέλων των διδασκόντων σε Φροντιστήρια/Κέντρα Ξένων Γλωσσών, 
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γίνεται ετησίως, με την υποβολή σχετικού αιτήματος από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. προς τη 
Διεύθυνση Ιδιωτικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού 
και Αθλητισμού, η οποία τα αναζητά αυτεπαγγέλτως και τα διαβιβάζει στον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. 
 3.Οι δηλώσεις του ν. 1599/1986 που προβλέπονται στις διατάξεις της υπουργικής 
απόφασης 151678/ΙΑ/ 3-12-2012 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,^ινοδεύονται από 
βεβαίωση περί του γνήσιου της υπογραφής του δηλούντος. 
 Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις της υπουργικής απόφασης 151678/ΙΑ/3-12-
2012, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
 Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της. 
 
ΙΑ/151678/03-12-2012 Απόφαση Υπ. Παιδείας ΦΕΚ 3324 τ. Β' 
 

« Καθορισμός απαιτούμενων δικαιολογητικών για τη χορήγηση, την τροποποίηση και την 
επικαιροποίησης άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, 

Κολλεγίου, Φροντιστηρίου και Κέντρου Ξένων Γλωσσών, ιδιωτικού Ινστιτούτου 
Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ι.Ε.Κ.), Κέντρου Διά Βίου Μάθησης Επιπέδου Ένα και 

Κέντρου Διά Βίου Μάθησης Επιπέδου Δύο σε φυσικά, νομικά πρόσωπα, ενώσεις προσώπων 
και ΝΠΔΔ » 

 
Άρθρο 1 

 
Χορήγηση 

 
Α. Φυσικά πρόσωπα 
 
 Για τη χορήγηση άδειας ιδιωτικών σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης, Κολλεγίων, ιδιωτικών Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ι.Ε.Κ.) 
Κέντρων Διά Βίου Μάθησης Επιπέδου Ένα, Κέντρων Διά Βίου Μάθησης Επιπέδου Δύο, και 
Φροντιστηρίων και Κέντρων Ξένων Γλωσσών σε φυσικό πρόσωπο, υποβάλλεται αίτηση που 
συνοδεύεται από: 
 1.Φωτοτυπία Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή ισχύοντος διαβατηρίου. 
 2.Δήλωση του ν. 1599/1986 στην οποία θα αναγράφεται ότι 
 α) ο αιτών δεν έχει την ιδιότητα του δημοσίου υπαλλήλου, υπαλλήλου Ν.Π.Δ.Δ. και 
Ο.Τ.Α. και κληρικού 
 β) δεν έχει καταδικαστεί ή παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα σύμφωνα με τα 
άρθρα 8 και 9 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007,    26), όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, 
 γ) δεν έχει απολυθεί από θέση δημόσιου υπαλλήλου ή ιδιωτικού εκπαιδευτικού, για 
λόγους πειθαρχικούς και 
 δ) δεν του έχει επιβληθεί η διοικητική κύρωση της ανάκλησης της άδειας ίδρυσης ή 
της άδειας λειτουργίας για ίδιο ή άλλο ιδιωτικό φορέα εκπαίδευσης και κατάρτισης την 
τελευταία δεκαετία, 
 ε) περί του τόπου μόνιμης κατοικίας. 
 3. Δήλωση του ν. 1599/1986(Α'75) περί εξουσιοδότησης στον φορέα της έκδοσης της 
άδειας για την έκδοση των πιστοποιητικών φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας 
καθώς και πιστοποιητικών περί μη πτώχευσης ή περί μη υποβολής αίτησης για κήρυξη σε 
κατάσταση πτώχευσης. 
 4. Δήλωση περί του διακριτικού τίτλου 
 5. Παράβολο 
 6. Χρηματικό ποσό υπέρ του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και 
Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π), όπως αυτό ορίζεται στο άρθρο Θ.3 παρ. 
13 και 18 του ν. 4093/2012. 
 7. Το χρηματικό ποσό της παραγράφου 6 του παρόντος άρθρου δεν ισχύει για την 
περίπτωση 5 της υποπαραγράφου Θ.17 του ν. 4093/2012. 
 
Β. Νομικά πρόσωπα 
 
…………………. 
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Α.Ν. 2545/1940 ΦΕΚ 287 τ. Α' 
 
 

Άρθρο 63 
 

 1.Ως φροντιστήριον υπό την έννοιαν του παρόντος νόμου λογίζεται η εν τω αυτώ χώρω διδασκαλία 
μαθημάτων εις ομάδα προσώπων πλειόνων των πέντε εν συνόλω ή ασχέτως αριθμού ομάδων εις πλείονα 
των δέκα προσώπων εν συνόλω καθ' εβδομάδα, προς συμπλήρωσιν και εμπέδωσιν γνώσεων αναγομένων 
εις τον κύκλον των μαθημάτων της στοιχειώδους, μέσης, ανωτέρας και ανωτάτης εκπαιδεύσεως ή προς 
εκμάθησιν ξένων γλωσσών ή μουσικής ή γενικών μαθημάτων αναφερομένων εις ελευθέρας σπουδάς, επί 
τρεις το πολύ ώρας ημερησίως ως προς τας εκ των αυτών προσώπων αποτελουμένας ομάδας. 
 

Άρθρον 70 
 

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 καθηγηταί 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 . 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τροποποιήθηκε ως άνω με το άρθ. 5 παρ. 1 του Ν. 4250/2014 ΦΕΚ 74 τ. Α' 
 5.Οι διατάξεις των παρ 5 και 6 ανεστάλησαν με την 18724/1942 Υ.Α. 
 6. Οι διατάξεις των παρ 5 και 6 ανεστάλησαν με την 18724/1942 Υ.Α. 
 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 
 
 

Άρθρο 76 
 
 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. 
 
Ν. 3919/2011 ΦΕΚ 32 τ. Α' 

Άρθρο 3 
 
 Κατάργηση αδικαιολόγητων απαιτήσεων προηγούμενης διοικητικής άδειας για την άσκηση 
επαγγελμάτων 
 1. Η απαίτηση προηγούμενης διοικητικής άδειας για την άσκηση επαγγέλματος, πέραν εκείνων για τα 
οποία διαλαμβάνεται ρύθμιση στο Κεφάλαιο Β' του παρόντος, όταν η χορήγηση της άδειας αυτής συναρτάται 
προς την, αντικειμενικώς διαπιστούμενη κατά δεσμία αρμοδιότητα, συνδρομή νόμιμων προϋποθέσεων, 
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παύει να ισχύει μετά πάροδο τεσσάρων (4) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος. 
 Από το χρονικό εκείνο σημείο και με την επιφύλαξη των οριζομένων στο επόμενο εδάφιο, το 
επάγγελμα ασκείται ελευθέρως μετά πάροδο τριμήνου από την αναγγελία ενάρξεως ασκήσεώς του, 
συνοδευόμενη από τα νόμιμα δικαιολογητικά για την πιστοποίηση της συνδρομής των νόμιμων 
προϋποθέσεων, στην κατά τις ισχύουσες στο χρονικό εκείνο σημείο διατάξεις αρμόδια προς αδειοδότηση 
διοικητική αρχή. Η αρχή αυτή δύναται, εντός τριών (3) μηνών από τη λήψη της αναγγελίας, να απαγορεύσει 
την άσκηση του επαγγέλματος, στην περίπτωση που δεν συγκεντρώνονται οι νόμιμες προϋποθέσεις προς 
τούτο ή δεν προκύπτει η συνδρομή τους από τα υποβληθέντα στοιχεία. 
 Έννομες συνέπειες που προβλέπονται στο νόμο επερχόμενες ή επιβαλλόμενες με διοικητική πράξη 
ή δικαστική απόφαση, στην περίπτωση ασκήσεως επαγγέλματος χωρίς τη λήψη της απαιτούμενης προς 
τούτο διοικητικής άδειας, νοούνται μετά πάροδο τεσσάρων (4) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος, 
συναπτόμενες προς την έναρξη ασκήσεως επαγγέλματος χωρίς προηγούμενη αναγγελία περί τούτου στην 
αρμόδια διοικητική αρχή και επακόλουθη αναμονή επί τρίμηνο, καθώς και προς την άσκηση του 
επαγγέλματος παρά τη διατύπωση προς τούτο απαγορεύσεως από την αρμόδια διοικητική αρχή. 
 2. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του καθ' ύλην αρμόδιου Υπουργού και του 
Υπουργού Οικονομικών εντός τεσσάρων (4) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, είναι 
δυνατή η θέσπιση εξαιρέσεως ως προς ορισμένο επάγγελμα από τη διάταξη της προηγούμενης 
παραγράφου, αν η διατήρηση του νομικού καθεστώτος της προηγούμενης διοικητικής άδειας επιβάλλεται 
από επιτακτικούς λόγους δημοσίου συμφέροντος και με την επιφύλαξη της αρχής της αναλογικότητας. 
 
Ν.Δ. 3094/1954 ΦΕΚ 252 τ.Α' 
 

Άρθρον 21 
 
 Οι έχοντες άδειαν κατ' οίκον διδασκαλίας μαθητών δημοδιδάσκαλοι, υποχρεούνται να τηρούν βιβλίον 
ειδικόν μονογεγραμμένον κατά φύλλον και θεωρημένον εις το τέλος υπό του αρμοδίου επιθεωρητού. 
 Εις το βιβλίον τούτο καταγράφονται οι διδασκόμενοι χωριστά καθ' έκαστον σχολικόν έτος 
σημειουμένων πάντων των στοιχείων εκάστου, όπως γίνεται εις τα μαθητολόγια των σχολείων. 
 Εις την αρχήν εκάστου έτους ως και κατά την διάρκειαν του σχολικού έτους οι κατ' οίκον διδάσκοντες 
υποχρεούνται να ανακοινώσουν το ονοματεπώνυμον και τα λοιπά στοιχεία εκείνων ων αναλαμβάνουν την 
κατ' ιδίαν διδασκαλίαν και τας τάξεις ων τα μαθήματα διδάσκουν εις τον οικείον επιθεωρητήν. 
 Ουδέν πιστοποιητικόν τούτων είναι έγκυρον αν δεν θεωρηθή παρά του αρμοδίου επιθεωρητού 
προσεπιβεβαιούντος, βάσει των παρ' αυτώ στοιχείων την ακρίβειαν του περιεχομένου περί της γενομένης 
κατ' οίκον διδασκαλίας. 
 Προκειμένου περί πιστοποιητικών αφορώντων εις διδασκαλίαν κατ' οίκον γενομένην εις σχολικά έτη 
προ της ισχύος του παρόντος Ν.Δ/τος είναι έγκυρα ταύτα, εφ' όσον ήθελον θεωρηθή υπό του αρμοδίου 
επιθεωρητού βεβαιούντος ότι κατόπιν ερεύνης διεπιστώθη η ακρίβεια του πιστοποιουμένου γεγονότος. 
 

Άρθρον 22 
 
 Διευθυνταί ιδιωτικών σχολείων και δημοδιδάσκαλοι κατ' οίκον διδάσκοντες εκδίδοντες ανακριβή 
πιστοποιητικά αφορώντα εις διδασκαλίαν μαθητών δημοτικών σχολείων, τιμωρούνται συμφώνως προς τας 
διατάξεις του ποινικού Κώδικος δια των ποινών, αίτινες απειλούνται κατά δημοσίων υπαλλήλων δια τοιαύτας 
παραβάσεις. 
 
 
Δ5/16305/16-12-1996 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 |ον^^ 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.Σ. της Κ.Υ. του ΥΠΕΠΘ. θέτουμέ 
υπόψη σας τα ακόλουθα : 
……………… 
 
Ε'. ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΚΑΤ' ΟΙΚΟΝ : 
- Από το συνδιασμό 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 
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την οποία απαιτείται η χορήγηση άδειας, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγρ, 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 παραγρ. 3 του ιδίου νομοθετήματος απαγορεύει τη 
χορήγηση περισσοτέρων αδειών ιδρύσεως φροντιστηρίων (εκτός των φροντιστηρίων ξένων γλωσσών) στο 
αυτά 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 
χορήγηοη άδειας ιδρύσεως και λειτουργίας φροντιστηρίου και άδειας κατ' οίκον διδασκαλίας στο ίδιο 
πρόσωπο που συγκεντρώνει τα νόμιμα προσόντα. (Βλ. απόφαση αριθμ. 926/95 του Σ.τ.Ε.). 
- Συνεπώς, με βάση το ανωτέρω και επειδή είναι γνωστό ότι πολλοί ιδιοκτήτες και διδακτικό προσωπικό των 
Φροντιστηρίων ασκούν και το επάγγελμα του κατ' οίκων 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 δικαιοδοσίας σας για να λάβει 
στη συνέχεια γνώση (με ευθύνη των ιδιοκτητών) ενυπόγραφα και τα διδακτικό προσωπικό αυτών, 
επισημαίνοντας 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. 
 
Φ.350.2/4/10027/06-05-1980 ΥΠ.Ε.Π.Θ. 
 

Διδασκαλία κατ' οίκον 
 
 Απαντούμε στο ανωτέρω σχετικό έγγραφό σας και σας πληροφορούμε ότι το Νομικό Συμβούλιο του 
Κράτους με την αριθμ. 146/80 γνωμοδότησή του, η οποία έγινε δεκτή από τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και 
Θρησκευμάτων, γνωμοδότησε ότι οι διατάξεις του άρθρου 1 εδαφ. 2 του Α.Ν. 1359/49 που διατηρήθηκαν εν 
ισχύει με το άρθρο 4 του Α.Ν. 1556/50, ΦΕΚ 250 τ. Α' σύμφωνα με τις οποίες η κατ' οίκον διδασκαλία από 
τους εν ενεργεία εκπαιδευτικούς λειτουργούς απαγορεύεται, εξακολουθούν να ισχύουν. 
 
ΑΝΑΓΚ. ΝΟΜΟΣ 1359/1949  ΦΕΚ 335 τ. Α΄ 
 

Άρθρον 1 
 
 2. Η κατ'οίκον διδασκαλία υπό των εν ενεργεία εκπαιδευτικών λειτουργών απαγορεύεται. Εις τους 
παραβάτας των ως άνω διατάξεων επιβάλλεται ως ποινή η υποχρεωτική μετάθεσίς των ιδία υπαιτιότιτι και 
ιδίαις δαπάναις, καταργουμένης πάσης άλλης διατάξεως. Ο ούτω μετατιθέμενος αν δεν μεταβή εις την έδραν 
του εντός προθεσμίας ουχί ανωτέρας των είκοσι ημερών από της κοινοποιήσεως του ανωτέρω εγγράφου της 
μεταθέσεως εισάγεται προς απόλυσιν εις το αρμόδιον υπηρεσιακόν συμβούλιον. 
 
152 /2011 Γνωμοδότηση Ν.Σ.Κ. 
 
Γ' Τμήμα (Συνεδρίαση της 28-3-2011) 
Περίληψη Ερωτήματος: 
114609/Δ5 της Δ/νσης Ιδιωτικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και 
Θρησκευμάτων. 
Ερωτάται αν επιτρέπεται η διαφήμιση της οικοδιδασκαλίας. 
 
 Επί του ανωτέρω ερωτήματος το παρόν τμήμα του Ν.Σ.Κ. γνωμοδότησε ομοφώνως ως 
ακολούθως: 
Ι. Νομικές διατάξεις 
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Στο άρθρο 5 παρ. 1 του ισχύοντος Συντάγματος ορίζεται ότι: «Καθένας έχει δικαίωμα να αναπτύσσει 
ελεύθερα την προσωπικότητα του και να συμμετέχει στην κοινωνική, οικονομική και πολιτική ζωή της 
Χώρας, εφόσον δεν προσβάλλει τα δικαιώματα των άλλων και δεν παραβιάζει το Σύνταγμα ή τα χρηστά 
ήθη.» 
Στο άρθρο 63 παρ. 1 του Α.Ν. 2545/1940 (Φ.Ε.Κ. Β'- 0) ορίζεται ότι: «1. Ως φροντιστήριον υπό την 
έννοιαν του παρόντος νόμου λογίζεται η εν τω αυτώ χώρω διδασκαλία μαθημάτων εις ομάδα προσώπων 
πλειόνων των πέντε εν συνόλω ή ασχέτως αριθμού ομάδων εις πλείονα των δέκα προσώπων εν συνόλω 
καθ' εβδομάδα, προς συμπλήρωσιν και εμπέδωσιν γνώσεων αναγομένων εις τον κύκλον των μαθημάτων 
της στοιχειώδους, μέσης, ανωτέρας και ανωτάτης εκπαιδεύσεως ή προς εκμάθησιν ξένων γλωσσών ή 
μουσικής ή γενικών μαθημάτων αναφερομένων εις ελευθέρας σπουδάς, επί τρεις το πολύ ώρες 
ημερησίως ως προς τας εκ των αυτών προσώπων αποτελουμένας ομάδας.» 
Στο άρθρο 75 του Α.Ν. 2545/1940 ορίζεται ότι: 
 «1. Διδασκαλία μαθημάτων στοιχειώδους, μέσης ανωτάτης Εκπαιδεύσεως και ξένων γλωσσών, 
μη πληρούσα τους όρους της παρ. 1 του αρθρ. 63 του παρόντος νόμου θεωρείται κατ' οίκον διδασκαλία. 
Απαγορεύεται η άνευ αδείας άσκηση επαγγέλματος κατ' οίκον διδασκάλου των εν τη προηγουμένη 
παραγράφω μαθημάτων. Η άδεια αύτη παρέχεται υπό του Υπουργού Θρησκευμάτων και Εθνικής 
Παιδείας, κατόπιν προτάσεως του Εποπτικού Συμβουλίου της περιφερείας, μετ' αίτησιν προς τον αρμόδιο 
επιθεωρητήν, αναφέρουσαν την υπηκοότητα, τα προσόντα και μαθήματα, τα οποία προτίθεται να διδάξη 
και συνοδευομένην υπό των εν τη παρ. 2 του άρθρου 13 του παρόντος νόμου δικαιολογητικών και 
γραμματίου δραχμών υπέρ του λογαριασμού Ιδιωτικής Εκπαιδεύσεως. 
 Η κατά την προηγουμένην παράγραφον άδεια δεν χορηγείται εις πρόσωπα απολυθέντα της 
δημοσίας ή ιδιωτικής υπηρεσίας δια λόγους ηθικής φύσεως ή μη έχοντα το υπό της παρ. 2 του άρθρ. 26 
του παρόντος νόμου απαιτούμενον πιοτοποιητικόν. 
Δικαίωμα διδασκάλου κατ' οίκον έχουν οι κεκτημένοι τα προσόντα να διδάσκουν εις φροντιστήρια. 
 Η άδεια 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 
δρχ. «2.000» υπέρ του λογαριασμού ιδιωτικής εκπαιδεύσεως.» 
Στο άρθρο 73 του Α.Ν. 2545/1940 ορίζεται ότι: «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 παριστάνωνται δι' αγγελιών 
και διαφόρων διαφημίσεων ή άλλων μέσων ως κανονικά σχολεία ή να δίδονται υποσχέσεις δι' έκδοσιν και 
χορήγησιν σχολικών τίτλων. 
 Στο άρθρο 83 του Ν. 2545/1940 ορίζεται ότι: «1. Απαγορεύεται η οπωσδήποτε χρήσις των τίτλων 
«Ακαδημία», «Ακαδημάίκόν», «Εθνικόν» ως Προσωνυμία 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. 
 Η χρήσις των ανωτέρω τίτλων επιτρέπεται μόνον εις νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου εις α 
τούτο επιτρέπεται δι'ειδικού νόμου. 
 Δια τους χρησιμοποιούντος μέχρι τούδε τους τίτλους τούτους τάσσεται προθεσμία τρίμηνος 
αλλαγής από της ισχύος του παρόντος νόμου.» 
 Στο άρθρο 1 παρ. 4 του Ν. 284/1968 (Φ.Ε.Κ. Α'- 32) ορίζεται ότι: «4. Πάντα τα μέχρι σήμερον 
κατά την έννοιαν της παρούσης Φροντιστήρια Ξένων Γλωσσών, ως και τα ιδρυθησόμενα θα φέρωσιν 
ελληνικάς προσωνυμίας εις τας οποίας θα περιέχεται ο όρος Φροντιστήριον, η διδασκομένη ξένη γλώσσα 
και το ονοματεπώνυμον του ιδιοκτήτου, απαγορευομένης της χρησιμοποιήσεως ξενογλώσσων 
προσωνυμιών ή λέξεων ως Ακαδημία, Ινστιτούτον, Εθνικόν, Ελληνοαμερικανικόν, Ελληνογαλλικόν κλπ.». 
 Εκ των ανωτέρω διατάξεων προκύπτουν τα ακόλουθα: 
 Οι διατάξεις του άρθρου 73 του Α.Ν. 2545/1940 δεν παρέσχον δικαίωμα διαφήμισης στα 
φροντιστήρια, το οποίο ήταν δεδομένο, αλλά απαγόρευσαν σ' αυτά ορισμένες μορφές διαφήμισης, οι 
οποίες δεν προσιδιάζουν στη φύση και τον χαρακτήρα των φροντιστηρίων, και δεν συνάδουν με τις αρχές 
του υγιούς ανταγωνισμού. 
 Οικοδιδασκαλία και Φροντιστήρια είναι δύο απόλυτα διακριτές επαγγελματικές δραστηριότητες. 
 Πράγματι με το ως άνω άρθρο 75 του Α.Ν. 2545/1940 ορίζεται ότι «Διδασκαλία μαθημάτων 
στοιχειώδους, μέσης ανώτατης Εκπαιδεύσεως και ξένων γλωσσών μη πληρούσα τους όρους της παρ. 1 
του άρθρ. 63 (Φροντιστήρια) του παρόντος νόμου θεωρείται κατ'οίκον διδασκαλία». 
 Είναι δεδομένη κατά ταύτα η βούληση του νομοθέτη να διακρίνει τις δύο αυτές επαγγελματικές 
δραστηριότητες ως αυτόνομες και ανεξάρτητες. 
 Επομένως, επειδή οι ασκούντες ως αντικείμενο δραστηριότητας την οικοδιδασκαλία, υπόκεινται 
σε φορολογικές και επαγγελματικές υποχρεώσεις αντίστοιχες και σε ένα βαθμό ανάλογες με αυτές που 
αφορούν στη διακριτή επαγγελματική δραστηριότητα των φροντιστηρίων, φρονούμε ότι η οικοδιδασκαλία, 
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ως αυτόνομη επαγγελματική δραστηριότητα των φροντιστηρίων δύναται να διαφημίζεται. Το γεγονός ότι ο 
νομοθέτης επιτρέπει την διαφήμιση των φροντιστηρίων εντός των διαγραφομένων υπό του νόμου 
πλαισίων δεν μπορεί να συναχθεί εξ αντιδιαστολής ότι απαγορεύεται η διαφήμιση της κατ' οίκον 
διδασκαλίας. Κάτι τέτοιο θα ήταν εντελώς αυθαίρετο και χωρίς δικαιολογητική βάση, ερχόμενο σε 
αντίθεση με τις συνταγματικές διατάξεις των άρθρων4§ 1 και 5 § 1. 
 Απεναντίας η απουσία απαγορευτικών διατάξεων και η ομοιότητα της κατ' οίκον διδασκαλίας με 
εκείνης των φροντιστηρίων ως επιτρεπτής επαγγελματικής δραστηριότητας και σε συνδυασμό με το 
δικαίωμα της ελεύθερης ανάπτυξης της προσωπικότητας και οικονομικής ελευθερίας που απορρέει από 
τις διατάξεις του άρθρου 5, παρ. 1, του Συντάγματος και της αρχής της ίσης μεταχείρισης οδηγεί στο 
συμπέρασμα ότι το δικαίωμα για διαφήμιση της επαγγελματικής ομάδας της οικοδιδασκαλίας υφίσταται 
καθ' όμοιον τρόπο και υπό τους περιορισμούς που υφίστανται για τα φροντιστήρια. 
 Κατ' ακολουθία των ανωτέρω η απάντηση που προσήκει στο υπό κρίσιν ερώτημα είναι 
καταφατική.- 
 
Δ15Α 1132483 ΕΞ 30-08-2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
 

«Υποχρέωση παροχής ασφαλών πληροφοριών από καθηγητή που παρέχει υπηρεσίες ^   παράδοσης 
ιδιαιτέρων μαθημάτων στην έδρα του». 

 
Σχετικό: Η από 19/8/2013 και 27/8/2013 ηλεκτρονική αίτησή σας. 
 
 Σε απάντηση της ως άνω σχετικής αίτησής σας, στην οποία περιγράφετε ότι παρέχετε υπηρεσίες 
παράδοσης ιδιαιτέρων μαθημάτων στην οικία σας, η οποία κατά την έναρξή σας δηλώθηκε ως έδρα, 
αναφορικά με το αντικείμενο του θέματος, κατά το μέρος της αρμοδιότητάς μας σας γνωρίζουμε τα 
ακόλουθα: 
 Με τις διατάξεις της παραγράφου 23, του άρθρου 4 του Κ.Φ.Α.Σ. (Ν. 4093/2012, ΦΕΚ 222 
Α'/2012), όπως ερμηνεύτηκαν με την εγκύκλιο ΠΟΛ.1004/4.1.2013, εκμεταλλευτής εκπαιδευτηρίου 
θεωρείται ο υπόχρεος φορολογικής απεικόνισης συναλλαγών που παρέχει υπηρεσίες εκπαίδευσης ή 
επαγγελματικής κατάρτισης, ο οποίος έχει την υποχρέωση να παρέχει ασφαλείς πληροφορίες για τις 
συναλλαγές του μέχρι την έκδοση του στοιχείου (αθεώρητη Απόδειξη Λιανικών Συναλλαγών). Στην 
περίπτωση που το στοιχείο εκδίδεται αμέσως (με την έναρξη της υπηρεσίας) δεν απαιτείται η καταχώρηση 
των πληροφοριών αυτών στα θεωρημένα έντυπα. Στην τελευταία αυτή περίπτωση εκδίδεται θεωρημένη 
Απόδειξη Λιανικών Συναλλαγών. 
 Σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 9 του Κ.Φ.Α.Σ. τα έντυπα καταχώρησης 
ασφαλών πληροφοριών τηρούνται στην επαγγελματική εγκατάσταση που αφορούν, δηλαδή στον τόπο που 
ασκείται η σχετική δραστηριότητα (έδρα, υποκατάστημα) για την οποία επιβάλλεται η τήρησή τους. 
 Ενόψει των ανωτέρω, υφίσταται η υποχρέωσή σας να παρέχετε στην επαγγελματική σας 
εγκατάσταση, στην προκειμένη περίπτωση στην κατοικία σας όπου ασκείται και η σχετική δραστηριότητα, 
ασφαλείς πληροφορίες για τις υπηρεσίες που παρέχετε, μέχρι την έκδοση του σχετικού αθεώρητου 
φορολογικού στοιχείου, με εξαίρεση την περίπτωση που θα εκδίδεται εκ των προτέρων θεωρημένο στοιχείο 
με την έναρξη της εκάστοτε παροχής υπηρεσίας. 
 
ΠΟΛ.1160/17-07-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
 
Κοινοποίηση των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 1 και του άρθρου 2 του ν. 4334/2015 
(ΦΕΚ 80 Α/16.7.2015), που αφορά «Επείγουσες ρυθμίσεις για τη^Χ διαπραγμάτευση και σύναψη 
συμφωνίας με τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Στήριξης 
(Ε.Μ.Σ)». 
 
 Σχετικά με το παραπάνω θέμα, σας κοινοποιούμε τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 1 
και του άρθρου 2 του ν. 4334/2015 (ΦΕΚ 80 ΑΔΑ:969ΟΗ-52Ν Α'/16.7.2015), που αφορά «Επείγουσες 
ρυθμίσεις για τη διαπραγμάτευση και σύναψη συμφωνίας με τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Στήριξης (Ε.Μ.Σ)» 
και παρέχουμε τις ακόλουθες οδηγίες για την ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή τους. 
 1. ……………… 
 13. Με τη διάταξη της παρ. 1.β' του άρθρου 1 του ν. 4334/2015 αντικαθίσταται η περίπτωση ιβ' της 
παραγράφου 1 του άρθρου 22 του Κώδικα ΦΠΑ. Σύμφωνα με τη νέα διάταξη απαλλάσσονται από το ΦΠΑ 
η παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης γενικά και οι στενά συνδεόμενες με αυτή παραδόσεις αγαθών και 
παροχές υπηρεσιών, που παρέχονται από δημόσια εκπαιδευτήρια ή από άλλα πρόσωπα αναγνωρισμένα 
από την, κατά περίπτωση, αρμόδια αρχή, εκτός από τα φροντιστήρια όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης και 
τα κέντρα εκμάθησης ξένων γλωσσών και ηλεκτρονικών υπολογιστών. 
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 14. Επί της ουσίας, περιορίζεται το πεδίο εφαρμογής της απαλλαγής για τις εκπαιδευτικές 
υπηρεσίες στο εσωτερικό της χώρας, με την ρητή εξαίρεση των φροντιστηρίων όλων των βαθμίδων 
εκπαίδευσης, καθώς και των κέντρων εκμάθησης ξένων γλωσσών και ηλεκτρονικών υπολογιστών από 
τους οργανισμούς που θεωρούνται ότι παρέχουν απαλλασσόμενη από το ΦΠΑ εκπαίδευση. 
 15. Η εξαίρεση από την απαλλασσόμενη εκπαίδευση αφορά στις επιχειρήσεις που παρέχουν στις 
εγκαταστάσεις τους φροντιστηριακή εκπαίδευση κάθε είδους και βαθμίδος, υπηρεσίες εκμάθησης ξένων 
γλωσσών και εκπαίδευση στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές, ανεξαρτήτως του τίτλου τους (φροντιστήριο, 
αναγνωστήριο, σχολή, ινστιτούτο, κέντρο κλπ) και τον αριθμό μαθητών των τμημάτων τους (π.χ. 
ολιγάριθμα ή κλειστά τμήματα). Το αυτό ισχύει και στην περίπτωση που οι ανωτέρω υπηρεσίες παρέχονται 
ηλεκτρονικά. 
 16. Σημειώνεται ότι ο εφαρμοστέος συντελεστής ΦΠΑ στις υπηρεσίες εκπαίδευσης που δεν 
απαλλάσσονται με το άρθρο 22 του Κώδικα ΦΠΑ είναι ο κανονικός (23% ή 16% στις νησιωτικές περιοχές), 
δεδομένου ότι από τις κοινοτικές διατάξεις (Παράρτημα ΙΙΙ της Οδηγίας 2006/112/ΕΚ του Συμβουλίου) δεν 
επιτρέπεται η υπαγωγή των υπηρεσιών εκπαίδευσης σε μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ. 
 17. Για την υπαγωγή τους στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ, οι ανωτέρω επιχειρήσεις οφείλουν να 
υποβάλουν δήλωση μεταβολών εντός δέκα ημερών από την έναρξη ισχύος των νέων διατάξεων, έχοντας 
πλέον όλες τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα που προβλέπονται για τους υποκειμένους στο φόρο από τις 
διατάξεις του Κώδικα ΦΠΑ, όπως υποβολή δηλώσεων ΦΠΑ, δικαίωμα έκπτωσης ΦΠΑ εισροών κλπ. Κατά 
αυτόν τον τρόπο εξορθολογίζεται η λειτουργία του συστήματος ΦΠΑ ως γενικού φόρου κατανάλωσης και 
διασφαλίζεται για τις εν λόγω επιχειρήσεις η ουδετερότητα του φόρου μέσω του δικαιώματος έκπτωσης του 
ΦΠΑ των εισροών τους, αντί της ενσωμάτωσης του φόρου αυτού στο κόστος των υπηρεσιών τους. 
 18. Σημειώνεται ότι στην έννοια της απαλλασσόμενης από το ΦΠΑ εκπαίδευσης της περίπτωσης 
ιβ' της παραγράφου 1 του άρθρου 22 εξακολουθεί να εμπίπτει η προσχολική εκπαίδευση (νηπιαγωγεία, 
βρεφονηπιακοί και παιδικοί σταθμοί), η πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια σχολική εκπαίδευση, η 
πανεπιστημιακή εκπαίδευση, καθώς και η επαγγελματική εκπαίδευση, επιμόρφωση ή επανακατάρτιση, 
ανεξάρτητα αν παρέχονται από δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς κερδοσκοπικού ή μη χαρακτήρα, με την 
επιφύλαξη της αναγνώρισης του φορέα εκπαίδευσης από αρμόδια αρχή, εφόσον προβλέπεται από σχετικό 
νομικό πλαίσιο.  Επίσης, εξακολουθούν να απαλλάσσονται από το ΦΠΑ οι αναγνωρισμένες από το κράτος 
σχολές χορού, δραματικής τέχνης και κινηματογραφίας και οι μουσικές σχολές και τα ωδεία. 
 19. Επίσης, σύμφωνα με την περίπτωση ιγ' της παραγράφου 1 του άρθρου 22 του Κώδικα ΦΠΑ, 
απαλλάσσονται από το ΦΠΑ τα ιδιαίτερα μαθήματα που παραδίδονται από εκπαιδευτικούς κατ' 
οίκον και υποβοηθούν τους μαθητές στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων τους κατά την φοίτησή 
τους στις τρεις βαθμίδες εκπαίδευσης. 
……………………….. 
 
ΠΟΛ.1168/29-07-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
 

Πρόσθετες διευκρινίσεις σχετικά με τον εφαρμοστέο συντελεστή ΦΠΑ σε παραδόσεις αγαθών και σε 
παροχές υπηρεσιών, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4334/2015 

 
 
……………….. 
 
Γ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 
 Αναφορικά με την τροποποίηση της απαλλακτικής διάταξης της περίπτωσης ιβ' της παραγράφου 1 
του άρθρου 22 του Κώδικα ΦΠΑ κατά τρόπο ώστε οι υπηρεσίες των φροντιστηρίων και των κέντρων ξένων 
γλωσσών και ηλεκτρονικών υπολογιστών να μην περιλαμβάνονται πλέον στην απαλλασσόμενη από το 
ΦΠΑ εκπαίδευση, διευκρινίζονται τα ακόλουθα: ν 
 Με τη νέα διάταξη επαναπροσδιορίζεται το πεδίο εφαρμογής της απαλλαγής των υπηρεσιών 
εκπαίδευσης. Η εν λόγω απαλλαγή, όπως και οι λοιπές του άρθρου 22 του Κώδικα ΦΠΑ προβλέπονται 
από το κοινοτικό δίκαιο και είναι υποχρεωτικής εφαρμογής για τα κράτη μέλη της Ευρ. Ένωσης, παρέχεται 
δε η διακριτική εξουσία στα κράτη μέλη να καθορίσουν τις προϋποθέσεις εφαρμογής τους στο εθνικό τους 
δίκαιο (άρθρο 131 της Οδηγίας 2006/112/ΕΚ του Συμβουλίου, στο εξής Οδηγία ΦΠΑ). Ειδικά, όσον αφορά 
στους μη δημόσιους οργανισμούς, το κοινοτικό δίκαιο επιτρέπει στα κράτη μέλη να εφαρμόζουν την εν 
λόγω απαλλαγή στις υπηρεσίες εκπαίδευσης που παρέχουν ιδιωτικοί φορείς με τα εξής κριτήρια: 
- τη μη συστηματική επιδίωξη του κέρδους και το μη κερδοσκοπικό χαρακτήρα, 
- τη διοίκηση και διαχείριση αμισθί από πρόσωπα χωρίς άμεσο ή έμμεσο συμφέρον από τα αποτελέσματα 
της εκμετάλλευσης των σχετικών δραστηριοτήτων, 
τις χαμηλότερες τιμές τους σε σχέση με τις τιμές εμπορικών επιχειρήσεων που υπόκεινται στο ΦΠΑ, t 
- τη μη στρέβλωση των όρων του ανταγωνισμού, αποκλείοντας από την απαλλαγή τους ιδιωτικούς φορείς 
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με κερδοσκοπική δραστηριότητα, ή, αλλιώς, με εμπορικούς σκοπούς (άρθρο 133, περ. α' της Οδηγίας 
ΦΠΑ). 
 Οι επιχειρήσεις των φροντιστηρίων όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης αποτελούν ένα συγκεκριμένο 
κλάδο οικονομικής δραστηριότητας, λειτουργούν με ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια και οι υπηρεσίες 
εκπαίδευσης που παρέχουν δεν αποτελούν, ούτε είναι ισοδύναμες με σχολική ή πανεπιστημιακή ή 
επαγγελματική εκπαίδευση. 
 Το αυτό ισχύει και για τα κέντρα εκμάθησης ξένων γλωσσών και ηλεκτρονικών υπολογιστών, με 
την επιφύλαξη ότι στην περίπτωση που η από μέρους τους παρεχόμενη εκπαίδευση είναι επαγγελματική 
δικαιούνται της απαλλαγής. Στην περίπτωση, όμως, που οι υπηρεσίες εκπαίδευσης που παρέχουν δεν 
αποτελούν επαγγελματική εκπαίδευση, αλλά απλώς μετάδοση γνώσεων στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές 
ή εκμάθηση ξένης γλώσσας, οι εν λόγω υπηρεσίες υπάγονται στο ΦΠΑ, ανεξάρτητα αν ο σκοπός ή και το 
αποτέλεσμα της εν λόγω εκπαίδευσης είναι η απόκτηση τίτλου ή πιστοποίησης χειρισμού ηλεκτρονικών 
υπολογιστών ή γλωσσομάθειας, αντίστοιχα. 
 
 Διευκρινίζεται ότι τα πρόσωπα που, κατά τα ανωτέρω, υπάγονται στο κανονικό 
καθεστώς ΦΠΑ από την έναρξη ισχύος των νέων διατάξεων, δηλαδή από 20.07.2015, 
υποχρεούνται να υποβάλουν δήλωση μεταβολών εντός δέκα ημερών από την ημερομηνία 
αυτή, με ημερομηνία μεταβολής την 20.07.2015. Η ένταξή τους στο κανονικό καθεστώς 
συνεπάγεται όλες τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των υποκειμένων στο φόρο, όπως 
υποβολή δηλώσεων, δικαίωμα έκπτωσης, δυνατότητα μετάταξης στο καθεστώς των μικρών 
επιχειρήσεων από την έναρξη της επόμενης διαχειριστικής περιόδου κλπ. 
 Όσον αφορά στο δικαίωμα έκπτωσης του ΦΠΑ των εισροών, σύμφωνα με τις 
διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 30 και του άρθρου 33 του Κώδικα ΦΠΑ, τα πρόσωπα τα 
οποία απαλλάσσονταν από το φόρο μέχρι 19.07.2015 και από 20.07.2015 υποχρεούνται 
στην επιβολή ΦΠΑ στις υπηρεσίες τους, εφόσον κατέχουν επενδυτικά αγαθά τα οποία 4 
αποκτήθηκαν με επιβάρυνση ΦΠΑ και χρησιμοποιήθηκαν εντός της τελευταίας πενταετίας,, 
έχουν δικαίωμα έκπτωσης του ΦΠΑ που αντιστοιχεί στα εναπομείναντα έτη της πενταετίας, 
εφόσον βεβαίως η πενταετία αυτή δεν έχει παρέλθει. 
 Για την άσκηση του ανωτέρω δικαιώματος έκπτωσης, θα πρέπει οι υποκείμενοι στο 
φόρο να συντάξουν απογραφή των εν λόγω αγαθών που κατέχουν στις 19.07.2015, ανάλογα 
με το συντελεστή στον οποίο υπάγονται, και να υποβάλουν δήλωση αποθεμάτων μετάταξης 
(έντυπο 012 - ΦΠΑ) εντός δύο μηνών από τη μεταβολή, δηλαδή μέχρι 20.09.2015. Ο προς 
έκπτωση ΦΠΑ αναγράφεται στα προστιθέμενα ποσά της περιοδικής δήλωσης που 
υποβάλλεται για την πρώτη φορολογική περίοδο για την οποία υπάγονται στο φόρο. 
Περαιτέρω, σημειώνεται ότι όσον αφορά στους δασκάλους, καθηγητές και γενικά εκπαιδευτές 
- φυσικά πρόσωπα - που διδάσκουν σε σχολές όλων των κατηγοριών και βαθμίδων 
εκπαίδευσης ή σε σεμινάρια, έχει γίνει δεκτό από τη Διοίκηση (εγκύκλιος 10/1987) ότι, λόγω 
της φύσης και του τρόπου παροχής των υπηρεσιών τους, δημιουργούνται μεταξύ των εν 
λόγω φυσικών προσώπων και των εργοδοτών τους δεσμοί εξάρτησης, όσον αφορά στους 
όρους εργασίας και την αμοιβή τους, που συνεπάγεται την ευθύνη του εργοδότη τους, κατ' 
εφαρμογή της διάταξης του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του Κώδικα 
ΦΠΑ. Συνεπώς, οι υπηρεσίες των εν λόγω φυσικών προσώπων δεν εμπίπτουν στο πεδίο 
εφαρμογής του ΦΠΑ και οι αμοιβές τους δεν υπάγονται στο φόρο αυτό, όπως αντίστοιχα 
ισχύει για τους μισθωτούς υπαλλήλους. 
 Επίσης, με την περίπτωση ιβ' της παραγράφου 1 του άρθρου 22 εξακολουθεί να 
απαλλάσσεται από το ΦΠΑ η προσχολική, η σχολική, η πανεπιστημιακή και η επαγγελματική 
εκπαίδευση. Επίσης, εξακολουθούν να απαλλάσσονται από το ΦΠΑ οι αναγνωρισμένες από 
το κράτος σχολές χορού, δραματικής τέχνης και κινηματογραφίας και οι μουσικές σχολές και 
τα ωδεία, καθώς και  οι υπηρεσίες εκπαίδευσης και γενικά αγωγής παιδιών με ειδικές ανάγκες 
 Σημειώνεται ότι η εκπαίδευση που δεν είναι επαγγελματική, αλλά εξυπηρετεί 
σκοπούς ερασιτεχνικούς ή ψυχαγωγικούς εξακολουθεί να υπάγεται στο ΦΠΑ ως μη 
εμπίπτουσα στην έννοια της απαλλασσόμενης από το ΦΠΑ εκπαίδευσης. Επίσης, στο ΦΠΑ 
υπάγονται οι σχετικές με τον επαγγελματικό προσανατολισμό υπηρεσίες, καθώς θεωρούνται 
συμβουλευτικές υπηρεσίες και όχι εκπαιδευτικές. 
 Τέλος, αναφορικά με την απαλλαγή των ιδιαίτερων μαθημάτων όλων των 
βαθμίδων εκπαίδευσης της περίπτωσης ιγ' της παραγράφου 1 του άρθρου 22 του Κώδικα 
ΦΠΑ (αντίστοιχη διάταξη άρθρου 132.1.η' της Οδηγίας ΦΠΑ), διευκρινίζεται ότι αφορά στις 
υπηρεσίες διδασκαλίας που παρέχονται σε μαθητές ή φοιτητές από εκπαιδευτικούς κατ' 
οίκον για ίδιο λογαριασμό και υπ' ευθύνη τους και όχι στο πλαίσιο μαθημάτων που 
διοργανώνει και παρέχει στο όνομά του τρίτος φορέας, όπως π.χ. φροντιστήριο. Δεδομένου 
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ότι η χορήγηση της απαλλαγής αναλόγως των διδασκόμενων μαθημάτων αποδεικνύεται 
δυσχερής, απαλλάσσονται από το ΦΠΑ τα ιδιαίτερα μαθήματα όλων των βαθμίδων 
εκπαίδευσης, ανεξαρτήτως γνωστικού αντικειμένου, μεταξύ των οποίων και ξένων 
γλωσσών, υπό την προϋπόθεση ότι δεν εξυπηρετούν ψυχαγωγικούς ή ερασιτεχνικούς 
σκοπούς. 
 
N.2859/2000 ΦΕΚ 248 τ. Α' 
 

Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας 
 
 

Άρθρο 22 
Απαλλαγές στο εσωτερικό της χώρας 

 
1. Απαλλάσσονται από το φόρο: 
 
ιγ) η παράδοση ιδιαίτερων μαθημάτων όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης, 
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ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΑΤ' ΙΔΙΑΝ ΔΙΔΑΧΘΕΝΤΩΝ 
 
ΣΤ5/29/18-05-1987 ΥΠ.Ε.Π.Θ. 
 

Δικαιολογητικά κατ' ιδίαν διδαχθέντων μαθητών. 
 

 Με αφορμή ερωτήματα σχετικά με τα δικαιολογητικά που ποβάλλουν οι " κατ' ιδίαν 
διδαχθέντες " μαθητές του άρθρου 2 του ν.δ. 1197/1972 ( ΦΕΚ 109/Α'), για να λάβουν μέρος 
σε κατατακτήριες εξετάσεις, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα: 
 Με τις διατάξεις του άρθρου 5 παρ.12 της αριθμ. ΣΤ5/71/1-12-1986 ( ΦΕΚ 834»' ) 
απόφασης ΥΠΕΠΘ - ΥΠΠΚ, τροποποιήθηκαν οι διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 3 του,νδΝ  
1197/72 κατά το μέρος που αναφέρονται στα δικαιολογητικά. 
 Έτσι μετά την τροποποίηση αυτή, τα δικαιολογητικά που απαιτούνται να 
προσκομίσουν οι " κατ' ιδίαν διδαχθέντες " μαθητές του άρθρου 2 του ν.δ. 1197/72 είναι: α) 
τίτλος σπουδών σχολικής χρήσης, εφόσον υπάρχει, 
β) βεβαίωση θεραπευτηρίου στο οποίο νοσηλεύτηκε ο μαθητής η γνωμάτευση του 
θεράποντος ιατρού και 
γ) γνωμάτευση του οικείου σχολιάτρου. 
 Η σύμφωνος γνωμάτευση της οικείας υγειονομικής επιτροπής, όπως ορίζεται από τις 
διατάξεις του άρθρου 2 παρ.3 περ. γ του ν.δ. 1197/72, αντικαταστάθηκε από τη γνωμάτευση 
του οικείου σχολιάτρου που αναφέραμε στην προηγούμενη παράγραφο. Κατά συνέπεια 
απαιτείται μόνο γνωμάτευση του οικείου σχολιάτρου και όχι και γνωμάτευση της οικείας, 
υγειονομικής επιτροπής. 
 Η ένσταση που προβλέπεται στο προτελευταίο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 2 του 
ν.δ. 1197/72 σαν διαδικασία δεν θίγηκε με τις διατάξεις της ανωτέρω απόφασης. Διέπεται 
όμως από τις πάγιες αρχές του δικαίου και της διοικητικής πρακτικής, σύμφωνα με τις οποίες, 
η ένσταση κατά της γνωμάτευσης του σχολιάτρου θα εξεταστεί από το αμέσως ανώτερο 
ιεραρχικό όργανο, που είναι η πρωτοβάθμια υγειονομική επιτροπή και λοιπά. 
 Παρακαλούμε όλες τις υπηρεσίες, που απευθύνεται η εγκύκλιος αυτή, να φροντίσουν 
για την εφαρμογή της. 
 
Ν. 1894/1990 ΦΕΚ 110 τ. Α' 
 

Άρθρο 7 
 

Θέματα σπουδών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. 
 

{( 1. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και 
Θρησκευμάτων, ρυθμίζονται κάθε είδους θέματα που σχετίζονται με τις κατατακτήριες 
εξετάσεις "κατ' ιδία διδαχθέντων μαθητών".)} 
 Από τη δημοσίευση του προεδρικού διατάγματος αυτού καταργούνται τα Ν.Δ. 
1197/1972 και 115/1974. 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 του άρθρου 7 του Ν.1894/1990 αντικαταστάθηκε από την 
παρ.4 του άρθρου 46 του Ν. 2413/96 ως εξής: 
 1. α) Μαθητές των σχολείων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, οι οποίοι διακόπτουν τη 
φοίτηση τους εξαιτίας ασθενειών που απαιτούν μακρά νοσοκομειακή ή κατ' οίκον νοσηλεία, 
στράτευσης, προσωρινής φυλάκισης, παραμονής στο εξωτερικό, ανάληψης εργασίας στο 
εμπορικό ναυτικό ή για άλλους εξαιρετικούς αντικειμενικούς λόγους, οι οποίοι εμποδίζουν τη 
φοίτηση τους, μπορεί να χαρακτηρίζονται ως κατ' ιδίαν διδαχθέντες και να παραπέμπονται σε 
προαγωγικές ή απολυτήριες εξετάσεις για τα μαθήματα της τάξης στην οποία έπρεπε να 
φοιτήσουν. 
 β) Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Εθνικής 
Παιδείας και Θρησκευμάτων, εξειδικεύονται οι λόγοι χαρακτηρισμού των μαθητών ως κατ' 
ιδίαν διδαχθέντων και καθορίζονται η διαδικασία διεξαγωγής των εξετάσεων, η έκδοση των 
αποτελεσμάτων και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια. 
 
Ν.Δ. 1197/1972 ΦΕΚ 109 τ.Α' 
 

Άρθρο 1 
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 Έλληνες το γένος μαθηταί σχολείων Δημοτικής και Μέσης Εκπ/σεως, διαμείναντες εις 
το εξωτερικόν δια λόγους οικογενειακούς και διδαχθέντες κατ' ιδίαν τα μαθήματα μιας ή 
πλειόνων τάξεων, γίνονται δεκτοί εις κατατακτήριον εξέτασιν, κατά τας διατάξεις του παρόντος 
εφ' όσον εν τω τόπω της διαμονής των δεν ελειτούργει ανεγνωρισμένον αντίστοιχον 
Ελληνικόν Σχολείον, εδιδάχθησαν δε τα μαθήματα εκάστης τάξεως, τα αντιστοιχούντα εις εν 
πλήρες σχολικόν έτος. 
 Εις κατατακτήριον δια τας τάξεις του Γυμνασίου εξέτασιν γίνονται δεκτοί μαθηταί, περί 
ων εν τη προηγουμένη παραγράφω και εάν δεν υπέστησαν την εισαγωγικήν εξέτασιν λόγω 
διαμονής αυτών εις το εξωτερικόν. 
 Οι περί ων εις τας παρ 1 και 2 του παρόντος άρθρου μαθηταί γίνονται δεκτοί εις 
κατατακτήριον εξέτασιν, κατόπιν αιτήσεως του κηδεμόνος αυτών προς τον οικείον Γενικόν 
Επιθεωρητήν, {(βάσει τίτλου σπουδών σχολικής χρήσεως, εμφαίνοντος την τελευταίαν 
μαθητικήν κατάστασιν, εφόσον υφίσταται τοιαύτη, πιστοποιήσεως της οικείας Ελληνικής 
προξενικής αρχής ως προς την συνδρομήν πασών των προϋποθέσεων της παρ. 1 του 
παρόντος άρθρου και βεβαιώσεως των διδαξάντων περί της διδαχθείσης ύλης κατά την τάξιν 
και κατά μάθημα, τεθεωρημένης υπό της οικείας προξενικής αρχής. Εις ην περίπτωσιν δεν 
καθίσταται αποδεδειγμένως δυνατή η προσκόμισις βεβαιώσεως των διδαξάντων περί της 
διδαχθείσης υπ' αυτών ύλης, την έλλειψιν ταύτης αναπληρεί σχετική υπεύθυνος δήλωσις του 
γονέως ή κηδεμόνος, κατά τας διατάξεις του Ν.Δ. 105/69 "περί ατομικής ευθύνης του 
δηλούντος ή βεβαιούντος". )} Ο Επιθεωρητής ελέγχει τα δικαιολογητικά, διαπιστεί την ύπαρξιν 
των νομίμων προϋποθέσεων και δι' αποφάσεως του εγκρίνει την εξέτασιν ορίζων ως 
σχολείον, εις ο θα ενεργηθή αύτη, το πλησιέστερον της κατοικίας του αιτούντος δημόσιον 
ημερήσιον σχολείον. 
 

Άρθρο 2 
 
 Μαθηταί Δημοτικής Εκ/σεως ουδόλως φοιτήσαντες εις σχολείον ένεκα των εν τη 
επομένη παραγράφω ειδικών παθήσεων, ως και μαθηταί Δημοτικής και Μέσης Εκπ/σεως 
αναγκασθέντες να διακόψουν την φοίτησιν των δια την αυτήν αιτίαν, διδαχθέντες δε κατ' ιδίαν 
τα μαθήματα μιας ή πλειόνων τάξεωω ί̂νονται δεκτοί εις κατατακτήριον εξέτασιν , εφ' όσον η 
πάθησις των δεν επέτρεπε μεν την τακτικήν φοίτησιν των εις το σχολείον, δεν απέκλειε όμως 
την κατ' ιδίαν διδασκαλίαν και μελέτην και εφόσον εδιδάχθησαν υπό εκπαιδευτικού έχοντος τα 
νόμιμα προσόντα τα μαθήματα εκάστης τάξεως τα αντιστοιχούντα προς πλήρες σχολικόν 
έτος. Δεν υπάγονται εις τας διατάξεις της παρούσης παραγράφου μαθηταί ατάκτως 
φοιτήσαντες και απορριφθέντες λόγω ελλιπούς φοιτήσεως. 
Αι παθήσεις, περί ων η προηγουμένη παράγραφος, ορίζονται δι αποφάσεως του ΥΠ.Ε.Π.Θ., 
δημοσιευομένης δια της εφημερίδος της κυβερνήσεως 
 Οι μαθηταί περί ων εις τας προηγουμένας παρ. 1 και 2 , γίνονται δεκτοί εις την 
κατατακτήριον εξέτασιν δι' αποφάσεως του αρμοδίου κατά περίπτωσιν επιθεωρητού, 
εκδιδομένης κατόπιν αιτήσεως του κηδεμόνος του μαθητού και στηριζομένης:{( α) εις 
τίτλον …. )} 
 

Άρθρο 3 
 
 Μαθηταί Δημοτικής και Μέσης Εκπαιδεύσεως διαμένοντες μονίμως εν τω εξωτερικώ 
και εμπίπτοντες εις τας περιπτώσεις των άρ. 1 και 2 του παρόντος δύνανται να υποστούν 
κατατακτήριον προαγωγικήν ή απολυτήριον εξέτασιν κατόπιν εγκριτικής αποφάσεως του 
Διευθυντού Εκπ/σεως Ελληνοπαίδων Εξωτερικού, παραπεμπόμενοι ενώπιον του 
καθηγητικού συλλόγου ανεγνωρισμένου Ελληνικού σχολείου της Αλλοδαπής. 
 

Άρθρο 4 
 
 1. Αι κατατακτήριοι εξετάσεις, περί ων τα αρ. 1 και 2 του παρόντος, διεξάγονται 
γραπτώς μόνον επί της κατά το επίσημον αναλυτικών πρόγραμμα διδακτέας ύλης των 
μαθημάτων της τελευταίας των τάξεων, τα οποία εδιδάχθησαν κατ' ιδίαν, κατά τας εξεταστικάς 
περιόδους του Ιουνίου ή του Σεπτεμβρίου, γίνονται δε δεκτοί εις αυτάς οι μαθηταί εντός μιας 
των δύο πρώτων τοιούτων εξεταστικών περιόδων, οι μεν του αρ.1, από της επανόδου εκ του 
εξωτερικού, οι δε του αρ. 2, αφ' ής έπαυσαν οι εκ της ειδικής παθήσεως των λόγοι οι 
επιβαλόντες την διακοπήν της φοιτήσεως, τούτου πιστοποιουμένου δια βεβαιώσεως του εις ο 
εθεραπεύθη ο μαθητής θεραπευτηρίου ή πιστοποιητικού δύο ειδικών θεραπόντων ιατρών της 
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γνωματεύσεως της Υγειονομικής επιτροπής. 
(Οπως αντικαταστάθηκε με το Αρ. 1 του Ν.Δ. 115/74) 
 Αι κατατακτήριοι εξετάσεις, περί ων το παρόν Ν.Δ. δύνανται να είναι απολυτήριοι ή 
προαγωγικαί δια μίαν ή πλείονας τάξεις, επί τη συνδρομή εκάστοτε των νομίμων προς τούτο 
προϋποθέσεων. Αύται διεξάγονται κατά τας περί κατατακτηρίων, προαγωγικών και 
απολυτηρίων εξετάσεων ισχύουσας διατάξεις, καθ' ας εκδίδονται και τα αποτελέσματα 
επιφυλασσομένων και των ειδικών διατάξεων του παρόντος 
 Επί προαγωγικών εξετάσεων οι μεν επιτυγχάνοντες λαμβάνουν αποδεικτικόν 
προαγωγής εκ της τάξεως, δι ην υπέστησαν επιτυχώς την κατατακτήριον εξέτασιν, οι δε 
αποτυγχάνοντες κατατάσσονται εις την τάξιν , δι ην υπέστησαν την κατατακτήριον εξέτασιν 
και εις μίαν των κατωτέρων ταύτης, κατά την κρίσιν των εξεταστών και αναλόγως του βαθμού 
της αποτυχίας των, λαμβάνοντες αποδεικτικόν κατατάξεως ως τίτλον σπουδών σχολικής 
χρήσεως. 
 Επί απολυτηρίων εξετάσεων οι μεν επιτυγχάνοντες λαμβάνουν απολυτήριον ως 
τίτλον σπουδών, οι δε αποτυγχάνοντες κατατάσσονται εις την τάξιν , δι ην υπέστησαν την 
κατατακτήριον απολυτήριον εξέτασιν ή εις μίαν των κατωτέρων ταύτης, κατά την κρίσιν των 
εξεταστών και αναλόγως του βαθμού της αποτυχίας των, λαμβάνοντες αποδεικτικόν 
κατατάξεως ως τίτλον σπουδών σχολικής χρήσεως. 
 Επί απολυτηρίων εξετάσεων δεν ισχύουν αι κείμεναι διατάξεις περί επανεξετάσεως 
των απορριπτομένων μαθητών της τελευταίας τάξεως των γυμνασίων. 
 Επιτρέπεται αναβαθμολόγησις των γραπτών δοκιμίων των κατά το παρόν άρθρο 
εξετάσεων κατά τας περί αναβαθμολογήσεως ισχύουσας διατάξεις. 
 Εις πάσαν περίπτωσιν των κατά το παρόν άρθρο κατατακτηρίων εξετάσεων ο τίτλος 
σπουδών σχολικής χρήσεως δέον να εμφανίζη την τελευταίαν μαθητικήν κατάστασιν. 
 
 
ΑΝΑΓΚ. ΝΟΜΟΣ 2545/1940 ΦΕΚ 287 τ.Α' 

Περί ιδιωτικών σχολείων, φροντιστηρίων και οικοτροφείων. Άρθρο 51. 
 
 5. «Κατατακτήριος ή απολυτήριος εξέτασις επί τη βάσει κατ' ιδίαν διδασκαλίας 
διεξάγεται εν Αθήναις, Πειραιεί και Θεσσαλονίκη ενώπιον εξεταστικών επιτροπών 
συγκροτουμένων κατά την παρ. 3 του αυτού άρθρου, μετέχουν δ' εις ταύτας των Αθηνών και 
Πειραιώς και ανά εις διοικητικός υπάλληλος της Μέσης Εκπαιδεύσεως του Υπουργείου 
Θρησκευμάτων και Εθνικής Παιδείας, εις δε τας λοιπάς περιφερείας ενώπιον του συλλόγου 
του γυμνασίου, εις την περιφέρειαν του οποίου υπάγεται η κατοικία του υπό εξέτασιν 
μαθητονυπό τους κάτωθι περιορισμούς». 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ:Το εντός « » εδάφιον αντικατεστάθη ως άνω δια του άρθρ. 1 Ν.Δ. 1083/1942. 
 α) Οι εξεταζόμενοι οφείλουν να καταβάλουν το εν τη παρ. 3 του παρόντος άρθρου 
οριζόμενον χρηματικόν ποσόν. 
 β) Δεν επιτρέπεται εξέτασις κατατακτήριος ή απολυτήριος επί τη βάσει κατ' ιδίαν 
διδασκαλίας μαθημάτων του διταξίου Λυκείου, των τριταξίων αστικών σχολείων οιασδήποτε 
κατευθύνσεως και των εμπορικών σχολών. 
 γ) Δεν δύναται να γίνη δεκτός προς κατατακτήριον η απολυτήριον εξέτασιν επί τη 
βάσει κατ' ιδίαν διδασκαλίας τάξεως τινος γυμνασίου νέου τύπου ή εξαταξίου γυμνασίου ή 
πρακτικού λυκείου παλαιού τύπου μαθητής, όστις δεν κέκτηται προ ενός τουλάχιστον 
σχολικού έτους ενδεικτικόν προαγωγής, εκ της προηγουμένης τάξεως δημοσίου ή ισοτίμου 
προς τοιούτον ομοιοτύπου σχολείου, ή ισότιμον προς τοιούτον ενδεικτικόν αποδεικτικόν 
κατατάξεως χορηγηθέν υπό εξεταστικής επιτροπής κατατακτηρίων ή απολυτηρίων 
εξετάσεων. 
 δ) Εξέτασις επί κατατάξει εις την Β' τάξιν εξαταξίου γυμνασίου νέου τύπου δεν 
επιτρέπεται εις μαθητάς μη εισαχθέντας ή μη καταταχθέντας εις την Α' τάξιν δημοσίου 
τοιούτου γυμνασίου κατόπιν εισιτηρίου ή κατατακτηρίου εξετάσεως. 
 ε) Εξέτασις επί κατατάξει εις την Γ' τάξιν εξαταξίου γυμνασίου νέου τύπου δεν 
επιτρέπεται εις μαθητάς μη κεκτημένους προ ενός τουλάχιστον σχολικού έτους ενδεικτικόν 
προαγωγής εκ της Α' τάξεως ή αποδεικτικόν κατατάξεως εις την Β' τάξιν δημοσίου τοιούτου 
γυμνασίου. 
 ς) «Κατατακτήριος ή απολυτήριος εξέτασις επί τη βάσει κατ' ιδίαν διδασκαλίας 
μαθημάτων πλειόνων της μιας τάξεων ή άνευ εισαγωγής ή κατατάξεως εις τάξιν τινά του 
γυμνασίου, κατ' εξαίρεσιν των διατάξεων των προηγουμένων περιπτώσεων γ' δ' και ε' 
επιτρέπεται μόνον εις τους εν τω εξωτερικώ κατ' ιδίαν διδαχθέντας κατά την εκεί διαμονήν 
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των, επί σχολικά έτη ισάριθμα τουλάχιστον προς τας τάξεις τα μαθήματα των οποίων 
εδιδάχθησαν κατ' ιδίαν και εφ' όσον δεν υπήρχεν εν τη περιοχή του τόπου της διαμονής 
ανεγνωρισμένον σχολείον αντίστοιχον. Επίσης επιτρέπεται κατατακτήριος, ουχί και 
απολυτήριος εξέτασις, επί τη βάσει κατ' ιδίαν διδασκαλίας μαθημάτων περισσοτέρων της 
μιας, αλλ' ουχί περισσοτέρων των τριών τάξεων και εις τους διακόψαντας επί ισάριθμα 
σχολικά έτη την φοίτησίν των εκ δημοσίου ή ιδιωτικού σχολείου Στοιχειώδους ή Μέσης 
Εκπαιδεύσεως συνεπεία ειδικής παθήσεως των οστών και αρθρώσεων, συνεπεία της οποίας 
επεβλήθη ακινησία κατά τα έτη της κατ' ιδίαν μελέτης, εφ' όσον η μεν πάθησις δεν απέκλειε 
την κατ' ιδίαν μελέτην των σχολικών μαθημάτων η δε επιβληθείσα προς θεραπείαν ακινησία 
ημπόδιζε την προσέλευσιν αυτού προς εξέτασιν κατά τας οικείας εξεταστικάς περιόδους, 
βεβαιουμένης της περιπτώσεως ταύτης υπό της σχετικής υπευθύνου γνωματεύσεως του 
σχολιάτρου, προσέτι δε και του Νοσοκομείου παρ' ω εθεραπεύθη ή του ειδικού θεράποντος ή 
θεραπόντων ιατρών, ενόρκως βεβαιούντων τούτο, συμφώνου γνωματεύσεως της 
δευτεροβαθμίου υγειονομικής επιτροπής της περιφερείας και εγκρίσεως του Συμβουλίου της 
Σχολικής Υγιεινής. Οι μαθηταί οι διδαχθέντες τα μαθήματα πλειόνων της μιας τάξεων κατά το 
διάστημα της εν τω εξωτερικώ παραμονής των ή κατά το διάστημα της συνεπεία της ειδικής 
παθήσεως των οστών ή αρθρώσεων διακοπής της φοιτήσεώς των, δύνανται να υποστώσι 
την εξέτασιν εντός των τριών πρώτων εξεταστικών περιόδων από της εκ του εξωτερικού 
επιστροφής των ή αφ' ης έπαυσαν υφιστάμενοι οι εκ της ειδικής παθήσεως επιβαλόντες την 
διακοπήν της φοιτήσεως λόγοι, διαπιστούμενοι αρμοδίως». 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η περίπτ. ς' αντικατεστάθη με το άρθρ. 2 Ν.Δ. 1083/1942 και είτα ως άνω δια του 
Νόμου 877/1943. 
 «Επιτρέπεται και απολυτήριος εξέτασις επί τη βάσει κατ' ιδίαν διδασκαλίας εις τους 
διακόπτοντας την φοίτησιν επί ισάριθμα σχολικά έτη εκ δημοσίου ή ιδιωτικού σχολείου 
Στοιχειώδους ή Μέσης Εκπαιδεύσεως συνεπεία ειδικής παθήσεως των οστών και 
αρθρώσεων, ένεκα της οποίας επεβλήθη ακινησία, κατά τα έτη της κατ' ιδίαν μελέτης, εφ' 
όσον η μεν πάθησις δεν απέκλειε την κατ' ιδίαν μελέτην των μαθημάτων η δε επιβληθείσα 
προς θεραπείαν ακινησία ημπόδιζε την προσέλευσιν αυτού δι' εξέτασιν κατά τας ωρισμένας 
εξεταστικάς περιόδους, της περιπτώσεως ταύτης βεβαιουμένης κατά τας διατάξεις του Νόμ. 
877/1943». 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αι διατάξεις του Νόμ. 877/1943 συνεπληρώθησαν ως άνω δια του άρθρ. 13 Ν.Δ. 
2702/1953. 
 Μαθηταί ιδιωτικών σχολείων στοιχειώδους ή μέσης εκπαιδεύσεως δεν δύνανται να 
διδάσκωνται κατ' ιδίαν μαθήματα ανωτέρας τάξεως σχολείου του αυτού τύπου, ουδέ 
οιασδήποτε τάξεως σχολείου τινός ετέρου τύπου. προσερχόμενοι δε προς κατατακτήριον ή 
απολυτήριον εξέτασιν επί τη βάσει τοιαύτης κατ' οίκον διδασκαλίας δεν γίνονται δεκτοί εις 
εξετάσεις. Τίτλοι σπουδών χορηγηθέντες επι τη βάσει τοιούτων εξετάσεων κατά παράβασιν 
των διατάξεων της παρούσης παραγράφου είναι άκυροι. 
Κατατακτήριοι εξετάσεις δια τάξεις δημοτικού σχολείου επιτρέπονται και εν ιδιωτικοίς 
εκπαιδευτηρίοις. 
 
ΑΝΑΓΚ. ΝΟΜΟΣ 1297/1938 ΦΕΚ 251 τ.Α' 
 

Περί συμπληρώσεως και τροποποιήσεως εκπαιδευτικών τινών Νόμων. 
Άρθρον 13 

 
 Μαθητής σχολείου στοιχειώδους ή Μέσης Εκπαιδεύσεως δεν δύναται συγχρόνως να 
διδάσκηται κατ' ιδίαν και μαθήματα τάξεως ανωτέρας της εν η φοιτά εν δημοσίω ή ιδιωτικώ 
σχολείω, η δ' επί τη βάσει τοιαύτης τυχόν κατ' ιδίαν διδασκαλίας γενομένη εξέτασις ως και ο 
χορηγηθείς σχετικός τίτλος σπουδών είναι άκυρος. 
 


