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ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ 
 
50967/1053/07-11-2016 Υπ. Εργασίας  Κοιν. Ασφάλισης 
 

Διευκρινίσεις σχετικά με την παράγραφο 3 του άρθρου 30 του Ν.4415/2016. 
 
 Α. Η παράγραφος 3 του άρθρου 30, με τίτλο «Ρυθμίσεις για τα θέματα Φροντιστηρίων και Κέντρων 
Ξένων Γλωσσών», του Ν. 4415/2016 (Α 159) του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, ο 
οποίος δημοσιεύτηκε την 6η Σεπτεμβρίου 2016, ορίζει ότι: «Το εβδομαδιαίο ωράριο πλήρους διδακτικής 
απασχόλησης στα φροντιστήρια και τα κέντρα ξένων γλωσσών καθορίζεται στις είκοσι μία (21) διδακτικές 
ώρες. Η συμπλήρωση πλήρους εβδομαδιαίου ωραρίου αντιστοιχεί σε είκοσι πέντε (25) ένσημα μηνιαίως, 
ανεξαρτήτως της κατανομής των διδακτικών ωρών μέσα στην εβδομάδα.» 
 Για την ενιαία αντιμετώπιση, ερμηνεία και εφαρμογή της ως άνω διάταξης από τους υπαλλήλους του 
Υπουργείου μας, τους εργαζόμενους και εργοδότες, παρέχονται οι ακόλουθες οδηγίες : 
  
 1.Υπολογισμός του ωρομισθίου των διδασκόντων/καθηγητών σε φροντιστήρια και κέντρα 
ξένων γλωσσών: 
 Με βάση τα οριζόμενα στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 3 του σχετικού ως άνω άρθρου, το 
νόμιμο εβδομαδιαίο ωράριο εργασίας πλήρους απασχόλησης για τους εργαζόμενους των Φροντιστηρίων και 
των Κέντρων Ξένων Γλωσσών καθορίζεται στις είκοσι μία (21) ώρες. 
 Συνεπώς, ο υπολογισμός του ωρομισθίου της συγκεκριμένης κατηγορίας εργαζομένων, προκύπτει 
ως ακολούθως: 
 
6 / 21 / 25 χ Νόμιμος ή Συμφωνημένος Μισθός = Ωρομίσθιο 
 
 2. Εργασία πέραν των είκοσι μία (21) ωρών εβδομαδιαίως 
 Με την παράγραφο 3, του άρθρου 30 του Ν. 4415/2016, θεσμοθετήθηκαν για τους διδάσκοντες/ 
καθηγητές στα φροντιστήρια και τα κέντρα ξένων γλωσσών, οι είκοσι μία (21) διδακτικές ώρες, ως 
εβδομαδιαίο ωράριο πλήρους διδακτικής απασχόλησης. Δηλαδή, οι είκοσι μία (21) διδακτικές ώρες 
αποτελούν το νόμιμο εβδομαδιαίο ωράριο πλήρους απασχόλησης για τη συγκεκριμένη κατηγορία μισθωτών. 
 Με βάση την κείμενη νομοθεσία, η εργασία που παρέχεται πέραν των χρονικών ορίων εργασίας που 
καθορίζονται εκάστοτε από τη νομοθεσία, νοείται ως υπερωριακή. Οι μισθωτοί που απασχολούνται 
υπερωριακά, πέραν των 21 ωρών, εφόσον έχει καταχωρηθεί η υπερωριακή αυτή απασχόλησή τους, πριν 
από την έναρξη πραγματοποίησης της, στο Ειδικό Βιβλίο Υπερωριών, που τηρείται από τον εργοδότη, 
δικαιούνται για κάθε ώρα νόμιμης υπερωριακής απασχόλησης, μέχρι τη συμπλήρωση των 120 ωρών 
ετησίως, αμοιβή ίση με το καταβαλλόμενο ωρομίσθιο προσαυξημένο κατά 40% [συνδυασμός των διατάξεων 
του εδαφίου 2 της υποπαρ. ΙΑ13, της παρ.ΙΑ, του άρθρου πρώτου του Ν.4093/2012 (Α' 222), όπως ισχύει, 
του άρθρου 80 του Ν.4144/2013 (Α' 88), όπως ισχύει καθώς και των σχετικών διατάξεων του άρθρου 74 του 
Ν.3863/2010 (Α' 115)]. 
 Επισημαίνεται ότι η «διδακτική ώρα» αντιστοιχεί, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις του Υπουργείου 
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, σε χρονική διάρκεια σαράντα πέντε (45) λεπτών της ώρας. 
 
 Β. Σε ό,τι αφορά τις ημέρες διακοπών και αργίας, για τα φροντιστήρια Ξένων Γλωσσών που 
λειτουργούν στη Χώρα, αυτές καθορίζονται με την αριθμ.Δ5/5500/4.11.1983 (ΦΕΚ Β'652) Απόφαση του 
Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ως εξής :  
 
Α. Ημέρες 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. Ημέρες Αργίας 
 
1. Όλες οι Κυριακές. 
2. Οι θρησκευτικές γιορτές των Τριών Ιεραρχών και του Αγίου Πνεύματος. 
3. Οι Εθνικές επετείους της 28ης Οκτωβρίου και 25ης Μαρτίου. 
4. Η 17η Νοεμβρίου. 
5. Η Καθαρά Δευτέρα. 
6. Η 1η Μαΐου. 
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7.Η κατά τας ισχύουσες διατάξεις ημέρα αργίας για την έδρα κάθε φροντιστηρίου λόγω Θρησκευτικής ή 
Εθνικής γιορτής. 
8. Η γιορτή της Κοιμήσεως της Θεοτόκου 
 
 
Α5/219434/21-12-2016  Απόφαση Υπ. Παιδείας ΦΕΚ 4212 τ. Β΄ 
 

Ημέρες διακοπών και αργιών φροντιστηρίων και κέντρων ξένων γλωσσών. 
 

αποφασίζουμε: 
 
 Για τον καθορισμό των αργιών και διακοπών στα φροντιστήρια και Κέντρα Ξένων Γλωσσών: Οι 
ημέρες διακοπών και αργιών καθορίζονται ως εξής:  
 

Α. Διακοπών: 
 

 I) Χριστουγέννων, από την 24η Δεκεμβρίου μέχρι και τη 2η Ιανουαρίου 
 II) Πάσχα, από τη Μεγάλη Πέμπτη μέχρι και την Τρίτη μετά το Πάσχα 
 

Β. Αργιών: 
 
I) Όλες τις Κυριακές 
II) Τις θρησκευτικές γιορτές των Τριών Ιεραρχών και του Αγίου Πνεύματος 
III) Τις εθνικές επετείους της 28ης Οκτωβρίου και 25ης Μαρτίου 
IV) Τη 17η Νοεμβρίου 
V) Την ημέρα των Θεοφανίων 
VI) Την Καθαρά Δευτέρα 
VII) Την 1η Μαΐου 
VIII) Την κατά τις ισχύουσες διατάξεις ημέρα αργίας για την έδρα κάθε φροντιστηρίου και κέντρου ξένων 
γλωσσών, λόγω τοπικής θρησκευτικής ή εθνικής γιορτής 
VIIII) Τη γιορτή Κοιμήσεως της Θεοτόκου  
 Κατά τις ημέρες αργιών και διακοπών τα φροντιστήρια και κέντρα ξένων γλωσσών παραμένουν 
κλειστά. 
 Δύναται τις ημέρες αργιών και διακοπών να λειτουργούν οι Γραμματείες φροντιστηρίων και κέντρων 
ξένων γλωσσών. 
 Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 
 
 
Ν.4415/2016 ΦΕΚ 159 τ. Α΄ 
 
 

Άρθρο 30 
Ρυθμίσεις για τα θέματα Φροντιστηρίων και Κέντρων Ξένων Γλωσσών 

 
 1. α) Οι ιδιοκτήτες των φροντιστηρίων και των κέντρων ξένων γλωσσών καταθέτουν αμελλητί στις 
οικείες διευθύνσεις εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων: 
 αα)το αναλυτικό εβδομαδιαίο ωρολόγιο πρόγραμμα μαθημάτων, από όπου να προκύπτει ο αριθμός 
των τμημάτων και των μαθητών του κάθε τμήματος, οι ώρες διδασκαλίας κάθε μαθήματος και ο 
διδάσκων/καθηγητής κάθε διδακτικής ώρας, 
 ββ) αντίγραφα των συμβάσεων εργασίας που συνάπτουν με τους διδάσκοντες / καθηγητές, ώστε οι 
διευθύνσεις εκπαίδευσης να κάνουν έλεγχο των τυπικών προσόντων των διδασκόντων ή καθηγητών. 
 
 β) Οι οικείες διευθύνσεις εκπαίδευσης αποστέλλουν υποχρεωτικά το αναλυτικό εβδομαδιαίο 
ωρολόγιο πρόγραμμα μαθημάτων στις οικείες διευθύνσεις του Σώματος Επιθεωρητών Εργασίας (ΣΕΠΕ) και 
στις οικείες διευθύνσεις του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. 
 
 γ) Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων καθορίζεται η διαδικασία και ο 
χρόνος κατάθεσης και αποστολής του αναλυτικού εβδομαδιαίου ωρολογίου προγράμματος μαθημάτων και 
των αντιγράφων των συμβάσεων εργασίας, καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια. 
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  «2. Κατά τις ημέρες αργιών και διακοπών οι διδάσκοντες / καθηγητές δικαιούνται τις αντίστοιχες 
αποδοχές, χωρίς να υποχρεούνται να εργάζονται. Σε περίπτωση απασχόλησής τους κατά τις Κυριακές, οι 
αποδοχές καταβάλλονται προσαυξημένες, σύμφωνα με την κείμενη εργατική νομοθεσία.». 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ: Η παράγραφος 2, τέθηκε όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 80 του ν. 4445/2016 
ΦΕΚ  236 τ. Α'. 
 
 
 3. «Το εβδομαδιαίο ωράριο πλήρους διδακτικής απασχόλησης στα φροντιστήρια και τα κέντρα 
ξένων γλωσσών καθορίζεται στις είκοσι μία (21) διδακτικές ώρες, κατ' αντιστοιχία με το ωράριο των 
εκπαιδευτικών της δημόσιας δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ως ο μέσος όρος του μέγιστου και του ελάχιστου 
ωραρίου τους.» Η συμπλήρωση πλήρους εβδομαδιαίου ωραρίου αντιστοιχεί σε είκοσι πέντε (25) ένσημα 
μηνιαίως, ανεξαρτήτως της κατανομής των διδακτικών ωρών μέσα στην εβδομάδα. 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ: Το εντός «» εδάφιο αντικαταστάθηκε  με το άρθρο 56 παρ.11 του Ν. 4472/2017 
ΦΕΚ 74 τ.Α΄ . 
 «4. Η διδακτική ώρα για τα Φροντιστήρια και τα Κέντρα Ξένων Γλωσσών αντιστοιχεί σε χρονική 
διάρκεια σαράντα πέντε (45) λεπτών της ώρας.». 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ : Προστέθηκε με την παρ.1 του Άρθρου 202 του Ν. 4610/2019 ΦΕΚ 70 τ.Α΄ 
 
 
 
189/222242/2018/14-02-2018 Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης 
 
 
 

«Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 80 του Ν.4445/2016 σχετικά με τις ημέρες αργιών και διακοπών 
καθώς και την απασχόληση κατά τις Κυριακές, των καθηγητών Φροντιστηρίων και Κέντρων ξένων 

γλωσσών» 
 

Σχετική η υπ' αριθμ. 45/2017 Εγκύκλιος ΕΦΚΑ 
 
 
 Με την ανωτέρω σχετική εγκύκλιο δόθηκαν οδηγίες σχετικά με τον υπολογισμό των ημερών 
ασφάλισης για τους εργαζόμενους σε Φροντιστήρια και Κέντρα Ξένων Γλωσσών αναλόγως των διδακτικών 
ωρών. 
 Με την παρ. 2 του άρθρου 30 του Ν.4415/2016 (ΦΕΚ 159/τ.Α76-9-2016) όπως αναφέρεται στην 
πρώτη παράγραφο των επισημάνσεων της σχετικής εγκυκλίου, καθοριζόταν το δικαίωμα για αποδοχές και 
προσαυξήσεις αυτών, κατά τις ημέρες των αργιών, διακοπών καθώς και της απασχόλησης κατά τις 
Κυριακές. 
 Με το παρόν, σας κοινοποιούμε τις διατάξεις του άρθρου 80 του Ν.4445/2016 (ΦΕΚ 236/τ.Α719-12-
2016), με το οποίο αντικαταστάθηκαν οι διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 30 του Ν.4415/2016 και 
στις οποίες ορίζεται ότι: 
«Κατά τις ημέρες αργιών και διακοπών οι διδάσκοντες/καθηγητές δικαιούνται τις αντίστοιχες αποδοχές, 
χωρίς να υποχρεούνται να εργάζονται. Σε περίπτωση απασχόλησής τους κατά τις Κυριακές, οι αποδοχές 
καταβάλλονται προσαυξημένες, σύμφωνα με την κείμενη εργατική νομοθεσία». 
 Ως εκ τούτου, οι διδάσκοντες/καθηγητές δικαιούνται αποδοχές, χωρίς να υποχρεούνται να 
εργάζονται, εκτός από τις ημέρες των αργιών και κατά τις ημέρες των διακοπών, όπως αυτό 
αντικαταστάθηκε με τις κοινοποιούμενες διατάξεις, ενώ προσαυξημένες αποδοχές δικαιούνται πλέον μόνο 
για την απασχόλησή τους κατά τις Κυριακές. 
 Οι κοινοποιούμενες διατάξεις έχουν εφαρμογή, όπως ορίζεται, από την 1/12/2016. 
 Κατά τα λοιπά θα ισχύουν τα αναφερόμενα στη σχετική εγκύκλιο. 
Του παρόντος, με ευθύνη των Προϊσταμένων των Δ/νσεων και των Τμημάτων, να ενημερωθούν οι αρμόδιοι 
υπάλληλοι για την διαδικασία ελέγχου. 
 
 
1280/1595239/07-12-2017 ΕΦΚΑ 
 

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ.: 45 
 

«Yπολογισμός ημερών των εργαζομένων σε Φροντιστήρια και Κέντρα Ξένων Γλωσσών» 
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ΣΧΕΤ.: Το υπ'αριθμ. 50967/1053/7-11-2016 έγγραφο του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης) 
 
 Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 30 του Ν.4415/2016 (ΦΕΚ 159/τ.Α'/6-
9-2016) με τίτλο «Ρυθμίσεις για τα θέματα Φροντιστηρίων και Κέντρων Ξένων Γλωσσών», όπως 
τροποποιήθηκε με την παράγραφο 11 του άρθρου 56 του Ν.4472/2017 (ΦΕΚ 74/τ.Α'/19-5-2017) και σας 
γνωρίζουμε τα ακόλουθα: 
 
1. ΓΕΝΙΚΑ 
 
 Οι καθηγητές που αποδεδειγμένα παρέχουν υπηρεσίες με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας σε 
ιδιωτικά φροντιστήρια εκπαίδευσης και ξένων γλωσσών και ως 31/12/2016 υπάγονταν στην ασφάλιση του τ. 
ΙΚΑ-ΕΤΑΜ καταβάλουν από 1/1/2017 εισφορές υπέρ ΕΦΚΑ σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 38 του Ν. 
4387/2016  (Εισφορές Μισθωτών και Εργοδοτών). Για την απασχόληση αυτή καταβάλλονται ασφαλιστικές 
εισφορές υπέρ Κλάδου Κύριας Σύνταξης, Υγειονομικής Περίθαλψης, Επικουρικής Ασφάλισης και υπέρ 
ΟΑΕΔ, ΟΕΚ και ΟΕΕ, ανεξαρτήτως του τρόπου αμοιβής (μηνιαίος μισθός, ημερομίσθιο, ωρομίσθιο κ.λ.π.) 
και της διάρκειας απασχόλησης. 
 
2. ΚΟΙΝΟΠΟΙΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 
 
 Σύμφωνα με τις κοινοποιούμενες διατάξεις ορίζεται ότι: «Το εβδομαδιαίο ωράριο πλήρους διδακτικής 
απασχόλησης στα φροντιστήρια και τα κέντρα ξένων γλωσσών καθορίζεται στις (21) διδακτικές ώρες, 
κατ'αναλογία με το ωράριο των εκπαιδευτικών της δημόσιας δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ως ο μέσος όρος 
του μέγιστου και του ελάχιστου ωραρίου τους. Η συμπλήρωση πλήρους εβδομαδιαίου ωραρίου αντιστοιχεί 
σε είκοσι πέντε (25) ένσημα μηνιαίως, ανεξαρτήτως της κατανομής των διδακτικών ωρών μέσα στην 
εβδομάδα». 
 Οι κοινοποιούμενες διατάξεις έχουν εφαρμογή από την ημερομηνία δημοσίευσης του Νόμου, ήτοι 
από 6/9/2016. 
 Σύμφωνα με τις νέες διατάξεις, για τους διδάσκοντες καθηγητές στα φροντιστήρια και στα κέντρα 
ξένων γλωσσών, οι είκοσι μία (21) διδακτικές ώρες αποτελούν το νόμιμο πλήρες εβδομαδιαίο ωράριο 
απασχόλησης, η συμπλήρωση του οποίου, σε μηνιαία βάση, αντιστοιχεί σε είκοσι πέντε (25) ημέρες 
ασφάλισης. 
 Εξυπακούεται ότι σε περίπτωση που το εβδομαδιαίο ωράριο δεν είναι πλήρες (δηλαδή 21 ώρες 
εβδομαδιαίως) τότε και οι ημέρες ασφάλισης υπολογίζονται κατά αναλογία. 
 
3. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΥ 
 
 Έχοντας υπόψη τις κοινοποιούμενες διατάξεις και τις διευκρινίσεις του σχετικού εγγράφου του 
Υπουργείου και για την ενιαία αντιμετώπιση, ερμηνεία και εφαρμογή των ανωτέρω διατάξεων παρέχονται οι 
παρακάτω οδηγίες: 
 Το νόμιμο εβδομαδιαίο ωράριο εργασίας πλήρους απασχόλησης για τους εργαζόμενους των 
Φροντιστηρίων και των Κέντρων Ξένων Γλωσσών καθορίζεται στις είκοσι μία (21) ώρες και κατά συνέπεια ο 
υπολογισμός του ωρομισθίου, προκύπτει ως ακολούθως: 
 
6/21/25*Νόμιμος ή Συμφωνημένος Μισθός = Ωρομίσθιο 
 
 Όπου «Νόμιμος ή Συμφωνημένος Μισθός» είναι αυτός του συγκρίσιμου εργαζόμενου με καθεστώς 
πλήρους απασχόλησης 
 Υπενθυμίζουμε ότι σύμφωνα με τις διατάξεις της περ.γ' της παρ. 2 του άρθρου 38 του Ν. 4387/2016, 
όπως έχει συμπληρωθεί με το άρθρο 27 του Ν.4445/2016, η ελάχιστη μηνιαία βάση υπολογισμού επί της 
οποίας υπολογίζεται το εκάστοτε προβλεπόμενο ποσοστό εισφοράς των μισθωτών με πλήρη απασχόληση 
και των εργοδοτών τους είναι το ποσό που αντιστοιχεί στο κατώτατο βασικό μισθό άγαμου μισθωτού άνω 
των 25 ετών, ο οποίος σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.3 (περ.α) της υποπαρ.ΙΑ.11 του άρθρου πρώτου 
του Ν.4093/2012, ανέρχεται στο ποσό των 586,08€ και ισχύει από 1-1-2017. 
 Στις περιπτώσεις που ο μισθωτός είναι έως 25 ετών η ελάχιστη μηνιαία βάση υπολογισμού επί της 
οποίας υπολογίζεται το προβλεπόμενο ποσοστό εισφοράς των μισθωτών με πλήρη απασχόληση και των 
εργοδοτών τους είναι η προβλεπόμενη με τις διατάξεις της παρ.3 (περ.β') της υποπαρ.ΙΑ.11 του άρθρου 
πρώτου του ν.4093/2012 (Α'222) ήτοι 510,95 ευρώ. 
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 Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 περ. α και β του άρθρου 38 του Ν.4387/2016, το ανώτατο όριο 
των ασφαλιστέων αποδοχών για τον υπολογισμό της μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς μισθωτού και 
εργοδότη, ανέρχεται στο δεκαπλάσιο του ποσού που αντιστοιχεί στον εκάστοτε προβλεπόμενο κατώτατο 
βασικό μισθό άγαμου μισθωτού άνω των 25 ετών. Συνεπώς το ανώτατο όριο ασφαλιστέων αποδοχών για 
τον υπολογισμό της μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς κύριας σύνταξης των μισθωτών και των εργοδοτών 
ανέρχεται στο ποσό των 5.860,80€ και ισχύει από 1-1-2017. 
 
 Επιπλέον, επειδή κατά τις διατάξεις της παραγράφου 9 του άρθρου 2 του Ν. 3846/2010, «οι 
αποδοχές των εργαζομένων με σύμβαση ή σχέση εργασίας μερικής απασχόλησης υπολογίζονται όπως οι 
αποδοχές του συγκρίσιμου εργαζόμενου και αντιστοιχούν στις ώρες εργασίας της μερικής απασχόλησης», οι 
αποδοχές των μερικώς απασχολούμενων με ημερήσια ή μηνιαία αμοιβή, είναι συνάρτηση του ύψους του 
ημερομισθίου ή μηνιαίου μισθού που αντιστοιχεί σε πλήρη ημερησία ή μηνιαία απασχόληση, του κατά 
περίπτωση ισχύοντος συμβατικού ωραρίου και των 
ωρών ημερήσιας ή εβδομαδιαίας απασχόλησης. 
 
4. ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ 
 
 > Κατά τις ημέρες αργιών οι διδάσκοντες καθηγητές δικαιούνται τις αντίστοιχες αποδοχές, χωρίς να 
υποχρεούνται να εργάζονται. Στην περίπτωση απασχόλησης κατά τις Κυριακές και τις διακοπές, οι 
αποδοχές καταβάλλονται προσαυξημένες σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. 
 > Σύμφωνα και σε συνδυασμό των διατάξεων του εδαφίου 2 της υποπαρ. ΙΑ13, της παρ. ΙΑ, του 
άρθρου πρώτου του Ν.4093/2012, όπως ισχύει, του άρθρου 80 του Ν.4144/2013, όπως ισχύει, καθώς και 
των σχετικών διατάξεων του άρθρου 74 του Ν. 3863/2010, η εργασία που παρέχεται πέραν των χρονικών 
ορίων εργασίας που καθορίζονται εκάστοτε από τη νομοθεσία, νοείται ως υπερωριακή. Ως εκ τούτου οι 
μισθωτοί που απασχολούνται υπερωριακά, πέραν των 21 ωρών, εφόσον έχει καταχωρηθεί η υπερωριακή 
αυτή απασχόλησή τους, πριν από την έναρξη πραγματοποίησης της, στο Ειδικό Βιβλίο Υπερωριών, που 
τηρείται από τον εργοδότη, δικαιούνται για κάθε ώρα υπερωριακής απασχόλησης, μέχρι την συμπλήρωση 
των 120 ωρών ετησίως, αμοιβή ίση με το καταβαλλόμενο ωρομίσθιο προσαυξημένο κατά 40%. (Η 
«διδακτική ώρα» αντιστοιχεί, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και 
Θρησκευμάτων, σε χρονική διάρκεια σαράντα πέντε (45) λεπτών της ώρας). 
 
 Τέλος, για διευκόλυνσή σας παραθέτουμε παραδείγματα σχετικά με τον υπολογισμό του ωρομισθίου 
καθώς και των υπολογισμό των ημερών ασφάλισης στην περίπτωση της μερικής απασχόλησης (ήτοι 
απασχόληση κάτω των 21 ωρών εβδομαδιαίως) - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
 
 Του παρόντος με ευθύνη των Προϊσταμένων των Δ/νσεων και των Τμημάτων να λάβει γνώση 
ενυπόγραφα το προσωπικό αρμοδιότητάς σας. 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 
 

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΥ 
 

 
> Καθηγητής φροντιστηρίου ξένων γλωσσών, 45 ετών, με μηνιαίο μισθό τον κατώτερο άνω των 25 ετών, με 
ατομική σύμβαση απασχόλησης - εργασία 21 ωρών την εβδομάδα και μηνιαίες αποδοχές 586,08 €. 
 
((6/21)/25) x 586,08 = 6,70 € 
κατώτατο ωρομίσθιο πλήρους απασχόλησης >25 ετών με 25 ΗΑ 
 
> Καθηγητής φροντιστηρίου ξένων γλωσσών, 24 ετών, με μηνιαίο μισθό τον κατώτερο κάτω των 25 ετών, με 
ατομική σύμβαση απασχόλησης - εργασία 21 ωρών την εβδομάδα και μηνιαίες αποδοχές 510,95 €. 
 
((6/21)/25) x 510,95 = 5,84 € 
κατώτατο ωρομίσθιο πλήρους απασχόλησης <25 ετών, με 25 ΗΑ 
 
> Καθηγητής φροντιστηρίου μέσης εκπαίδευσης, 55 ετών, με μηνιαίο μισθό, με ατομική σύμβαση 
απασχόλησης - εργασία 21 ωρών την εβδομάδα και μηνιαίες συμφωνημένες αποδοχές 700,00 €. 
 
((6/21)/25) x 700,00 = 8,00 €, 
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ωρομίσθιο απασχόλησης με συμφωνία μισθού 700,00 € , με 25 ΗΑ 
 
> Καθηγητής φροντιστηρίου μέσης εκπαίδευσης, 55 ετών, με μηνιαίο μισθό, με ατομική σύμβαση 
απασχόλησης - εργασία 16 ωρών την εβδομάδα και μηνιαίες συμφωνημένες αποδοχές 650,00 €. 
 
((6/21)/25) x 650,00 = 7,43 €, 
ωρομίσθιο απασχόλησης με συμφωνία μισθού 650,00 € 
 
 Οι ημέρες ασφάλισης υπολογίζονται κατά αναλογία ως εξής: (25x16)/21= 19 ημέρες ασφάλισης το 
μήνα 
 
 
 
IA/51032/12-04-2013 Υπ. Παιδείας 
 

«ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Θ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ ΜΟΝΟΥ ΤΟΥ Ν. 
4093/2011 (ΦΕΚ Α' 222) ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟ Ν. 4111/2013 (ΦΕΚ Α' 18 ) ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ 

ΤΗΝ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ». 
 
 
 Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, προκειμένου να υλοποιήσει 
το νέο θεσμικό πλαίσιο αδειοδότησης των ιδιωτικών φορέων εκπαίδευσης και κατάρτισης, καλεί τους 
ενδιαφερόμενους να υποβάλουν τις αιτήσεις τους λαμβάνοντας υπόψη τα όσα ακολουθούν: 
I) Ο Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, χορηγεί άδεια για τις κάτωθι 
εκπαιδευτικές δομές: 
•    ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ( Συμπεριλαμβάνονται  τα Νηπιαγωγεία δυναμικότητας έως 60 νηπίων) 
• ΚΟΛΛΕΓΙΑ 
ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 
 
 
II) Ο Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού 
(ΕΟΠΠΕΠ), χορηγεί άδεια για τις κάτωθι εκπαιδευτικές δομές: 
ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΕΝΑ  
ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΔΥΟ 
ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ 
ΚΕΝΤΡΑ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ 
 
A.      ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ 
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 
Φροντιστηρίου 
Κέντρου Ξένων Γλωσσών 
 
 
 
1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΑ ΠΡΟΣΩΠΑ 
 
1.1 Προϋποθέσεις που αφορούν στα Φυσικά Πρόσωπα: 
 Συμπλήρωση 18ου έτους ηλικίας. 
 Μόνιμη εγκατάστασή του σε κράτος - μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έλλειψη στο πρόσωπό του 
της ιδιότητας του δημοσίου υπαλλήλου, υπαλλήλου Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ. Α. ή κληρικού. 
 Ασφαλιστική και φορολογική του ενημερότητα. 
 Μη κήρυξή του σε κατάσταση πτώχευσης και μη   κατάθεση αίτησης για κήρυξή του σε κατάσταση 
πτώχευσης. 
 Μη καταδίκη ή παραπομπή του με τελεσίδικο βούλευμα σύμφωνα με τα άρθρα 8 και 9 του 
Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007, Α' 26), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
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 Μη απόλυσή του από θέση δημόσιου υπαλλήλου ή ιδιωτικού εκπαιδευτικού για λόγους 
πειθαρχικούς. 
 Μη επιβολή της διοικητικής κύρωσης της ανάκλησης της άδειας ίδρυσης ή της άδειας λειτουργίας για 
τον ίδιο ή άλλο ιδιωτικό φορέα εκπαίδευσης και κατάρτισης την τελευταία δεκαετία. 
 
 
1.2. Προϋποθέσεις που αφορούν στα Νομικά πρόσωπα 
 Καταστατική έδρα σε χώρα κράτος - μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης Καταστατικός  σκοπός  που  να  
αφορά και  στην  παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης και κατάρτισης 
 Οι μέτοχοι ή οι εταίροι του νομικού προσώπου να μην έχουν την ιδιότητα του δημοσίου υπαλλήλου, 
υπαλλήλου Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. ή του κληρικού (για όλα τα νομικά πρόσωπα, εκτός των ΝΠΔΔ) 
 Ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα του νομικού προσώπου.. 
 Μη κήρυξη   του νομικού προσώπου σε κατάσταση πτώχευσης και μη κατάθεση αίτησης για κήρυξή 
του σε κατάσταση πτώχευσης . Μη επιβολή στο νομικό πρόσωπο της διοικητικής κύρωσης της ανάκλησης 
της άδειας ίδρυσης ή της άδειας λειτουργίας για τον ίδιο ή άλλο ιδιωτικό φορέα εκπαίδευσης και κατάρτισης 
εντός της τελευταίας δεκαετίας. 
 
1.3 Για το νόμιμο εκπρόσωπο όλων των νομικών προσώπων εκτός των ΝΠΔΔ 
 Να μην έχει την ιδιότητα του δημοσίου υπαλλήλου, υπαλλήλου Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ. Α. ή του κληρικού. 
 Ασφαλιστική και φορολογική του ενημερότητα. 
 Μη κήρυξή του σε κατάσταση πτώχευσης και μη κατάθεση αίτησης για κήρυξή του σε κατάσταση 
πτώχευσης. 
 Μη καταδίκη ή παραπομπή του με τελεσίδικο βούλευμα σύμφωνα με τα άρθρα 8 και 9 του 
Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007, Α' 26), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
 Μη απόλυσή του από θέση δημόσιου υπαλλήλου ή ιδιωτικού εκπαιδευτικού για λόγους 
πειθαρχικούς. 
 Μη επιβολή στο πρόσωπό του της διοικητικής κύρωσης της ανάκλησης της άδειας ίδρυσης ή της 
άδειας λειτουργίας για τον ίδιο ή άλλο ιδιωτικό φορέα εκπαίδευσης και κατάρτισης εντός της τελευταίας 
δεκαετίας. 
 
 
1.4 Για ενώσεις προσώπων 
1.4.1. Για τα φυσικά πρόσωπα μέλη της Ένωσης 
 Να έχουν συμπληρώσει το 18° έτος της ηλικίας τους 
 Να έχουν την μόνιμη εγκατάστασή τους σε κράτος - μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
 Να μην έχουν την ιδιότητα του δημοσίου υπαλλήλου, υπαλλήλου Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ. Α. ή του 
κληρικού 
 Να είναι ασφαλιστικά και φορολογικά ενήμεροι 
 Να μην έχουν κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης και να μην έχει κατατεθεί αίτηση για κήρυξή τους 
σε κατάσταση πτώχευσης. 
 Να μην έχουν καταδικασθεί ή παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα σύμφωνα με τα άρθρα 8 και 9 
του Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007, Α' 26), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
 Να μην έχουν απολυθεί από θέση δημόσιου υπαλλήλου ή ιδιωτικού 
εκπαιδευτικού για λόγους πειθαρχικούς 
 Να μην έχει επιβληθεί στο πρόσωπό τους η διοικητική κύρωση της ανάκλησης της άδειας ίδρυσης ή 
της άδειας λειτουργίας για τον ίδιο ή άλλο ιδιωτικό φορέα εκπαίδευσης και κατάρτισης την τελευταία δεκαετία. 
 
 
1.4.2 Για τα νομικά πρόσωπα μέλη της Ένωσης 
 Να έχουν την Καταστατική τους έδρα σε χώρα κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
 Ο Καταστατικός σκοπός τους να αφορά και στην παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης και κατάρτισης 
 Οι μέτοχοι ή οι εταίροι του νομικού προσώπου να μην έχουν την ιδιότητα του δημόσιου υπαλλήλου, 
υπαλλήλου ΝΠΔΔ και ΟΤΑ ή του κληρικού (για όλα τα νομικά πρόσωπα, εκτός των ΝΠΔΔ) 
 
 Να είναι ασφαλιστικά και φορολογικά ενήμερα 
 Να μην έχουν κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης και να μην έχει κατατεθεί αίτηση για κήρυξή τους 
σε κατάσταση πτώχευσης Να μην τους έχει επιβληθεί η διοικητική κύρωση της ανάκλησης της άδειας 
ίδρυσης ή της άδειας λειτουργίας για τον ίδιο ή άλλο ιδιωτικό φορέα εκπαίδευσης και κατάρτισης την 
τελευταία δεκαετία 
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1.4.3. Για τον κατά νόμο υπεύθυνο της Ένωσης 
 Να έχει συμπληρώσει το 18° έτος της ηλικίας του 
 Να έχει την μόνιμη εγκατάστασή του σε κράτος - μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
 Να μην έχει την ιδιότητα του δημοσίου υπαλλήλου, υπαλλήλου Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ. Α. ή του κληρικού 
 Να είναι ασφαλιστικά και φορολογικά ενήμερος 
 Να μην έχει κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης και να μην έχει κατατεθεί αίτηση για κήρυξή του σε 
κατάσταση πτώχευσης 
 Να μην έχει καταδικασθεί ή παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα σύμφωνα με τα άρθρα 8 και 9 του 
Υπαλληλικού Κώδικα (ν.3528/2007, Α' 26), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
 Να μην έχει απολυθεί από τη θέση δημόσιου υπαλλήλου ή ιδιωτικού 
εκπαιδευτικού για λόγους πειθαρχικούς 
 Να μην 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. 
 
2.    ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΗ ΚΤΙΡΙΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ 
 
 Σημειώνεται ότι σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, ως προς τη συνδρομή των κτιριολογικών 
προϋποθέσεων απαιτείται γνωμοδότηση του ΕΟΠΠΕΠ. 
 
2.1. Για τους κάτωθι φορείς: 
Ιδιωτικά σχολεία Πρωτοβάθμιας (Νηπιαγωγεία και Δημοτικά) και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, 
Κολλέγια, 
Ιδιωτικά Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ι.Ε.Κ.), 
Κέντρα Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου Δύο, 
Φροντιστήρια και Κέντρα Ξένων Γλωσσών δυναμικότητας άνω των 75 εκπαιδευομένων ανά ώρα, ανά 
αυτοτελές κτήριο ή όροφο σε πολυώροφο κτήριο 
 
 
Απαιτείται: 
 Ισχύουσα πολεοδομική άδεια χρήσης εκπαιδευτηρίου 
 Επαρκής και ομοιόμορφος τεχνητός φωτισμός και εξαερισμός στις περιπτώσεις υπόγειων χώρων 
που χρησιμοποιούνται για βοηθητικοί χώροι, καθώς και χώροι εργαστηρίων και βιβλιοθηκών. Απαιτείται και 
για εργαστηριακούς χώρους που έχουν τεθεί συμβατικά στη διάθεσή τους για την κάλυψη των αναγκών των 
σπουδαστών. 
 Ελάχιστο εμβαδόν αίθουσας διδασκαλίας δεκαπέντε (15) τετραγωνικά μέτρα και ενάμιση (1,5) 
τετραγωνικό μέτρο ανά εκπαιδευόμενο στις αίθουσες διδασκαλίας. Απαιτείται και για εργαστηριακούς 
χώρους που έχουν τεθεί συμβατικά στη διάθεσή τους για την κάλυψη των αναγκών των σπουδαστών 
 Δύο (2) τετραγωνικά μέτρα ανά εκπαιδευόμενο στους αύλειους χώρους ή χώρους εκτόνωσης Στον 
αύλειο χώρο συνυπολογίζονται τα υπόστεγα και οι ανοιχτοί διάδρομοι.  Απαιτείται και για εργαστηριακούς 
χώρους που έχουν τεθεί συμβατικά στη διάθεσή των ανωτέρω φορέων εκπαίδευσης και κατάρτισης για την 
κάλυψη των αναγκών των σπουδαστών 
 Πυροπροστασία για χρήση εκπαιδευτηρίου σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις 
 Δυνατότητα πρόσβασης σε Άτομα με Ειδικές Ανάγκες σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, 
τουλάχιστον σε μία κτιριολογική μονάδα (κτήριο ή όροφο). 
 
2.2. Για τους κάτωθι φορείς: 
 Νηπιαγωγεία δυναμικότητας έως 60 νηπίων 
 Κέντρα Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου Ένα 
 Φροντιστήρια και Κέντρα Ξένων Γλωσσών δυναμικότητας κάτω των 75 εκπαιδευομένων ανά ώρα, 
ανά αυτοτελές κτήριο ή όροφο σε πολυώροφο κτήριο 
 
Απαιτείται: 
 Ισχύουσα οικοδομική άδεια 
 Πιστοποιητικό πυροπροστασίας σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις 
 Ο συνολικός αριθμός εκπαιδευομένων ανά ώρα να μην υπερβαίνει την αναλογία ενός ατόμου ανά 
δύο και μισό (2 V2) τετραγωνικά μέτρα στο συνολικό εμβαδόν του φορέα και τον αριθμό των εβδομήντα 
πέντε (75) εκπαιδευόμενων 
 Ενάμισι (1,5) τετραγωνικό μέτρο ανά εκπαιδευόμενο στις αίθουσες διδασκαλίας. 
 Επαρκής και άμεσος φυσικός φωτισμός και αερισμός. 
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 Ένα (1) WC ανά τριάντα (30) εκπαιδευόμενους 
 Ελάχιστο εμβαδό αίθουσας διδασκαλίας 12 τ.μ. 
 Βεβαίωση δύο μηχανικών περί της στατικής επάρκειας του κτηρίου ως προς το μέγιστο 
προβλεπόμενο πληθυσμό 
 
 
2.3 Διευκρινίζεται ότι επιτρέπεται η συστέγαση νηπιαγωγείων με παιδικούς σταθμούς του ίδιου ιδιοκτήτη, 
υπό την προϋπόθεση της χρήσης διαφορετικών αιθουσών διδασκαλίας για τον παιδικό σταθμό και το 
νηπιαγωγείο και την προϋπόθεση ο συνολικός αριθμός των νηπίων και των δύο ανωτέρω εκπαιδευτικών 
μονάδων να μην υπερβαίνει τον μέγιστο προβλεπόμενο αριθμό νηπίων, του αυτοτελούς κτηρίου ή του 
ορόφου σε πολυώροφο κτήριο, που έχει εγκριθεί με τις άδειες των εκπαιδευτικών μονάδων. 
 
 
2.4 Σημειώνεται ότι εκδίδεται μία άδεια για κάθε τύπο παροχής ιδιωτικής εκπαίδευσης και κατάρτισης για 
έκαστο φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή ένωση προσώπων, ανεξαρτήτως του αριθμού των αυτοτελών κτιρίων ή 
ορόφων που παρέχεται η εν λόγω εκπαίδευση και κατάρτιση. 
 
Β. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 
Ι. Ως προς τις γενικές προϋποθέσεις 
 
 
1. Για φυσικά πρόσωπα 
 Για τη χορήγηση άδειας σε φυσικό πρόσωπο, υποβάλλεται αίτηση που συνοδεύεται από: 
 Φωτοτυπία Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή ισχύοντος διαβατηρίου. 
 Δήλωση του ν. 1599/1986, με βεβαίωση περί του γνήσιου της υπογραφής, στην οποία ο αιτών 
αναγράφει ότι: 
 α) δεν έχει την ιδιότητα του δημοσίου υπαλλήλου, υπαλλήλου Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. ή κληρικού 
 β) δεν έχει 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 έχει απολυθεί από θέση δημόσιου υπαλλήλου ή ιδιωτικού εκπαιδευτικού για λόγους 
πειθαρχικούς 
 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) ο τόπος της μόνιμης κατοικίας του. 
 Ασφαλιστική ενημερότητα. 
 Φορολογική ενημερότητα. Πιστοποιητικό του Πρωτοδικείου Αθηνών: 
 α) περί μη κατάθεσης αίτησης για κήρυξη του αιτούντος σε κατάσταση πτώχευσης 
 β) περί μη κήρυξης του αιτούντος σε κατάσταση πτώχευσης ή 
 γ) 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 προσώπου 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 των ανωτέρω α), β) και γ), υποβάλλονται εντός τριών μηνών από την ημερομηνία 
έκδοσής τους. 
 Υπεύθυνη δήλωση ν. 1599/1986 με βεβαίωση περί του γνήσιου της υπογραφής, στην οποία ο αιτών 
θα δηλώνει τον διακριτικό τίτλο που θα χρησιμοποιήσει για τον φορέα ιδιωτικής εκπαίδευσης για τον οποίο 
ζητά την έκδοση αδείας, σύμφωνα με την περ. 17 της υποπαρ. Θ.3. της παρ. Θ του μόνου άρθρου του ν. 
4093/12. • Παράβολο. 
 Καταβολή χρηματικού ποσού υπέρ του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και 
Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π) για την έκδοση γνώμης ως προς τη συνδρομή των 
προβλεπόμενων στο νόμο κτηριολογικών προϋποθέσεων. Η καταβολή δεν απαιτείται στις περιπτώσεις των 
φορέων εκπαίδευσης και κατάρτισης που διαθέτουν ισχύουσα άδεια ίδρυσης και λειτουργίας και για την 
κτιριολογική υποδομή τους υποβάλλουν είτε δήλωση του ν. 1599/1986, με βεβαίωση του γνησίου της 
υπογραφής, περί της συνδρομής των κτιριολογικών προϋποθέσεων του ν. 4093/2012 όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει είτε δήλωση του ν. 1599/1986, με βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής, περί της συνδρομής των 
κτιριολογικών προϋποθέσεων με τις οποίες αδειοδοτήθηκαν. 
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2. Για νομικά πρόσωπα 
 
 
 Για τη χορήγηση άδειας σε νομικό πρόσωπο, υποβάλλεται αίτηση που συνοδεύεται από: 
 Επίσημο αντίγραφο του τελευταίου Καταστατικού του νομικού προσώπου από το οποίο πρέπει να 
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 και 
 γ) το φυσικό πρόσωπο που εκπροσωπεί νόμιμα το νομικό πρόσωπο που αιτείται την άδεια. 
 Πιστοποιητικό περί των μεταβολών του νομικού προσώπου 
 Ασφαλιστική ενημερότητα. 
 Φορολογική ενημερότητα. 
 Δηλώσεις του ν. 1599/1986 όλων των μετόχων ή των εταίρων του νομικού προσώπου (εκτός των 
ΝΠΔΔ), με βεβαίωση περί του γνήσιου της υπογραφής τους, στις οποίες θα αναγράφεται ότι οι δηλούντες 
δεν έχουν την ιδιότητα του δημοσίου υπαλλήλου, υπαλλήλου Ν.Π.Δ.Δ., Ο.Τ. Α. ή κληρικού. Πιστοποιητικό 
του Πρωτοδικείου Αθηνών περί μη κατάθεσης αίτησης για κήρυξή του νομικού προσώπου σε κατάσταση 
πτώχευσης και περί μη κήρυξής του 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 της. 
 
 Δήλωση του ν. 1599/1986 του νομίμου εκπροσώπου του νομικού προσώπου, με βεβαίωση περί του 
γνήσιου της υπογραφής, στην οποία θα αναγράφεται ότι δεν έχει επιβληθεί στο νομικό πρόσωπο η 
διοικητική κύρωση της ανάκλησης της άδειας ίδρυσης ή της άδειας λειτουργίας για τον ίδιο ή άλλο ιδιωτικό 
φορέα εκπαίδευσης και κατάρτισης την τελευταία δεκαετία. 
 Δήλωση ν. 1599/1986 του νομίμου εκπροσώπου του νομικού προσώπου με βεβαίωση περί του 
γνήσιου της υπογραφής, στην οποία ο νόμιμος εκπρόσωπος θα δηλώνει τον διακριτικό τίτλο που το νομικό 
πρόσωπο θα χρησιμοποιήσει για τον φορέα ιδιωτικής εκπαίδευσης για τον οποίο ζητά την έκδοση αδείας, 
σύμφωνα με την περ. 17 της υποπαρ. Θ.3. της παρ. Θ του μόνου άρθρου του ν. 4093/12. 
 Παράβολο 
 Καταβολή χρηματικού ποσού υπέρ του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και 
Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π) Η καταβολή δεν απαιτείται στις περιπτώσεις των φορέων 
εκπαίδευσης και κατάρτισης που διαθέτουν ισχύουσα άδεια ίδρυσης και λειτουργίας και για την κτιριολογική 
υποδομή τους υποβάλλουν είτε δήλωση του ν. 1599/1986 περί της συνδρομής των κτιριολογικών 
προϋποθέσεων του ν. 4093/2012 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει είτε δήλωση του ν. 1599/1986 περί της 
συνδρομής των κτιριολογικών προϋποθέσεων με τις οποίες αδειοδοτήθηκαν. 
 
 
3. Ο νόμιμος εκπρόσωπος του νομικού προσώπου υποβάλλει επίσης : 
 Δήλωση του ν. 1599/1986, με βεβαίωση περί του γνήσιου της υπογραφής, 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, Α' 26), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, γ) δεν έχει απολυθεί από θέση 
δημόσιου υπαλλήλου ή ιδιωτικού εκπαιδευτικού για λόγους πειθαρχικούς, 
 Ασφαλιστική του ενημερότητα, 
 Φορολογική του ενημερότητα 
 Πιστοποιητικό του Πρωτοδικείου Αθηνών περί μη κατάθεσης αίτησης για κήρυξή του σε κατάσταση 
πτώχευσης και περί μη πτώχευσής του 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 
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της. 
 
 
4. Για ενώσεις προσώπων 
 
 
 Για τη χορήγηση άδειας σε ενώσεις προσώπων, υποβάλλεται αίτηση που συνοδεύεται από: 
 
 Τα δικαιολογητικά που προβλέπονται για τα φυσικά πρόσωπα που συμμετέχουν σε ενώσεις 
προσώπων. 
 Τα δικαιολογητικά που προβλέπονται για τα νομικά πρόσωπα που συμμετέχουν σε ενώσεις 
προσώπων, συμπεριλαμβανομένων και αυτών που προβλέπονται για τον κατά νόμο υπεύθυνο, 
 Παράβολο. 
 Καταβολή χρηματικού ποσού υπέρ του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και 
Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π) για την έκδοση γνώμης ως προς τη συνδρομή των 
προβλεπόμενων στο νόμο κτηριολογικών προϋποθέσεων. Η καταβολή δεν απαιτείται στις περιπτώσεις των 
φορέων εκπαίδευσης και κατάρτισης που διαθέτουν ισχύουσα άδεια ίδρυσης και λειτουργίας και για την 
κτιριολογική υποδομή τους υποβάλλουν είτε δήλωση του ν. 1599/1986 περί της συνδρομής των 
κτιριολογικών προϋποθέσεων του ν. 4093/2012 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει είτε δήλωση του ν. 
1599/1986 περί της συνδρομής των κτιριολογικών προϋποθέσεων με τις οποίες αδειοδοτήθηκαν. 
 
 
ΙΙ. Ως προς τις κτιριολογικές προδιαγραφές 
 
 
 1. Για τη χορήγηση της άδειας ιδιωτικών σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, 
Κολλεγίων, ιδιωτικών Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ι.Ε.Κ.) και Κέντρων Διά Βίου Μάθησης 
Επιπέδου Δύο υποβάλλεται : 
 
 
α) Ισχύουσα πολεοδομική άδεια χρήσης εκπαιδευτηρίου και κατόψεις με χαρακτηρισμό χρήσης των χώρων 
β) Πιστοποιητικό πυροπροστασίας για χρήση εκπαιδευτηρίου. 
 
 2. Για τη χορήγηση άδειας Νηπιαγωγείων δυναμικότητας έως 60 νηπίων, Κέντρων Διά Βίου 
Μάθησης Επιπέδου Ένα, Φροντιστηρίων και Κέντρων Ξένων Γλωσσών, υποβάλλεται : 
 α) Ισχύουσα οικοδομική άδεια και κατόψεις με χαρακτηρισμό χρήσης των χώρων 
 β) Πιστοποιητικό πυροπροστασίας για την αιτηθείσα προς αδειοδότηση χρήση 
 γ) Βεβαίωση δύο μηχανικών περί της στατικής επάρκειας της κτηριολογικής μονάδας (όροφος ή 
αυτοτελές κτήριο) ως προς το μέγιστο προβλεπόμενο πληθυσμό. 
 
Γ. ΠΑΡΑΒΟΛΑ 
 
 1. Χορήγηση άδειας ιδιωτικού σχολείου Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, Κολλεγίου 
και Ιδιωτικού Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης 
(Ι.Ι.Ε.Κ.) 
•   Το παράβολο ορίζεται στο ποσό των δύο χιλιάδων ευρώ (2000€). 
•   Το παράβολο για τη χορήγηση άδειας ιδιωτικού νηπιαγωγείου δυναμικότητας έως εξήντα (60) νηπίων 
ορίζεται στο ποσό των εκατό ευρώ (100€). 
 Τα παράβολα εισπράττονται από τα κατά τόπους αρμόδια δημόσια ταμεία και αποδίδονται υπέρ του 
Δημοσίου. 
 
 2. Διατύπωση γνώμης για τη χορήγηση άδειας ιδιωτικού σχολείου Πρωτοβάθμιας και 
Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, Κολλεγίου και Ιδιωτικού Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ι.Ε.Κ.) 
 Το χρηματικό ποσό υπέρ του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού 
Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ) ορίζεται ως ακολούθως: 
 
ΓΙΑ ΚΤΙΡΙΑ ΕΩΣ       300 τ.μ. 150 € 
ΓΙΑ ΚΤΙΡΙΑ ΑΠΟ       300+ τ.μ. - 600 τ.μ. 300 € 
ΓΙΑ ΚΤΙΡΙΑ ΑΠΟ       600 τ.μ. ΚΑΙ ΑΝΩ 500 € 
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 3. Χορήγηση άδειας Κέντρου Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου Ένα, Κέντρου Δια Βίου Μάθησης 
Επιπέδου Δύο, Φροντιστηρίου και Κέντρου Ξένων Γλωσσών 
 
Το χρηματικό ποσό υπέρ του ΕΟΠΠΕΠ ορίζεται ως ακολούθως: 
 
ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΕΝΑ 100€ 
ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΔΥΟ  
  150€ 
ΓΙΑ ΚΤΙΡΙΑ ΕΩΣ 300 Τ.Μ.  
  300€ 
ΓΙΑ ΚΤΙΡΙΑ ΑΠΟ 300+ Τ.Μ. - 600 Τ.Μ.  
  500€ 
ΓΙΑ ΚΤΙΡΙΑ ΑΠΟ 600 Τ.Μ. ΚΑΙ ΑΝΩ  
ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΑ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ 100€ 
 
4. Τροποποίηση άδειας ιδιωτικού σχολείου Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, Κολλεγίου και 
ιδιωτικού Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ι.Ε.Κ.) 
 Το παράβολο ορίζεται ως ακολούθως : 
 
ΓΙΑ ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ή ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΝΕΑΣ ΔΟΜΗΣ/ΕΠΕΚΤΑΣΗ ή 
ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΗΣΗΣ 

 

ΓΙΑ ΚΤΙΡΙΑ ΕΩΣ      300 τ.μ. 150 € 
ΓΙΑ ΚΤΙΡΙΑ ΑΠΟ      300+ τ.μ. - 600 τ.μ. 300 € 
ΓΙΑ ΚΤΙΡΙΑ ΑΠΟ     600 ΚΑΙ ΑΝΩ 500 € 
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 εκατόν πενήντα ευρώ (150€). 

 

 
 Το παράβολο για την τροποποίηση άδειας ιδιωτικού νηπιαγωγείου δυναμικότητας έως εξήντα (60) 
νηπίων ορίζεται στο ποσό των εκατό ευρώ (100€). 
 Το παράβολο εισπράττεται από τα κατά τόπους αρμόδια δημόσια ταμεία και αποδίδεται υπέρ του 
Δημοσίου. 
 
 5. Τροποποίηση άδειας Κέντρου Διά Βίου Μάθησης Επιπέδου Ένα, Φροντιστηρίου και Κέντρου 
Ξένων Γλωσσών 
 Το χρηματικό ποσό υπέρ του ΕΟΠΠΕΠ ορίζεται ως ακολούθως : 
 
ΓΙΑ ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ή ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΝΕΑΣ ΔΟΜΗΣ/ΕΠΕΚΤΑΣΗ ή ΑΛΛΑΓΗ 
ΧΡΗΣΗΣ 

100€ 

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 εκατό ευρώ (100€). 

 

6. Τροποποίηση άδειας Κέντρου Διά Βίου Μάθησης Επιπέδου Δύο Το χρηματικό ποσό υπέρ του 
ΕΟΠΠΕΠ ορίζεται ως ακολούθως: 
ΓΙΑ ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ή ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΝΕΑΣ ΔΟΜΗΣ/ΕΠΕΚΤΑΣΗ ή 
ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΗΣΗΣ 

 

ΓΙΑ ΚΤΙΡΙΑ ΕΩΣ      300 τ.μ. 150 € 
ΓΙΑ ΚΤΙΡΙΑ ΑΠΟ      300+ τ.μ. - 600 τ.μ. 300 € 
ΓΙΑ ΚΤΙΡΙΑ ΑΠΟ       600 ΚΑΙ ΑΝΩ 500 € 
 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 εκατόν πενήντα ευρώ (150€). 
 
Δ. ΦΟΡΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΑΔΕΙΑ ΙΔΡΥΣΗΣ Η/ ΚΑΙ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
 
 
 1. Οι άδειες Ιδιωτικών σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, Κολλεγίων, 
ιδιωτικών Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ι.Ε.Κ.), Φροντιστηρίων και Κέντρων Ξένων Γλωσσών 
παύουν να ισχύουν την 31η Αυγούστου 2013. Προκειμένου να συνεχίσουν τη λειτουργία τους μετά την 31η 
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Αυγούστου 2013, οι ως άνω φορείς οφείλουν να έχουν αδειοδοτηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 
4093/2012 όπως τροποποιήθηκε από το ν. 4111/2013. 
 
 2. Οι άδειες των Εργαστηρίων Ελευθέρων Σπουδών και των Κέντρων Επαγγελματικής Κατάρτισης 
παύουν να ισχύουν την 31η Δεκεμβρίου 2013. 
 
 3. Ιδιωτικά σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, Κέντρα Μεταλυκειακής 
Εκπαίδευσης (ΚΕ.Μ.Ε.), ιδιωτικά Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ι.Ε.Κ.), Εργαστήρια Ελευθέρων 
Σπουδών (Ε.Ε.Σ.), Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Κ.Ε.Κ.) και Φροντιστήρια και Κέντρα Ξένων 
Γλωσσών των οποίων η άδεια λειτουργίας ή η ισχύς των δικαιολογητικών που έχουν υποβάλει για την 
έκδοση των αδειών έχει λήξει, θεωρούνται ότι λειτουργούν νομίμως έως την 31η Αυγούστου 2013 ή την 31η 
Δεκεμβρίου κατά τα ανωτέρω. Η ως άνω επέκταση της ισχύος δεν αφορά στις περιπτώσεις που έχει επέλθει 
ή θα επέλθει έως την ως άνω προθεσμία άρση ή ανάκληση άδειας λόγω επιβολής διοικητικής κύρωσης. 
 
 4. Η ισχύς του νέου νομικού πλαισίου του ν. 4093/2012 όπως τροποποιήθηκε από το ν. 4111/2013 
(υποπαράγραφοι Θ.3 έως και Θ.6., οι περιπτώσεις 5 έως και 8 της υποπαραγράφου Θ.7. και η 
υποπαράγραφος Θ.8. της παραγράφου Θ), αρχίζει την 1η Μαίου 2013. 
  
 5. Τα Κέντρα Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης (Κ.Ε.Μ.Ε) που την 1η Μαΐου 2013 διαθέτουν ισχύουσα 
άδεια λειτουργίας, για τα προγράμματα που δεν παρέχονται βάσει συμφωνιών πιστοποίησης (validation) και 
δικαιόχρησης (franchising) με ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της αλλοδαπής, και οδηγούν σε πρώτο πτυχίο 
(bachelor) τουλάχιστον τριετούς διάρκειας σπουδών και φοίτησης ή μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών ή δεν 
οδηγούν σε μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών με πιστοποίηση (accreditation) από διεθνείς οργανισμούς, 
δικαιούνται την παροχή των ανωτέρω προγραμμάτων, χωρίς καμία άλλη υποχρέωση ή κόστος, με άδεια 
λειτουργίας Κέντρου Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου Δύο. Οποιαδήποτε άλλα προγράμματα τα οποία επιθυμεί 
ο πάροχος να εντάξει ή να τροποποιήσει, υπόκεινται στις διατάξεις που αφορούν στα προγράμματα των 
Κέντρων Δια Βίου Μάθησης. 
  
 6.Τα Φροντιστήρια και τα Κέντρα Ξένων Γλωσσών της παραγράφου 2.2 της παρούσης που 
διαθέτουν ισχύουσα άδεια ίδρυσης και λειτουργίας, προσκομίζουν για τη συνδρομή των κτηριολογικών τους 
προϋποθέσεων, σύμφωνα με την περίπτωση 5 της Υποπαραγράφου Θ.18 του ν. 4093/2011, δήλωση του ν. 
1599/86 του ιδιοκτήτη ή του νομίμου εκπροσώπου ή του κατά νόμο υπευθύνου, με βεβαίωση περί του 
γνήσιου της υπογραφής, ότι δεν έχουν επέλθει μεταβολές στις προϋποθέσεις σύμφωνα με τις οποίες 
αδειοδοτήθηκαν. Σημειώνεται ότι στις περιπτώσεις αυτές και μέχρι την επικαιροποίηση των αδειών με τη 
διαδικασία της αναγγελίας όπως αυτή προβλέπεται στην παρ. 14 της υποπαραγράφου Θ.3 του ν. 4093/2012 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, δηλαδή ως την 31η Αυγούστου 2015, οι ανωτέρω φορείς οφείλουν να έχουν 
συμμορφωθεί με τις διατάξεις του νέου θεσμικού πλαισίου. 
 7.Τα ιδιωτικά σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, Κολλέγια, ιδιωτικά 
Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ι.Ε.Κ.), Κέντρα Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου Ένα, Κέντρα Δια Βίου 
Μάθησης Επιπέδου Δύο και τα Φροντιστήρια και Κέντρα Ξένων Γλωσσών της παραγράφου 2.1 της 
παρούσης που διαθέτουν ισχύουσα άδεια ίδρυσης και λειτουργίας, προσκομίζουν για τη συνδρομή των 
κτηριολογικών τους προϋποθέσεων, σύμφωνα με την παράγραφο 5 της Υποπαραγράφου Θ.18 του ν. 
4093/2011, δήλωση του ν. 1599/1986 του ιδιοκτήτη ή του νομίμου εκπροσώπου ή του κατά νόμο 
υπευθύνου, με βεβαίωση περί του γνήσιου της υπογραφής, ότι η κτηριολογική υποδομή τους ανταποκρίνεται 
στις κτιριολογικές προϋποθέσεις του ν. 4093/2012 όπως τροποποιήθηκε από το ν. 4111/2013. 
 8. Καταβολή χρηματικού ποσού υπέρ του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και 
Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π). όπως αυτό προβλέπεται στην περίπτωση 13 της 
Υποπαραγράφου Θ.3 του ν. 4093/2011, δεν απαιτείται στις περιπτώσεις των ανωτέρω παραγράφων 6 και 7 
της παρούσης. 
 9.Τα Κολλέγια και τα Ιδιωτικά Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ι.Ε.Κ.) 
που δεν διαθέτουν ισχύουσα πολεοδομική άδεια χρήσης εκπαιδευτηρίου, σύμφωνα με 
το στοιχείο α' της περίπτωσης 8 της υποπαραγράφου Θ.3. της παραγράφου Θ. του 
άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 , πρέπει να έχουν εκκινήσει την διαδικασία έκδοσης 
αυτής έως την 30ή Απριλίου 2013 και να έχει ολοκληρωθεί έως την 30ή Ιουνίου 
2014. Η έναρξη της διαδικασίας θα πρέπει να προκύπτει από το αποδεικτικό 
κατάθεσης στην αρμοδία υπηρεσία. 
 10. Οι διδάσκοντες σε Φροντιστήρια / Κέντρα Ξένων Γλωσσών και οι κατ' οίκον διδάσκοντες που 
διαθέτουν ισχύουσα άδεια διδασκαλίας, θα υποβάλλουν δήλωση του Ν. 1599/1986, με βεβαίωση περί του 
γνησίου της υπογραφής, στην οποία θα αναφέρεται είτε α) ότι δεν έχουν επέλθει μεταβολές στις 
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προϋποθέσεις σύμφωνα με τις οποίες αδειοδοτήθηκαν, είτε β) ότι υφίστανται μεταβολές, τις οποίες οφείλουν 
να δηλώσουν με τη διαδικασία της επικαιροποίησης. 
 11.Οι ενδιαφερόμενοι που αιτούνται την αδειοδότηση τους με το νέο θεσμικό πλαίσιο, προκειμένου 
να διευκολύνουν τη διαδικασία και για την ταχύτερη εξυπηρέτηση τους, δέον όπως επισυνάπτουν στις 
υπεύθυνες δηλώσεις των παρ. 6 και 7 επικυρωμένα αντίγραφα των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας τους. 
 
Ε. ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΜΕ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ 
 
 Οι άδειες 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 / Κέντρου Ξένων Γλωσσών, επικαιροποιούνται ανά διετία 
μετά την έκδοσή τους με βάση το θεσμικό πλαίσιο του ν. 4093/2012 και του ν. 4111/2013. 
 
 
 
Απαιτούμενα δικαιολογητικά: 
 
 
 Δήλωση του ν. 1599/1986 (Α' 75) του αιτούντος την επικαιροποίηση φυσικού προσώπου ή του 
νομίμου εκπροσώπου του αιτούντος νομικού προσώπου με βεβαίωση περί του γνήσιου της υπογραφής, 
περί μη μεταβολής των προϋποθέσεων χορήγησης της άδειας και των κτιριολογικών προδιαγραφών. 
Εφόσον έχουν επέλθει μεταβολές στις προϋποθέσεις χορήγησης της άδειας με την αναγγελία κατατίθεται 
όλη η σχετική τεκμηρίωση που ορίζεται για τη χορήγηση της άδειας. 
 Εξουσιοδότηση του νομίμου εκπροσώπου του φορέα που επιθυμεί την επικαιροποίηση, νόμιμα 
θεωρημένη από τις αρμόδιες αρχές προς το φορέα έκδοσης της άδειας για την έκδοση των πιστοποιητικών 
φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας, καθώς και πιστοποιητικών περί μη πτώχευσης και περί μη 
υποβολής αίτησης για κήρυξη σε κατάσταση πτώχευσης. 
 Για την επικαιροποίηση της άδειας ιδιωτικού σχολείου Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης, Κολλεγίου, Ιδιωτικού Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ι.Ε.Κ.), απαιτείται παράβολο 
που εισπράττεται από τα κατά τόπους αρμόδια δημόσια ταμεία και αποδίδεται υπέρ του Δημοσίου, ως 
ακολούθως: 
 
 
Για την επικαιροποίηση άδειας ιδιωτικού σχολείου Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, 
Κολλεγίου και ιδιωτικού Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ι.Ε.Κ.) το παράβολο ορίζεται στο 
ποσό των εκατόν πενήντα ευρώ (150 €). 
 
 Για την επικαιροποίηση άδειας ιδιωτικού νηπιαγωγείου δυναμικότητας έως εξήντα (60) νηπίων το 
παράβολο ορίζεται στο ποσό των πενήντα ευρώ (50€). 
 
Για την επικαιροποίηση της άδειας Κέντρου Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου Ένα και Κέντρου Δια Βίου 
Μάθησης Επιπέδου Δύο, Φροντιστηρίου και Κέντρου Ξένων Γλωσσών απαιτείται χρηματικό ποσό 
υπέρ του ΕΟΠΠΕΠ ως ακολούθως : 
 

ΣΤ. ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΤΩΝ ΑΔΕΙΩΝ 
 

 Για την επικαιροποίηση της άδειας Κέντρου Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου Ένα και Κέντρου Δια Βίου 
Μάθησης Επιπέδου Δύο, Φροντιστηρίου και Κέντρου Ξένων Γλωσσών απαιτείται χρηματικό ποσό υπέρ του 
ΕΟΠΠΕΠ ως ακολούθως : 
 
ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΕΝΑ 50€ 
ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΔΥΟ 100€ 
ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΟ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ 50€ 
 
Προθεσμία υποβολής αναγγελίας: 
 Η αναγγελία υποβάλλεται έως την 31η Μαΐου κάθε δεύτερου έτους. 
 
 Επιτρέπεται η μεταβίβαση της άδειας ιδιωτικού σχολείου Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης, Κολλεγίου, Φροντιστηρίου και Κέντρου Ξένων Γλωσσών, Ιδιωτικού Ινστιτούτου 
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Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ι.Ε.Κ.), Κέντρου Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου Ένα και Κέντρου Δια Βίου 
Μάθησης Επιπέδου Δύο. 
 
1.Προϋποθέσεις που αφορούν στα πρόσωπα: 
 Τόσο το φυσικό ή το νομικό πρόσωπο, η ένωση προσώπων ή το Ν.Π.Δ.Δ. που μεταβιβάζει την 
άδεια, όσο και το φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή η ένωση προσώπων ή το Ν.Π.Δ.Δ. στο οποίο μεταβιβάζεται η 
άδεια, οφείλουν να έχουν τις κατά νόμο προϋποθέσεις χορήγησης της άδειας. 
 
2.Προϋποθέσεις που αφορούν στα κτιριολογικά: 
 
 Θετική γνωμοδότηση από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού 
Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.), όπου απαιτείται, ως προς τη συνδρομή των κτιριολογικών 
προϋποθέσεων. 
 
3. Δικαιολογητικά 
 
 Για τη μεταβίβαση άδειας κατατίθεται αίτηση που συνοδεύεται από: 
 Τη Σύμβαση Μεταβίβασης, νόμιμα και πρωτότυπα υπογεγραμμένη από τα συμβαλλόμενα μέρη, 
αναπόσπαστο μέρος της οποίας θα αποτελεί σε ενιαίο σώμα ο τελευταίος ισολογισμός, εφόσον απαιτείται 
δημοσίευση, του μεταβιβάζοντος καθώς και του αποκτώντος την άδεια. 
 Τα προβλεπόμενα για φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις προσώπων απαιτούμενα 
δικαιολογητικά τόσο για τον μεταβιβάζοντα όσο και για τον αποκτώντα την άδεια. 
 Δήλωση του ν. 1599/1986 του μεταβιβάζοντος, με βεβαίωση περί του γνήσιου της υπογραφής, ότι 
δεν έχουν μεταβληθεί οι κτιριολογικοί όροι της υπό μεταβίβαση άδειας. 
 Για τη μεταβίβαση της άδειας ιδιωτικού σχολείου Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, 
Κολλεγίου και Ιδιωτικού Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ι.Ε.Κ.) απαιτείται παράβολο που ορίζεται 
στο ποσό των χιλίων ευρώ (1.000€). 
 Το παράβολο για την μεταβίβαση άδειας ιδιωτικού νηπιαγωγείου δυναμικότητας έως εξήντα (60) 
νηπίων ορίζεται στο ποσό των εκατό ευρώ (100€). 
 Το παράβολο εισπράττεται από τα κατά τόπους αρμόδια δημόσια ταμεία και αποδίδεται υπέρ του 
Δημοσίου. 
 Για τη μεταβίβαση της άδειας Κέντρου Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου Ένα, Φροντιστηρίου και 
Κέντρου Ξένων Γλωσσών, απαιτείται η καταβολή χρηματικού ποσού υπέρ του ΕΟΠΠΕΠ, που ορίζεται στο 
ποσό των πενήντα ευρώ (50€). 
 Για τη μεταβίβαση της άδειας Κέντρου Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου Δύο, απαιτείται η καταβολή 
χρηματικού ποσού υπέρ του ΕΟΠΠΕΠ, που ορίζεται στο ποσό των χιλίων ευρώ (1000€) . 
 
Ζ. ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΣΕ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΑ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ 
ΚΑΤ' ΟΙΚΟΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
 Η άδεια διδασκαλίας σε Φροντιστήρια και Κέντρα Ξένων Γλωσσών, και η άδεια κατ' οίκον 
διδασκαλίας όπως ορίζονται στην παρ. 5 του άρθρου 70 και στην παρ. 2 του άρθρου 75 του α.ν. 2545/1940 
(Α' 287) αντίστοιχα, αντικαθίστανται με αναγγελία έναρξης ασκήσεως του επαγγέλματος που προβλέπεται 
στο δεύτερο και τρίτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 3919/2011. Η αναγγελία έναρξης ασκήσεως του 
επαγγέλματος συνοδεύεται από τα κάτωθι δικαιολογητικά: 
 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) και 
θεωρημένο για τη γνησιότητά του από Δημόσια Αρχή. 
 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. Η επικύρωση αντιγράφων και η επίσημη μετάφραση μπορούν να 
γίνουν είτε στο κράτος προέλευσης είτε στην Ελλάδα, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. 
 • Δήλωση του ν. 1599/1986 του αναγγέλλοντος με βεβαίωση περί του γνήσιου της υπογραφής, στην 
οποία αναγράφεται ότι i) δεν έχει την ιδιότητα του δημοσίου υπαλλήλου, υπαλλήλου Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. ii) 
δεν έχει 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, iii) 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 iv) δεν υπηρετεί σε 
ιδιωτικό σχολείο πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. 
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 • Απόσπασμα ποινικού μητρώου δικαστικής χρήσης. Ελλείψει αυτού, για κατοίκους άλλων χωρών - 
μελών τους Ευρωπαϊκής Ένωσης, απαιτείται η προσκόμιση ισοδυνάμου εγγράφου που έχει εκδοθεί από 
αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή τους χώρας καταγωγής ή προέλευσης, από το οποίο να προκύπτει ότι 
οι απαιτήσεις ικανοποιούνται. Αν η χώρα καταγωγής ή προέλευσης δεν χορηγεί τέτοιο έγγραφο, τούτο είναι 
δυνατό να αντικατασταθεί από ένορκη βεβαίωση ή για τα κράτη όπου δεν υφίσταται ένορκη δήλωση με 
υπεύθυνη δήλωση η οποία υποβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο ενώπιον τους αρμόδιας δικαστικής ή 
διοικητικής αρχής ή κατά περίπτωση ενώπιον συμβολαιογράφου τους χώρας καταγωγής ή προέλευσης, οι 
οποίοι χορηγούν βεβαίωση περί παροχής τους ενόρκου δηλώσεως ή τους επισήμου δηλώσεως. Τα έγγραφα 
τα οποία εκδίδονται σύμφωνα με τα ανωτέρω, δεν είναι δυνατό να υποβληθούν μετά την πάροδο τριών 
μηνών από την ημερομηνία εκδόσεώς τους. 
 •   Πιστοποιητικό Πρωτοβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής για την υγεία και την αρτιμέλειά του 
αναγγέλλοντος. 
 •   Φωτοτυπία Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή ισχύοντος διαβατηρίου. 
 
 Η ως άνω αναγγελία συνοδευόμενη από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, κατατίθεται στον Εθνικό 
Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού. 
 
Η. ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΣΕ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΑ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ 
ΚΑΙ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
 
 
 Η ανανέωση της άδειας διδασκαλίας σε Φροντιστήρια και Κέντρα Ξένων Γλωσσών της παρ. 6 του 
άρθρου 70 του α.ν. 2545/1940 καταργείται. 
 Η επικαιροποίηση του φακέλου του διδάσκοντος σε περίπτωση μεταβολής των στοιχείων και των 
απαιτούμενων εκ του νόμου δικαιολογητικών με βάση τα οποία αυτός έκανε την αναγγελία του 
προηγούμενου άρθρου, περιλαμβάνει ετήσια προσκόμιση ποινικού μητρώου δικαστικής χρήσης. 
 Σε περίπτωση μεταβολής των στοιχείων και δικαιολογητικών που έχουν κατατεθεί σύμφωνα με την 
προηγούμενη υποπαράγραφο, ο ενδιαφερόμενος οφείλει να ενημερώνει αμελλητί τον αρμόδιο φορέα, επί 
ποινή απαγόρευσης της άσκησης του επαγγέλματος της διδασκαλίας σε Φροντιστήρια και Κέντρα Ξένων 
Γλωσσών ή της κατ' οίκον διδασκαλίας. 
 Η ως άνω επικαιροποίηση γίνεται στον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και 
Επαγγελματικού Προσανατολισμού. 
 
Θ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ 
 
 
 Τα προγράμματα σπουδών ιδιωτικών Σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, 
Κολλεγίων, Ιδιωτικών Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ι.Ε.Κ.), Κέντρων Δια Βίου Μάθησης 
Επιπέδου Ένα και Κέντρων Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου Δύο, που κατατίθενται κατά την υποβολή της 
αίτησης χορήγησης άδειας ή κατά τη διαδικασία της επικαιροποίησης της άδειας, ή κατά οιοδήποτε χρόνο, 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ΥΑ 10131/ΙΑ/18-11-2013 (ΦΕΚ 3057 Β'), δεν αποτελούν αναπόσπαστο 
τμήμα της άδειας αλλά προσαρτώνται ως Παράρτημα αυτής με πράξη του Διευθυντή της αρμόδιας προς 
αδειοδότηση υπηρεσίας. Τροποποιούνται με την ίδια διαδικασία, κατόπιν αίτησης του φορέα. 
 
 Ι. ΑΡΜΟΔΙΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ ΚΑΤΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΟΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ 
 
 
 Αρμόδιος φορέας για την υποβολή αίτησης (επισυνάπτεται υπόδειγμα) για την αδειοδότηση των 
φορέων ιδιωτικής εκπαίδευσης και κατάρτισης είναι: 
- ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, Διεύθυνση Ιδιωτικής 
Εκπαίδευσης: 
ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
 
- ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, Διεύθυνση 
Ευρωπαϊκής Ένωσης: 
ΚΟΛΛΕΓΙΑ , ΙΙΕΚ 
 
 
- ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΓΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ 
ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ    ( Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) : 
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ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΕΝΑ ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΔΥΟ 
ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ / ΚΕΝΤΡΑ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ 
ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΣΕ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ / ΚΕΝΤΡΑ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ 
ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΤ' ΟΙΚΟΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΣΕ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ / ΚΕΝΤΡΑ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ 
ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΤ' ΟΙΚΟΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
 
K. ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΔΗΛΩΣΗΣ 
 
 
 Η αίτηση που κατατίθεται για αδειοδότηση φορέων παροχής επαγγελματικής εκπαίδευσης και 
κατάρτισης ή αναγγελία διδασκαλίας σε φροντιστήρια και κέντρα ξένων γλωσσών και αναγγελία κατ'οίκον 
διδασκαλίας, συνοδεύεται από δήλωση του Ν.1599/1986, με βεβαίωση περί του γνησίου της υπογραφής, 
περί πιστών αντιγράφων εκ του πρωτοτύπου και σύμπτωσης του περιεχομένου του φακέλου με τις κείμενες 
διατάξεις. (επισυνάπτεται υπόδειγμα). 
 
 
 
 
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 
άδειες ίδρυσης και λειτουργίας φροντιστηρίων και κέντρων ξένων γλωσσών 
εξακολουθούν να χορηγούνται από τις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σύμφωνα με την προ του 
Ν. 4093/2012 ισχύουσα νομοθεσία. Από την 1η Μαΐου 2013 οι σχετικές άδειες θα χορηγούνται από τον 
ΕΟΠΠΕΠ, σύμφωνα με την υποπαράγραφο Θ.3 περ.2α και υποπαράγραφο Θ.18 περ.3. 
 Οι ανωτέρω άδειες που έχουν ήδη χορηγηθεί ή θα χορηγηθούν μέχρι την 30η Απριλίου 2013 
παύουν να ισχύουν την 31η Αυγούστου 2013 και προκειμένου να συνεχίσουν τη λειτουργία τους τα 
φροντιστήρια και τα κέντρα ξένων γλωσσών οφείλουν να αδειοδοτηθούν σύμφωνα με τις διατάξεις του 
κεφαλαίου Θ του Ν. 4093/2012, όπως ορίζεται στην υποπαράγραφο Θ.18 περ.1. 
 
 Β. Η διδασκαλία σε φροντιστήρια και κέντρα ξένων γλωσσών καθώς και η κατ' οίκον 
διδασκαλία διέπεται από τις ρυθμίσεις των υποπαραγράφων 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. 
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Ν. 4093/2012 ΦΕΚ  222 τ.Α  ́

Άρθρο πρώτο 
 

Θ.3. 
 
 «1.α. Άδεια ιδιωτικού σχολείου Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και Κολλεγίου, 
χορηγείται σε φυσικά πρόσωπα, νομικά πρόσωπα και ενώσεις προσώπων και νομικά πρόσωπα δημοσίου 
δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.), με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, η οποία δημοσιεύεται στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.  
 β. Άδεια Ιδιωτικού Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ι.Ε.Κ.) και Σχολής Επαγγελματικής 
Κατάρτισης (Σ.Ε.Κ.) χορηγείται σε φυσικά πρόσωπα, νομικά πρόσωπα, ενώσεις προσώπων και νομικά 
πρόσωπα δημοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.), με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δια Βίου Μάθησης, η οποία 
δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.»  
 Όπου για την αδειοδότηση Ιδιωτικού Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ι.Ε.Κ.) και Σχολής 
Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Ε.Κ.) αναφέρεται ο Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων ή Υπηρεσία του 
Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, εφεξής νοείται ο Γενικός Γραμματέας Δια Βίου Μάθησης ή 
Υπηρεσία της Γενικής Γραμματείας Δια Βίου Μάθησης, αντίστοιχα. Η ισχύς της παρούσας περίπτωσης 
άρχεται από την 1η Νοεμβρίου 2013.  
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η περ.1 αντικαταστάθηκε με τον Ν.4229/2014 ΦΕΚ 8 τ.Α΄ , άρθρο 11 παράγραφος 1 υποπαρ. 3.  
 2. ……………….  
 3. Οι ανωτέρω άδειες χορηγούνται εντός τεσσάρων (4) μηνών από την ημερομηνία υποβολής της 
αίτησης και η λειτουργία των μονάδων εκπαίδευσης και κατάρτισης αρχίζει το επόμενο σχολικό έτος. «Η εν 
λόγω αίτηση υποβάλλεται το αργότερο μέχρι τη λήξη του πρώτου τριμήνου του ημερολογιακού έτους εντός 
του οποίου πρόκειται να ξεκινήσει τη λειτουργία του το σχολείο, προκειμένου οι μονάδες εκπαίδευσης να 
λειτουργήσουν από το επόμενο σχολικό έτος.»  
ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ: Συμπληρώθηκε ως άνω με το άρθρο 48 παρ. 5 του Ν.4264/2014 ΦΕΚ 118 τ.Α`  
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σύμφωνα με το Άρθρο 24 παρ.2 του Ν. 4559/2018 ΦΕΚ 142 τ. Α: Η προθεσμία που ορίζεται στο 
δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης 3 της υποπαράγραφου Θ.3 της παρ. Θ` του άρθρου πρώτου του ν. 
4093/2012 (Α` 222), παρατείνεται για το σχολικό έτος 2018-2019 έως τις 25.9.2018, για την υποβολή 
αιτήσεων χορήγησης ή τροποποίησης άδειας από ιδιωτικά συστεγαζόμενα νηπιαγωγεία, τα οποία πρόκειται 
να λειτουργήσουν στους δήμους, στους οποίους εφαρμόζονται για το σχολικό έτος 2018-2019 οι διατάξεις της 
υποχρεωτικής προσχολικής εκπαίδευσης σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 3 του ν. 1566/1985 (Α`167), 
όπως αντικαταστάθηκε με την περίπτωση γ` της παρ. 3 του άρθρου 33 του ν. 4521/2018 (Α`38). Η άδεια 
χορηγείται ύστερα από υποβολή πλήρους φακέλου στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων  
 4. Σε φυσικό πρόσωπο χορηγείται άδεια ιδιωτικού σχολείου Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης, Κολλεγίου, Ιδιωτικού Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ι.Ε.Κ), Κέντρου Δια Βίου 
Μάθησης Επιπέδου Ένα και Κέντρου Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου Δύο, Φροντιστηρίου και Κέντρου Ξένων 
Γλωσσών, εφόσον συντρέχουν σωρευτικά οι κατωτέρω προϋποθέσεις:  
(α) έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του,  
(β) έχει μόνιμη εγκατάσταση σε κράτος - μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης,  
(γ) δεν έχει την ιδιότητα του δημοσίου υπαλλήλου, υπαλλήλου Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. και κληρικού,  
(δ) είναι ασφαλιστικά και φορολογικά ενήμερο,  
(ε) δεν έχει κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης και δεν έχει καταθέσει αίτηση για κήρυξή του σε κατάσταση 
πτώχευσης,  
(στ) δεν έχει 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,  
«ζ) δεν έχει απολυθεί από θέση δημόσιου υπαλλήλου ή ιδιωτικού εκπαιδευτικού για λόγους πειθαρχικούς,»  
ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Η Υποπαρ. ζ΄ αντικαταστάθηκε με το εντός «» κείμενο με την Π.Ν.Π. της 04/12/2012 ΦΕΚ 237 τ. 
Α΄  
(η) 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.  
 5. Σε νομικό πρόσωπο και Ν.Π.Δ.Δ. χορηγείται άδεια ιδιωτικού σχολείου Πρωτοβάθμιας και 
Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, Κολλεγίου, Ιδιωτικού Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ι.Ε.Κ.), 
Κέντρου Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου Ένα και Κέντρου Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου Δύο, Φροντιστηρίου 
και Κέντρου Ξένων Γλωσσών, εφόσον συντρέχουν σωρευτικά οι κατωτέρω προϋποθέσεις:  
(α) η καταστατική έδρα του βρίσκεται σε χώρα κράτος - μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης,  
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«Από την υποχρέωση αυτή εξαιρούνται αλλοδαπά μη κερδοσκοπικά νομικά πρόσωπα εκπαιδευτικού χαρα-
κτήρα, σχολεία των οποίων έχουν αδειοδοτηθεί βάσει και του άρθρου 5 του ν. 4862/1931 «Περί των ξένων 
σχολείων» (Α` 2)».  
ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ : Το εντός « » κείμενο» προστέθηκε ως άνω με το άρθρο έκτο παράγρ.3 περιπτ. 6 
του Ν. 4218 /2013 ΦΕΚ 268 τ. Α΄  
(β) ο σκοπός του, σύμφωνα με το καταστατικό του, αφορά και στην παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης και κα-
τάρτισης,  
γ) « για τα νομικά πρόσωπα, εκτός των Ν.Π.Δ.Δ., οι μέτοχοι ή οι εταίροι του ή τα μέλη των διοικήσεών τους, 
δεν έχουν την ιδιότητα του δημοσίου υπαλλήλου, υπαλλήλου Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. και κληρικού, για δε τις 
ενώσεις προσώπων, τα μέλη Δ.Σ. ή της Διοικούσας Επιτροπής, δεν έχουν την ιδιότητα του δημοσίου 
υπαλλήλου, υπαλλήλου Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. και κληρικού.»  
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Η Υποπαρ. γ΄ που αντικαταστάθηκε με την Π.Ν.Π. της 04/12/2012 ΦΕΚ 237 τ. Α΄ 
αντικαταστάθηκε και πάλιν ως άνω με τον Ν.4229/2014 ΦΕΚ 8 τ.Α΄ , άρθρο 11 παράγραφος 1 υποπαρ. 4.  
(δ) είναι ασφαλιστικά και φορολογικά ενήμερο,  
(ε) δεν έχει κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης και δεν έχει καταθέσει αίτηση για κήρυξή του σε κατάσταση 
πτώχευσης,  
(στ) 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,  
(ζ) ο νόμιμος εκπρόσωπος του νομικού προσώπου πρέπει να πληροί τις προϋποθέσεις των στοιχείων γ`, δ`, 
ε`, στ`, ζ` και η` της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου «, εξαιρουμένων των εκπροσώπων των 
Ν.Π.Δ.Δ.».  
ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Η Υποπαρ. ζ΄ αντικαταστάθηκε με το εντός «» κείμενο με την Π.Ν.Π. της 04/12/2012 ΦΕΚ 237 
τ.Α΄  
 6. Άδεια ιδιωτικού σχολείου Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, 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 χορηγείται σε ενώσεις 
προσώπων, εφόσον για τα φυσικά πρόσωπα συντρέχουν οι προϋποθέσεις της παραγράφου 4 και για τα 
νομικά πρόσωπα οι προϋποθέσεις της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου.  
 7. Η ένωση προσώπων ορίζει υπεύθυνο κατά νόμο στο πρόσωπο του οποίου πρέπει να 
συντρέχουν οι προϋποθέσεις των στοιχείων α` , β` , γ` , δ` , ε` , στ` , ζ` και η` της περίπτωσης 4 της 
παρούσας υποπαραγράφου.  
 8. Για την κτιριολογική υποδομή των ιδιωτικών σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης, των Κολλεγίων, των ιδιωτικών Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ι.Ε.Κ.), των Κέντρων 
Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου Δύο ανά κτιριολογική μονάδα (αυτοτελές κτήριο ή όροφος σε πολυώροφο 
κτήριο), απαιτείται:  
«α) οικοδομική άδεια, που έχει θεωρηθεί για σύνδεση με τα δίκτυα κοινής ωφέλειας ή τα οριζόμενα στις πα-
ραγράφους 6, 7 και 8 του άρθρου 107 του ν. 4495/2017 (Α` 167), χρήσης εκπαιδευτηρίου σύμφωνα με τις 
διατάξεις του κτηριοδομικού κανονισμού,».  
β) επαρκής και ομοιόμορφος τεχνητός φωτισμός και εξαερισμός στις περιπτώσεις υπόγειων χώρων που 
χρησιμοποιούνται για βοηθητικοί χώροι, καθώς και χώροι εργαστηρίων και βιβλιοθηκών,  
γ) ελάχιστο εμβαδόν αίθουσας διδασκαλίας δεκαπέντε (15) τετραγωνικά μέτρα και ενάμιση (1,5) τετραγωνικό 
μέτρο ανά εκπαιδευόμενο στις αίθουσες διδασκαλίας,  
δ) δύο (2) τετραγωνικά μέτρα ανά εκπαιδευόμενο στους αύλειους χώρους «ή χώρους εκτόνωσης.». Στον 
αύλειο χώρο συνυπολογίζονται τα υπόστεγα και οι ανοιχτοί διάδρομοι, {(αλλά όχι τα δώματα)},  
ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Οι λέξεις που βρίσκονται σε {( )} , διαγράφονται από τον Ν.4111/2013 , άρθρο 30 παρ. 9  
ε) πυροπροστασία για χρήση εκπαιδευτηρίου σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις,  
στ) δυνατότητα πρόσβασης σε Άτομα με Ειδικές Ανάγκες σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, τουλάχιστον 
σε μία κτιριολογική μονάδα (κτήριο ή όροφο), «ανά περιφέρεια,».  
ζ) στα Νηπιαγωγεία που έχουν δυναμικότητα έως εξήντα (60) νήπια δεν έχει εφαρμογή το στοιχείο α` και το 
στοιχείο «ε`» της παρούσης. Το κτίριο στο οποίο στεγάζονται πρέπει να διαθέτει ισχύουσα οικοδομική άδεια 
και την πυροπροστασία όπως αυτή ρυθμίζεται από τις σχετικές διατάξεις. Στην παρούσα ρύθμιση 
εντάσσονται και τα Κέντρα Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου Ένα, τα Φροντιστήρια και τα Κέντρα Ξένων 
Γλωσσών τα οποία δεν υπάγονται στην περίπτωση 10 της παρούσας υποπαραγράφου.  
«η) βεβαίωση χώρου κύριας χρήσης από ιδιώτη μηχανικό, με επισυναπτόμενα σχέδια αποτύπωσης της 
υφιστάμενης κατάστασης».  
ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ: Το εντός «» κείμενο των περ. α), στ) και η) αντικαταστάθηκε με τον Ν. 4547/2018 
ΦΕΚ 102 τ. Α΄ Άρθρο 88 ,παρ.1.  
ΣΗΜΕΙΩΣΗ Έγινε τροποποίηση της λέξεως « στοιχείου δ΄» σε στοιχείο ε΄, από τον Ν.4111/2013 , άρθρο 30 
παρ. 8  
 9. ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Η Υποπαρ.9 διαγράφεται με την Π.Ν.Π. της 19-11-2012 ΦΕΚ 229 τ. Α΄  
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 10. Για την κτιριολογική υποδομή του Κέντρου Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου Ένα, των 
Φροντιστηρίων και των Κέντρων Ξένων Γλωσσών απαιτείται ανά κτιριολογική μονάδα (αυτοτελές κτήριο ή 
όροφος σε πολυώροφο κτήριο): 
 α) οικοδομική άδεια, που έχει θεωρηθεί για σύνδεση με τα δίκτυα κοινής ωφέλειας ή τα οριζόμενα 
στις παραγράφους 6, 7 και 8 του άρθρου 107 του ν. 4495/2017, 
 β) πιστοποιητικό πυροπροστασίας σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, 
 γ) ο συνολικός αριθμός εκπαιδευομένων ανά ώρα να μην υπερβαίνει την αναλογία ενός ατόμου 
ανά δύο και μισό (2 1/2) τετραγωνικά μέτρα στο συνολικό εμβαδόν του φορέα και τον αριθμό των εβδομήντα 
πέντε (75) εκπαιδευόμενων, 
 δ) ενάμισι (1,5) τετραγωνικό μέτρο ανά εκπαιδευόμενο στις αίθουσες διδασκαλίας, 
 ε) επαρκής και άμεσος φυσικός φωτισμός και αερισμός, 
 στ) ένα (1) WC ανά τριάντα (30) εκπαιδευόμενους, 
 ζ) ελάχιστο εμβαδό αίθουσας διδασκαλίας δώδεκα (12) τετραγωνικά μέτρα και 
 η) βεβαίωση δύο μηχανικών περί της στατικής επάρκειας του κτηρίου ως προς το μέγιστο 
προβλεπόμενο πληθυσμό. 
 θ) βεβαίωση χώρου κύριας χρήσης από ιδιώτη μηχανικό, με επισυναπτόμενα σχέδια αποτύπωσης 
της υφιστάμενης κατάστασης. 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ : Παρατίθεται όπως τροποποιήθηκε με την Παρ.1 Άρθρο 88 Ν.4547/2018  
 
 «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 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 Ιδιω-
τικού 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.  
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 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 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 
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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.  
 

 
 

 
Θ.4. ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ 
  
 1. Η άδεια ιδιωτικού σχολείου Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, 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, ανακαλείται με απόφαση 
της αρχής που εκδίδει την άδεια στις ακόλουθες περιπτώσεις: 
(α) αν έπαυσαν να συντρέχουν οι προϋποθέσεις χορήγησής της ή συντρέξουν οι ασυμβίβαστες ιδιότητες 
που προβλέπονται από τις διατάξεις του παρόντος νόμου, 
(β) εάν συντρέξει παραβίαση των όρων της χορηγηθείσας άδειας ή παράβαση των διατάξεων που διέπουν 
τη λειτουργία των εκπαιδευτικών φορέων των περιπτώσεων 1 και 2 του παρόντος, ακόμα και αν πρόκειται 
για αβλεψία ή παράλειψη κατά τη διαδικασία του ελέγχου για τη χορήγηση της άδειας, 
(γ) με αίτηση του κατόχου της άδειας. Στην περίπτωση αυτή η άδεια ανακαλείται μετά το πέρας του 
διδακτικού έτους ή του εξαμήνου εκπαίδευσης ή κατάρτισης, ανάλογα με τη διάρθρωση του προγράμματος 
σπουδών του φορέα. 
  
 2. Χορηγηθείσα άδεια ιδιωτικού σχολείου Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, 
Κολλεγίου, Ιδιωτικού Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ι.Ε.Κ.), Κέντρου Διά Βίου Μάθησης 
Επιπέδου Ένα και Κέντρου Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου Δύο και Φροντιστηρίου και Κέντρου Ξένων 
Γλωσσών, ανακαλείται αυτοδικαίως εφόσον ο εκπαιδευτικός φορέας δεν λειτουργήσει εντός δύο (2) 
ημερολογιακών ετών. 
  
 «3. Η άδεια των περιπτώσεων 1 και 2 της υποπαραγράφου Θ.3 του παρόντος νόμου που κατέχεται 
από φυσικό πρόσωπο, ένωση προσώπων, νομικό πρόσωπο ή το Ν.Π.Δ.Δ. ανακαλείται αυτοδικαίως, 
εφόσον διαπιστωθεί οποιαδήποτε άρνηση συμμόρφωσης, καθ` υποτροπή παράβαση ή δυστροπία σε 
υποδείξεις και συστάσεις ως προς τις περιπτώσεις 8 και 10 της υποπαραγράφου Θ.3 του παρόντος. Στο 
αυτό φυσικό πρόσωπο, νομικό πρόσωπο, ένωση προσώπων ή Ν.Π.Δ.Δ., η άδεια των οποίων ανακλήθηκε 
ως ανωτέρω, δεν χορηγείται εκ νέου άδεια για φορέα εκπαίδευσης των περιπτώσεων 1 και 2 της 
υποπαραγράφου Θ.3. ή άλλης μορφής, για χρονικό διάστημα δέκα (10) ετών.»  
 β. Η ρύθμιση της προηγούμενης περίπτωσης ισχύει από 19.11.2012.  
ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Έγινε αντικατάσταση της παρ.3 , από τον Ν.4111/2013 , άρθρο 30 παρ. 21 α΄..  
 
 «4. Η ανάκληση των υποπεριπτώσεων α` και β` της περίπτωσης 1 και των περιπτώσεων 2 και 3 της 
παρούσας υποπαραγράφου, παραγράφου και άρθρου του νόμου αυτού, επέρχονται οποτεδήποτε (πέραν ή) 
και εντός του διδακτικού έτους ή του εξαμήνου εκπαίδευσης ή κατάρτισης, ανάλογα με τη διάρθρωση του 
προγράμματος σπουδών του φορέα. Με απόφαση του αρμοδίου κάθε φορά, για τη χορήγηση των άδειων 
της παρούσας παραγράφου και άρθρου του νόμου αυτού όπως εκάστοτε ισχύει, οργάνου, εγκρίνεται η 
μετεγγραφή των μαθητών/ καταρτιζόμενων/ σπουδαστών, που φοιτούσαν στο φορέα δια βίου μάθησης του 
οποίου ανακλήθηκε η άδεια, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας υποπαραγράφου, παραγράφου και 
άρθρου του νόμου αυτού, σε άλλον φορέα της αρεσκείας του, με βάση αίτησή τους που υποβάλλεται στο 
αποφασίζον, κατά τα ανωτέρω, για τη μετεγγραφή όργανο εντός δέκα (10) ημερών από την απόφαση 
ανάκλησης.»  
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ  ΣΥΝΤΑΞΗΣ: Η περ.4 προστέθηκε με τον Ν.4229/2014 ΦΕΚ 8 τ.Α΄ , άρθρο 11 παράγραφος 1 
υποπαρ. 2.  
 
Θ.5. ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ, ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΟΥ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ, ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ 
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (Ι.Ι.Ε.Κ.), ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 
ΕΝΑ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΔΟΥ 
  
 1. Επιτρέπεται η μεταβίβαση της άδειας ιδιωτικού σχολείου Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης, Κολλεγίου , Φροντιστηρίου και Κέντρου Ξένων Γλωσσών, Ιδιωτικού Ινστιτούτου 
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Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ι.Ε.Κ.), Κέντρου Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου Ένα και Κέντρου Δια Βίου 
Μάθησης Επιπέδου Δύο εφόσον τόσο το φυσικό ή το νομικό πρόσωπο, η ένωση προσώπων ή το Ν. Π.Δ.Δ. 
που μεταβιβάζει την άδεια, όσο και το φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή η ένωση προσώπων ή το Ν.Π.Δ.Δ. όπου 
μεταβιβάζεται η άδεια, έχει τις κατά νόμο προϋποθέσεις χορήγησης της άδειας. 
  
 2. Η μεταβίβαση εγκρίνεται από το αρμόδιο για τη χορήγηση της άδειας όργανο. Για την έγκριση της 
μεταβίβασης απαιτείται η υποβολή σχετικής αίτησης, συνοδευόμενη από τη σύμβαση μεταβίβασης, και τον 
τελευταίο ισολογισμό του μεταβιβάζοντος και του αποκτώντος την άδεια, καθώς και κάθε άλλο απαραίτητο 
έγγραφο που αποδεικνύει την πλήρωση, των προϋποθέσεων της περίπτωσης 1 της παρούσας 
υποπαραγράφου. 
  
 3. Κατά τη διαδικασία μεταβίβασης διατυπώνεται γνώμη από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης 
Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.), όπου απαιτείται, της περίπτωσης 13 της 
υποπαραγράφου Θ.5. της παρούσας παραγράφου. 
  
 4. Η ως άνω αίτηση για έγκριση μεταβίβασης, συνοδεύεται από 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. 
  
 5. Απαγορεύεται ρητά η εκμίσθωση των αδειών των περιπτώσεων 1 και 2 της υποπαραγράφου Θ 
.15 της παρούσας παραγράφου από τον ιδιοκτήτη ή τους κληρονόμους αυτού. 
  
6. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, καθορίζονται τα 
δικαιολογητικά που απαιτούνται να συνυποβάλονται για τη μεταβίβαση και ρυθμίζεται κάθε σχετικό θέμα. 
 
Θ.6. ΣΥΣΤΕΓΑΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 
  
1. Η συστέγαση διαφορετικών μονάδων παροχής εκπαίδευσης και κατάρτισης (τυπικής ή άτυπης), οι οποίες 
ανήκουν στο αυτό φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή ένωση προσώπων, επιτρέπεται. Η ταυτόχρονη 
συλλειτουργία στoυς ίδιους διδακτικούς ή εργαστηριακούς χώρους διαφορετικών μονάδων παροχής 
εκπαίδευσης (τυπικής ή άτυπης) απαγορεύεται. 
   
2. Η συστέγαση νηπιαγωγείων με παιδικούς σταθμούς του ιδίου ιδιοκτήτη επιτρέπεται υπό τις κάτωθι 
σωρευτικές προϋποθέσεις: α) χρήση διαφορετικών αιθουσών διδασκαλίας για τον παιδικό σταθμό και το 
νηπιαγωγείο και β) μη υπέρβαση του μέγιστου αριθμού νηπίων που έχει εγκριθεί με τις άδειες των 
εκπαιδευτικών μονάδων για έκαστο αυτοτελές κτήριο ή όροφο σε πολυώροφο κτήριο. 
    «3. Η από κοινού προβολή, αναγγελία, γνωστοποίηση, διαφήμιση ή επιγραφή των μονάδων εκπαίδευσης 
και κατάρτισης που αδειοδοτούνται σύμφωνα με τα ανωτέρω πρέπει να πραγματοποιείται με τη χρήση του 
εκάστοτε διακριτικού τίτλου άδειας 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 προκειμένου να μην προκαλείται σύγχυση ή κίνδυνος σύγχυσης ή παραπλάνηση 
των καταναλωτών σχετικά με τον πάροχο των επί μέρους εκπαιδευτικών υπηρεσιών και το είδος, το επίπεδο 
και τον απονεμόμενο τίτλο των παρεχόμενων σπουδών.»  
ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ : Το εντός « » κείμενο» τροποποιήθηκε ως άνω με το άρθρο έκτο παράγρ.3 περιπτ. 
5 του Ν. 4218 /2013 ΦΕΚ 268 τ. Α΄  
 
 4. Οι κτηριακές εγκαταστάσεις και το σύνολο των λοιπών υποδομών των ιδιωτικών σχολείων 
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, των Κολλεγίων, των Κέντρων Δια Βίου Μάθησης 
Επιπέδου Ενα, των Κέντρων Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου Δύο και των Ιδιωτικών Ινστιτούτων 
Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ι.Ε.Κ.), καθώς και των Φροντιστηρίων και Κέντρων Ξένων Γλωσσών, δύναται 
να χρησιμοποιούνται εκτός διδακτικού ωραρίου. 
 
 «5. “Ως προς τις κτιριολογικές προδιαγραφές τους, τα νηπιαγωγεία που έχουν δυναμικότητα έως 
εξήντα (60) νήπια και τα συστεγαζόμενα νηπιαγωγεία εντός παιδικών σταθμών του ίδιου ιδιοκτήτη, αντί του 
στοιχείου γ` της περίπτωσης 8 της υποπαραγράφου Θ.3. της παρούσας παραγράφου, ισχύει ελάχιστο 
εμβαδόν αίθουσας διδασκαλίας δώδεκα (12) τετραγωνικά μέτρα και ένα κόμμα δύο (1,2) τετραγωνικά μέτρα 
ανά εκπαιδευόμενο στις αίθουσες διδασκαλίας.” Νηπιαγωγεία της προηγούμενης περίπτωσης που 
συστεγάζονται με παιδικούς σταθμούς του ιδίου ιδιοκτήτη και έχουν αδειοδοτηθεί, σύμφωνα με την 
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παράγραφο 9 της απόφασης της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων 77053/Δ5/28.7.2006 (Β` 1149), 
όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα, αντί της διαδικασίας των περιπτώσεων 8, 13 και 14 της 
υποπαραγράφου Θ.3 της παρούσας παραγράφου, αδειοδοτούνται με μόνη την υποβολή δήλωσης του 
ν.1599/1986 του ιδιοκτήτη ή του νομίμου εκπροσώπου ή του κατά νόμο υπευθύνου, ότι δεν έχουν επέλθει 
μεταβολές στις προϋποθέσεις σύμφωνα με τις οποίες αδειοδοτήθηκαν και αντιγράφου της άδειας του 
παιδικού σταθμού που έχει χορηγηθεί από την αρμόδια αρχή. Η ρύθμιση της προηγούμενης περίπτωσης 
ισχύει από 19.11.2012.»  
ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ: Η περιπτ. 5 προστέθηκε με τον Ν. 4186/2013 ΦΕΚ 193 τ. Α΄ άρθρο 33 παρ.1 και 
στη συνέχεια έγινε αντικατάσταση του πρώτου της εδαφίου με το εντός “ “ κείμενο με το άρθρο έκτο παράγρ.3 
περιπτ. 7 του Ν. 4218 /2013 ΦΕΚ 268 τ. Α΄  
  
 
Θ.7. ΚΟΛΛΕΓΙΑ 
 ……………… 
 
Θ.9. ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ ΣΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 
………………………. 
 
Θ.10. ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΙΕΚ 

…………… 
 
Θ.11. ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΕΝΤΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 

……………………... 
 
Θ.12. ΑΔΕΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΣΕ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ, ΚΕΝΤΡΑ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΚΑΙ ΑΔΕΙΑ ΚΑΤ' ΟΙΚΟΝ 
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ  
  
 1. Η άδεια διδασκαλίας σε Φροντιστήρια και Κέντρων Ξένων Γλωσσών, και η άδεια κατ' οίκον 
διδασκαλίας όπως ορίζονται στην παρ. 5 του άρθρου 70 και στην παρ. 2 του άρθρου 75 του α. ν. 2545/1940 
(Α' 287) αντίστοιχα αντικαθίστανται με αναγγελία έναρξης ασκήσεως του επαγγέλματος που προβλέπεται 
στο δεύτερο και τρίτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 3919/2011. Η αναγγελία έναρξης ασκήσεως του 
επαγγέλματος συνοδεύεται από όλα τα νόμιμα δικαιολογητικά που απαιτούνται για τη χορήγηση της άδειας. 
  
 2. Όπου στις κείμενες διατάξεις προβλέπεται άδεια διδασκαλίας σε Φροντιστήρια και Κέντρα Ξένων 
Γλωσσών και άδεια κατ' οίκον διδασκαλίας, εφεξής νοείται η ως άνω αναγγελία. 
  
 3. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, 
καθορίζονται τα δικαιολογητικά που απαιτείται να υποβάλλονται με την αναγγελία έναρξης ασκήσεως της 
διδασκαλίας σε Φροντιστήρια και Κέντρα Ξένων Γλωσσών και της κατ' οίκον  
 διδασκαλίας και ρυθμίζεται κάθε σχετικό θέμα. 
  
  
    4. Η αναγγελία ενάρξεως ασκήσεως του επαγγέλματος συνοδεύεται από παράβολο, το ποσό του 
οποίου καθορίζεται με κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού 
και Αθλητισμού και Οικονομικών. 
   
 5. Οι άδειες διδασκαλίας που έχουν χορηγηθεί έως την έναρξη ισχύος του παρόντος και δεν έχουν 
ανακληθεί για οποιονδήποτε λόγο, ανεξαρτήτως εάν ανανεώθηκαν μετά την έκδοσή τους, ισχύουν μέχρι τις 
31.12.2019, ημερομηνία μέχρι την οποία οι άδειες ανανεώνονται σύμφωνα με τις διατάξεις του επόμενου 
εδαφίου. Οι δικαιούχοι οφείλουν το αργότερο μέχρι τις 30.8.2019 να προβούν σε αίτηση ανανέωσης αδείας, 
προσκομίζοντας την ήδη εκδοθείσα άδειά τους στον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., συνοδευόμενη από τα υπόλοιπα 
δικαιολογητικά που καθορίζονται με την απόφαση της περίπτωσης 3. 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ: Η περίπτωση 5 της υποπαραγράφου Θ.12 της παραγράφου Θ', τέθηκε όπως 
προστέθηκε με το άρθρο 104 του ν. 4547/2018 (ΦΕΚ Α' 102/12-06-2018) και ισχύει από την έναρξη ισχύος 
του παρόντος νόμου, ήτοι 12/11/2012. 
 
 
Θ.13. ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΣΕ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΑ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ  
 

https://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/303
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 α. Η ανανέωση της άδειας διδασκαλίας σε Φροντιστήρια και Κέντρα Ξένων Γλωσσών της παρ. 6 του 
άρθρου 70 του α.ν. 2545/1940 καταργείται. Η επικαιροποίηση του φακέλου του εκπαιδευτικού σε περίπτωση 
μεταβολής των στοιχείων και των απαιτούμενων εκ του νόμου δικαιολογητικών με βάση τα οποία ο 
εκπαιδευτικός έκανε την αναγγελία του προηγούμενου άρθρου, περιλαμβάνει ετήσια αυτεπάγγελτη 
αναζήτηση ποινικού μητρώου δικαστικής χρήσης εκ μέρους της αρμόδιας υπηρεσίας. 
 β. Σε περίπτωση μεταβολής των στοιχείων και δικαιολογητικών που έχουν κατατεθεί σύμφωνα με 
την προηγούμενη υποπαράγραφο, ο ενδιαφερόμενος οφείλει να ενημερώνει αμελλητί την αρμόδια υπηρεσία, 
επί ποινή απαγόρευσης της άσκησης του επαγγέλματος της διδασκαλίας σε Φροντιστήρια και Κέντρα Ξένων 
Γλωσσών. 
  
Θ.14. ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΑΤ' ΟΙΚΟΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ  
  
 1. α. Η ανανέωση της άδειας κατ' οίκον διδασκαλίας της παρ. 5 του άρθρου 75 του α. ν. 2545/1940 
καταργείται. Η επικαιροποίηση του φακέλου του εκπαιδευτικού σε περίπτωση μεταβολής των στοιχείων και 
των απαιτούμενων εκ του νόμου δικαιολογητικών με βάση τα οποία ο εκπαιδευτικός έκανε την αναγγελία του 
άρθρου 24, περιλαμβάνει ετήσια αυτεπάγγελτη αναζήτηση ποινικού μητρώου δικαστικής χρήσης εκ μέρους 
της αρμόδιας υπηρεσίας. 
 β. Σε περίπτωση μεταβολής των στοιχείων και δικαιολογητικών που έχουν κατατεθεί σύμφωνα με 
την υποπαράγραφο Θ.12., ο ενδιαφερόμενος οφείλει να ενημερώνει αμελλητί την αρμόδια υπηρεσία, επί 
ποινή απαγόρευσης της άσκησης του επαγγέλματος της κατ' οίκον διδασκαλίας 
Θ.17. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ Θ' 
 
 1. Οι άδειες ίδρυσης και λειτουργίας που έχουν ήδη χορηγηθεί παύουν να ισχύουν την 31η 
Αυγούστου 2013. Ιδιωτικά σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, Κολλέγια, ιδιωτικά 
Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ι.Ε.Κ.), Φροντιστήρια και Κέντρα Ξένων Γλωσσών προκειμένου να 
συνεχίσουν τη λειτουργία τους μετά την 31η Αυγούστου 2013 οφείλουν να έχουν αδειοδοτηθεί σύμφωνα με 
τις διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου. Ειδικά, ως προς τα Κέντρα Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου Ένα και 
Κέντρα Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου Δύο η ανωτέρω ημερομηνία «μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2013». 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Η Υποπαρ.1 τροποποιήθηκε  με το εντός «» κείμενο με την  Π.Ν.Π.  της 19-11-2012 ΦΕΚ 229 τ. 
Α΄  

2. Ιδιωτικά σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, Κέντρα Μεταλυκειακής 
Εκπαίδευσης (ΚΕ.Μ.Ε.), ιδιωτικά Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ι.Ε.Κ.), Εργαστήρια Ελευθέρων 
Σπουδών (Ε.Ε.Σ.), Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Κ.Ε.Κ.) και Φροντιστήρια και Κέντρα Ξένων 
Γλωσσών των οποίων η άδεια λειτουργίας ή η ισχύς των δικαιολογητικών που έχουν υποβάλει για την 
έκδοση των αδειών έχει λήξει, θεωρούνται ότι λειτουργούν νομίμως έως την 31 η Αυγούστου 2013 ή την 31 η 
Δεκεμβρίου κατά τα ανωτέρω. Η ως άνω επέκταση της ισχύος δεν αφορά στις περιπτώσεις που έχει επέλθει 
ή θα επέλθει έως την ως άνω προθεσμία άρση ή ανάκληση άδειας λόγω επιβολής διοικητικής κύρωσης. 

3. Η ισχύς των υποπαραγράφων Θ.3 έως και Θ.6. και οι περιπτώσεις 4 έως και 8 της 
υποπαραγράφου Θ.7. και η υποπαράγραφος Θ.8. της παρούσας παραγράφου αρχίζει την 1 η Μαΐου 2013. 
 «4. Κατ' εξαίρεση, τα Κέντρα Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης (Κ.Ε.Μ.Ε) που διαθέτουν άδεια 
λειτουργίας σε ισχύ και παρέχουν προγράμματα που δεν εντάσσονται στην περίπτωση 1 της 
υποπαραγράφου Θ.7. της παρούσας παραγράφου, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, ο πάροχος 
δικαιούται την παροχή, χωρίς καμία άλλη υποχρέωση ή κόστος, άδειας λειτουργίας Κέντρου Δια Βίου Μάθη-
σης Επιπέδου Δύο για την συνέχιση της παροχής τους. Οποιαδήποτε άλλα προγράμματα τα οποία επιθυμεί 
ο πάροχος να εντάξει ή να τροποποιήσει, υπόκεινται στις διατάξεις που αφορούν στα προγράμματα των 
Κέντρων Δια Βίου Μάθησης.» 
 

 
 «5. Στους φορείς εκπαίδευσης και κατάρτισης των περιπτώσεων 1 και 2 της υποπαραγράφου Θ.3 
της παρούσας παραγράφου που διαθέτουν ισχύουσα άδεια ίδρυσης και λειτουργίας, ο έλεγχος των 
κτιριολογικών προϋποθέσεων της υποπαραγράφου Θ.3. της παρούσας παραγράφου αντικαθίσταται από 
δήλωση του ν. 1599/1986 του ιδιοκτήτη ή του νομίμου εκπροσώπου ή του κατά νόμο υπευθύνου ότι ισχύουν 
οι κτιριολογικές προϋποθέσεις του παρόντος.» 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Οι Υποπαρ. 4 και 5 αντικαταστάθηκαν αρχικά με την Π.Ν.Π.  της 19-11-2012 ΦΕΚ 229 τ. Α΄ και 
αντικαταστάθηκαν και πάλιν με το εντός «» κείμενο με την Π.Ν.Π. της 04/12/2012 ΦΕΚ 237 τ.Α΄ 
 
Θ.18. ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 
 

1. Από την 30ή Απριλίου 2013 καταργούνται: 
…………. 
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δ. Το άρθρο 65 του α.ν. 2545/1940, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 45 παρ. 1 του ν. 
3907/2011. 

2. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργούνται: 
………………… 
δ. Οι παράγραφοι 2 και 3 του άρθρου 11 και το άρθρο 66 του α.ν. 2545/1940, , όπως 

τροποποιήθηκε από το άρθρο 45 παρ. 1 του ν. 3907/2011. 
ε. Το άρθρο 13 του ν. 3879/2010. 
…….. 
η. Η με αρ. ΣΤ/17029/22.7.2012 σχετικά με «Τροποποίηση της υ.α. Ζ/3378/93 (Β' 356) όπως 

τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει (Β' 722). Οι παράγραφοι 2, 3, 4 και 5 του άρθρου 68 του α.ν. 
2545/1940. 

θ. Η παράγραφος 1 του άρθρου 68 του α.ν. 2545/1940. 
ι. Κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη που ρυθμίζει θέματα της παρούσας παραγράφου Θ' . 

 
 
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 » 
 

Αποφασίζουμε 
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, Α' 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 
 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 νομικό πρόσωπο, υποβάλλεται αίτηση που συνοδεύεται από: 
 
 «1.α) Επικυρωμένο αντίγραφο του τελευταίου καταστατικού του νομικού προσώπου από το οποίο 
προκύπτει ότι η έδρα του βρίσκεται σε κράτος - μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ο σκοπός του αφορά και 
στην παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης και κατάρτισης,  
 β) Πιστοποιητικό του Πρωτοδικείου της έδρας του, περί μεταβολών του νομικού προσώπου». 
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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. 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. 
 3. 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. 
 4. Ο νόμιμος εκπρόσωπος του νομικού προσώπου, υποβάλλει ϊ) 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, Α' 26), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, γ) δεν έχει απολυθεί από θέση 
δημόσιου υπαλλήλου ή ιδιωτικού εκπαιδευτικού για λόγους πειθαρχικούς 
 5. Δήλωση περί του διακριτικού τίτλου 
 6. Παράβολο 
 7. 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. 
 8. Το χρηματικό ποσό της παραγράφου 7 του παρόντος άρθρου δεν ισχύει για την περίπτωση 5 της 
υποπαραγράφου 0.17 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 Ένα, 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. 
 

Άρθρο 2  
Κτηριολογικές προδιαγραφές 

 
 
 1.«Για τη χορήγηση και την τροποποίηση της άδειας  
 α) ιδιωτικών σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης,  
 β) Κολλεγίων,  
 γ) ιδιωτικών Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ι.Ε.Κ.), και  
 δ) Κέντρων Διά Βίου Μάθησης Επιπέδου Δύο και Φροντιστηρίων/ Κέντρων Ξένων Γλωσσών 
δυναμικότητας άνω των 75 εκπαιδευομένων ανά ώρα ανά αυτοτελές κτήριο ή όροφο σε πολυώροφο κτήριο, 
υποβάλλεται:  
 α) ισχύουσα πολεοδομική άδεια χρήσης εκπαιδευτηρίου και κατόψεις ορόφων με χαρακτηρισμό 
χρήσης των χώρων και αποτύπωση της προσβασιμότητας ΑΜΕΑ όπως απαιτείται και  
 β) Πιστοποιητικό πυροπροστασίας για χρήση εκπαιδευτηρίου». 
  
 2. Για τα αυτοτελή κτίρια που δεν χρησιμοποιούνται ως αίθουσες διδασκαλίας ή εργαστήρια 
υποβάλλεται ισχύουσα οικοδομική άδεια σύμφωνα με την περίπτωση 9 της υποπαραγράφου Θ3 του ν 
4093/2012. 
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  3. «Για τη χορήγηση άδειας α) Νηπιαγωγείων δυναμικότητας έως εξήντα νηπίων και β) 
Κέντρων Διά Βίου Μάθησης Επιπέδου Ένα και Φροντιστηρίων/Κέντρων Ξένων Γλωσσών δυναμικότητας 
κάτω των 75 εκπαιδευομένων ανά ώρα ανά αυτοτελές κτήριο ή όροφο σε πολυώροφο κτήριο, υποβάλλεται: 
α) ισχύουσα οικοδομική άδεια και κατόψεις ορόφων με χαρακτηρισμό χρήσης των χώρων, β) Πιστοποιητικό 
πυροπροστασίας σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και γ) Βεβαίωση δύο μηχανικών περί της στατικής 
επάρκειας της κτηριολογικής μονάδας (όροφος ή αυτοτελές κτήριο) ως προς το μέγιστο προβλεπόμενο 
πληθυσμό». 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ:  Το εντός « » κείμενο των παρ. 1 και 3 αντικαταστάθηκε με την ΙΑ/84151/20-06-
2013 Απόφαση Υπ. Παιδείας ΦΕΚ 1584 τ. Β΄. 
 
 4. Για την έγκριση της τήρησης των κτηριολογικών προϋποθέσεων υποβάλλεται στον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. 
φάκελος ο οποίος περιλαμβάνει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. εξετάζει όλα τα στοιχεία της 
αίτησης και πραγματοποιεί αυτοψία, εφόσον χρειάζεται, προκειμένου να ελέγξει τη συνδρομή των 
προϋποθέσεων και κριτηρίων που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση.  Η διαδικασία περιλαμβάνει 
τα ακόλουθα στάδια: 
 α. Οι κατατεθειμένοι φάκελοι αποσφραγίζονται, ελέγχεται η πληρότητά τους όσον αφορά τα 
συνημμένα δικαιολογητικά καθώς και η τήρηση όλων των όρων και προδιαγραφών σύμφωνα με τις διατάξεις 
της παρούσας απόφασης και συμπληρώνεται το Δελτίο Πληρότητας - Συμβατότητας. 
 β. Σε περίπτωση που τα δικαιολογητικά είναι ελλιπή ή δεν είναι συμβατά με τους όρους και τις 
προδιαγραφές της παρούσας απόφασης, ζητείται εγγράφως από τους αντίστοιχους φορείς να αποστείλουν, 
εντός δεκαπέντε (15) ημερών από τη γνωστοποίηση, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. 
 γ. Μετά την παραλαβή εξετάζονται εκ νέου τα δικαιολογητικά. Σε περίπτωση που δεν 
προσκομιστούν τα δικαιολογητικά εντός της προθεσμίας των δεκαπέντε (15) ημερών, είτε αυτά τα οποία 
προσκομίστηκαν δεν είναι συμβατά με όλους τους όρους και τις προδιαγραφές της παρούσας απόφασης, η 
αίτηση χαρακτηρίζεται ελλιπής και οι συγκεκριμένες ελλείψεις αποτυπώνονται στο Δελτίο Πληρότητας - 
Συμβατότητας,  
 δ. Οι επιτόπιοι έλεγχοι διενεργούνται από αξιολογητές - ελεγκτές που ορίζονται με απόφαση του 
Προέδρου του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. Οι αξιολογητές είναι είτε υπάλληλοι που υπηρετούν στον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., 
είτε ελεγκτές - αξιολογητές από τα αντίστοιχα μητρώα που τηρούνται στον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. 
 ε. Οι αξιολογητές - ελεγκτές υποβάλλουν Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 με την οποία 
δεσμεύονται ότι δεν έχουν εμφανή ή αφανή οικονομική σχέση και εν γένει συνεργασία οποιασδήποτε μορφής 
με τους ελεγχόμενους φορείς. Επίσης, δεν επιτρέπεται να έχουν συγγενικό δεσμό μέχρι και έκτου βαθμού 
συγγενείας με τους ιδιοκτήτες, μετόχους, εταίρους, μέλη του Δ.Σ., διευθυντικά στελέχη, νόμιμους 
εκπροσώπους των ελεγχόμενων φορέων. Το αποτέλεσμα του ελέγχου αποτυπώνεται στο Έντυπο Ελέγχου,  
 στ. Σε περίπτωση που από τον επιτόπιο έλεγχο διαπιστωθούν ελλείψεις στην τήρηση των κριτηρίων 
και προϋποθέσεων της παρούσας απόφασης, και εφόσον κρίνεται ότι οι ελλείψεις επιδέχονται διορθώσεων, 
δύναται να επισημανθούν και να προταθεί από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. η διόρθωσή τους εντός ευλόγου χρονικού 
διαστήματος. Ακολουθεί νέος επιτόπιος έλεγχος και επαναλαμβάνεται η διαδικασία των παραπάνω 
παραγράφων του παρόντος άρθρου. 
 ζ. Η πιστοποίηση της τήρησης των κτηριολογικών προϋποθέσεων πραγματοποιείται με απόφαση 
του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Ε.Π.Π.. 
 

Άρθρο 3  
Επικαιροποίηση – Τροποποίηση 

 
 Η «διετής»   επικαιροποίηση των αδειών 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 γίνεται με τη διαδικασία της αναγγελίας του δεύτερου και τρίτου εδαφίου της παραγράφου 1 
του άρθρου 3 του ν. 3919/2011 (Α' 32). Για την αναγγελία απαιτείται η προσκόμιση των κάτωθι: 
 α) Δήλωση του ν. 1599/1986 περί μη μεταβολής των προϋποθέσεων χορήγησης της άδειας των 
περιπτώσεων 4, 5 και 6 και των κτιριολογικών προδιαγραφών των περιπτώσεων 8, 9 και 10 της 
υποπαραγράφου Θ3 του ν. 4093/2012. Εφόσον έχουν επέλθει μεταβολές στις προϋποθέσεις χορήγησης της 
άδειας, με την αναγγελία κατατίθεται όλη η σχετική τεκμηρίωση, και εφαρμόζονται οι ισχύουσες ρυθμίσεις 
των όρων της αδειοδότησης ανάλογα με το είδος της μεταβολής. 
 β) 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. 
 γ) παράβολο ή και χρηματικό ποσό υπέρ του ΕΟΠΠΕΠ. 
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 Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει την 1η Μαΐου 2013. 
 Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης. 
 

 
 

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» 
 
 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: 
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«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 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/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, 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, συνοδεύονται 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/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 

http://www.eoppep.gr/index.php/el/anaggelia_didaskalias_menu
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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, Α` 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 στην 
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.  

4. Φορολογική ενημερότητα.  

5. Πιστοποιητικό του Πρωτοδικείου περί μη κατάθεσης αίτησης για κήρυξή του φυσικού προσώπου σε κατά-
σταση 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 βεβαί-
ωση περί παροχής της ένορκης ή 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 Προσανα-
τολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π), όπως αυτό ορίζεται στο άρθρο Θ.3 παρ. 13 και 18 του 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, Κέ-
ντρων 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.  
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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 κατά-
σταση 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 αντικα-
θίσταται 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, Α` 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 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 ισοδύ-
ναμο 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 περί του διακριτικού τίτλου.  

9. Παράβολο.  

10. 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.  

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 προ-
βλέπονται στις περιπτώσεις 1 έως και 5 του άρθρου 1 της παρούσας.  

2. Τα νομικά πρόσωπα που συμμετέχουν σε ενώσεις προσώπων, υποβάλλουν τα δικαιολογητικά που προ-
βλέπονται 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.  
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5. Χρηματικό ποσό υπέρ του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανα-
τολισμού (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 ιδιωτικού σχολείου Πρωτοβάθμιας και 
Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, Κολλεγίου, ιδιωτικού Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ι.Ε.Κ.) 
ορίζεται στο ποσό των:  

ΓΙΑ ΚΤΙΡΙΑ ΕΩΣ 300 τ.μ. 1.000 € 

ΓΙΑ ΚΤΙΡΙΑ ΑΠΟ 300+ τ.μ. - 600 τ.μ. 1.400 € 

ΓΙΑ ΚΤΙΡΙΑ ΑΠΟ 600 ΚΑΙ ΑΝΩ 1.800 € 

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. 
1.000€ 1.400€ 
1.800€ 
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 ΓΙΑ ΚΤΙΡΙΑ ΑΠΟ 600 τ.μ. ΚΑΙ ΑΝΩ 

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.μ. 300 € 

ΓΙΑ ΚΤΙΡΙΑ ΑΠΟ 300 + τ.μ. - 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 
250€ 

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. 

  

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 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€ 
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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.  
 
Χ.Π. /15-06-2017 Υπ. Παιδείας 
 
«Διευκρινίσεις επί της υπ' αριθ. 77728/Ν1/11-5-2017 (ΦΕΚ Β' 1773/23-05-2017. διόρθωση σφάλματος 
στο Β' 1986/9-6-2017) Υπουργικής Απόφασης με θέμα : «Τροποποίηση της υπ' αριθ. 6117/Α5/13-1-

2017 υπουργικής απόφασης «Καθορισμός κριτηρίων χορήγησης επάρκειας προσόντων για τη 
διδασκαλία ξένης γλώσσας σε κέντρα ξένων γλωσσών» (ΦΕΚ Β' 324, διόρθωση σφάλματος στο Β' 

562)». 
 
 Με το παρόν έγγραφο παρέχονται πληροφορίες και διευκρινίσεις σχετικά με τα δικαιολογητικά που 
πρέπει να κατέχουν οι εμπίπτοντες στις διατάξεις της υπ' αριθ. 77728/Ν1/11-5-2017 (ΦΕΚ Β' 1773/23-05-
2017, διόρθωση σφάλματος στο Β' 1986) Υπουργικής Απόφασης «Τροποποίηση της αριθ. 6117/Α5/13-1-
2017 υπουργικής απόφασης «Καθορισμός κριτηρίων χορήγησης επάρκειας προσόντων για τη διδασκαλία 
ξένης γλώσσας σε κέντρα ξένων γλωσσών» (ΦΕΚ Β' 324, διόρθωση σφάλματος στο Β' 562) . 
 
Α. ΚΑΤΟΧΟΙ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ 
 1 Σύμφωνα με το άρθρο 2 της υπ' αριθ. 6117/Α5/13-1-2017 Υπουργικής απόφασης, όπως 
τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2 της υπ' αριθ. 77728/Ν1/11-5-2017 Υ.Α : 
 I) Οι πτυχιούχοι των Τμημάτων ξένων γλωσσών και φιλολογιών των Πανεπιστημίων της αλλοδαπής, 
-άλλων από αυτές της παραγράφου 1 του άρθρου 1- θα πρέπει να προσκομίσουν στον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π: 
α. πράξη αναγνώρισης ισοτιμίας των πτυχίων τους από τον ΔΟ.Α.Τ.Α.Π. 
β. Πιστοποιητικό/Βεβαίωση Ελληνομάθειας, (επιπέδου τουλάχιστον Β2) σε περίπτωση που δεν είναι 
Έλληνες πολίτες. 
 II) Οι πτυχιούχοι: 
α. του Τμήματος Ρωσικής Γλώσσας και Φιλολογίας και Σλαβικών Σπουδών (κατεύθυνση ρωσικής γλώσσας 
και φιλολογίας) του ΕΚΠΑ, 
β. του Τμήματος Ρωσικής Γλώσσας και Φιλολογίας και Σλαβικών Σπουδών του ΕΚΠΑ, χωρίς αναγραφή 
κατεύθυνσης στο πτυχίο τους, 
γ. του Τμήματος Σλαβικών Σπουδών του ΕΚΠΑ, 
δ. του Τμήματος Τουρκικών Σπουδών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών του ΕΚΠΑ 
θα πρέπει να προσκομίσουν στον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., βεβαίωση του Πανεπιστημίου ότι έχουν συμπληρώσει 30 
ECTS του Προγράμματος Πιστοποίησης Παιδαγωγικής και Διδακτικής επάρκειας με τη λήψη του πτυχίου 
τους. 
 
Β. ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗΣ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ 
ΣΕ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΥΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑ, ΤΟΥ ΔΠΘ, ΤΟΥ ΕΑΠ ΚΑΙ ΤΟΥ ΙΟΝΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ. 
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 Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 της υπ' αριθ. 6117/Α5/13-1-2017 Υπουργικής απόφασης, 
όπως τροποποιήθηκαν με την παράγραφο 3 της υπ' αριθ. 77728/Ν1/11-5-2017 Υπουργικής Απόφασης, 
στους κάτωθι πτυχιούχους, η επάρκεια χορηγείται μετά από επιτυχή παρακολούθηση Προγράμματος 
διδακτικής της ξένης γλώσσας, ίσου με 30 ECTS που θα διοργανωθεί από Πανεπιστήμιο της 
ημεδαπής: 
α. πτυχιούχους του Τμήματος Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών του ΔΠΘ, 
β. πτυχιούχους του Προγράμματος Σπουδών «Ισπανική Γλώσσα και Πολιτισμός» της Σχολής 
Ανθρωπιστικών Σπουδών του ΕΑΠ, με έτος εισαγωγής από 2013-2014 και εξής, 
γ. πτυχιούχους του Τμήματος Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας του Ιόνιου Πανεπιστημίου, 
δ. πτυχιούχους του Τμήματος Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών του Πανεπιστημίου 
Μακεδονίας. 
 Διευκρινίζεται ότι, αναφορικά με τα Προγράμματα Διδακτικής των Ξένων Γλωσσών των 
Πανεπιστημίων θα ακολουθήσει αναλυτική ενημέρωση, αφού αυτά εγκριθούν από το ΥΠ.Π.Ε.Θ. με 
ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων www.minedu.gov.gr 
.προκειμένου να ενημερωθούν οι ενδιαφερόμενοι. 
 Υπενθυμίζεται ότι οι υπαγόμενοι στην ανωτέρω παράγραφο. θα πρέπει να υποβάλουν στην 
αρμόδια υπηρεσία, ήτοι στο Τμήμα Δ' της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Ιδιωτικής Εκπαίδευσης, τα κάτωθι 
δικαιολογητικά: 
α. αίτηση για χορήγηση επάρκειας για τη διδασκαλία της ξένης γλώσσας σε κέντρα ξένων γλωσσών, η οποία 
επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης για την αλήθεια και την ακρίβεια των προσκομιζόμενων φωτοαντιγράφων, 
β. φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου, 
γ.  φωτοαντίγραφο  πιστοποιητικού  επιτυχούς  παρακολούθησης του Προγράμματος διδακτικής της ξένης 
γλώσσας ίσου με 30 ECTS που διοργανώνεται από Πανεπιστήμιο της ημεδαπής, σύμφωνα με το άρθρο 3 
της παρούσας απόφασης. δ. φωτοαντίγραφο πτυχίου. 
 
Γ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 
 
 Γ1) Σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 6 της υπ' αριθ. 6117/Α5/13-1-2017 
Υπουργικής απόφασης, όπως αυτές τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις της παραγράφου 6 της υπ' αριθ. 
77728/Ν1/11-5-2017 Υπουργικής Απόφασης. όλοι οι ενδιαφερόμενοι που κατέθεσαν αίτηση για 
χορήγηση επάρκειας, από 26-03-2014, έως και την 8-2-2017, λαμβάνουν την επάρκεια, εφόσον 
πληρούν όλες τις προϋποθέσεις που ορίζονται στην παράγραφο 1 του ανωτέρω άρθρου. 
 Συγκεκριμένα, οι προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται συνίστανται στα εξής: 
1. Να έχει υποβληθεί αίτηση μέχρι την 8/2/2017. 
2. Ο αιτών να κατέστη κάτοχος απολυτηρίου Λυκείου το αργότερο έως την 8/2/2017. 
3. Ο αιτών να πληρούσε, κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης του. τις 
προϋποθέσεις σχετικά με τη γνώση της ξένης γλώσσας, σε επίπεδο άριστης γνώσης (T2/C2). γ) Εάν ο αιτών 
δεν είναι Έλληνας πολίτης, να προσκομίσει πιστοποιητικό/Βεβαίωση Ελληνομάθειας (επιπέδου τουλάχιστον 
Β2) 
δ) Ο αιτών να παρακολουθήσει επιτυχώς, Πρόγραμμα Πανεπιστημίου της ημεδαπής Διδακτικής των Ξένων 
Γλωσσών, ίσο με 30 ECTS. 
 Επισημαίνεται ότι, το εν λόγω Πρόγραμμα θα απευθύνεται αποκλειστικά και μόνο στους ανωτέρω 
και θα λειτουργήσει μόνο κατά τα ακαδημαϊκά έτη 2017-2018 και 2018-2019. Μετά τη λήξη του ακαδημαϊκού 
έτους 2018-2019, το Πρόγραμμα δεν θα παρέχεται πλέον. 
 Διευκρινίζεται ότι, αναφορικά με τα Προγράμματα Διδακτικής των Ξένων Γλωσσών των 
Πανεπιστημίων θα ακολουθήσει αναλυτική ενημέρωση, αφού αυτά εγκριθούν από το ΥΠ.Π.Ε.Θ., με 
ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων www.minedu.gov.gr 
,προκειμένου να ενημερωθούν οι ενδιαφερόμενοι. 
 
Γ2) Υπενθυμίζεται ότι οι εμπίπτοντες στην ανωτέρω κατηγορία, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 
παράγραφο 2 του άρθρου 6 της υπ' αριθ. 77728/Ν1/11-5-2017 Υ.Α., για τη χορήγηση της επάρκειας, 
απαιτείται να υποβάλλουν στο Τμήμα Δ' της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Ιδιωτικής Εκπαίδευσης τα κάτωθι 
δικαιολογητικά/έγγραφα: 
 α. Πιστοποιητικό επιτυχούς παρακολούθησης του ανωτέρω Προγράμματος Διδακτικής των Ξένων 
Γλωσσών, Πανεπιστημίου της ημεδαπής, μετά την απόκτηση του  
 β.   Πιστοποιητικό/βεβαίωση   Ελληνομάθειας  (επιπέδου  τουλάχιστο   Β2)  μόνο στην περίπτωση 
των μη Ελλήνων πολιτών. 
Συνυποβάλλονται, εφόσον δεν υποβλήθηκαν με την αρχική αίτηση και δεν έχουν τροποποιηθεί, 
 γ. φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου,  

http://www.minedu.gov.gr/
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 δ. φωτοαντίγραφο Απολυτηρίου Λυκείου ή πτυχίου 
 ε. ο απαιτούμενος για την απόδειξη της άριστης γνώσης της ξένης γλώσσας, τίτλος ή πιστοποιητικό 
γλωσσομάθειας, χορηγηθέν από φορείς πιστοποιημένους και αναγνωρισμένους από την αρμόδια αρχή της 
οικείας χώρας για να διενεργούν εξετάσεις και να χορηγούν πιστοποιητικά γνώσης της γλώσσας σε άριστο 
επίπεδο. 
 Ο παραπάνω τίτλος ή το Πιστοποιητικό πρέπει να συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση εκ του 
πρωτοτύπου, από δικηγόρο ή από τη μεταφραστική υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών. 
 Τυχόν ελλιπή δικαιολογητικά σύμφωνα με τα παραπάνω οριζόμενα, θα πρέπει να προσκομίζονται 
με την επισήμανση ότι, προσκομίζονται συμπληρωματικά δικαιολογητικά σε συνέχεια της αρχικής 
κατατεθείσας αίτησης για χορήγηση επάρκειας προσόντων για τη διδασκαλία της ξένης γλώσσας. 
 Όλα τα αναγραφόμενα στις παραγράφους Β και Γ του παρόντος εγγράφου δικαιολογητικά, 
υποβάλλονται, είτε από τους τους αιτούντες αυτοπροσώπως, είτε από τρίτο πρόσωπο που προσκομίζει 
νόμιμη εξουσιοδότηση, ή αποστέλλονται ταχυδρομικώς, στο Τμήμα Δ' της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Ιδιωτικής 
Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (ΥΠ.Π.Ε.Θ.). Τα υποβληθέντα 
δικαιολογητικά δεν επιστρέφονται. 
 
N1/36271/02-03-2018 Υπ. Παιδείας 
 
 

«Διευκρινίσεις επί της υπ' αριθ. 
 
α. 23537/Ν1/12-2-2018 (ΦΕΚ Β' 620/23-02-2018) υπουργικής απόφασης με θέμα: Έγκριση του 
Προγράμματος Διδακτικής των Ξένων Γλωσσών για τη χορήγηση επάρκειας για τη διδασκαλία ξένης 
γλώσσας σε κέντρα ξένων γλωσσών, ίσου με 30 ECTS, του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου 
Αθηνών (Ε.Κ.Π.Α.) 
β. 23542/Ν1/12-2-2018 (ΦΕΚ Β' 620/23-02-2018) υπουργικής απόφασης με θέμα: Έγκριση του 
Προγράμματος Διδακτικής των Ξένων Γλωσσών για τη χορήγηση επάρκειας για τη διδασκαλία ξένης 
γλώσσας σε κέντρα ξένων γλωσσών, ίσου με 30 ECTS, του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης 
(Α.Π.Θ.) 
γ. 23544/Ν1/12-2-2018 (ΦΕΚ Β' 595/22-02-2018) υπουργικής απόφασης με θέμα: Έγκριση του 
Προγράμματος Διδακτικής των Ξένων Γλωσσών για τη χορήγηση επάρκειας για τη διδασκαλία ξένης 
γλώσσας σε κέντρα ξένων γλωσσών, ίσου με 30 ECTS, του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης (Δ.Π.Θ.). 
 

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 
 
 Α. Η υπ' αριθ. 6117/Α5/13-1-2017 υπουργική απόφαση του ΥΠ.Π.Ε.Θ. με θέμα «Καθορισμός 
κριτηρίων χορήγησης επάρκειας προσόντων για τη διδασκαλία ξένης γλώσσας σε κέντρα ξένων γλωσσών» 
(ΦΕΚ Β' 324, διόρθωση σφάλματος στο Β' 562), όπως τροποποιήθηκε, με τις διατάξεις της υπ' αριθ. 
77728/Ν1/11-5-2017 Απόφασής μας «Τροποποίηση της υπ' αριθ. 6117/Α5/13-1-2017 υπουργικής 
απόφασης...» (ΦΕΚ Β' 1773/23-05-2017, διόρθωση σφάλματος στο Β' 1986/9-6-2017). 
 Β. Η υπ' αριθ. 23537/Ν1/12-2-2018 υπουργική απόφαση του ΥΠ.Π.Ε.Θ. με θέμα «Εγκριση του 
Προγράμματος Διδακτικής των Ξένων Γλωσσών για τη χορήγηση επάρκειας για τη διδασκαλία ξένης 
γλώσσας σε κέντρα ξένων γλωσσών, ίσου με 30 ECTS, του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου 
Αθηνών (Ε.Κ.Π.Α.)»(ΦΕΚ Β' 620/23-02-2018). 
 Γ. Η υπ' αριθ. 23542/Ν1/12-2-2018 υπουργική απόφαση του ΥΠ.Π.Ε.Θ. με θέμα « Εγκριση του 
Προγράμματος Διδακτικής των Ξένων Γλωσσών για τη χορήγηση επάρκειας για τη διδασκαλία ξένης 
γλώσσας σε κέντρα ξένων γλωσσών, ίσου με 30 ECTS, του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης 
(Α.Π.Θ.)»(ΦΕΚ Β' 620/23-02-2018). 
 Δ. Η υπ' αριθ. 23544/Ν1/12-2-2018 υπουργική απόφαση του ΥΠ.Π.Ε.Θ. με θέμα « Εγκριση του 
Προγράμματος Διδακτικής των Ξένων Γλωσσών για τη χορήγηση επάρκειας για τη διδασκαλία ξένης 
γλώσσας σε κέντρα ξένων γλωσσών, ίσου με 30 ECTS, του Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιου Θράκης 
(Δ.Π.Θ.)»(ΦΕΚ Β' 595/22-02-2018). 
 
 Με την παρούσα εγκύκλιο παρέχονται διευκρινίσεις αναφορικά με τη διαδικασία παρακολούθησης 
του «Προγράμματος Διδακτικής των Ξένων Γλωσσών για τη χορήγηση επάρκειας για τη διδασκαλία ξένης 
γλώσσας σε κέντρα ξένων γλωσσών, ίσου με 30 ECTS, των Πανεπιστημίων Ε.Κ.Π.Α, Α.Π.Θ και Δ.Π.Θ.. από 
τους εμπίπτοντες στις διατάξεις της υπ' αριθ. 6117/Ν1/13-1-2017 Υπουργικής Απόφασης όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει, καθώς και τα δικαιολογητικά που θα πρέπει οι ανωτέρω να κατέχουν προκειμένου 
να τους χορηγηθεί η επάρκεια προσόντων για τη διδασκαλία της ξένης γλώσσας σε Κέντρα Ξένων 
Γλωσσών. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ, ΙΣΟΥ ΜΕ 30 ECTS, ΤΟΥ 
Ε.Κ.Π.Α. ΚΑΙ ΤΟΥ Α.Π.Θ. ΑΠΟ ΤΟΥ ΕΜΠΙΠΤΟΝΤΕΣ ΣΤΙΣ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 6 

ΤΗΣ 6117/13-1-2017 Υ.Α. ΕΤΣΙ ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΚΑΙ ΙΣΧΥΕΙ. 
 
Α1. Δικαιούχοι Παρακολούθησης του Προγράμματος 
 
 Όπως προκύπτει από την παράγραφο 1 των υπ' αριθ. 23537/Ν1/12-2-2018 και 23542/Ν1/12-2-2018 
υπουργικών αποφάσεων, το Πρόγραμμα Διδακτικής των Ξένων Γλωσσών, ίσο με 30 ECTS, για τη χορήγηση 
επάρκειας προσόντων για τη διδασκαλία ξένων γλωσσών που παρέχεται από το Εθνικό και Καποδιστριακό 
Πανεπιστήμιο Αθηνών και από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης απευθύνεται, αποκλειστικά και 
μόνο, σε όσους κατέθεσαν αίτηση για χορήγηση επάρκειας, από 26-03-2014 (ημερομηνία έκδοσης του Ν. 
4250/2014) έως και 8-2-2017 (ημερομηνία δημοσίευσης της 6117/13-1-2017 
Υπουργικής Απόφασης), εφόσον α) έως και την 8-2-2017 ήταν κάτοχοι τουλάχιστον απολυτηρίου Λυκείου 
και β) πληρούσαν, κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησής τους, τις προϋποθέσεις, σχετικά με τη γνώση 
της ξένης γλώσσας σε επίπεδο άριστης γνώσης (T2/C2). Διευκρινίζεται ότι, το εν λόγω Πρόγραμμα θα 
λειτουργήσει μόνο κατά τα ακαδημαϊκά έτη 2017-2018 και 2018-2019. Μετά τη λήξη του ακαδημαϊκού έτους 
20182019, το Πρόγραμμα δεν θα παρέχεται πλέον. 
 
Α2. Διαδικασία Συμμετοχής 
 Όπως προκύπτει από την παράγραφο 2 των υπ' αριθ. 23537/12-2-2018 και 23542/Ν1/12-2-2018 
υπουργικών αποφάσεων, προκειμένου να συμμετάσχουν στο εν λόγω Πρόγραμμα, οι ενδιαφερόμενοι της 
παραγράφου Α1 της παρούσης θα πρέπει να υποβάλλουν αίτηση στο Ε.Κ.Π.Α ή το Α.Π.Θ. εντός της 
προθεσμίας και με τη διαδικασία που θα ορίσει το κάθε Πανεπιστήμιο αντίστοιχα. Στην αίτηση πρέπει 
οπωσδήποτε να αναγράφονται μεταξύ άλλων τα πλήρη προσωπικά στοιχεία του αιτούντος και διεύθυνση 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Η ανακοίνωση του Πανεπιστημίου για την ημερομηνία έναρξης του 
προγράμματος και για την ημερομηνία έναρξης της προθεσμίας υποβολής αίτησης συμμετοχής σε αυτό θα 
αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Ε.Κ.Π.Α.: www.uoa.gr , του Α.Π.Θ.: www.auth.gr και του ΥΠ.Π.Ε.Θ. : 
www.minedu.gov.gr. Για τη συμμετοχή στο ως άνω Πρόγραμμα καταβάλλονται τέλη παρακολούθησης, 
ποσού 450 Ευρώ. 
 Επισημαίνεται ότι το πανεπιστήμιο υποχρεούται να αποστέλλει αυθημερόν ηλεκτρονικά αρμόδιο 
Τμήμα Δ' της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Ιδιωτικής Εκπαίδευσης του ΥΠ.Π.Ε.Θ. στη διεύθυνση 
dep03@minedu.gov.gr, ημερήσιο κατάλογο με το ονοματεπώνυμο, τη διεύθυνση του ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου των αιτούντων της παραγράφου Α1 της παρούσας και τη γλώσσα για την οποία 
ενδιαφέρονται, προκειμένου η ανωτέρω υπηρεσία να βεβαιώσει ότι έχει, εμπροθέσμως, υποβληθεί από τους 
παραπάνω αίτηση για χορήγηση επάρκειας προσόντων διδασκαλίας της γλώσσας αυτής. Σε περίπτωση που 
δεν εκδοθεί η εν λόγω βεβαίωση, ο αιτών δεν εγγράφεται στο πρόγραμμα. Η βεβαίωση αυτή, σε ουδεμία 
περίπτωση έχει την έννοια ότι ο αιτών συγκεντρώνει τις λοιπές προϋποθέσεις για τη χορήγηση επάρκειας. 
 Διευκρινίζεται ότι το Πρόγραμμα αποτελείται από τρεις θεματικές ενότητες. Οι δυο πρώτες θεματικές 
ενότητες θα είναι προαπαιτούμενες για την παρακολούθηση της τρίτης. Σε περίπτωση που ο 
ενδιαφερόμενος αιτείται την συμμετοχή στο πρόγραμμα Διδακτικής των Ξένων Γλωσσών για τη χορήγηση 
Πιστοποιητικού επιτυχούς ολοκλήρωσης αυτού σε παραπάνω από μια γλώσσα επιλογής, παρακολουθεί τις 
δύο πρώτες θεματικές ενότητες και μετά από την επιτυχή ολοκλήρωσή τους παρακολουθεί την τρίτη 
θεματική ενότητα για κάθε γλώσσα επιλογής. Στην περίπτωση αυτή τα προβλεπόμενα τέλη 
παρακολούθησης ποσού 450 Ευρώ αυξάνονται αντίστοιχα μόνο ως προς τη συμμετοχή στην τρίτη θεματική 
ενότητα για κάθε επιπλέον γλώσσα επιλογής. Τούτο δηλαδή σημαίνει ότι τα δίδακτρα που αντιστοιχούν στις 
δυο πρώτες θεματικές ενότητες καταβάλλονται άπαξ. 
 
 Α3. Λοιπές Προϋποθέσεις για χορήγηση επάρκειας και Υποβολή Δικαιολογητικών από τους 
εμπίπτοντες στις μεταβατικές διατάξεις του άρθρου 6 της 6117/13-1-2017 Υ.Α., έτσι όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει. 
 Υπογραμμίζεται ότι η επιτυχής παρακολούθηση του προγράμματος δεν εξασφαλίζει τη χορήγηση 
επάρκειας, εφόσον δεν πληρούνται οι λοιπές προϋποθέσεις του άρθρου 6 της 6117/13-1-2017 υπουργικής 
απόφασης, όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις της υπ' αριθ. 
77728/Ν1/11-5-2017 υπουργικής απόφασης. Πέραν των προϋποθέσεων της παραγράφου Α1 της 
παρούσης, για τη χορήγηση επάρκειας, εάν ο αιτών δεν είναι Ελληνας πολίτης πρέπει να προσκομίσει 
πιστοποιητικό/Βεβαίωση Ελληνομάθειας (επιπέδου τουλάχιστον 
Β2). 

http://www.uoa.gr/
http://www.auth.gr/
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 Μετά την ολοκλήρωση του Προγράμματος οι ενδιαφερόμενοι θα λάβουν «Πιστοποιητικό επιτυχούς 
ολοκλήρωσης του Προγράμματος Διδακτικής των Ξένων Γλωσσών για τη χορήγηση επάρκειας προσόντων 
για τη διδασκαλία της γλώσσας επιλογής σε κέντρα ξένων γλωσσών, ίσου με 30 ECTS» από το ΕΚ.Π.Α. ή το 
Α.Π.Θ., το οποίο θα πρέπει να προσκομίσουν στο Τμήμα Δ' της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Ιδιωτικής 
Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά 
του άρθρου 6 της 6117/13-1-2017 υπουργικής απόφασης, όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 
6 της υπ' αριθ. 77728/Ν1/11-5-2017 υπουργικής απόφασης προκειμένου να τους χορηγηθεί η επάρκεια για 
τη διδασκαλία των ξένων γλωσσών σε Κέντρα Ξένων Γλωσσών. 
 Συγκεκριμένα, υπενθυμίζεται ότι, πλην του ανωτέρω Πιστοποιητικού, για τη λήψη της επάρκειας 
απαιτείται η υποβολή 
 α) Πιστοποιητικού/Βεβαίωσης Ελληνομάθειας (επιπέδου τουλάχιστο Β2) μόνο στην περίπτωση των 
μη Ελλήνων πολιτών. 
Συνυποβάλλονται, μόνον εφόσον δεν υποβλήθηκαν με την αρχική αίτηση  
 β) φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου,  
 γ) φωτοαντίγραφο Απολυτηρίου Λυκείου ή πτυχίου 
 δ) ο απαιτούμενος για την απόδειξη της άριστης γνώσης της ξένης γλώσσας, τίτλος ή πιστοποιητικό 
γλωσσομάθειας, χορηγηθέν από φορείς πιστοποιημένους και αναγνωρισμένους από την αρμόδια αρχή της 
οικείας χώρας για να διενεργούν εξετάσεις και να χορηγούν πιστοποιητικά γνώσης της γλώσσας σε άριστο 
επίπεδο. 
 Ο παραπάνω τίτλος ή το Πιστοποιητικό πρέπει να συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση εκ του 
πρωτοτύπου, από δικηγόρο ή από τη μεταφραστική υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών. 
Τυχόν ελλιπή δικαιολογητικά σύμφωνα με τα παραπάνω οριζόμενα, θα πρέπει να προσκομίζονται με την 
επισήμανση ότι, «προσκομίζονται συμπληρωματικά δικαιολογητικά σε συνέχεια της αρχικής κατατεθείσας 
αίτησης για χορήγηση επάρκειας προσόντων για τη διδασκαλία της ξένης γλώσσας σε κέντρα ξένων 
γλωσσών» 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β.  
 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΤΩΝ ΞΕΝΩΝ 
ΓΛΩΣΣΩΝ, ΙΣΟΥ ΜΕ 30 ECTS/ΓΟΥ Δ.Π.Θ. 

 
Β1. Δικαιούχοι Παρακολούθησης του Προγράμματος 
 Όπως προκύπτει από την παράγραφο 2 της υπ' αριθ. 23544/Ν1/12-2-2018 υπουργικής απόφασης, 
το Πρόγραμμα Διδακτικής των Ξένων Γλωσσών, ίσο με 30 ECTS, για τη χορήγηση επάρκειας προσόντων 
για τη διδασκαλία ξένων γλωσσών που παρέχεται από το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης απευθύνεται 
στους πτυχιούχους του Τμήματος Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών του Δ.Π.Θ. 
 
Β2. Διαδικασία Συμμετοχής 
 Όπως προκύπτει από την παράγραφο 2 της υπ' αριθ. 23544/12-2-2018 ΥΑ, προκειμένου να 
συμμετάσχουν στο εν λόγω Πρόγραμμα, οι ενδιαφερόμενοι της παραγράφου Β1 της παρούσης θα πρέπει να 
υποβάλλουν αίτηση στο Δ.Π.Θ. εντός της προθεσμίας και με τη διαδικασία που θα ορίσει το Πανεπιστήμιο. 
 Στην αίτηση πρέπει οπωσδήποτε να αναγράφονται μεταξύ άλλων τα πλήρη προσωπικά στοιχεία του 
αιτούντος και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Η ανακοίνωση του Πανεπιστημίου για την ημερομηνία 
έναρξης του προγράμματος και για την ημερομηνία έναρξης της προθεσμίας υποβολής αίτησης συμμετοχής 
σε αυτό θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Δ.Π.Θ. : www.duth.gr και του ΥΠ.Π.Ε.Θ. www.minedu.gov.gr. 
 Για τη συμμετοχή στο ως άνω Πρόγραμμα καταβάλλονται τέλη παρακολούθησης, ποσού 400 Ευρώ. 
Επισημαίνεται ότι οι απόφοιτοι Τμήματος Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών του 
Δ.Π.Θ. που έχουν παρακολουθήσει κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους στον προπτυχιακό κύκλο σπουδών 
κάποιο από τα προαπαιτούμενα μαθήματα του εγκριθέντος προγράμματος, θα πρέπει να παρακολουθήσουν 
τα υπόλοιπα μαθήματα που υπολείπονται προκειμένου να συμπληρώσουν τα 30 ECTS με ανάλογη μείωση 
των τελών παρακολούθησης. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει οι απόφοιτοι να έχουν αξιολογηθεί στην 
γλώσσα επιλογής σε όλα τα εξάμηνα με μέσο όρο βαθμολογίας τουλάχιστον 8. Σε διαφορετική περίπτωση 
θα τους δίνεται η δυνατότητα να εξεταστούν σε αυτή προκειμένου να διαπιστωθεί η κατάκτηση του 
απαραίτητου επιπέδου γλωσσομάθειας. Τα εξέταστρα αυτά ορίζονται στο ποσό των 50 ευρώ. Σε περίπτωση 
που οι απόφοιτοι έχουν ήδη συγκεντρώσει κατά την προπτυχιακή φοίτησή τους 30 ECTS στα παρεχόμενα 
από το πρόγραμμα μαθήματα και έχουν αξιολογηθεί στη γλώσσα επιλογής σε όλα τα εξάμηνα με μέσο όρο 
βαθμολογίας τουλάχιστον 8, θα λαμβάνουν ατελώς βεβαίωση ολοκλήρωσης του παρόντος προγράμματος. 
Β3. Λοιπές Προϋποθέσεις για τη χορήγηση επάρκειας και Υποβολή Δικαιολογητικών από τους υπαγόμενους 
στην παράγραφο Β1 της παρούσης. 

http://www.duth.gr/
http://www.minedu.gov.gr/
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 Υπογραμμίζεται ότι η επιτυχής παρακολούθηση του προγράμματος δεν εξασφαλίζει τη χορήγηση 
επάρκειας, εφόσον δεν πληρούνται οι λοιπές προϋποθέσεις των άρθρων 3 και 4 της 6117/13-1-2017 
Υπουργικής Απόφασης, όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις των άρθρων 3 και 4 της υπ' αριθ. 
77728/Ν1/11-5-2017 υπουργικής απόφασης. 
 Επισημαίνεται ότι μετά την ολοκλήρωση του Προγράμματος οι ενδιαφερόμενοι θα λάβουν 
«Πιστοποιητικό επιτυχούς ολοκλήρωσης του Προγράμματος Διδακτικής των Ξένων Γλωσσών για τη 
χορήγηση επάρκειας προσόντων για τη διδασκαλία της γλώσσας επιλογής σε κέντρα ξένων γλωσσών, ίσου 
με 30 ECTS» από το Δ.Π.Θ., το οποίο θα πρέπει να προσκομίσουν στο Τμήμα Δ' της Αυτοτελούς 
Διεύθυνσης Ιδιωτικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων μαζί με τα 
υπόλοιπα δικαιολογητικά του άρθρου 4 της 6117/13-1-2017 Υπουργικής Απόφασης, όπως τροποποιήθηκε 
με τις διατάξεις του άρθρου 4 της υπ' αριθ. 77728/Ν1/11-5-2017 υπουργικής απόφασης προκειμένου να τους 
χορηγηθεί η επάρκεια για τη διδασκαλία των ξένων γλωσσών σε Κέντρα Ξένων Γλωσσών. 
 Οι υπαγόμενοι στην παράγραφο Β1 της παρούσας, πλην του ανωτέρω πιστοποιητικού, θα πρέπει 
να υποβάλουν στην αρμόδια υπηρεσία, ήτοι στο Τμήμα Δ' της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Ιδιωτικής 
Εκπαίδευσης, τα κάτωθι δικαιολογητικά: 
 α. αίτηση για χορήγηση επάρκειας για τη διδασκαλία της ξένης γλώσσας σε κέντρα ξένων γλωσσών, 
η οποία επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης για το αληθές και ακριβές των προσκομιζόμενων 
φωτοαντιγράφων, 
 β. φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου, γ. φωτοαντίγραφο πτυχίου. 
 Όλα τα αναγραφόμενα στις παραγράφους Α3 και Β3 της παρούσας, δικαιολογητικά, υποβάλλονται, 
είτε από τους αιτούντες αυτοπροσώπως, είτε από τρίτο πρόσωπο που προσκομίζει νόμιμη εξουσιοδότηση, ή 
αποστέλλονται ταχυδρομικώς, στο Τμήμα Δ' της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Ιδιωτικής Εκπαίδευσης του 
Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (ΥΠ.Π.Ε.Θ.). Τα υποβληθέντα δικαιολογητικά δεν 
επιστρέφονται. 
 
 
Α5/6117/13-01-2017 Απόφαση Υπ. Παιδείας ΦΕΚ 324 τ. Β΄ 
 
 

Καθορισμός κριτηρίων χορήγησης επάρκειας προσόντων για τη διδασκαλία ξένης γλώσσας σε 
κέντρα ξένων γλωσσών. 

 
αποφασίζουμε: 

τον καθορισμό των κριτηρίων χορήγησης επάρκειας προσόντων για τη διδασκαλία των ξένων γλωσσών, ως 
ακολούθως: 
 

Άρθρο 1 
 

Κάτοχοι επάρκειας προσόντων για τη διδασκαλία της Αγγλικής, Γαλλικής, Γερμανικής, Ιταλικής και 
Ισπανικής γλώσσας 

 
 1. “Οι πτυχιούχοι των Τμημάτων της Αγγλικής, Γαλλικής, Γερμανικής, Ιταλικής και Ισπανικής 
Γλώσσας και Φιλολογίας των Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή των Πανεπιστημίων της αλλοδαπής, μετά από 
αναγνώριση ισοτιμίας και αντιστοιχίας των πτυχίων τους από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., διαθέτουν επάρκεια 
προσόντων για τη διδασκαλία των γλωσσών αυτών σε κέντρα ξένων γλωσσών.” 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ: Η παρ. 1 αντικαταστάθηκε ως άνω με την Ν1/77728/11-10-2017  Απόφαση Υπ. Παιδείας 
ΦΕΚ 1773  τ. Β́  
 
 2. Οι πτυχιούχοι του Προγράμματος Σπουδών «Ισπανική Γλώσσα και Πολιτισμός» της Σχολής 
Ανθρωπιστικών Σπουδών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου(ΕΑΠ) με έτος εισαγωγής έως και 2012 - 
2013 διαθέτουν επάρκεια προσόντων για τη διδασκαλία της Ισπανικής γλώσσας. 
 

Άρθρο 2 
 

“Κάτοχοι επάρκειας προσόντων για τη διδασκαλία άλλων γλωσσών 
 
 Οι πτυχιούχοι τμημάτων ξένων γλωσσών και φιλολογιών, άλλων από αυτές του άρθρου 1, 
Πανεπιστημίων της αλλοδαπής, μετά από αναγνώριση ισοτιμίας των πτυχίων τους από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., 
εφόσον κατέχουν Πιστοποιητικό/Βεβαίωση Ελληνομάθειας (επιπέδου τουλάχιστον Β2) για την περίπτωση 
των μη Ελλήνων πολιτών, καθώς και οι πτυχιούχοι: 
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 α. του Τμήματος Ρωσικής Γλώσσας και Φιλολογίας και Σλαβικών Σπουδών (κατεύθυνση ρωσικής 
γλώσσας και φιλολογίας) του ΕΚΠΑ, εφόσον έχουν συμπληρώσει 30 ECTS του Προγράμματος 
Πιστοποίησης Παιδαγωγικής και Διδακτικής επάρκειας με τη λήψη του πτυχίου τους, 
 β. του Τμήματος Ρωσικής Γλώσσας και Φιλολογίας και Σλαβικών Σπουδών του ΕΚΠΑ, χωρίς 
αναγραφή κατεύθυνσης σε αυτό, εφόσον έχουν συμπληρώσει 30 ECTS του Προγράμματος Πιστοποίησης 
Παιδαγωγικής και Διδακτικής επάρκειας με τη λήψη του πτυχίου τους, 
 γ. του Τμήματος Σλαβικών Σπουδών του ΕΚΠΑ, εφόσον έχουν συμπληρώσει 30 ECTS του 
Προγράμματος Πιστοποίησης Παιδαγωγικής και Διδακτικής επάρκειας με τη λήψη του πτυχίου τους, 
 δ. του Τμήματος Τουρκικών Σπουδών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών του ΕΚΠΑ, εφόσον έχουν 
συμπληρώσει 30 ECTS του Προγράμματος Πιστοποίησης Παιδαγωγικής και Διδακτικής επάρκειας με τη 
λήψη του πτυχίου τους, διαθέτουν επάρκεια προσόντων για τη διδασκαλία των αντίστοιχων γλωσσών σε 
κέντρα ξένων γλωσσών.” 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ: To Άρθρο 2  αντικαταστάθηκε ως άνω με την Ν1/77728/11-10-2017  Απόφαση Υπ. 
Παιδείας  ΦΕΚ 1773  τ. Β  ́
 

 
 
 

Άρθρο 3 
“Χορήγηση επάρκειας προσόντων για τη διδασκαλία της αντίστοιχης ξένης γλώσσας σε 

πτυχιούχους του ΕΚΠΑ, του ΑΠΘ, του ΔΠΘ, του ΕΑΠ και του Ιονίου Πανεπιστημίου. 
 
 1. Χορηγείται επάρκεια προσόντων για τη διδασκαλία της αντίστοιχης ξένης γλώσσας μετά από 
επιτυχή παρακολούθηση Προγράμματος διδακτικής των ξένων γλωσσών, ίσου με 30 ECTS που 
διοργανώνεται από Πανεπιστήμιο της ημεδαπής σε πτυχιούχους: 
α. του Τμήματος Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών του ΔΠΘ, 
β. του Προγράμματος Σπουδών «Ισπανική Γλώσσα και Πολιτισμός» της Σχολής Ανθρωπιστικών Σπουδών 
του ΕΑΠ, με έτος εισαγωγής από 2013-2014 και εξής, 
γ. του Τμήματος Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας του Ιόνιου Πανεπιστημίου, 
δ. του Τμήματος Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, 
 
 2. Το πρόγραμμα Διδακτικής των ξένων γλωσσών (δια ζώσης, εξ αποστάσεως ή με τη μέθοδο του 
blended learning) οργανώνεται από Πανεπιστημιακά Ιδρύματα της ημεδαπής. Το πρόγραμμα σπουδών, 
καθώς και οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής υποβάλλονται για έγκριση στο ΥΠ.Π.Ε.Θ. εντός 
αποκλειστικής προθεσμίας τεσσάρων μηνών από την ημερομηνία δημοσίευσης της 6117/Α5/13-1-2017 
(ΦΕΚ 324 Β') υπουργικής απόφασης, ήτοι από 8-2-2017 και κάθε έτος μέχρι 30/9 για ανανέωση της 
έγκρισης ή υποβολή νέου προγράμματος. “ 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ: To Άρθρο 3  αντικαταστάθηκε ως άνω με την Ν1/77728/11-10-2017  Απόφαση Υπ. 
Παιδείας  ΦΕΚ 1773  τ. Β  ́
 

 
Άρθρο 4  

 
Δικαιολογητικά 

 
 “1. Οι ενδιαφερόμενοι του άρθρου 2 υποβάλλουν στην αρμόδια υπηρεσία, ήτοι τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., την 
πράξη αναγνώρισης από τον ΔΟΑΤΑΠ, το Πιστοποιητικό/Βεβαίωση Ελληνομάθειας, καθώς και βεβαίωση 
του Πανεπιστημίου ότι έχουν συμπληρώσει 30 ECTS του Προγράμματος Πιστοποίησης Παιδαγωγικής και 
Διδακτικής επάρκειας με τη λήψη του πτυχίου τους, όπου απαιτείται καθένα από αυτά. 
 2. Οι ενδιαφερόμενοι του άρθρου 3 υποβάλλουν στην αρμόδια υπηρεσία, ήτοι το Τμήμα Δ' της 
Αυτοτελούς Διεύθυνσης Ιδιωτικής Εκπαίδευσης, τα κάτωθι δικαιολογητικά: 
 α. αίτηση για χορήγηση επάρκειας για τη διδασκαλία της ξένης γλώσσας σε κέντρα ξένων γλωσσών, 
η οποία επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης για την αλήθεια και την ακρίβεια των προσκομιζόμενων φωτο-
αντιγράφων, 
 β. φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου,  
 γ. φωτοαντίγραφο πιστοποιητικού επιτυχούς παρακολούθησης του Προγράμματος διδακτικής της 
ξένης γλώσσας ίσου με 30 ECTS που διοργανώνεται από Πανεπιστήμιο της ημεδαπής, σύμφωνα με το 
άρθρο 3, 
 δ. φωτοαντίγραφο πτυχίου. “ 
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ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ: To Άρθρο 4  αντικαταστάθηκε ως άνω με την Ν1/77728/11-10-2017  Απόφαση Υπ. 
Παιδείας  ΦΕΚ 1773  τ. Β  ́
 

Άρθρο 5 
 

Τρόπος υποβολής δικαιολογητικών 
 

 “Οι ενδιαφερόμενοι του άρθρου 3 υποβάλλουν τα δικαιολογητικά στο Τμήμα Δ' της Αυτοτελούς 
Διεύθυνσης Ιδιωτικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (ΥΠ.Π.Ε.Θ.), οι 
ίδιοι ή μέσω τρίτου που φέρει νόμιμη εξουσιοδότηση ή τα αποστέλλουν ταχυδρομικώς. Τα υποβληθέντα 
δικαιολογητικά δεν επιστρέφονται.” 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ: To Άρθρο 5  αντικαταστάθηκε ως άνω με την Ν1/77728/11-10-2017  Απόφαση Υπ. 
Παιδείας  ΦΕΚ 1773  τ. Β  ́
 
 

Άρθρο 6 
 

Μεταβατικές ρυθμίσεις 
 

 “1. Όλοι οι ενδιαφερόμενοι που κατέθεσαν αίτηση για χορήγηση επάρκειας, από 26-03-2014 
(ημερομηνία έκδοσης του ν. 4250/2014, ΦΕΚ Α' 74/26-03-2014), έως και την 8-2-2017, (ημερομηνία 
δημοσίευσης της 6117/ 13-1-2017 (ΦΕΚ 324 Β') υπουργικής απόφασης), εφόσον α) έως και την 8-2-2017 
ήταν κάτοχοι τουλάχιστον απολυτηρίου Λυκείου και β) πληρούσαν, κατά την ημερομηνία υποβολής της 
αίτησής τους, τις προϋποθέσεις, σχετικά με τη γνώση της ξένης γλώσσας σε επίπεδο άριστης γνώσης 
(Γ2ΛΙ2), λαμβάνουν επάρκεια προσόντων για τη διδασκαλία ξένης γλώσσας, υπό την προϋπόθεση της 
επιτυχούς παρακολούθησης Προγράμματος Διδακτικής των Ξένων Γλωσσών, ίσου με 30 ECTS, που 
διοργανώνεται από Πανεπιστήμιο της ημεδαπής και εφόσον κατέχουν Πιστοποιητικό/Βεβαίωση 
Ελληνομάθειας (επιπέδου τουλάχιστον Β2) για την περίπτωση των μη Ελλήνων πολιτών. Το ως άνω 
Πρόγραμμα απευθύνεται αποκλειστικά και μόνο στους ανωτέρω και θα λειτουργήσει μόνο κατά τα 
ακαδημαϊκά έτη 2017-2018 και 2018-2019. Μετά τη λήξη του ακαδημαϊκού έτους 2018-2019, το Πρόγραμμα 
δεν θα παρέχεται πλέον. 
 2. Η επάρκεια χορηγείται μετά την υποβολή στο Τμήμα Δ' της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Ιδιωτικής 
Εκπαίδευσης, του πιστοποιητικού επιτυχούς παρακολούθησης του ανωτέρω Προγράμματος Διδακτικής των 
Ξένων Γλωσσών και του Πιστοποιητικού/Βεβαίωσης Ελληνομάθειας (επιπέδου τουλάχιστο Β2) για την 
περίπτωση των μη Ελλήνων πολιτών. Συνυποβάλλονται, εφόσον δεν υποβλήθηκαν με την αίτηση, 
φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου, και τα δικαιολογητικά από τα οποία 
αποδεικνύεται η συνδρομή των προϋποθέσεων της παραγράφου 1, ήτοι α. φωτοαντίγραφο Απολυτηρίου 
Λυκείου ή πτυχίου, β. ο απαιτούμενος για την απόδειξη της άριστης γνώσης της ξένης γλώσσας τίτλος ή 
πιστοποιητικό γλωσσομάθειας χορηγηθέν από φορείς πιστοποιημένους και αναγνωρισμένους από την 
αρμόδια αρχή της οικείας χώρας για να διενεργούν εξετάσεις και να χορηγούν πιστοποιητικά γνώσης της 
γλώσσας σε άριστο επίπεδο. Ο τίτλος ή το Πιστοποιητικό πρέπει να συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση 
εκ του πρωτοτύπου. Όλα τα ανωτέρω δικαιολογητικά υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους της παρα-
γράφου 1 αυτοπροσώπως ή μέσω τρίτου που φέρει νόμιμη εξουσιοδότηση ή αποστέλλονται ταχυδρομικώς 
στο Τμήμα Δ' της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Ιδιωτικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και 
Θρησκευμάτων (ΥΠ.Π.Ε.Θ.). Τα υποβληθέντα δικαιολογητικά δεν επιστρέφονται. 
 3. Το πρόγραμμα Διδακτικής των ξένων γλωσσών (δια ζώσης, εξ αποστάσεως ή με τη μέθοδο του 
blended learning) οργανώνεται από Πανεπιστημιακά Ιδρύματα της ημεδαπής. Το πρόγραμμα σπουδών 
υποβάλλεται για έγκριση στο ΥΠ.Π.Ε.Θ., εντός αποκλειστικής προθεσμίας μέχρι την 8η Ιουνίου 2017. Στην 
πρόταση του προγράμματος που υποβάλλεται θα πρέπει να γίνεται αναφορά στον τρόπο παροχής της 
διδασκαλίας (δια ζώσης, εξ αποστάσεως, μεικτή διδασκαλία), να καθορίζονται οι στόχοι αυτού, να γίνεται 
παρουσίαση του αντικειμένου διδασκαλίας (αριθμός και περιεχόμενο θεματικών ενοτήτων), να 
προσδιορίζονται οι μέθοδοι Διδασκαλίας, τα μαθησιακά αποτελέσματα, ο τρόπος αξιολόγησης, να 
καθορίζεται ο αριθμός των ωρών διδασκαλίας και τέλος να γίνεται αναφορά στο κόστος των διδάκτρων.” 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ: To Άρθρο 6  αντικαταστάθηκε ως άνω με την Ν1/77728/11-10-2017  Απόφαση Υπ. 
Παιδείας  ΦΕΚ 1773  τ. Β  ́
 

Άρθρο 7 
 

Τελικές ρυθμίσεις 
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ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ: To Άρθρο 7 καταργήθηκε με την Ν1/77728/11-10-2017  Απόφαση Υπ. Παιδείας  ΦΕΚ 1773  τ. 
Β  ́
 
 
 
 
 
 
 
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 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 δήλωση η οποία υποβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο ενώπιον τους αρμόδιας δικαστικής ή 
διοικητικής αρχής ή κατά περίπτωση ενώπιον συμβολαιογράφου τους χώρας καταγωγής ή προέλευσης, οι 
οποίοι χορηγούν βεβαίωση περί παροχής τους ενόρκου δηλώσεως ή τους επισήμου δηλώσεως. Τα έγγραφα 
τα οποία εκδίδονται σύμφωνα με τα ανωτέρω, δεν είναι δυνατό να υποβληθούν μετά την πάροδο τριών 
μηνών από την ημερομηνία εκδόσεώς τους. 
 δ) Πιστοποιητικό Πρωτοβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής για την υγεία και την αρτιμέλειά του 
αναγγέλοντος. 
 ε) Φωτοτυπία 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 
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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. 
 
Ν1/85453/29-05-2019 Υπ. Παιδείας 
 
 
 

«Δυνατότητα των ιδιωτικών εκπαιδευτικών να διδάσκουν σε Φροντιστήρια και Κέντρα Ξένων 
Γλωσσών και αντίστροφα - ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ». 

 
Με την παρ. 2 του άρθρου 203 του ν.4610/2019 (Α' 70) προστέθηκε1  περίπτωση α' στην παρ. 4 του 

άρθρου 27 του ν. 682/1977, στην οποία ορίζεται: «α) Οι ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί που έχουν σύμβαση 
εργασίας (ορισμένου ή αορίστου χρόνου) με μειωμένο διδακτικό ωράριο λιγότερο των οκτώ (8) ωρών 
εβδομαδιαίως, μπορούν να διδάσκουν σε Φροντιστήριο ή Κέντρο Ξένων Γλωσσών, το οποίο ανήκει σε 
διαφορετική Διεύθυνση Εκπαίδευσης από την ιδιωτική σχολική μονάδα στην οποία υπηρετούν. Παράλληλα, 
κάθε εκπαιδευτικός που εργάζεται σε Φροντιστήριο ή Κέντρο Ξένων Γλωσσών, μπορεί να εργάζεται και σε 
ιδιωτική σχολική μονάδα, η οποία ανήκει σε διαφορετική Διεύθυνση Εκπαίδευσης, συνάπτοντας σύμβαση 
εργασίας με διδακτικό ωράριο λιγότερο των οκτώ (8) ωρών εβδομαδιαίως». 

Οι ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί, που εμπίπτουν στις διατάξεις της ανωτέρω περίπτωσης, προκειμένου να 
δύνανται να κάνουν χρήση της σχετικής δυνατότητας που τους παρέχεται, οφείλουν να λάβουν άδεια 
άσκησης ιδιωτικού έργου (διδασκαλία σε Φροντιστήριο ή Κέντρο Ξένων Γλωσσών) από το αρμόδιο 
διοικητικό όργανο (Δ/ντής - Δ/ντρια Εκπαίδευσης) που εποπτεύει τη λειτουργία της ιδιωτικής σχολικής 
μονάδας στην οποία διδάσκουν, κατόπιν σχετικής γνώμης του οικείου και κατά βαθμίδα αρμόδιου 
Υπηρεσιακού Συμβουλίου (Π.Υ.Σ.Π.Ε., κατ' άρθρο 11, παρ. 8 του π.δ/τος 1/2003 ή Π.Υ.Σ.Δ.Ε., κατ' άρθρο 
12, παρ. 7 του ίδιου π.δ/τος). 

Για τη χορήγηση της σχετικής άδειας, τα κατά περίπτωση αρμόδια γνωμοδοτικά (Π.Υ.Σ.Π.Ε. ή 
Π.Υ.Σ.Δ.Ε.) και αποφασιστικά (Δ/ντης-Δ/ντρια Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης) Όργανα 
οφείλουν να ελέγξουν και να διαπιστώσουν τη συνδρομή των περιορισμών που θέτει η σχετική διάταξη, ήτοι: 
διοριστήριο στο ιδιωτικό σχολείο με διδακτικό ωράριο λιγότερο των οκτώ (8) ωρών και υπαγωγή του 
Φροντιστηρίου ή του Κ.Ξ.Γ. (για το οποίο ζητάει την άδεια ο/η εκπαιδευτικός) σε διαφορετική Διεύθυνση 
Εκπαίδευσης από τη Διεύθυνση υπαγωγής της σχολικής μονάδας, ανεξαρτήτως βαθμίδας. 

Βάσει του δευτέρου εδαφίου της ανωτέρω διάταξης, εάν ο/η προτεινόμενος/η για πρόσληψη σε 
ιδιωτική σχολική μονάδα εκπαιδευτικός δηλώνει ότι εργάζεται σε συγκεκριμένο Φροντιστήριο ή Κ.Ξ.Γ. το 
αρμόδιο για την πρόσληψη όργανο (Δ/ντης - Δ/ντρια Εκπαίδευσης), προτού εκδώσει το διοριστήριο, οφείλει 
να διαπιστώσει τη συνδρομή των ανωτέρω περιορισμών και κατόπιν να εκδώσει το σχετικό διοριστήριο. 
Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει ο νεοπροσλαμβανόμενος να καταθέσει αίτηση χορήγησης άδειας άσκησης 
ιδιωτικού έργου προκειμένου να εκδοθεί η σχετική διοικητική πράξη από την οικεία Δ/νση Εκπαίδευσης. 

Για την κατά το δυνατόν ομοιόμορφη εφαρμογή των ανωτέρω από τα κατά περίπτωση και κατά τόπο 
αρμόδια διοικητικά Όργανα (ατομικά και συλλογικά), κρίνεται σκόπιμο να επισημανθούν τα εξής:  

 
Α. ΓΕΝΙΚΑ για τη χορήγηση ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ σε ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ. 

 
(1) Όπως είναι ήδη γνωστό, για τους ιδιωτικούς εκπαιδευτικούς εφαρμόζονται κατ' αρχήν οι διατάξεις 

του ν.682/1977 και για ό,τι δεν ρυθμίζεται ρητώς με αυτές (ή άλλη ειδική διάταξη προγενέστερη ή 
μεταγενέστερη αυτών) εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν.1566/1985 που ισχύουν για τους δημοσίους 
εκπαιδευτικούς προς τους οποίους και εξομοιώνονται ρητά από το νόμο για τα θέματα αυτά. Και τούτο διότι 
και η ιδιωτική εκπαίδευση τελεί κατά συνταγματική επιταγή υπό την προστασία του Κράτους και όποιοι 
περιορισμοί επιβάλλονται από το νομοθέτη σχετικά με τον τρόπο άσκησης αυτής και τις υποχρεώσεις και τα 
δικαιώματα των εργαζομένων σε αυτή είναι θεμιτοί ως επιβαλλόμενοι από λόγους που αφορούν το δημόσιο 
συμφέρον (Εκπαίδευση) και συγκεκριμένα την όσο το δυνατόν καλύτερη απόδοση αυτών στο έργο τους 
προς όφελος των μαθητών. 2 

(2) Κατ' αναλογία με τους δημόσιους εκπαιδευτικούς, βάσει του ν.1566/1985 και -για ό,τι δεν 
ρυθμίζεται από το νόμο αυτό- 3 βάσει του ν.3528/2007, οι ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί δύνανται να αιτηθούν άδεια 
άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή υπό τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία που καθορίζονται στο άρθρο 31 
του ν.3528/2007. 

(α) Ειδικότερα, με τις διατάξεις της παρ. 1 και 2 του άρθρου 31 του Υπαλληλικού Κώδικα τίθεται 
εμμέσως πλην σαφώς ο κανόνας της απαγόρευσης άσκησης από τον εργαζόμενο ιδιωτικού έργου ή 
εργασίας με αμοιβή και ρητά η εξαίρεση, υπό την προϋπόθεση, όμως, της συμβατότητας του εν λόγω έργου 
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ή εργασίας με τα καθήκοντα της θέσης και της μη παρεμπόδισης της ομαλής εκτέλεσης της υπηρεσίας του. 
Για το λόγο αυτό η άσκηση ιδιωτικού έργου με αμοιβή εκ μέρους του ιδιωτικού εκπαιδευτικού προβλέπεται 
μόνο κατόπιν σύμφωνης αιτιολογημένης γνώμης του αρμόδιου υπηρεσιακού συμβουλίου, το οποίο ελέγχει 
την τήρηση της κατά τα ανωτέρω προϋπόθεσης, χωρίς ωστόσο, ο περιορισμός αυτός να αντίκειται στην κατά 
την παρ. 1 του άρθρου 5 και την παρ. 1 του άρθρου 22 του Συντάγματος προστασία της ελευθερίας της 
εργασίας (ΣτΕ 2225/1986, Γνμδ.Ολ. Διακοπών Ν.Σ.Κ. 436/2012, 382/2008, Α.Ι. Τάχος - Ι.Λ. Συμεωνίδης 
«Ερμηνεία Υπαλληλικού Κώδικα», Γ' έκδοση, σελ. 363). 4 

(β) Συγκεκριμένα η ικανοποίηση του αιτήματος του εργαζόμενου για τη χορήγηση σε αυτόν της 
σχετικής άδειας (άδεια άσκησης ιδιωτικού έργου), απαιτεί, κατ' αρχήν, τη συνδρομή των εξής 
προϋποθέσεων: 

αα) Να μην απαγορεύεται ρητώς από την κείμενη νομοθεσία. Ένα παράδειγμα ρητής απαγόρευσης 
εισάγουν τα δύο τελευταία εδάφια της παρ. 16 του άρθρου 14 του ν.1566/1985, με τα οποία απαγορεύεται 
ρητώς στους μόνιμους δημόσιους εκπαιδευτικούς (οι οποίοι έχουν πλήρες διδακτικό ωράριο), στους 
αναπληρωτές (πλήρους ή μειωμένου ωραρίου) και τους ωρομίσθιους (με διδακτικό ωράριο λιγότερο των 
οκτώ (8) ωρών) εκπαιδευτικούς του δημοσίου να διδάσκουν σε Φροντιστήρια και Κέντρα Ξένων Γλωσσών. 

ββ) Η άδεια να αφορά σε συγκεκριμένο έργο ή εργασία, το οποίο πρέπει να προσδιορίζεται 
επακριβώς από τον ιδιωτικό εκπαιδευτικό στην αίτηση του (τόπος, χρόνος, είδος και 
συνθήκες απασχόλησης), δεδομένου ότι σε περίπτωση αόριστου αιτήματος θα ήταν αδύνατος ο 
επιβαλλόμενος έλεγχος της συνδρομής των νομίμων προϋποθέσεων, με συνέπεια την καταστρατήγηση της 
διάταξης του άρθρου 31 παρ. 1 του Υπαλληλικού Κώδικα. Ιδιαιτέρως τονίζεται ότι στην ως άνω αίτηση 
πρέπει να γίνεται ρητή και σαφής μνεία του χρόνου έναρξης και λήξης, δηλαδή της διάρκειας του αιτούμενου 
έργου ή εργασίας, ώστε να καθίσταται εφικτός ο έλεγχος από το αρμόδιο υπηρεσιακό συμβούλιο της 
συμβατότητας του έργου ή της εργασίας προς τα καθήκοντα της θέσης του εργαζόμενου ανά τακτά χρονικά 
διαστήματα ή και μετά την επέλευση οποιασδήποτε υπηρεσιακής μεταβολής π.χ. αύξηση του διδακτικού 
ωραρίου στο διοριστήριο του ιδιωτικού εκπαιδευτικού. 

γγ) Το ιδιωτικό έργο ή εργασία πρέπει να συμβιβάζεται με τα καθήκοντα της θέσης του ιδιωτικού 
εκπαιδευτικού, θα πρέπει δηλαδή να συνάδει με το αντικείμενο της αρμοδιότητας που ασκεί, να μην 
συγκρούεται το ιδιωτικό συμφέρον του ιδιωτικού εκπαιδευτικού προς το συμφέρον της ιδιωτικής σχολικής 
μονάδας (η οποία παρέχει υπηρεσία δημόσιου σκοπού -Εκπαίδευση). 

δδ) Το κατά τα ανωτέρω, εκτός του νομίμου ωραρίου εργασίας, αιτηθέν από τον ιδιωτικό 
εκπαιδευτικό ιδιωτικό έργο ή εργασία να ασκείται κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να μην παρακωλύει ή επηρεάζει 
την απρόσκοπτη άσκηση των καθηκόντων του και την εύρυθμη λειτουργία της ιδιωτικής σχολικής μονάδας 
στην οποία υπηρετεί είτε αμέσως, με την μείωση της προσφερόμενης στη σχολική μονάδα απόδοση, είτε 
εμμέσως, με την ενδεχόμενη κόπωση που μπορεί να επιφέρει η άσκηση του ιδιωτικού έργου ή εργασίας και 
την συνεπακόλουθη απροθυμία ή παραμέληση άσκησης των κυρίων καθηκόντων του. 

Ο έλεγχος της συνδρομής των κατά τα ανωτέρω όρων και προϋποθέσεων εναπόκειται στην 
ουσιαστική κρίση του εκάστοτε επιλαμβανόμενου υπηρεσιακού συμβουλίου, το οποίο, προκειμένου να 
αποφανθεί επί των αιτήσεων των ενδιαφερόμενων ιδιωτικών εκπαιδευτικών, προβαίνει στην αξιολόγηση 
τους και, κατ' επέκταση, στην αποδοχή τους ή μη, με βάση τα, κατά περίπτωση, τεθέντα ενώπιον του 
πραγματικά στοιχεία. 
 
 
Β. ΕΙΔΙΚΑ για τη χορήγηση ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ σε ιδιωτικό εκπαιδευτικό για διδασκαλία 
σε Φροντιστήριο ή Κέντρο Ξένων Γλωσσών. 
 

(1) Με την προσθήκη περίπτωσης α' στην παρ. 4 του άρθρου 27 του ν. 682/1977, ο νομοθέτης 
εισάγει μια ρητή διαφοροποίηση μεταξύ των δημόσιων ωρομίσθιων εκπαιδευτικών 5 και των ιδιωτικών 
εκπαιδευτικών που έχουν προσληφθεί και εργάζονται με ανάλογο διδακτικό ωράριο σε ιδιωτική σχολική 
μονάδα. Ειδικότερα, ενώ οι δημόσιοι εκπαιδευτικοί (σύμφωνα με τα δύο τελευταία εδάφια της παρ. 16 του 
άρθρου 14 του ν.1566/1985) δεν επιτρέπεται να διδάσκουν σε Φροντιστήρια και Κ.Ξ.Γ. και άρα δεν δύναται 
να τους χορηγηθεί άδεια άσκησης ιδιωτικού έργου για διδασκαλία σε αυτά, οι ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί 
διαφοροποιούνται ρητώς ως προς την εφαρμογή της εν λόγω απαγόρευσης, όπως αναλογικά ίσχυε και γι' 
αυτούς (βάσει της παρ. 7 του άρθρου 62 του ν.1566/1985) 6 προ της σχετικής νομοθετικής προσθήκης. 

(2) Τονίζεται ότι με την προσθήκη περίπτωσης α' στην παρ. 4 του άρθρου 27 του ν. 682/1977 δεν 
αίρεται η απαγόρευση στους ιδιωτικούς εκπαιδευτικούς που έχουν διοριστήριο σε ιδιωτική σχολική μονάδα 
με διδακτικό ωράριο μεγαλύτερο των οκτώ (8) ωρών να διδάσκουν σε Φροντιστήρια και Κ.Ξ.Γ. 

(3) Στην περίπτωση που ιδιωτικός εκπαιδευτικός, κατ' επίκληση της περίπτωσης α' της παρ. 4 του 
άρθρου 27 του ν.682/1977, αιτη θεί τη χορή γη ση άδειας άσκη ση ς ιδιωτικού έργου για διδασκαλία σε 
Φροντιστήριο ή Κ.Ξ.Γ., η γνωμοδοτική αρμοδιότητα του οικείου Υπηρεσιακού Συμβουλίου, σύμφωνα με τα 
άρθρα 11 παρ. 8 και 12 παρ. 7 του π.δ/τος 1/2003 (Α' 1) 
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και το άρθρο 19, παρ. 9, της αρίθμ. Φ.353.1/324/105657/Δ1/2002 (Β' 1340) Υπουργικής Απόφασης, όπως 
ισχύει 7, εξαντλείται στη διαπίστωση της συνδρομής των κείμενων προϋποθέσεων που θέτει η οικεία διάταξη 
ήτοι, ύπαρξη διοριστηρίου στο ιδιωτικό σχολείο με διδακτικό ωράριο λιγότερο των οκτώ (8) ωρών και το 
Φροντιστήριο ή το Κ.Ξ.Γ. για το οποίο ζητείται η άδεια να ανήκει σε διαφορετική Διεύθυνση Εκπαίδευσης από 
την ιδιωτική σχολική μονάδα στην οποία υπηρετεί. Στην ειδική αυτή περίπτωση, το αρμόδιο γνωμοδοτικό 
όργανο (ΠΥΣΠΕ - ΠΥΣΔΕ) δεν υπεισέρχεται σε ουσιαστική κρίση επί του συγκεκριμένου αιτήματος (δηλ. δεν 
κρίνει εάν, π.χ. η διδασκαλία στο Κ.Ξ.Γ. συμβιβάζεται με την ιδιότητά του ή εάν η διδασκαλία σε 
Φροντιστήριο παρακωλύει ή επηρεάζει την απρόσκοπτη άσκηση των καθηκόντων στην ιδιωτική σχολική 
μονάδα) καθώς ο νομοθέτης, με τη συγκεκριμένη διάταξη για τη συγκεκριμένη περίπτωση, δέχεται επί της 
αρχής ότι εφόσον πληρούνται οι κείμενες περιοριστικές προϋποθέσεις δεν συντρέχει λόγος διατύπωσης 
ουσιαστικής κρίσης καταλειπόμενης σε συλλογικό όργανο. 

(4) Σε περίπτωση που ο/η αιτών/αιτούσα έχουν δύο (2) ή περισσότερα διοριστήρια σε διαφορετικές 
ιδιωτικές σχολικές μονάδες, το εβδομαδιαίο διδακτικό ωράριο που θα ληφθεί υπόψη για τον έλεγχο της 
συνδρομής των περιοριστικών προϋποθέσεων που θέτει η περίπτωση α' στην παρ. 4 του άρθρου 27 του ν. 
682/1977 είναι αυτό που προκύπτει από το άθροισμα του εβδομαδιαίου διδακτικού ωραρίου που αναφέρεται 
σε καθένα από τα διοριστήρια του εκπαιδευτικού. 

(5) Στην αίτηση της σχετικής άδειας η/ο αιτούσα/αιτών ιδιωτική/ος εκπαιδευτικός θα πρέπει να 
προσδιορίζει επακριβώς το Φροντιστήριο ή το Κ.Ξ.Γ. για το οποίο ζητάει τη χορήγηση άδειας άσκησης 
ιδιωτικού έργου, το ωράριο εργασίας του σ' αυτό και τις ημέρες και ώρες που συμπληρώνει το ωράριο αυτό 
στο Φροντιστήριο ή το Κ.Ξ.Γ. Μετά τη χορήγηση της σχετικής άδειας, η/ο εκπαιδευτικός οφείλει να 
προσκομίσει στην οικεία Δ/νση Εκπαίδευσης τη σύμβαση εργασίας που έχει συνάψει με το Φροντιστήριο ή 
το Κ.Ξ.Γ., όπως αυτή έχει αναρτηθεί και τηρείται στο Π/Σ «ΕΡΓΑΝΗ» του Υπουργείου Εργασίας. 
Σημείωση: Το όποιο ερώτημα ή διευκρίνιση κριθούν σκόπιμο να διατυπωθούν από τους αποδέκτες της 
παρούσας, παρακαλούμε να εδράζεται επί πραγματικού, να διατυπωθούν με σαφήνεια και να συνοδεύονται 
από τα αναγκαία παραστατικά. 
 
 
1 Η εν λόγω περίπτωση είχε καταργηθεί προγενέστερα, με την παρ. 12 του άρθρου 56 του ν.4472/2017 (Α' 
74) 
2 Έτσι, μεταξύ άλλων, η αρίθμ. 755/1997 Γνωμοδότηση του Τμήματος Α' του Ν.Σ.Κ., η οποία έχει γίνει δεκτή 
από τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων με την από 23-2-1998 πράξη του (πρβλ. ΝΣΚ 
593/1998) 
3 Η υπαγωγή των δημόσιων εκπ/κών στον δημοσιοϋπαλληλικό κώδικα, για τα θέματα τα οποία δεν 
ρυθμίζονται από ειδικές γι' αυτούς διατάξεις, προβλέπεται στο ν.2721/1999, άρθρο 53 παρ.2. 
4 ΝΣΚ 755/1997. 
5 Ωρομίσθιοι δημόσιοι εκπαιδευτικοί, κατά την έννοια της παρ. 5 του άρθρου 63 του ν.4589/2019. 
6 Στην παρ. 7 του άρθρου 62 του ν.1566/1985 ορίζεται: «7. Με την επιφύλαξη της παρ.4 του άρθ. 52, οι 
διατάξεις αυτού του νόμου (σ.σ. ν.1566/1985), εφαρμόζονται ανάλογα στις ιδιωτικές σχολικές μονάδες της 
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και στο εκπαιδευτικό προσωπικό τους...». 
7 Η παρ. 9 του άρθρου 19 αντικαταστάθηκε με την αρίθμ. Φ.353.1/3/Δ1/2005 (β' 1461) Υπουργική Απόφαση. 
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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 φροντι-

στηρίων δεν επιτρέπεται. Φροντιστήρια των λοιπών , εν τη αύτη παραγράφω κατηγοριών επιτρέπεται  να 
συστεγάζωνται  ουχί πλείονα των δύο.  

 
Δ5/52373/8-6-2004 ΥΠ.Ε.Π.Θ. 

Λειτουργία Φροντιστηρίων-Προετοιμασία υποψηφίων διαγωνισμών του 
Α.Σ.Ε.Π. 

  Τέθηκαν υπόψη της υπηρεσίας μας καταχωρημένες στον ημερήσιο τύπο 
διαφημίσεις φροντιστηρίων, σχετικά με την παροχή φροντιστηριακών μαθημάτων 
προετοιμασίας υποψηφίων για τη συμμετοχή τους σε διαγωνισμούς του Α.Σ.Ε.Π. 
  Υπενθυμίζουμε ότι η λειτουργία φροντιστηριακών προγραμμάτων ως 
ανωτέρω, απαγορεύονται από τη διάταξη του άρθρου 15 παρ. 8 του ν. 2190/1994. 
  Παρακαλούμε να προβείτε στον προσήκοντα έλεγχο και στην περίπτωση 
διαπίστωσης μη νόμιμης λειτουργίας φροντιστηρίων να λάβετε τα αναγκαία Διοικητικά 
μέτρα,  ενημερώνοντας και την υπηρεσία μας για τις ενέργειες σας (σχετικές οι 
διατάξεις του ν. 2190/94 άρθρο 15 παρ.8 και του ν.682/77, άρθρα 41 έως και 44 ). 

 
 
 

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. 

 
Δ5/55843/15-6-2004 ΥΠ.Ε.Π.Θ. 

  Σας πληροφορούμε ότι το Δ΄Τμήμα του Σ.τ.Ε. με επταμελή σύνθεση έκρινε 
με την απόφαση του 853/2004 ότι το άρθρο 64 του α.ν. 2545/1940 «περί λειτουργίας 
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εσωτερικών φροντιστηρίων παρά των ιδιωτικών σχολείων Δ/θμιας Εκπ/σης» δεν 
καταργήθηκε δυνάμει της γενικής καταργητικής διάταξης του άρθρου 59 του ν.682/77 
και, συνεπώς, εξακολουθεί να ισχύει. Κατόπιν αυτού για λόγους χρηστής διοίκησης η 
απόφαση θα αφορά όλες τις όμοιες περιπτώσεις καθώς και τις νέες άδειες ίδρυσης και 
λειτουργίας φροντ/ρίων παρά των ιδιωτικών σχολείων 
  Παρακαλείσθε για την εφαρμογή της. 

 
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, 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)} 

 ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Οι διατάξεις του αρ. 65 καταργούνται από 30 Απριλίου 2013 με την παράγραφο Θ.18 
περιπτ. 1 δ΄ του Ν. 4093/2012 ΦΕΚ 222 τ.Α  ́
 

110975/Δ5/26-9-2011 Απόφαση Υπ. Παιδείας ΦΕΚ 2332 τ. Β΄ 
 

Άρθρο μόνο 
Καθορισμός δικαιολογητικών για τη χορήγηση άδειας ίδρυσης φροντιστηρίου 

σε νομικό πρόσωπο 
 
 1. Η άδεια ίδρυσης Φροντιστηρίου χορηγείται σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού 
δικαίου με απόφαση του Διευθυντή Εκπαίδευσης της οικείας Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης. 
 
 2. Η αίτηση για τη χορήγηση άδειας ίδρυσης Φροντιστηρίου από νομικό 
πρόσωπο υπογράφεται από το νόμιμο εκπρόσωπό του και συνοδεύεται 
υποχρεωτικά από τα κάτωθι δικαιολογητικά: 
 α) Επικυρώμενο καταστατικό του νομικού προσώπου, από το οποίο 
προκύπτει ότι η έδρα του βρίσκεται σε κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ο 
σκοπός του αφορά και την παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης. Στο καταστατικό θα 
πρέπει επίσης να αναγράφονται ονομαστικά όλα τα μέλη του νομικού προσώπου, ο 
ορισμός του Διευθυντή Σπουδών και του νομίμου εκπροσώπου (σημειώνεται ότι οι 
δύο αυτές ιδιότητες μπορεί να ταυτίζονται σε ένα πρόσωπο). 
 β) Επικυρωμένο έγγραφο ή αντίγραφο του Φύλλου της Εφημερίδας της 
Κυβερνήσεως που αποδεικνύει τη σύνθεση του Διοικητικού του οργάνου. 
 γ) Πιστοποιητικό περί μη πτώχευσης του νομικού προσώπου 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 τα οποία εκδίδονται σύμφωνα με τα ανωτέρω υποβάλλονται εντός τριών 
μηνών από την ημερομηνία έκδοσής τους. 
 δ) Διπλότυπο είσπραξης όπως αυτό ορίζεται στην αριθ. 38756/Δ5/15-4-
2005 Υπουργική Απόφαση «Αναπροσαρμογή παραβόλων του Α.Ν. 2545/1940 που 
αφορούν την ίδρυση και λειτουργία των Φροντιστηρίων και των Κέντρων Ξένων 
Γλωσσών», όπως ισχύει. 
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 3. Το νομικό πρόσωπο ορίζει Διευθυντή Σπουδών, ο οποίος είναι 
υπεύθυνος για την εύρυθμη λειτουργία του. Στο πρόσωπο του Διευθυντή Σπουδών 
πρέπει να συντρέχουν σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις: 
 α) Να είναι κάτοχος τίτλου σπουδών ΑΕΙ της ημεδαπής ή της αλλοδαπής 
αναγνωρισμένου ως ισότιμου και αντίστοιχου από τον ΔΟΑΤΑΠ ή τίτλου 
αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων από το Συμβούλιο Αναγνώρισης 
Επαγγελματικών Προσόντων (Σ.Α.Ε.Π.) και να διαθέτει παιδαγωγική επάρκεια 
(όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2, παρ. 3 και άρθρο 9, παρ. 6 του Ν. 3848/2010 
ΦΕΚ 71 Α'). Προκειμένου για τα Κέντρα Ξένων Γλωσσών, απαιτείται πτυχίο Ξένης 
Γλώσσας και Φιλολογίας Πανεπιστημίου της ημεδαπής ή ισότιμο και αντίστοιχο 
πτυχίο της αλλοδαπής αναγνωρισμένο από τον ΔΟΑΤΑΠ ή επάρκεια προσόντων 
διδασκαλίας ξένης γλώσσας. 
 β) Να είναι υπήκοος κράτους - μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
 γ) Να μην έχει καταδικαστεί ή παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα, 
σύμφωνα με τα άρθρα 8 και 9 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007 ΦΕΚ 26 Α'). 
 δ) Να μην έχει απολυθεί από θέση δημοσίου υπαλλήλου ή ιδιωτικού 
εκπαιδευτικού ή διδάσκοντος σε φροντιστήριο ή κέντρο ξένων γλωσσών για λόγους 
πειθαρχικούς ή για ανεπάρκεια στην εκτέλεση των καθηκόντων του. 
 ε) Να μην είναι δημόσιος υπάλληλος ή λειτουργός ή υπάλληλος ΝΠΔΔ ή 
ΟΤΑ. 
 
 4. Κατ' εξαίρεση, για τους πολίτες που είναι υπήκοοι άλλων κρατών-μελών 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αντί των προσόντων της περίπτωσης (α) της 
παραγράφου 3 της παρούσης, αρκεί ως προϋπόθεση η αποδεδειγμένη 
επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον τριών ετών σε αντίστοιχη θέση στο κράτος-
μέλος προέλευσης. 
 
 5. Για τον Διευθυντή Σπουδών απαιτείται η προσκόμιση των κάτωθι 
δικαιολογητικών: 
 α) Επικυρωμένο αντίγραφο του τίτλου σπουδών ή της πράξης αναγνώρισης 
επαγγελματικών προσόντων του Σ.Α.Ε.Π. 
 β) Αντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή διαβατηρίου ή άλλου 
εγγράφου που αποδεικνύει την υπηκοότητα. 
 γ) Υπεύθυνη δήλωση του Διευθυντή Σπουδών στην οποία θα δηλώνεται ότι 
δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι ασυμβίβαστες ιδιότητες και τα κωλύμματα που 
αναφέρονται στα στοιχεία (γ), (δ) και (ε) της παραγράφου 3 της παρούσης. 
 δ) Πιστοποιητικό Πρωτοβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής. 
 ε) Πιστοποιητικό Στρατολογικού Γραφείου (τύπου Α) για τους άνδρες ότι 
έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή έχουν νόμιμα απαλλαγεί 
από αυτές. 
 
 6. Ο ορισμός του Διευθυντή Σπουδών καθώς και τα δικαιολογητικά που 
απαριθμούνται στην παράγραφο 5 στοιχεία (α), (β) και (γ) της παρούσης και 
συνοδεύουν τον ορισμό του συνυποβάλλονται με την αίτηση για τη χορήγηση άδειας 
ίδρυσης. 
 
 Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

 
 
 

Άρθρον 66 
Ανανέωσις αδείας 

 
{(1.Η  άδεια ιδρύσεως φροντιστηρίου πρέπει να ανανεούται κατ έτος, άλλως παύει ισχύουσα. 
2.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. 
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. 
   ***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Τα ποσά του παραβόλου αναπροσαρμόσθηκαν  με την  ΥΑ 38756/Δ5/2005 (566 Β΄/2005)  σε :  
Της παραγράφου 3 του άρθρου 81 σε συνδυασμό με το άρθρο 66, για ανανέωση της άδειας ίδρυσης φροντιστηρίου, παράβολο 60€. 
Του άρθρου 66 παρ. 4 σε συνδυασμό με το άρθρο 17 παρ. 3, για κάθε μέρα εκπρόθεσμης ανανέωσης της άδειας ίδρυσης φροντιστηρίου, παράβολο 15€.)} 
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 ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Οι διατάξεις του αρ. 66 καταργήθηκαν με την παράγραφο Θ.18 περιπτ. 2 δ΄ του Ν. 
4093/2012 ΦΕΚ 222 τ.Α  ́
 

 
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)  
 

Δ5/11037/8-10-1999 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 

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.)} 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Η παρ. 1 καταργήθηκε με την παράγραφο Θ.18 περιπτ. 1 θ΄ του Ν. 4093/2012 ΦΕΚ 222 τ.Α  ́
ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Οι παρ. 2,3,4,5 καταργήθηκαν με την παράγραφο Θ.18 περιπτ. 1 ε΄ του Ν. 4093/2012 ΦΕΚ 222 
τ.Α  ́

6. Εις λειτουργούς Ιδιωτικής εκπαιδεύσεως υπηρετούντας εν σχολείοις  δεν επιτρέπεται να Ιδρύουν 
και διατηρούν φροντιστήρια. 

Δ5/1071/30-6-1982 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. 
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Δ5/7821/20-8-2001 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. 
 

Δ5/4145/24-5-1994 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 
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 στοι-
χειώδους 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) .Σύμφωνα δε με το  Άρθρο 5 του Ν. 4250/2014 ΦΕΚ 74 τ.Α΄ παράγραφος 2: 
 Το παράβολο των πενήντα (50) ευρώ για τη χορήγηση επάρκειας προσόντων για διδασκαλία ξένων 
γλωσσών καταργείται. 
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   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. 
 
 
 
Ν. 4250/2014 ΦΕΚ 74 τ. Α' 
 

Άρθρο 5 
 

Απλούστευση της διαδικασίας χορήγησης επάρκειας για τη διδασκαλία ξένης γλώσσας σε 
φροντιστήρια 

 
 1. Η φράση «μετά γνώμην του Εποπτικού Συμβουλίου Ιδιωτικής Εκπαιδεύσεως» της παρ. 4 του 
άρθρου 70 του α.ν. 2545/1940 «Περί ιδιωτικών σχολείων-φροντιστηρίων και οικοτροφείων» καταργείται.  
 2. Το παράβολο των πενήντα (50) ευρώ για τη χορήγηση επάρκειας προσόντων για διδασκαλία 
ξένων γλωσσών καταργείται.  
 Από τη δημοσίευση του νόμου αυτού στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως αρχίζει η ισχύς της 
παρούσας παραγράφου και παύουν να ισχύουν όλες οι διοικητικές πράξεις που αφορούν στη σύσταση, 
συγκρότηση και λειτουργία του ανωτέρω Συμβουλίου, καθώς και εκείνες που εκδόθηκαν κατ` εξουσιοδότηση 
των παραπάνω διατάξεων.  
 «3. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, καθορίζονται τα κριτήρια, οι 
προϋποθέσεις και κάθε άλλο σχετικό θέμα για τη χορήγηση επάρκειας προσόντων διδασκαλίας ξένης 
γλώσσας. Σε περίπτωση που στις προϋποθέσεις περιλαμβάνεται η παρακολούθηση προγράμματος 
διδακτικής ξένης γλώσσας σε Α.Ε.Ι., με όμοια απόφαση καθορίζονται η διάρκεια, οι πιστωτικές μονάδες, οι 
δικαιούχοι συμμετοχής και κάθε άλλο σχετικό θέμα. Για την οργάνωση των προγραμμάτων εκδίδεται 
απόφαση της Συγκλήτου, στην οποία αναγράφονται αναλυτικά τα προσφερόμενα μαθήματα, οι πιστωτικές 
τους μονάδες και τυχόν τέλη παρακολούθησης, η οποία εγκρίνεται, ύστερα από γνώμη Ι.Ε.Π. με απόφαση 
του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.». 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ:  Η παρ. 3 αντικαταστάθηκε  με τον Ν. 4485/2017 ΦΕΚ 114 τ. Α΄    Άρθρο 90   
 
 

Δ5/8237/24-9-2001 ΥΠ.Ε.Π.Θ. 
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 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 

 
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 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. 
 

Π.Δ. 211/1994  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 

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  
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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. 394/1997  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). 
 

 
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). 
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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. 

 
 

Δ5/1600/16-2-1995 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. 

   ΙV. 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. 

   V. 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. 

  VΙ. Εν όψει όλων αυτών φρονώ ότι η απάντηση στο παραπάνω ερώτημα είναι 
καταφατική. 

 
Δ5/50440/16-5-2007 ΥΠ.Ε.Π.Θ. 

«Πρόσληψη υπηκόων τρίτων χωρών σε Φροντιστήρια Ξένων Γλωσσών» 
 
Σχετ. 57587/Δ5/7-6-2006 έγγραφο μας 
 
 Σχετικά με την πρόσληψη υπηκόων τρίτων χωρών σε Φροντιστήρια Ξένων 
Γλωσσών, σας υπενθυμίζουμε ότι βάσει του με αριθμ. πρωτ. 8300/25-5-06 εγγράφου 
του ΥΠΕΣΔΑ, η έναρξη απασχόλησης έπεται της σχετικής έγκρισης απασχόλησης. 
 Επισημαίνουμε ότι στα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την πρόσληψη 
αλλοδαπών από Κέντρα Ξένων Γλωσσών, θα πρέπει να προσκομίζεται και η άδεια 
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διαμονής του αλλοδαπού, σύμφωνα με το Ν. 3386/2005. Σας στέλνουμε σχετικό 
πληροφοριακό δελτίο. 
 Σημειώνεται ότι εφεξής οι σχετικές άδειες διδασκαλίας θα χορηγούνται μέχρι 31 
Οκτωβρίου εκάστου σχολικού έτους προκειμένου να υπάρχει έγκαιρος 
προγραμματισμός και διευκόλυνση της εποπτείας από τις αρμόδιες υπηρεσίες. Κατά 
τη διάρκεια του σχολικού έτους θα χορηγούνται μόνο σε έκτακτες περιπτώσεις. 
 Παρακαλούμε για την άμεση ενημέρωση των ενδιαφερόμενων ιδιοκτητών Κ.Ξ.Γ., 
καθώς και για τον από μέρους σας ενδελεχή έλεγχο των δικαιολογητικών που 
κατατίθενται, ώστε οι αιτήσεις να διαβιβάζονται στο ΥΠΕΠΘ με πλήρη δικαιολογητικά 
και να αποφεύγονται καθυστερήσεις και ταλαιπωρία των αιτούντων. 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 
Απαιτούμενα δικαιολογητικά για την πρόσληψη αλλοδαπού σε Κέντρα Ξένων 
Γλωσσών. 
Α) Χορήγηση έγκρισης πρόσληψης 
1. Πρωτότυπη θεώρηση του ξενόγλωσσου τίτλου σπουδών από την πρεσβεία ή τα 
κατά τόπους Προξενεία σχετικά με την αναγνώριση του Ιδρύματος έκδοσης του 
πτυχίου από τις εκπαιδευτικές αρχές της χώρας όπου εδρεύει το εν λόγω ίδρυμα, ή με 
την επισημείωση της σύμβασης της Χάγης (APOSTILLE). 
2. Επίσημη μετάφραση του ξενόγλωσσου τίτλου από την αρμόδια υπηρεσία του 
Υπουργείου Εξωτερικών ή από Δικηγόρο. 
3. Βιογραφικό σημείωμα του αλλοδαπού. 
4. Αντίγραφο διαβατηρίου (εν ισχύ) θεωρημένο από αρμόδια κατά νόμο αρχή και άδεια 
διαμονής. 
5. Πιστοποιητικό Υγείας από εξωτερικά ιατρεία Δημόσιου Νοσοκομείου. 
6. Ονομαστική κατάσταση των καθηγητών που απασχολούνται στο φροντιστήριο 
θεωρημένη από τον επόπτη εργασίας. 
(Η αναλογία ελλήνων καθηγητών και αλλοδαπών ορίζεται ως εξής: 
1 έως 10 καθηγητές : 1 αλλοδαπός 
11 έως 20 καθηγητές : 2 αλλοδαποί κ.ο.κ) 
7. Φωτοτυπίες των διαβατηρίων και αδειών διδασκαλίας των προσληφθέντων ως 
μελών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας στο ίδιο Κ.Ξ.Γ. 
8. Σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου στην οποία να αναφέρεται η αρχή και η λήξη 
της συνεργασίας. 
9.Αίτηση πρόσληψης του αλλοδαπού προς το φροντιστήριο (να αναφέρεται η προς 
διδασκαλία γλώσσα). 
10.Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1 986 του ιδιοκτήτη του φροντιστηρίου ότι ο 
αλλοδαπός κρίνεται κατάλληλος. 
Β) Παράταση άδειας διδασκαλίας 
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) Υποβολή Δικαιολογητικών 
Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται από τον ιδιοκτήτη του Κέντρου Ξένων Γλωσσών στο 
Γραφείο ή τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που υπάγεται το Κέντρο. 
 

Δ5/85934/29-8-2006 ΥΠ.Ε.Π.Θ. 

«Πρόσληψη αλλοδαπών και πολιτών Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης » 

  Α) Όπως προκύπτει από τις διατάξεις του ΠΔ 211/1994 (ΦΕΚ 132 Α) 
«Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας που αναφέρεται στην ίδρυση και λειτουργία 
Φροντιστηρίων, στην παροχή κατ'οίκον διδασκαλίας και στην απασχόληση 
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διευθυντών και διδασκόντων σε Φροντιστήρια, προς τις διατάξεις των άρθρων 
7,48,52,58 της Συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας οι 
υπήκοοι των Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσλαμβάνονται σε 
Φροντιστήρια, εφόσον διαθέτουν τα προσόντα που απαιτεί ο νόμος για κατάληψη 
αντίστοιχων θέσεων από ημεδαπούς και κατέχουν επίσης τη βεβαίωση 
ελληνομάθειας, όπως αυτή προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 1 του ΠΔ 
394/97 ΦΕΚ 278 Α (σχετική η αριθμ. Δ5/2138/12-3-1998 εγκύκλιος μας). 

  Οι ανωτέρω στο εξής θα προσλαμβάνονται μόνο σύμφωνα με τις σχετικές 
διατάξεις και όχι ως «αλλοδαποί». Κατά συνέπεια δεν θα γίνουν δεκτές αιτήσεις για 
παράταση άδειας διδασκαλίας, που έχουν ήδη χορηγηθεί, αλλά οι ενδιαφερόμενοι θα 
πρέπει να προσκομίσουν τα αντίστοιχα με τους ημεδαπούς δικαιολογητικά και τη 
βεβαίωση ελληνομάθειας, προκειμένου να τους χορηγηθεί άδεια πρόσληψης ως 
πολίτες Κράτους-Μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

  Β) Επιπρόσθετα, σας στέλνουμε συνημμένο πληροφοριακό δελτίο που 
αφορά στα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την πρόσληψη αλλοδαπών από 
Κέντρα Ξένων Γλωσσών, σύμφωνα με τις αριθμ. Δ5/46508/10-5-76 (ΦΕΚ 661 Β), 
Δ5/5284/26-10-1983 (ΦΕΚ 641 Β), και Δ5/6480/17-12-85 (ΦΕΚ 832 Β) αποφάσεις. 

  Παρακαλούμε για την άμεση ενημέρωση των ενδιαφερόμενων ιδιοκτητών 
Κ.Ξ.Γ., καθώς και για τον από μέρους σας ενδελεχή έλεγχο των δικαιολογητικών που 
κατατίθενται, ώστε οι αιτήσεις να διαβιβάζονται στο ΥΠΕΠΘ με πλήρη δικαιολογητικά 
και να αποφεύγονται καθυστερήσεις και ταλαιπωρία των αιτούντων. 

  Θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι οι προϊστάμενοι των Διευθύνσεων και των 
Γραφείων έχουν την ευθύνη ελέγχου της πληρότητας των δικαιολογητικών που 
καταθέτουν οι ενδιαφερόμενοι, πριν αυτά αποσταλούν στην Υπηρεσία μας. 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 

Απαιτούμενα δικαιολογητικά για την πρόσληψη αλλοδαπού σε Κέντρα Ξένων 
Γλωσσών. 

Α) Χορήγηση έγκρισης πρόσληψης 

1. Πρωτότυπη θεώρηση του ξενόγλωσσου τίτλου σπουδών από την πρεσβεία ή τα 
κατά τόπους Προξενεία σχετικά με την αναγνώριση του Ιδρύματος έκδοσης του 
πτυχίου από τις εκπαιδευτικές αρχές της χώρας όπου εδρεύει το εν λόγω ίδρυμα ή με 
την επισημείωση της σύμβασης της Χάγης (APOSTILLE). 

2. Επίσημη μετάφραση του ξενόγλωσσου τίτλου από την αρμόδια υπηρεσία του 
Υπουργείου Εξωτερικού ή από Δικηγόρο. 

3. Βιογραφικό σημείωμα του αλλοδαπού. 

4. Αντίγραφο διαβατηρίου (εν ισχύ) θεωρημένο από αρμόδια κατά νόμο αρχή. 

5. Πιστοποιητικό Υγείας από εξωτερικά ιατρεία Δημόσιου Νοσοκομείου. 

6. Ονομαστική κατάσταση των καθηγητών που απασχολούνται στο φροντιστήριο 
θεωρημένη από τον επόπτη εργασίας. 

(Η αναλογία Ελλήνων καθηγητών και αλλοδαπών ορίζεται ως εξής: 

1 έως 10 καθηγητές: 1 αλλοδαπός 

11 έως 20 καθηγητές: 2 αλλοδαποί κ.ο.κ.) 

Αν στο Κ.Ξ.Γ. απασχολείται μόνο ο ιδιοκτήτης αρκεί η υπεύθυνη δήλωση του ν. 
1599/1986 ότι δεν απασχολείται άλλος καθηγητής πλην του ιδίου. 
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7. Φωτοτυπίες των διαβατηρίων και αδειών διδασκαλίας των προσληφθέντων ως 
μελών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας στο ίδιο Κ.Ξ.Γ. 

8. Σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου στην οποία να αναφέρεται η αρχή και η λήξη 
της συνεργασίας. 

9. Αίτηση πρόσληψης του αλλοδαπού προς το φροντιστήριο (να αναφέρεται η προς 
διδασκαλία γλώσσα). 

10. Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 του ιδιοκτήτη του φροντιστηρίου ότι ο 
αλλοδαπός κρίνεται κατάλληλος. 

Β) Παράταση άδειας διδασκαλίας 

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) Υποβολή Δικαιολογητικών 

Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται από τον ιδιοκτήτη του Κέντρου Ξένων Γλωσσών στο 
Γραφείο ή τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που υπάγεται το Κέντρο. 
 
 
 

Δ5/57587/7-6-2006 ΥΠ.Ε.Π.Θ. 
 

Πρόσληψη υπηκόων τρίτων χωρών σε Φροντιστήρια Ξένων Γλωσσών 
 
Σχετ: 25025/Δ5/9-3-2006 έγγραφο μας 
 
  Σε συνέχεια του ανωτέρω σχετικού, σας κοινοποιούμε, για ενημέρωση σας, 
το αριθ. 8300/25-5-06 έγγραφο του ΥΠΕΣΔΑ, που αφορά στην απασχόληση υπηκόων 
τρίτων χωρών σε Κέντρα Ξένων Γλωσσών, επισημαίνοντας ότι η έναρξη 
απασχόλησης έπεται της σχετικής έγκρισης απασχόλησης. 
  Παρακαλούμε να ενημερώσετε τους ιδιοκτήτες Κέντρων Ξένων Γλωσσών 
που επιθυμούν να απασχολήσουν υπηκόους τρίτων χωρών κατά το επόμενο σχολικό 
έτος, ώστε να μεριμνήσουν αφενός για την έγκαιρη ολοκλήρωση τυχόν διαδικασίας 
μετάκλησης, αφετέρου νια την εμπρόθεσμη εξασφάλιση της έγκρισης πρόσληψης, 
προκειμένου αυτή να προηγείται της έναρξης απασχόλησης. 
  Σημειώνεται ότι εφεξής οι σχετικές άδειες διδασκαλίας θα χορηγούνται μέχρι 
30 Σεπτεμβρίου έκαστου σχολικού έτους προκειμένου να υπάρχει έγκαιρος 
προγραμματισμός και διευκόλυνση της εποπτείας από τις αρμόδιες υπηρεσίες. Κατά 
τη διάρκεια του σχολικού έτους θα χορηγούνται μόνο σε έκτακτες περιπτώσεις. 
 

 
 

Δ5/8144/26-8-1994 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. 

 
Δ5/5284/26-10-1983 Φ.Ε.Κ. 641 τ.Β΄ 
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Τροποποίηση της 46508/10.6.76 απόφασης του ΥΠ.Ε.Π.Θ.  για την πρόσληψη 
αλλοδαπών σε Φροντιστήρια Ξένων Γλωσσών 

 
………………, 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. 
 

Δ5/6480/17-12-1983 ΥΠ.Ε.Π.Θ. 
 

Τροποποίηση Υπ. Απόφασης για την πρόσληψη αλλοδαπών σε φροντιστήρια 
ξένων γλωσσών 

 
  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 
 

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. 
 4.Την υπογραφήν της σχετικής εγκριτικής πράξεως ανατίθεμεν εις τον Δ/ντήν 
Ιδιωτικής Εκπαιδεύσεως της Κεντρικής Υπηρεσίας του ΥΠΕΠΘ. 
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 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. 
 
 
 

Άρθρον  71 
Δίδακτρα Μισθοδοσία 

 
1. Δι Υπουργικής αποφάσεως δύναται να Ορισθή ανώτατον όριον των καταβαλλομένων διδάκτρων 

υπό των εις τα φροντιστήρια φοιτώντων. 
  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. 
 

Ν.  2156/1993 Φ.Ε.Κ. 109 τ.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 

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. 
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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. Τα 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 

 
Δ5/4375/19-3-2004 ΥΠ.Ε.Π.Θ. 

Έλεγχος Φροντιστηρίων και Κ.Ξ.Γ. 
  
  Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 τταρ,21Β του Π.Δ. 295/77 (ΦΕΚ 96 
τ.Α΄/04.04.77) οι Δ/ντες των Δ/νσεων και οι Προϊστάμενοι των Γραφείων Εκπ/σης, στο 
έργο του ελέγχου της λειτουργίας των φροντιστηρίων επικουρούνται από τους Δ/ντες 
Γυμνασίων και Λυκείων. Οι διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 21Β του ΠΑ. 295/1977 (ΦΕΚ 
96/τ.Α΄//4-4-1977), το οποίο εξεδόθη κατ' εξουσιοδότηση του ν.309/1976, διατηρούνται 
σε ισχύ και μετά το ν.1566/1985 (άρθρο 95 «καταργούμενες διατάξεις»). Και τούτο 
καθότι γίνεται παγίως δεκτό ότι η κατάργηση ή τροποποίηση εξουσιοδοτικών 
διατάξεων δεν συνεπάγεται αυτοδίκαια και την κατάργηση κανονιστικών διατάξεων 
που εκδόθηκαν κατ' εξουσιοδότηση αυτών πριν την κατάργηση τους, εκτός αν ρητά 
ορίζεται αμέσως ή εμμέσως ή οι διατάξεις αυτές αντίκεινται στις νέες ρυθμίσεις. 
  Συνεπώς η αναφερόμενη διάταξη, κατά το μέρος ττου αυτή δεν αντίκειται 
στις νέες ρυθμίσεις καθώς και αυτών της Υπ. Απόφασης Φ.353.1/324/105657/Δ1/8-
10-02 ΦΕΚ. 1340β 16/10/02 «καθορισμός καθηκόντων και αρμοδιοτήτων...» 
εξακολουθεί να ισχύει. Σύμφωνα επομένως με τα αναφερόμενα σε συνδυασμό με τις 
διατάξεις των άρθρων 42-44 οι οποίες κατά παραπομπή του άρθρου 17 του 
α.ν.2545/1940 εφαρμόζονται-αναλόγως και στους ιδιοκτήτες των φροντιστηρίων και 
των Κ.Ξ.Γ., ο Διευθυντής της αρμόδιας Δ/νσης ή ο Προϊστάμενος του Γραφείου, ο 
πειθαρχικός προϊστάμενος δηλ. μπορεί κατά την κρίση του να αναθέτει τη διερεύνηση 
καταγγελίας και ελέγχου τήρησης της κείμενης νομοθεσίας ή τη διαπίστωση 
παράβασης διατάξεων από τα φροντιστήρια ή Κ.Ξ.Γ. σε εκπ/κούς που έχουν το βαθμό 
του Διευθυντή ή υποδιευθυντή Γυμνασίου ή Λυκείου. 
 

 
 

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. 
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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 Δεκεμ-

βρίου 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 Δ5/38756/15-04-2005 (Β` 566) σε 30 Ευρώ. 
     

 
΄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 

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 καταθέ-
σεως  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 και επαναναπροσαρμόστηκαν  σε: 
διπλότυπο είσπραξης  150 € από Δ.Ο.Υ. υπέρ Κ.Α.Ε. 3444  και 15 €  υπέρ Κ.Α.Ε. 3741. 

 
 
 

Άρθρον 6 § 2 Ν. 881/1943 
(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. 
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Ειδικές διατάξεις  
Άρθρον 83 

Τίτλοι Προσωνυμίαι 
 

1. 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. 
 

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 (ΦΕΚ 237Α/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 κλπ. θα εξακολουθήσει να γίνεται από το Συμβούλιο θεμάτων Ιδιωτικής 
Εκπ/σης (ΣΘΙΕ) που συνεδριάζει στο ΥΠΕΠΘ (Δ/νση Ιδιωτικής Εκπ/σης, Τμήμα Γ), οι 
σχετικές όμως αποφάσεις για χορήγηση των εν λόγω αδειών θα εκδίδονται από τις 
υπηρεσίες σας. 

 
 

Δ5/10272/28-9-1999 ΥΠ.Ε.Π.Θ. 
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. 372/1998 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. 
 

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. 
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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. 
Δ5/8617/2-9-1999 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. 

 
Δ5/4309/29- 5-1998 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. 
 
 
Δ5/16902/29-7-2004 ΥΠ.Ε.Π.Θ. 
 

Χρήση σήματος 
 
 Σας πληροφορούμε ότι σύμφωνα με την α.π 1985/21.7.04 ατομική γνωμοδότηση του 
Παρέδρου του Ν.Σ.Κ. τα φροντιστήρια Δ.Ε. όπως και τα Κ.Ξ.Γ. δύνανται να αποτελούν μέλη δικτύου 
Franchise καθόσον δε γεννάται ζήτημα παραβίασης της διάταξης του άρθρου 686 παρ. 3 του α.ν. 
2545/40 δοθέντος ότι τα μέλη του ως άνω δικτύου έχουν νομική και οικονομική αυτοτέλεια και 
ατομική άδεια ίδρυσης και λειτουργίας. 
 Η χρήση συνεπώς από φροντιστήρια ΔΕ. ή Α.Ε. που είναι μέλη ενός δικτύου Franchise, που 
λειτουργούν με το ίδιο σύστημα στην ίδια ή άλλη εκπ/κή περιφέρεια και χρησιμοποιούν το αυτό σήμα 
και το πιν παραχώρησης του δικαιούχου του σήματος είναι νόμιμη. Επισημαίνεται ότι σε κάθε αίτηση 
χρήσης του σήματος ως μέλος δικτύου Franchise θα πρέπει να κατατίθεται και αντίγραφο της 
δήλωσης του σήματος προς το Υπουργείο Εμπορίου, απόφαση της Διοικητικής Επιτροπής Σημάτων 
περί αποδοχής του σήματος καθώς και πράξης παραχώρησης χρήσης του σήματος από τρίτους. 
 Με την ευκαιρία αυτή υπενθυμίζουμε ότι φροντιστήρια Δ.Ε. ή Α.Ε. δύνανται να ιδρύουν 
μόνον τα φυσικά και όχι τα νομικά πρόσωπα (εταιρίες, σωματεία κ.λπ) και μόνον ένα σε όλη την 
Ελλάδα. 
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Δ5/492/12-1-2001 Απόφαση ΥΠ.Ε.Π.Θ. 

 
Καθορισμός προσόντων για τη διδασκαλία της Ελληνικής ως ξένης ή δεύτερης γλώσσας. 

 
 
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 
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

 
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 : 
α) Πρωτότυπη άδεια ίδρυσης 
β) Φωτοαντίγραφο επικυρωμένο λειτουργίας και προσωνυμίας (αν υπάρχουν) 
γ) Ανανέωση άδειας ίδρυσης 
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ΔΙΔΑΚΤΗΡΙΟ 
  
 

Φ.621.32/129/70882/12-4-1975 ΥΠ.Ε.Π.Θ. ΦΕΚ 423 τ.Β΄ 
Όπως τροποποιήθηκε με την  

42301/8-4-78 απόφαση του ΥΠ.Ε.Π.Θ. Φ.Ε.Κ. 405 τ.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 
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) 
 

 1.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. 
 2.Ξύλιναι ή μεταλλικαί κλίμακες απαγορεύονται 
 3.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. 
 
Η παρ. 3 αντικαταστάθηκε από την  υπ’ αριθ. 42301/8-04-1978 (ΦΕΚ Β΄ 405) αποφ. Υπ. Παιδείας, αλλά η 
τροποποίηση ανακλήθηκε με την Δ/338913/20-11-1981 όμοια  ΦΕΚ Β΄ 740 
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 4. Το πλάτος και το ύψος της βαθμίδος δεν δύναται να είναι αντιστοίχως ολιγώτερον των 0.26 μ. και 
μεγαλύτερον των 0.17 μ. 
 5. 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. 
  6. Ο φωτισμός και εξαερισμός των διαδρόμων και των κλιμάκων δέον να είναι επαρκής. 
 7. 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. 
  8.Ορίζεται ελάχιστος αριθμός αποχωρητηρίων 1 ανά 30 μαθητάς και 1 ανά 30 μαθητρίας 
 9. Ορίζεται ελάχιστος αριθμός ουρητηρίων 1 ανά 30 μαθητάς. 
 10. Εις τον χώρον των αποχωρητηρίων επιβάλλεται  όπως υπάρχουν νιπτήρες πλύσεως των 
χειρών. 
  11.Εις τα φροντιστήρια δέον να υπάρχουν και κρουνοί ποσίμου ύδατος εις κατάλληλον θέσιν, 
 12. 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. 
 13. Εις τα αποχωρητήρια των φροντιστηρίων απαραιτήτως πρέπει να είναι εν λειτουργία 
εγκατάστασις ηλεκτρικού φωτός 
 14. Αι θύραι των αποχωρητηρίων επιβάλλεται όπως ανοίγουν προς τα έσω. 
  15.Αι λεκάναι των αποχωρητηρίων δυνατόν να είναι Ανατολικού ή Ευρωπαϊκού τύπου 
 16. 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 
 

1.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. 
  2.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. 

3.Τα φροντιστήρια υποχρεούνται να εφοδιασθώσι απαραιτήτως δι΄ ανάλογων ειδικών 
πυροσβεστκών μηχανημάτων τοποθετουμένων εις κατάλληλον θέσιν . 

4. 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)} 73,50 Ευρώ αι οποίαι 
καταβάλλονται εις το Γραφείον του οικείου Επιθεωρητού κατά την υποβολήν της αιτήσεως προς μετάβασιν 
της επιτροπής δια την χορήγησιν της αδείας λειτουργίας. 
  5.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. 
 
Δ5/390/02-02-1983 Απόφαση ΥΠ.Ε.Π.Θ. ΦΕΚ 76 τ. Β΄ 
 
……………. 
 Τροποποιούμε την Υπ. Απόφαση αριθμ. Φ.621.32/129/70882/1975 (ΦΕΚ 424 τ. Β΄/22.4.1975) «περί 
κριτηρίων φροντιστηρίων» και ορίζουμε ως προέδρους των επιτροπών για τον έλεγχο των φροντιστηρίων 
της περιοχής αρμοδιότητας τους, τους προϊσταμένους των διευθύνσεων ή των γραφείων Μέσης 
Εκπαίδευσης των νομών ή των νομαρχιακών διαμερισμάτων. 
 
ΣΤ 5/5/26-04-1982 Κ.Υ.Α.  ΦΕΚ 213 τ. Β΄) 
 
 27.Διατηρούνται οι Επιτροπές καταλληλότητας Φροντιστηρίων, που προβλέπονται από τις διατάξεις 
της αριθ. Φ.621.32/129/70882/1975 (ΦΕΚ 423/Β/ 75) Υ.Α., που εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση του Νόμ. 
2545/1940 . 
 
 

Δ/338913/20-11-1981 Απόφαση  ΥΠ.Ε.Π.Θ. 
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 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. 
 

Φ1Α/333/4709/Δ5/9-4-2002 ΥΠ.Ε.Π.Θ. 

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. 

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 
 
 

Δ5/6668/28-6-1996 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 
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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 
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. Δ5/1285/13-
6-89 Υπουργ. απόφασης σε τρόπο ώστε  αποκλίσεις ή ελλείψεις  των κτιρίων που  δεν προκαλούν κίνδυνο  
στην ασφάλεια  και  υγιεινή  των στεγαζομένων  μαθητών να   γίνονται ανεκτές. 
 

Φ1Α/333/4709/Δ5/9-4-2002 ΥΠ.Ε.Π.Θ. 

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 
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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: 

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 
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 Δ/34486/14-9-1979 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. 

Την 16ην 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. 

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. 
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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. 
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 πα-

ραμονής 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. 
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. 

 
 

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ  30 /1998 
51676/28-5-1998 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. 

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». 



09.06.2019 

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 
  

 
15525/6-7-1994 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. 
 

Δ5/1285/13-6-1989 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: 
 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 
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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  
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ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 
 

16/08-10-2015 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΦΕΚ 2326 τ. Β΄ 
 

Μέτρα και μέσα πυροπροστασίας εκπαιδευτηρίων. 
 
 Καθορίζουμε τα ελάχιστα προληπτικά και κατασταλτικά μέτρα και μέσα πυροπροστασίας στα 
εκπαιδευτήρια και στους βοηθητικούς χώρους αυτών, με σκοπό την πρόληψη και αποτροπή εκδήλωσης και 
εξάπλωσης πυρκαγιών και ατυχημάτων, καθώς και τη διάσωση ατόμων και υλικών αγαθών που βρίσκονται 
μέσα σ' αυτά ως ακολούθως: 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' 
ΓΕΝΙΚΑ 
Άρθρο 1  

Πεδίο Εφαρμογής 
 
 1. Οι διατάξεις της παρούσας έχουν εφαρμογή στις επιχειρήσεις-εγκαταστάσεις όλων των βαθμίδων 
δημόσιας και ιδιωτικής εκπαίδευσης, όπως νηπιαγωγεία, δημοτικά σχολεία, γυμνάσια, λύκεια, κολέγια, ΑΕΙ, 
ΑΤΕΙ, ΙΕΚ, φροντιστήρια, κέντρα ξένων γλωσσών, κέντρα δια βίου μάθησης, ωδεία, σχολές οδηγών, σχολές 
επαγγελματικής κατάρτισης και εργαστήρια τέχνης (όπως ζωγραφικής και γλυπτικής). 
 2. Επιπροσθέτως η παρούσα εφαρμόζεται και στις ακόλουθες δραστηριότητες που έχουν 
λειτουργική εξάρτηση με το εκπαιδευτήριο και είναι της αυτής ιδι-οκτησίας-εκμετάλλευσης: 
 α. Γραφεία (όπως γραμματεία, γραφεία εκπαιδευτικού προσωπικού και ιατρείο). 
 β. Αποθηκευτικοί χώροι (όπως αρχείο). 
 γ. Χώροι συνάθροισης κοινού εντός του κτιρίου του εκπαιδευτηρίου (όπως γυμναστήριο, 
τραπεζαρία, αίθουσα πολλαπλών χρήσεων, αίθουσα εκδηλώσεων και εστιατόριο). 
 δ. Εργαστήρια, χώροι ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων και λοιποί χώροι (όπως εργαστήρια 
φυσικοχημείας και Η/Υ, λεβητοστάσιο, μετασχηματιστές μέσης και υψηλής τάσης αποθήκη καυσίμων και 
κουζίνα). 
 3. Οι διατάξεις της παρούσας δεν έχουν εφαρμογή στις εξής δραστηριότητες: 
 α. Εκπαιδευτήρια που εμπίπτουν στις διατάξεις του Π.δ. 71/1988 όπως κάθε φορά ισχύει. 
 β. Κτίρια ή τμήματα κτιρίων υγείας και κοινωνικής πρόνοιας όπως βρεφοκομεία, βρεφικοί, παιδικοί 
και βρεφονηπιακοί σταθμοί, περιλαμβανομένων των μικτών δραστηριοτήτων αυτών με εκπαιδευτήρια, όπως 
παιδικός σταθμός με νηπιαγωγείο, οικοτροφεία, νοσηλευτικές και λοιπές παρεμφερείς εγκαταστάσεις. Οι εν 
λόγω χώροι αντιμετωπίζονται από άποψη πυροπροστασίας με τις διατάξεις της Εγκυκλίου Διαταγής 
Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος 7600/700 Φ.51/1/6-7-1960 «Περί υποδείξεως και εφαρμογής 
προληπτικών και κατασταλτικών μέτρων και μέσων πυροπροστασίας». 
 γ. Χώροι συνάθροισης κοινού εκτός των κτιρίων των εκπαιδευτηρίων, καθώς και χώροι συνάθροισης 
κοινού εντός αυτών, που είναι πυράντοχα διαχωρισμένοι από τους άλλους χώρους του εκπαιδευτηρίου και 
διαθέτουν ανεξάρτητες οδεύσεις διαφυγής και εξόδους κινδύνου. Οι εν λόγω χώροι αντιμετωπίζονται από 
άποψη πυροπροστασίας με τις διατάξεις της υπ' αριθμ. 3/2015 Πυροσβεστικής Διάταξης όπως κάθε φορά 
ισχύει. 
 δ. Κυλικεία εκπαιδευτηρίων. Οι εν λόγω χώροι αντιμετωπίζονται από άποψη πυροπροστασίας 
σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ' αριθμ. 8γ/2007 Πυροσβεστικής Διάταξης όπως κάθε φορά ισχύει. 
 4. Στις περιπτώσεις εκπαιδευτηρίων που περιλαμβάνουν δύο (2) ή περισσότερα ανεξάρτητα κτίρια, 
για την επιβολή των μέτρων και μέσων πυροπροστασίας, κάθε κτίριο εξετάζεται ξεχωριστά. 
 

Άρθρο 2  
Ορισμοί-Χρήσεις κτιρίου 

 
 Για τις ανάγκες της παρούσας ισχύουν και εφαρμόζονται οι ακόλουθοι ορισμοί: 
 • Αδιέξοδο χαρακτηρίζεται μία κοινόχρηστη περιοχή κύριας χρήσης του ορόφου-επιπέδου (όπως 
διάδρομος) από κάθε σημείο της οποίας η διαφυγή μπορεί να γίνει μόνο προς μία (1) κατεύθυνση. 
 • Έξοδος κινδύνου είναι το άνοιγμα εισόδου που οδηγεί σε πυροπροστατευμένη όδευση διαφυγής, 
σε μια οδό ή σ' έναν ανοικτό χώρο ασφαλή από τον κίνδυνο της φωτιάς ή και του καπνού. 
 • Εσωτερικός εξώστης (πατάρι) είναι ο προσβάσι-μος χώρος που βρίσκεται εντός άλλου χώρου, 
όπου η υποκείμενη επιφάνεια πληροί τις προϋποθέσεις χώρου κύριας χρήσης, έχει προσπέλαση από τον 
χώρο αυτόν, αποτελεί λειτουργικό παράρτημα της χρήσης αυτής, έχει συνολικό εμβαδά μικρότερο του 70% 
της επιφάνειας του υποκείμενου χώρου, δεν θεωρείται όροφος και δεν μπορεί να αποτελεί ανεξάρτητη 
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ιδιοκτησία. 
 • Θεωρητικός πληθυσμός είναι ο τεχνικός (θεωρητικός) υπολογισμός των ατόμων του 
εκπαιδευτηρίου ως βάση υπολογισμού για τη λήψη των κατάλληλων μέτρων και μέσων πυροπροστασίας, 
χωρίς να αποτελεί κριτήριο του μέγιστου πληθυσμού που δύναται να συγκεντρωθεί. 
 • Όδευση διαφυγής είναι η συνεχής και χωρίς εμπόδια πορεία για τη διαφυγή από οποιοδήποτε 
σημείο κτιρίου προς ασφαλή, υπαίθριο συνήθως χώρο, σε περίπτωση πυρκαγιάς. 
 • Μονόροφα, είναι τα εκπαιδευτήρια που η κύρια και βοηθητική δραστηριότητά τους αναπτύσσεται σε 
έναν (1) όροφο. 
 • Πολυόροφα, είναι τα εκπαιδευτήρια που η κύρια ή/ και βοηθητική δραστηριότητά τους, 
αναπτύσσεται σε δύο (2) ή περισσότερους όχι απαραίτητα διαδοχικούς ορόφους. 
 • Υπόγεια, είναι τα εκπαιδευτήρια που η κύρια ή/και βοηθητική δραστηριότητά τους, αναπτύσσεται σε 
χαμηλότερη στάθμη από τον κατώτερο όροφο εκκένωσης του κτιρίου. 
 • Όροφος εκκένωσης είναι ο όροφος του κτιρίου, από τον οποίο εξέρχονται προς ασφαλή χώρο οι 
οδεύσεις διαφυγής. 
 • Παροχή όδευσης διαφυγής είναι ο αριθμός των ατόμων που είναι δυνατό να διαφύγει έγκαιρα, σε 
περίπτωση πυρκαγιάς, χρησιμοποιώντας αυτήν την όδευση. 
 • Πραγματική απόσταση απροστάτευτης όδευσης διαφυγής είναι το μήκος της πορείας που 
φυσιολογικά θα διανύσει κάποιο άτομο για να διαφύγει, σε περίπτωση πυρκαγιάς, από τυχόν σημείο της 
κύριας χρήσης ενός ορόφου ή επιπέδου μέχρι την πλησιέστερη έξοδο κινδύνου. 
 • Πυραντίσταση είναι η ικανότητα κατασκευής ή δομικού στοιχείου ν' αντιστέκεται για καθορισμένο 
χρονικό διάστημα, που ονομάζεται δείκτης πυραντίστασης, στα θερμικά αποτελέσματα της φωτιάς, χωρίς 
απώλεια της ευστάθειας, της ακεραιότητας και της αντίστασης στη δίοδο της θερμότητας. 
 • Πυροδιαμέρισμα είναι το τμήμα κτιρίου ή το κτίριο που περικλείεται ερμητικά από δομικά στοιχεία 
με προκαθορισμένο, κατά περίπτωση, δείκτη πυραντίστασης. 
 • Πυροπροστατευμένη όδευση διαφυγής είναι το τμήμα της όδευσης (όπως κλιμακοστάσιο, 
διάδρομος, προθάλαμος) που περικλείεται από πυράντοχα δομικά στοιχεία με προκαθορισμένο δείκτη 
πυραντίστασης. 
 • Τελική έξοδος είναι η κατάληξη μιας όδευσης διαφυγής από κτίριο, που οδηγεί σε οδό ή ανοικτό 
χώρο ασφαλή από τον κίνδυνο της φωτιάς ή/και του καπνού. 
 • Χώροι βοηθητικής χρήσης είναι οι χώροι που δεν προορίζονται για την εξυπηρέτηση της κύριας 
χρήσης του κτιρίου ή είναι λειτουργικά παραρτήματα αυτής, όπως διάδρομοι κυκλοφορίας, προθάλαμοι, 
κλιμακοστάσια, χώροι αποθήκευσης, ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων και υγιεινής. 
 • Χώροι κύριας χρήσης είναι οι χώροι άσκησης εκπαιδευτικής δραστηριότητας περιλαμβανομένων 
των εργαστηρίων, των χώρων συνάθροισης κοινού που ανήκουν στο εκπαιδευτήριο, καθώς και τα γραφεία. 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'  
ΔΟΜΙΚΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 

 
Άρθρο 3 

Οδεύσεις διαφυγής-Έξοδοι κινδύνου 
 
 Α. Υπολογισμός θεωρητικού πληθυσμού 
 1. Ο θεωρητικός πληθυσμός των εκπαιδευτηρίων αποτελεί άθροισμα των θεωρητικών πληθυσμών 
των παρακάτω δραστηριοτήτων (α) έως (γ) και υπολογίζεται ως εξής: 
 α. Για τις αίθουσες διδασκαλίας ισούται με τον αριθμό των καθισμάτων χωρίς να υπολείπεται της 
αναλογίας 1 ατόμου/2 τ.μ. καθαρού εμβαδού δαπέδου. 
 β. Για τα εργαστήρια ισούται με τον αριθμό των θέσεων εργασίας χωρίς να υπολείπεται της 
αναλογίας 1 ατόμου/4,5 τ.μ. καθαρού εμβαδού δαπέδου. 
 γ. Για τους χώρους γραφείων υπολογίζεται με την αναλογία 1 ατόμου/6 τ.μ. καθαρού εμβαδού 
δαπέδου. 
 2. Ο θεωρητικός πληθυσμός των χώρων συνάθροισης κοινού εντός του κτιρίου των εκπαιδευτηρίων, 
υπολογίζεται κατά τα οριζόμενα στις παρ. A1, A2 και A3 του άρθρου 3 της υπ' αριθμ. 3/2015 Πυροσβεστικής 
Διάταξης όπως κάθε φορά ισχύει και αθροίζεται στο θεωρητικό πληθυσμό της παρ. 1 του παρόντος άρθρου, 
με εξαίρεση εκείνους που εμπίπτουν στην παρ. 3γ του άρθρου 1 της παρούσας. 
 Β. Υπολογισμός οδεύσεων διαφυγής και εξόδων κινδύνου 
 1. Παροχή οδεύσεων διαφυγής 
 Η παροχή όδευσης διαφυγής ανά μονάδα πλάτους (0,60 μ.) καθορίζεται σε: 
α. 100 άτομα για τις οριζόντιες οδεύσεις (διάδρομοι, πόρτες, προθάλαμοι). 
β. 60 άτομα για τις κατακόρυφες οδεύσεις (κλιμακοστάσια, ράμπες). 
 2. Αριθμός και πλάτος οδεύσεων διαφυγής 
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α. Η παροχή της οριζόντιας όδευσης διαφυγής υπολογίζεται για κάθε όροφο-επίπεδο ανάλογα με το θε-
ωρητικό πληθυσμό αυτού. 
β. Σε εκπαιδευτήρια που η κύρια χρήση τους αναπτύσσεται σε έως και δύο (2) ορόφους ή επίπεδα, ο 
όροφος ή το επίπεδο με το μεγαλύτερο θεωρητικό πληθυσμό καθορίζει το πλάτος των κατακόρυφων 
οδεύσεων διαφυγής. 
γ. Σε εκπαιδευτήρια που η κύρια χρήση τους αναπτύσσεται σε τρεις (3) έως και πέντε (5) ορόφους ή 
επίπεδα, το άθροισμα των παροχών των δύο (2) με το μεγαλύτερο θεωρητικό πληθυσμό ορόφων ή 
επιπέδων, καθορίζει το πλάτος των κατακόρυφων οδεύσεων διαφυγής. 
δ. Σε εκπαιδευτήρια που η κύρια χρήση τους αναπτύσσεται σε έξι (6) ή περισσότερους ορόφους ή επίπεδα, 
το άθροισμα των παροχών των τριών (3) με το μεγαλύτερο θεωρητικό πληθυσμό ορόφων ή επιπέδων, 
καθορίζει το πλάτος των κατακόρυφων οδεύσεων διαφυγής. 
ε. Εφόσον όλες οι κατακόρυφες οδεύσεις διαφυγής είναι πυροπροστατευμένες με αυτοκλειόμενες πυρά-
ντοχες πόρτες, ο όροφος ή το επίπεδο με το μεγαλύτερο θεωρητικό πληθυσμό, καθορίζει την παροχή των 
οδεύσεων διαφυγής, ανεξαρτήτως αριθμού ορόφων ή επιπέδων. 
στ. Το ελάχιστο πλάτος των οδεύσεων διαφυγής και των θυρών αυτών ορίζεται σε 0,90 μ. Κατ' εξαίρεση, το 
ελάχιστο πλάτος κάθε θύρας αιθουσών διδασκαλίας, γραφείων και εργαστηρίων με θεωρητικό πληθυσμό 
μέχρι 50 άτομα επιτρέπεται να είναι 0,70 μ. 
ζ. Το πλάτος της όδευσης διαφυγής δεν πρέπει να μειώνεται στην πορεία προς την τελική έξοδο. 
 3. Έξοδοι κινδύνου 
3.1. Αριθμός και πλάτος εξόδων κινδύνου 
3.1.1. Απροστάτευτες οδεύσεις διαφυγής 
α. Ο αριθμός και το πλάτος των εξόδων κινδύνου ή/ και των τελικών εξόδων κινδύνου εκπαιδευτηρίων που 
αναπτύσσονται σε έναν (1) όροφο ή επίπεδο, δίνεται στον Πίνακα 1. 
β. Ο αριθμός και το πλάτος των τελικών εξόδων κινδύνου στο επίπεδο εκκένωσης εκπαιδευτηρίων που 
αναπτύσσονται σε δύο (2) ή περισσότερους ορόφους ή επίπεδα δίνεται στον Πίνακα 1 και είναι σύμφωνα με 
τον θεωρητικό πληθυσμό. Στην περίπτωση αυτή ο θεωρητικός πληθυσμός υπολογίζεται από το άθροισμα: 
i. Του θεωρητικού πληθυσμού του ορόφου εκκένωσης και 
ii. Του 1/2 του συνόλου του θεωρητικού πληθυσμού των υπερκείμενων και υποκείμενων ορόφων ή 
επιπέδων. 
3.1.2. Πυροπροστατευμένες οδεύσεις διαφυγής 
Ο αριθμός και το πλάτος των εξόδων κινδύνου εκπαιδευτηρίων που αναπτύσσονται σε δύο (2) ή περισ-
σότερους ορόφους ή επίπεδα και διαθέτουν πυροπρο-στατευμένες οδεύσεις διαφυγής με αυτοκλειόμενες 
πυράντοχες πόρτες, δίνεται στον Πίνακα 1 και είναι σύμφωνα με τον θεωρητικό πληθυσμό κάθε ορόφου ή 
επιπέδου. Στην περίπτωση αυτή ο αριθμός και το πλάτος των τελικών εξόδων κινδύνου στο επίπεδο εκ-
κένωσης δίνεται στον Πίνακα 1 και είναι σύμφωνα με τον θεωρητικό του πληθυσμό, ο οποίος υπολογίζεται 
από το άθροισμα: 
i. Του θεωρητικού πληθυσμού του ορόφου εκκένωσης και 
ii. Του 1/4 του συνόλου του θεωρητικού πληθυσμού των υπερκείμενων και υποκείμενων ορόφων ή 
επιπέδων. 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΙ ΠΛΑΤΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΙΝΔΥΝΟΥ 

Θεωρητικός πληθυσμός 
(άτομα) 

Αριθμός εξόδων κινδύνου Πλάτος εξόδων κινδύνου (μ.) 

Έως 50 1* 0,90 
51 - 200 2 0,90 
201 - 350 2 1,40 και 0,90 
351-500 2 1,40 
501 - 750 3 1,60 
751 - 1000 4 1,80 
 
 *Κατ' εξαίρεση σε υπόγειους χώρους κύριας χρήσης επιβάλλονται δύο (2) τουλάχιστον έξοδοι 
κινδύνου ελάχιστου πλάτους 0,90 μ.. 
 Για πληθυσμό μεγαλύτερο των 1000 ατόμων προστίθεται μία (1) έξοδος πλάτους 1,80 μ. ανά 300 
άτομα ή κλάσμα αυτών. 
 
3.2. Διάταξη τελικών εξόδων 
 Εφόσον επιβάλλονται δύο (2) ή περισσότερες τελικές έξοδοι, τα πλησιέστερα άκρα τους πρέπει να 
απέχουν τουλάχιστον το 1/3 της μέγιστης διαγώνιας διάστασης (D) του χώρου ή του κτιρίου που 
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εξυπηρετούν (Σχήματα 1 και 2). Εφόσον απαιτούνται τρεις (3) ή περισσότερες τελικές έξοδοι, η θέση 
τουλάχιστον δύο (2) εξ' αυτών, πρέπει να ικανοποιεί τα παραπάνω κριτήρια. 
 

 
Σχήμα 1 

 

 
Σχήμα 2 

Σχήματα 1 και 2  
Διάταξη τελικών εξόδων 

 
4. Όρια μήκους πραγματικής απροστάτευτης όδευσης διαφυγής και αδιεξόδων 
 α. Η μέγιστη απόσταση της πραγματικής απροστάτευτης όδευσης διαφυγής από τους χώρους 
κύριας χρήσης του εκπαιδευτηρίου έως την πλησιέστερη έξοδο κινδύνου ορίζεται σε 45 μ. Όταν υπάρχουν 
δύο (2) ή περισσότερες εναλλακτικές οδεύσεις διαφυγής, αρκεί η μία (1) από αυτές να πληροί το μέγιστο όριο 
μήκους της πραγματικής απόστασης. 
 β. Η απόσταση της πραγματικής απροστάτευτης όδευσης διαφυγής, αναφέρεται συνήθως σε 
οριζόντια διαδρομή. Όταν στην όδευση περιλαμβάνεται απροστάτευτη κατακόρυφη όδευση, προστίθεται το 
μήκος του κλιμακοστασίου επαυξημένο κατά 50%. 
 γ. Το μέγιστο μήκος απροστάτευτων αδιέξοδων τμημάτων διαδρόμου, δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει 
τα 15 μ. (Σχήμα 3). 
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Σχήμα 3 Όριο μήκος αδιεξόδου 
 
 
Γ. Λοιπά χαρακτηριστικά οδεύσεων διαφυγής - εξόδων κινδύνου  
1. Οδεύσεις διαφυγής - έξοδοι κινδύνου  
1.1. Γενικά 
α. Το ελεύθερο ύψος των χώρων, όπου διέρχεται όδευση διαφυγής είναι τουλάχιστον 2,20 μ. και για τις 
σκάλες, δοκούς, θύρες οδεύσεων τουλάχιστον 2μ.. Το ελάχιστος πλάτος της όδευσης διαφυγής των 
βοηθητικών χώρων, δεν επιτρέπεται να είναι μικρότερο από 0,60 μ. β. Απαγορεύεται η χρήση των 
ανελκυστήρων ως οδεύσεων διαφυγής. 
γ. Απαγορεύεται η διέλευση οδεύσεων διαφυγής από βοηθητικούς χώρους όπως χώροι υγιεινής, 
αποθήκευσης και ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων. 
 
1.2. Κλιμακοστάσια 
 α. Έξοδοι κινδύνου - θύρες οδεύσεων διαφυγής, από χώρους κύριας χρήσης, πρέπει να διαθέτουν 
πλατύσκαλο εφόσον οδηγούν σε κλιμακοστάσιο. Το ελάχιστο πλάτος του πλατύσκαλου πρέπει να είναι 0,60 
μ. 
 β. Κάθε θύρα που έχει άμεση πρόσβαση στο κλιμακοστάσιο, πρέπει κατά το άνοιγμά της να μην 
φράσει σκαλοπάτια ή πλατύσκαλα, ούτε να μειώνει το πλάτος της σκάλας ή του πλατύσκαλου, 
διασφαλίζοντας μία (1) τουλάχιστον μονάδα πλάτους οδεύσεως διαφυγής (Σχήμα 4). 
 

 
Σχήμα 4 Θύρες κλιμακοστασίων 

 
 γ. Το ελάχιστο πλάτος (πάτημα) και ύψος (ρίχτυ) των βαθμίδων των κλιμάκων που 
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χρησιμοποιούνται ως οδεύσεις διαφυγής από χώρους κύριας χρήσης πρέπει να είναι 0,28 μ. και 0,13 έως 
0,18 μ. αντίστοιχα (Σχήμα 5). Κατ' εξαίρεση απαλλάσσονται από την ανωτέρω απαίτηση εκπαιδευτήρια που 
η κύρια χρήση τους αναπτύσσεται σε έως και δύο (2) ορόφους ή επίπεδα υπέρ του ισογείου και ο 
θεωρητικός πληθυσμός κάθε ορόφου ή επιπέδου δεν υπερβαίνει τα 50 άτομα. 

 
Σχήμα 5 Βαθμίδες κλιμάκων 

 
 δ. Οι κυλιόμενες κλίμακες δεν γίνονται αποδεκτές ως οδεύσεις διαφυγής. 
 ε. Οι οδεύσεις διαφυγής πρέπει να είναι πυράντοχης κατασκευής και να μην περιλαμβάνουν καυστά 
υλικά. Εξωτερικά μεταλλικά κλιμακοστάσια γίνονται αποδεκτά ως δεύτερες οδεύσεις διαφυγής. 
 
1.3. Πυραντίσταση οδεύσεων διαφυγής 
1.3.1. Εξωτερικές οδεύσεις 
 Οι εξωτερικές, οριζόντιες και κατακόρυφες οδεύσεις διαφυγής θεωρούνται ως 
πυροπροπροστατευμένες εφόσον είναι μόνιμης πυράντοχης κατασκευής χωρίς να περιλαμβάνουν καυστά 
υλικά και διαχωρίζονται από το κτίριο με δομικά στοιχεία με δείκτη πυραντίστασης τουλάχιστον ίσο με τον 
καθορισμένο στον Πίνακα 2. Η πυραντίσταση των εξωτερικών τοίχων πρέπει να επεκτείνεται εκατέρωθεν του 
κλιμακοστασίου κατά τουλάχιστον 2 μ.. 
1.3.2. Εσωτερικές οδεύσεις 
Τα περιβλήματα των πυροπροστατευμένων οδεύσεων διαφυγής πρέπει να έχουν δείκτη πυραντίστασης 
τουλάχιστον ίσο με τον καθορισμένο στον Πίνακα 2. 
 
1.3.3. Ανοίγματα πυροπροστατευμένων οδεύσεων 
Τα ανοίγματα που χρησιμοποιούνται ως είσοδος και έξοδος της πυροπροστατευμένης όδευσης διαφυγής 
των ανωτέρω παρ. 1.3.1 και 1.3.2 πρέπει να διαθέτουν αυτοκλειόμενες πυράντοχες πόρτες με δείκτη 
πυραντίστασης που μπορεί να υπολείπεται μέχρι 30 λεπτά από τον ελάχιστο δείκτη πυραντίστασης του 
Πίνακα 2. 
 
2. Θύρες 
2.1. Κατεύθυνση περιστροφής- πλάτος 
Οι θύρες των οδεύσεων διαφυγής και εξόδων κινδύνου των εκπαιδευτηρίων, πρέπει να ανοίγουν προς την 
κατεύθυνση της διαφυγής. Από την εν λόγω απαίτηση απαλλάσσονται θύρες με συνολικό θεωρητικό 
πληθυσμό μέχρι 50 άτομα. Σε κάθε περίπτωση οι θύρες πρέπει να παρέχουν το πλήρες πλάτος του 
ανοίγματός τους (Σχήμα 6). 
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Σχήμα 6 Πλάτος θύρας 

 
2.2. Θύρες περιορισμού πορείας-ελέγχου 
 α. Οι αυτόματες μηχανοκίνητες θύρες με αισθητήρες κίνησης που χρησιμοποιούνται στα 
εκπαιδευτήρια ως έξοδοι κινδύνου, γίνονται αποδεκτές μόνο όταν παρέχουν το επιβαλλόμενο πλάτος κατά 
το πλήρες άνοιγμά τους και σε περίπτωση διακοπής ρεύματος, παραμένουν ανοιχτές. 
 β. Οι θύρες ασφαλείας με ειδικούς μηχανισμούς χρονοκαθυστέρησης, οι περιστρεφόμενες θύρες 
γύρω από τον κεντρικό άξονα αυτών και οι διατάξεις ελέγχου εισερχομένων ατόμων, δεν γίνονται αποδεκτές. 
 
2.3. Εξοπλισμός 
 α. Κάθε πόρτα πρέπει να έχει κατάλληλο εξοπλισμό λειτουργίας, ώστε να ανοίγει με προφανή και 
εύκολο τρόπο. 
 β. Σύρτες ή παρόμοια μέσα ή συστήματα ασφαλίσεως (όπως χρήση κλειδιού, μαγνητικές κάρτες, 
πληκτρολόγια απασφαλίσεως) δεν γίνονται αποδεκτά. 
 

Άρθρο 4 
Διαμερισματοποίηση - Δείκτες πυραντίστασης 

 
 1. Τα κτίρια ή τμήματα κτιρίων που χρησιμοποιούνται ως εκπαιδευτήρια, πρέπει να είναι πυράντοχης 
κατασκευής και να αποτελούν ξεχωριστά πυροδιαμερίσματα. Απαλλάσσονται από την υποχρέωση 
πυροδιαμερισματοποίησης, μονόροφα εκπαιδευτήρια με θεωρητικό πληθυσμό μέχρι 50 άτομα, που 
βρίσκονται σε 3ο ή κατώτερο όροφο (προσμετρουμένου του ισογείου), εφόσον δεν εξυπηρετούνται παιδιά 
ηλικίας κάτω των 6 ετών ή άτομα με ειδικές ανάγκες (όπως νηπιαγωγεία, σχολές τυφλών). 
 2. Τα φέροντα δομικά στοιχεία, τα στοιχεία του περιβλήματος των πυροδιαμερισμάτων, καθώς και τα 
περιβλήματα πυροπροστατευμένων οδεύσεων διαφυγής, πρέπει να έχουν τον ελάχιστο δείκτη 
πυραντίστασης του Πίνακα 2. 
 
 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2 
ΕΛΑΧΙΣΤΟΙ ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΥΡΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ (λεπτά) 

Ανάπτυξη κύριας και 
βοηθητικής δραστηριότητας 

εκπαιδευτηρίου 

Ισόγειο και όροφοι Υπόγειο 

Μονόροφο 60 60 
Πολυώροφο έως 3ο όροφο 60 90 
Πολυώροφο υπέρ 3ου ορόφου 90 90 
 
 3. Το μέγιστο εμβαδόν πυροδιαμερίσματος δίνεται στον Πίνακα 3. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 3 
ΜΕΓΙΣΤΟ ΕΜΒΑΔΟΝ ΠΥΡΟΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ (τ.μ.) 
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Ανάπτυξη κύριας και 
βοηθητικής δραστηριότητας 

εκπαιδευτηρίου 

Ισόγειο και όροφοι Υπόγειο Συντελεστής 
προσαύξησης λόγω 

εγκατάστασης 
αυτόματου 

συστήματος 
καταιονισμού ύδατος* 

Μονόροφο 2.500 1.250 4 
Πολυώροφο έως 3ο όροφο 2.000 1.000 3 
Πολυώροφο υπέρ 3ου ορόφου 1.500 750 3 
*Σε χώρους όπου το νερό δεν ενδείκνυται ως κατασβεστικό μέσο (όπως εργαστήρια φυσικής-χημείας, και 
χώροι αποθήκευσης υγρών καυσίμων ή εύφλεκτων υγρών, καθώς και ηλεκτρομηχανολογικών 
εγκαταστάσεων) δύναται να εγκαθίσταται αυτόματο σύστημα πυρόσβεσης άλλου κατασβεστικού υλικού. 
 
 4. Επικίνδυνοι χώροι (όπως λεβητοστάσιο, χώροι αποθήκευσης εύφλεκτων υγρών που 
χρησιμοποιούνται κατά τις εργαστηριακές δοκιμές καθώς και καυσίμων, συντήρησης-επισκευής 
περιλαμβανομένων χώρων ξυλουργικών εργασιών ή βαφής και μετασχηματιστές μέσης και υψηλής τάσης) 
πρέπει να αποτελούν αυτοτελή πυροδιαμερίσματα με δείκτη πυραντίστασης τουλάχιστον εξήντα λεπτών 
(60') και να μην τοποθετούνται κάτω ή σε άμεση γειτνίαση με τις τελικές εξόδους. 
 

Άρθρο 5 
Φωτισμός, σήμανση ασφαλείας και σχεδιαγράμματα διαφυγής 

 
1. Φωτισμός ασφαλείας 
 α. Επιβάλλεται η εγκατάσταση φωτισμού ασφαλείας των οδεύσεων διαφυγής, εξόδων κινδύνου και 
των χώρων ανοικτής περιοχής. 
 β. Ο φωτισμός ασφαλείας εγκαθίσταται υποχρεωτικά και στις οδεύσεις μέχρι την τελική έξοδο 
κινδύνου, στις περιπτώσεις που το εκπαιδευτήριο βρίσκεται σε όροφο. 
 γ. Τα φωτιστικά ασφαλείας και τα φωτιστικά σώματα σήμανσης κατεύθυνσης εγκαθίστανται 
υποχρεωτικά, ανεξαρτήτως ύπαρξης εφεδρικής πηγής ενέργειας. 
 
2. Σήμανση ασφαλείας 
 α. Επιβάλλεται η σήμανση ασφαλείας των οδεύσεων διαφυγής, εξόδων κινδύνου και του 
πυροσβεστικού υλικού/εξοπλισμού. 
 β. Η σήμανση εγκαθίσταται υποχρεωτικά και στις οδεύσεις μέχρι την τελική έξοδο, στις περιπτώσεις 
που το εκπαιδευτήριο βρίσκεται σε όροφο. 
 
3. Σχεδιαγράμματα διαφυγής 
 Στα εκπαιδευτήρια που η κύρια χρήση τους αναπτύσσεται σε τρεις (3) ή περισσότερους ορόφους ή 
επίπεδα, επιβάλλεται η ύπαρξη σχεδιαγραμμάτων διαφυγής σε κάθε χώρο κύριας χρήσης. 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ 
 ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

Άρθρο 6 
Προληπτικά μέτρα πυροπροστασίας 

 
 1. Όλα τα εκπαιδευτήρια που εμπίπτουν στις διατάξεις της παρούσας, υποχρεούνται να λαμβάνουν 
τα παρακάτω προληπτικά μέτρα πυροπροστασίας: 
 α. Ανάρτηση πινακίδων σε εμφανή σημεία του εκπαιδευτηρίου, με οδηγίες πρόληψης πυρκαγιάς και 
τρόπους ενέργειας του προσωπικού σε περίπτωση έναρξης πυρκαγιάς. 
 β. Σήμανση επικίνδυνων υλικών και χώρων. 
 γ. Κατάλληλη διευθέτηση του χώρου αποθήκευσης υλών που μπορούν να αναφλέγουν. 
 δ. Απομάκρυνση των εύφλεκτων και καυστών υλών από θέσεις όπου γίνεται χρήση γυμνής φλόγας, 
προκαλούνται σπινθήρες και γενικά από πηγές εκπομπής θερμότητας. 
 ε. Συνεχής καθαρισμός όλων των χώρων του εκπαιδευτηρίου και άμεση απομάκρυνση των υλικών 
που μπορούν να αναφλέγουν. 
 στ. Στους υπαίθριους χώρους εκπαιδευτηρίων απαιτείται αποψίλωση των χώρων από ξηρά χόρτα 
και απομάκρυνση αυτών. 
 ζ. Επιμελής συντήρηση, τακτική επιθεώρηση και έλεγχος των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων σύμφωνα 
με τους σχετικούς κανονισμούς. 
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 η. Επαρκής αερισμός (φυσικός ή τεχνητός) των χώρων αποθήκευσης. 
 θ. Επιθεώρηση, από υπεύθυνο υπάλληλο, όλων των χώρων μετά τη διακοπή της δραστηριότητας 
καθώς και κατά τις εργάσιμες ώρες για επισήμανση και εξάλειψη τυχόν υφισταμένων προϋποθέσεων 
εκδήλωσης πυρκαγιάς. 
 ι. Θέση εκτός λειτουργίας εγκαταστάσεων κατά τις μη εργάσιμες ημέρες και ώρες, εκτός από εκείνες 
των οποίων η λειτουργία είναι απαραίτητη. 
 ια. Σε δεξαμενές υγρών καυσίμων επιβάλλεται λεκάνη ασφαλείας συγκέντρωσης τυχόν διαρροών 
καυσίμων, επαρκούς χωρητικότητας. 
 ιβ. Λήψη κάθε άλλου κατά περίπτωση μέτρου που αποβλέπει στην αποφυγή αιτίων και τη μείωση 
του κινδύνου από πυρκαγιά. 
 
2. Δεν επιτρέπεται: 
 α. Η τοποθέτηση σε διαδρόμους, κλίμακες, οδεύσεις διαφυγής και εξόδους κινδύνου χωρισμάτων 
μονίμων ή πρόσκαιρων, υλικών και γενικά κάθε αντικειμένου το οποίο μπορεί να μειώσει το πλάτος αυτών ή 
να εμποδίσει την ελεύθερη κυκλοφορία των ενοίκων σε περίπτωση κινδύνου. 
 β. Η διακόσμηση και επένδυση των δαπέδων, των τοίχων και των ορόφων, σε χώρους οι οποίοι 
χρησιμοποιούνται από τους ενοίκους, με υλικά ταχείας επιφανειακής εξάπλωσης φλόγας. 
 γ. Το κάπνισμα και η χρήση γυμνής φλόγας, καθώς και η εναπόθεση εύφλεκτων υλικών σε 
επικίνδυνους χώρους. 
 δ. Η τοποθέτηση επί των θυρών ή πλησίον αυτών, καθρεπτών ή άλλων αντικειμένων τα οποία 
δύναται να παραπλανήσουν ως προς την ορθή πορεία για την έξοδο κινδύνου. Παράθυρα, βιτρίνες, 
καθρέπτες και λοιπές κατασκευαστικές διατάξεις που λόγω μεγέθους ή τύπου κατασκευής, ενδέχεται να 
δώσουν την εντύπωση θυρών, πρέπει να επισημαίνονται κατά τέτοιο τρόπο ώστε να μην συγχέονται με τις 
εξόδους κινδύνου. 
 ε. Η σήμανση ασφαλείας καθώς και τα μέσα πυροπροστασίας, να καλύπτονται από άλλα υλικά ή 
κατασκευαστικές διατάξεις. 
 στ. Η χρήση βεγγαλικών, αθυρμάτων και πυροτεχνημάτων σε στεγασμένους χώρους 
εκπαιδευτηρίων. Η χρήση αυτών σε υπαίθριους χώρους γίνεται με την επιφύλαξη της ισχύουσας 
νομοθεσίας. 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'  
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 

Άρθρο 7 
Ενεργητικά μέσα πυροπροστασίας 

 
1. Πυροσβεστήρες 
Α. Φορητοί πυροσβεστήρες 
 α. Επιβάλλεται η τοποθέτηση φορητών πυροσβεστήρων ξηρής σκόνης ή βάσης νερού, 
κατασβεστικής ικανότητας τουλάχιστον 21A-113B-C ή/και διοξειδίου του άνθρακα, κατασβεστικής ικανότητας 
τουλάχιστον 55B-C. 
 β. Επιβάλλεται η τοποθέτηση ενός (1) πυροσβεστήρα ανά 150 τ.μ. μικτής επιφάνειας. 
 γ. Στις περιπτώσεις που κατά τους παραπάνω υπολογισμούς, το πηλίκο που προκύπτει είναι 
δεκαδικός αριθμός, αυτό στρογγυλοποιείται στον πλησιέστερο ακέραιο αριθμό. 
 δ. Ανεξάρτητα από τους ανωτέρω υπολογισμούς, ο ελάχιστος αριθμός πυροσβεστήρων δεν θα είναι 
μικρότερος από δύο (2). 
 
Β. Πυροσβεστήρες οροφής 
 Επιβάλλεται η τοποθέτηση αυτοδιεγειρόμενου πυροσβεστήρα οροφής άνωθεν των καυστήρων 
κεντρικής θέρμανσης στερεών ή υγρών καυσίμων. 
 
2. Χειροκίνητο σύστημα συναγερμού 
 Χειροκίνητο σύστημα συναγερμού, επιβάλλεται σε εκπαιδευτήρια με θεωρητικό πληθυσμό πάνω 
από πενήντα (50) άτομα. 
 
3. Αυτόματο σύστημα πυρανίχνευσης 
 Αυτόματο σύστημα πυρανίχνευσης επιβάλλεται στις παρακάτω περιπτώσεις: 
 α. Στα εκπαιδευτήρια όπου εξυπηρετούνται παιδιά ηλικίας κάτω των 6 ετών ή άτομα με ειδικές 
ανάγκες (όπως νηπιαγωγεία, σχολές τυφλών). 
 β. Στα εκπαιδευτήρια με τέσσερις (4) ή περισσότερους ορόφους-επίπεδα, κύριας ή/και βοηθητικής 
χρήσης. 
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 Στις ανωτέρω περιπτώσεις 3α και 3β της παρούσας παρ., το αυτόματο σύστημα πυρανίχνευσης 
καλύπτει τους χώρους κύριας και βοηθητικής χρήσης του εκπαιδευτηρίου. 
 γ. Στους επικίνδυνους χώρους της παρ. 4 του άρθρου 4 καθώς και σε κάθε εργαστήριο φυσικής-
χημείας. 
 
4. Μόνιμο υδροδοτικό πυροσβεστικό δίκτυο- απλό υδροδοτικό πυροσβεστικό δίκτυο 
 4.1 Μόνιμο υδροδοτικό πυροσβεστικό δίκτυο επιβάλλεται στις παρακάτω περιπτώσεις: 
α. Σε εκπαιδευτήρια με τέσσερις (4) ή περισσότερους ορόφους-επίπεδα κύριας ή/και βοηθητικής χρήσης και 
συνολικό εμβαδόν εκπαιδευτηρίου τουλάχιστον 2.000 
τ.μ. 
β. Σε εκπαιδευτήρια με συνολικό εμβαδόν τουλάχιστον 4.000 τ.μ. ανεξαρτήτως αριθμού ορόφων-επιπέδων. 
 4.2 Εκπαιδευτήρια που δεν υποχρεούνται στην εγκατάσταση μόνιμου υδροδοτικού πυροσβεστικού 
δικτύου υποχρεούνται στην εγκατάσταση απλού υδροδοτικού πυροσβεστικού δικτύου (πυροσβεστικό 
ερμάριο). 
 
5. Αυτόματα συστήματα πυρόσβεσης 
 5.1. Αυτόματο σύστημα πυρόσβεσης με νερό (καταιονισμού ύδατος) επιβάλλεται στις παρακάτω 
περιπτώσεις: 
α. Σε αμιγή εκπαιδευτήρια ύψους άνω των 23 μ. 
β. Σε υπόγειους χώρους εκπαιδευτηρίων με θεωρητικό πληθυσμό πάνω από 150 άτομα. Το αυτόματο 
σύστημα πυρόσβεσης καλύπτει επιπροσθέτως τις απροστάτευτες οδεύσεις διαφυγής, μέχρι κάθε τελική 
έξοδο κινδύνου. 
 5.2. Σύστημα πυρόσβεσης (μη συμπεριλαμβανομένου του συστήματος καταιονισμού ύδατος) 
επιβάλλεται: 
α. Σε χώρους μετασχηματιστών (μέσης ή υψηλής τάσης). 
β. Στους στεγασμένους χώρους αποθήκευσης υγρών καυσίμων ή εύφλεκτων υγρών με συνολική χωρητικό-
τητα άνω των 3 κ.μ. 
γ. Δυνητικά, σε χώρους της παρ. 5.1 του παρόντος άρθρου όπου δεν ενδείκνυται η χρήση νερού (όπως 
χώροι αρχείων και ηλεκτρονικών υπολογιστών). 
6. Σύστημα τοπικής κατάσβεσης 
Σύστημα τοπικής κατάσβεσης εγκαθίσταται στους χώρους παρασκευής φαγητών που χρησιμοποιούν εστίες 
μαγειρικής και καυτές επιφάνειες, εφόσον επιβάλλεται από την ισχύουσα νομοθεσία πυροπροστασίας. 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε' 
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΕΤΡΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ - 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 
Άρθρο 8 

Προδιαγραφές μέτρων και μέσων πυροπροστασίας 
 
 Οι προδιαγραφές μελέτης, σχεδίασης και εγκατάστασης των φορητών, μόνιμων και λοιπών 
προληπτικών και κατασταλτικών μέτρων και μέσων της ισχύουσας νομοθεσίας πυροπροστασίας 
καθορίζονται στην υπ' αριθμ. 15/2014 Πυροσβεστική Διάταξη, όπως κάθε φορά ισχύει. 
 

Άρθρο 9 
Οργάνωση - Εκπαίδευση προσωπικού 

 
 Η οργάνωση, εκπαίδευση και ενημέρωση προσωπικού των εκπαιδευτηρίων σε θέματα 
πυροπροστασίας και ο εφοδιασμός αυτών με βοηθητικά εργαλεία και μέσα, καθορίζονται στην υπ' αριθμ. 
14/2014 Πυροσβεστική Διάταξη, όπως κάθε φορά ισχύει. 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'  
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

 
Άρθρο 10 

Μελέτη πυροπροστασίας-Αποκλίσεις 
 
 1. Μελέτη Πυροπροστασίας - Σχέδια κάτοψης  
 α. Για τα εκπαιδευτήρια που εμπίπτουν στις διατάξεις της παρούσας, επιβάλλεται η σύνταξη μελέτης 
πυρο-προστασίας-σχεδίων κάτοψης και τεχνικών περιγραφών μονίμων συστημάτων πυροπροστασίας, 
σύμφωνα με το συνημμένο Υπόδειγμα, από αρμόδιο τεχνικό επιστήμονα. 
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 β. Από την ανωτέρω υποχρέωση εξαιρούνται εκπαιδευτήρια για τα οποία δεν επιβάλλονται από την 
παρούσα μόνιμα συστήματα πυροπροστασίας, εκτός από το χειροκίνητο σύστημα συναγερμού και το 
σύστημα τοπικής κατάσβεσης. 
 γ. Στην περίπτωση της ανωτέρω παρ. (β) ισχύουν επιπροσθέτως τα εξής: 
 i.. Οι ιδιοκτήτες-εκμεταλλευτές των ανωτέρω εκπαιδευτηρίων, υποχρεούνται να υποβάλλουν στην 
Πυροσβεστική Αρχή για έγκριση, σχέδια κάτοψης όλων των χώρων που καταλαμβάνει η επιχείρηση-
εγκατάσταση, όπου μεταξύ άλλων σε αυτά ή σε ξεχωριστό υπόμνημα, θα αναγράφονται και απεικονίζονται ο 
θεωρητικός πληθυσμός, οι χώροι συνάθροισης κοινού, τα πλάτη εξόδων, τα μήκη απροστάτευτης όδευσης 
διαφυγής και αδιεξόδων, τα πυροδιαμερίσματα, ο δείκτης πυρα-ντίστασης, οι επικίνδυνοι χώροι, οι χώροι 
αποθήκευσης ή/και κατανάλωσης υγρών ή αερίων καυσίμων, αποθήκευσης εύφλεκτων υγρών, καθώς και τα 
μέτρα και μέσα πυροπροστασίας. 
 ii. Όπου από την παρούσα επιβάλλεται η εγκατάσταση χειροκίνητου συστήματος συναγερμού ή/και 
συστήματος τοπικής κατάσβεσης, τα σχέδια κάτοψης συνοδεύονται από τεχνική περιγραφή των ανωτέρω 
συστημάτων. 
 iii. Εφόσον ο ενδιαφερόμενος αιτείται την εξέταση αποκλίσεων της παρ. 2 του παρόντος άρθρου, 
χωρίς να απαιτείται η σύνταξη μελέτης, αυτές αναγράφονται στα σχέδια κάτοψης ή σε ξεχωριστό υπόμνημα. 
 δ. Σε περίπτωση συστέγασης παρακείμενων εκπαιδευτηρίων ανεξαρτήτως ιδιοκτησίας-
εκμετάλλευσης, δύναται να συντάσσεται ενιαία μελέτη πυροπροστασίας, χωρίς να επιβάλλεται ο πυράντοχος 
διαχωρισμός τους. 
 ε. Η μελέτη πυροπροστασίας ή/και τα σχέδια κάτοψης υποβάλλονται προς έγκριση στην αρμόδια 
κατά τόπο Πυροσβεστική Αρχή. Οι τεχνικές περιγραφές των μονίμων συστημάτων ενεργητικής 
πυροπροστασίας αποτελούν Παραρτήματα αυτής σε ξεχωριστά τεύχη, και θεωρούνται σύμφωνα με την υπ' 
αριθμ. 15/2014 Πυροσβεστική Διάταξη όπως κάθε φορά ισχύει. 
 
2. Αποκλίσεις 
 
 α. Εκπαιδευτήρια που λειτουργούν σε κτίρια ή τμήματα κτιρίων με ημερομηνία αίτησης για έκδοση 
οικοδομικής άδειας πριν τις 17-02-1989, και μετά από αιτιολογημένη έκθεση του αρμόδιου τεχνικού 
επιστήμονα είναι αδύνατη η πλήρης συμμόρφωση με τους όρους των άρθρων 3 και 4 και χωρίς να αποτελεί 
απαραίτητη προϋπόθεση η εγκατάσταση αυτόματου συστήματος πυρόσβεσης με νερό (καταιονισμού 
ύδατος) στις περιπτώσεις προσαύξησης εμβαδού πυροδιαμερίσματος του Πίνακα 3 της παρ. 3 του άρθρου 
4, η Πυροσβεστική Αρχή δύναται να εγκρίνει αποκλίσεις από την εφαρμογή των όρων δομικής 
πυροπροστασίας αυτών, ύστερα από απόφαση τριμελούς Επιτροπής αποτελούμενης από βαθμοφόρους 
παραγωγικής Σχολής του Πυροσβεστικού Σώματος, στην οποία συμμετέχει ένας (1) τουλάχιστον 
Αξιωματικός, υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα παραβλάπτεται ο βασικός σκοπός της πυροπροστασίας των 
ενοίκων, με ανάλογη αύξηση των προληπτικών ή/και κατασταλτικών μέτρων και μέσων πυροπροστασίας. 
 β. Την απόφαση της Πυροσβεστικής Αρχής, δύναται να προσβάλει ο ενδιαφερόμενος, με ένστασή 
του που υποβάλλεται εντός ενός (1) μηνός στην κατά τόπο αρμόδια Πυροσβεστική Αρχή, μετά από 
αιτιολογημένη έκθεση του αρμόδιου τεχνικού επιστήμονα. Η εν λόγω ένσταση εξετάζεται από Δευτεροβάθμια 
Επιτροπή, συγκροτούμενη με απόφαση του οικείου Αντιπεριφερειάρχη, ύστερα από πρόταση της αρμόδιας 
Πυροσβεστικής Αρχής και αποτελείται από το Διοικητή αυτής ως Πρόεδρο και δύο (2) Διπλωματούχους 
Μηχανικούς που έχουν την ιδιότητα του Δημοσίου Υπαλλήλου. Σε περίπτωση αδυναμίας συγκρότησης 
Δευτεροβάθμιας Επιτροπής σε κάποια πόλη, ο κατά τόπο αρμόδιος Διοικητής διαβιβάζει την υποβληθείσα 
ένσταση με το σχετικό φάκελο στη έχουσα αυτή τη δυνατότητα πλησιέστερη Υπηρεσία του Πυροσβεστικού 
Σώματος. Στην περίπτωση αυτή η Δευτεροβάθμια Επιτροπή συγκροτείται με απόφαση του οικείου 
Αντιπεριφερειάρχη, μετά από πρόταση του Διοικητή της Υπηρεσίας αυτής και απαρτίζεται από το Διοικητή 
της αρμόδιας πλέον Πυροσβεστικής Αρχής και δύο (2) Διπλωματούχους Μηχανικούς που έχουν την ιδιότητα 
του Δημοσίου Υπαλλήλου, οι οποίοι υπηρετούν σε Υπηρεσία που εδρεύει στην περιοχή δικαιοδοσίας του 
Αντιπεριφερειάρχη αυτού. Στην αυτοψία που διενεργείται από τις παραπάνω Επιτροπές δικαιούται να 
παρίσταται ο ενδιαφερόμενος ή/και ο αρμόδιος τεχνικός επιστήμονας. 
 

Άρθρο 11 
Έλεγχος τήρησης των μέτρων πυροπροστασίας 

 
Ο έλεγχος για την τήρηση των μέτρων και μέσων πυροπροστασίας εκπαιδευτηρίων που εμπίπτουν στις 
διατάξεις της παρούσας, ανήκει στην αρμοδιότητα της Πυροσβεστικής Αρχής και οι ιδιοκτήτες-εκμεταλλευτές-
εργοδότες των εν λόγω χώρων, οφείλουν να της παρέχουν κάθε δυνατή διευκόλυνση. 
 

Άρθρο 12 
Πιστοποιητικό πυροπροστασίας 
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 1. Η χορήγηση του πιστοποιητικού πυροπροστασίας, γίνεται σύμφωνα με την αριθμ. 13/2013 
Πυροσβεστική Διάταξη, όπως κάθε φορά ισχύει. 
 2. Οι δείκτες πυραντίστασης των πυράντοχων ανοιγμάτων-χωρισμάτων-κλιμακοστασίων, εφόσον 
επιβάλλονται, θα αποδεικνύονται από υπεύθυνη δήλωση αρμόδιου τεχνικού επιστήμονα. 
 3. Οι ιδιοκτήτες-εκμεταλλευτές εκπαιδευτηρίων στους οποίους έχει χορηγηθεί πιστοποιητικό 
πυροπροστασίας οφείλουν δύο (2) μήνες πριν από τη λήξη του, να υποβάλλουν αίτηση για την ανανέωσή 
του. 
 4. Στις περιπτώσεις που από την παρούσα επιβάλλεται η εγκατάσταση μονίμων συστημάτων 
πυροπροστασίας, η Πυροσβεστική Αρχή δύναται να χορηγήσει άπαξ προσωρινό πιστοποιητικό 
πυροπροστασίας χρονικής διάρκειας μέχρι ενός (1) έτους για την εγκατάσταση τους. Απαραίτητη 
προϋπόθεση για τη χορήγηση του προσωρινού πιστοποιητικού ενεργητικής πυροπροστασίας, είναι η λήψη 
και εγκατάσταση των λοιπών διαλαμβανομένων στην εγκεκριμένη μελέτη, μέτρων και μέσων πυροπροστασί-
ας. Στο πιστοποιητικό αυτό θα καθορίζονται και τυχόν επιπρόσθετα αναγκαία μέτρα και μέσα 
πυροπροστασίας που θα απαιτηθούν από την Πυροσβεστική Αρχή και ο χρόνος στον οποίο πρέπει να 
ληφθούν. 
 5. Για τις περιπτώσεις της παρ. 1δ του άρθρου 10 της παρούσας, είναι εφικτή η χορήγηση 
ξεχωριστού πιστοποιητικού πυροπροστασίας για κάθε εκπαιδευτήριο. 
 

Άρθρο 13  
Κυρώσεις 

 
 Οι παραβάτες της παρούσας διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 433 
και 458 του Ποινικού Κώδικα και άλλες σχετικές διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας πυροπροστασίας. 
 

Άρθρο 14  
Μεταβατικές διατάξεις 

 
 1. Σε κτίρια ή τμήματα κτιρίων εκπαιδευτηρίων όπου έχουν υποδειχθεί μέτρα και μέσα 
πυροπροστασίας σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 7600/700 Φ.51/1/6-7-1960 Εγκύκλιο Διαταγή Α.Π.Σ., οι 
εκθέσεις επιθεώρησης εξακολουθούν να ισχύουν εφόσον δεν έχουν διαφοροποιηθεί οι όροι και 
προϋποθέσεις έγκρισης αυτών. 
 2. Στους υπεύθυνους εκπαιδευτηρίων που εμπίπτουν στην ανωτέρω παρ. 1 , παρέχεται το δικαίωμα 
με την υποβολή νέας μελέτης να αιτηθούν αποκλίσεις σύμφωνα με τα ισχύοντα, από τους όρους των 
άρθρων 3, 4 και 7 της παρούσας. 
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Άρθρο 15  
Έναρξη ισχύος 

 
 Η ισχύς της παρούσας διάταξης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 
 
 
 
 
 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 
 
 

 
       
       Αριθμός Μελέτης 
        ή 
       Αριθμός ΧΠΕ 
 
 
 
 
 
 

ΜΕΛΕΤΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
 
 Που συντάχθηκε σύμφωνα με την υπ' αριθ. 16-2015 Πυροσβεστική Διάταξη και αφορά «Μέτρα και 
μέσα πυροπροστασίας εκπαιδευτηρίων» σε κτίρια ή τμήματα κτιρίων που η ημερομηνία αίτησης για έκδοση 
οικοδομικής άδειας είναι πριν την έναρξη ισχύος του Προεδρικού Διατάγματος 71/1988 (ΦΕΚ Α' 32), από  
τον/την .................................................................................................. 
.................................................................................................................................... 
 

_Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ-ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 
 
1.  Είδος επιχείρησης-εγκατάστασης:.................................................................. 
2. Τόπος επιχείρησης- εγκατάστασης: 
Οδός:............................................................................................................Αριθμός: ……….. 
Περιοχή:....................................................................................................................... 
Τ.Κ.: ,...............................................Οικοδομικό Τετράγωνο:....................................... 
Γεωγραφικό Μήκος (longitude):..............................Γεωγραφικό Πλάτος (latitude): , 
Τηλέφωνο:,..............................................................Τηλέφωνο Ανάγκης:.................... 
3. Ιδιοκτησία επιχείρησης-εγκατάστασης:....................................................................... 
4. Νόμιμος Εκπρόσωπος - Υπεύθυνος:............................................................................. 
5. Απασχολούμενο προσωπικό (αριθμός ατόμων):.......................................................... 
6. Ομάδα πυροπροστασίας (Ναι/Όχι):............................................................................. 
 

Β. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΣΥΣΤΑΣΗ 
 

1. Αριθμός ορόφων κτιρίου:.........................................................................................(………….) 
 
2. Όροφοι που καταλαμβάνει η επιχείρηση-εγκατάσταση:...........................................(………....) 
Όροφος Επιφάνεια (τ.μ.) 
  

  
  
  
Συνολική στεγασμένη επιφάνεια:  
 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 
 

…………………………………………. 
…………………………………………. 
…………………………………………. 
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3.  Αφαιρούμενοι χώροι: 
Όροφος Περιγραφή χώρου Επιφάνεια (τ.μ.) 
   
   
   
   
Σύνολο:  
 
4.  Ωφέλιμη επιφάνεια: 
Όροφος Περιγραφή - Δραστηριότητα Επιφάνεια (τ.μ.) Συντελεστής Άτομα 
     
     
     
     
Σύνολο ατόμων:  

 
_Γ. ΔΟΜΙΚΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 

 
1.   Είδος φέροντος οργανισμού: 
 Υλικό 

κατασκευής 
Δείκτης 

πυραντίστασης 

Φέρουσα κατασκευή   

Τοιχοποιία   
Φέρουσα κατασκευή στέγης   
Επικάλυψη στέγης   
Δάπεδο   
 
2. Επικαλύψεις: 
Επικάλυψη δαπέδων: …………………………………………………………………………………… 
Επικάλυψη οροφής:...................................................................................................................... 
Τοιχοποιία : .................................................................................................................................. 
 
3.  Αριθμός εξόδων κινδύνου: ,........................................................................................(…………) 
 
4.   Περιγραφή εξόδων κινδύνου: 

Έξοδοι Οδός Πλάτος(m) Ύψος(m) Φορά Παρατηρήσεις 
      

      

      

      

Υπολογισμός απαιτούμενων εξόδων κινδύνου: ……………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
 
5.  Απόσταση μεταξύ τελικών εξόδων: …………………………………………………………………….. 
 
6.   Περιγραφή οδεύσεων διαφυγής: 

Όροφος - Οριζόντιες οδεύσεις Κατακόρυφες οδεύσεις   
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Βαθμίδες 
 

Επίπεδο & 
Όδευση 

 
 
 

Πλάτος Πλάτος 

Υψος Πλάτος 
 

Φορά Θυρών Δείκτης 
Πυρ/σης 

       

       

       

       

Υπολογισμός απαιτούμενων παροχών οδεύσεων διαφυγής: …………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
 
7. Μήκος μέγιστης απροστάτευτης όδευσης διαφυγής (μέτρα):....................................(_) 
 
8. Μήκος μέγιστου απροστάτευτου αδιεξόδου (μέτρα):................................................(........................) 
 
9. Φωτισμός ασφαλείας - Σήμανση οδεύσεων διαφυγής: 
 
9.1. Φωτισμός Ασφαλείας (τεμάχια): ......................................................................(.......................) 
 
9.2. Σήμανση Ασφαλείας (τεμάχια): ........................................................................(.......................) 
 
10. Σχεδιαγράμματα διαφυγής (Ναι/Όχι): ,...............................................................(.......................) 
 

Δ. ΠΥΡΟΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ 
 

 ΠΥΡΟΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΑΝΑ ΟΡΟΦΟ - ΕΠΙΠΕΔΟ 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ    

Εμβαδόν πυροδιαμερίσματος (τ.μ.)    

Μέγιστο εμβαδόν 
πυροδιαμερίσματος 
(τ.μ.) 

   

Δείκτης πυραντίστασης 
περιβλημάτων 

   

Δείκτης πυραντίστασης θυρών    

Εγκατάσταση  αυτόματου 
συστήματος καταιονισμού ύδατος 
(Ναι/Όχι) 

   

 
Ε. ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΙ ΧΩΡΟΙ 

 
α/α ΧΩΡΟΣ Δείκτης 

Πυοαντίστασης 
1. Υποσταθμός ΔΕΗ (Ναι/Όχι):   …………………………………. (……….. )  

Μέσης Τάσης (Ναι/Όχι):           …………………………………. (……….. )   

Υψηλής Τάσης (Ναι/Όχι):         …………………………………. (……….. )  

2. Λεβητοστάσιο (Ναι/Όχι):         …………………………………. (……….. )  

3. Αποθήκη καυσίμων (Ναι/Όχι):  …………………………………. (……….. )  
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4. Άλλος:  ………………………….…………………………………. (……….. )  

 
ΣΤ. ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΕΣ ΥΛΕΣ 

 
1. Χρήση υγραερίου (Ναι/Όχι): ,......................(……) Αριθμός Φιαλών/Δεξαμενής:.............. (……) Ποσότητα 
(κιλά/λίτρα): (……) 
2. Χρήση φυσικού αερίου (Ναι/Όχι):.............. (……)   Αριθμός Συσκευών: …….................. (……) 
3. Αποθήκη καυσίμων (Ναι/Όχι):  .................. (……)        Χωρητικότητα (κ.μ.):.....................(……) 
4. Χρήση εύφλεκτων υγρών εργαστηρίου (Ναι/Όχι):.............. (……)_Χωρητικότητα (λίτρα): (……) 
5. Άλλες :................................................................................................................................................. 
 
 

Ζ. ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΜΕΣΑ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
 
1. Γενικά προληπτικά μέτρα πυροπροστασίας: 
 Όλα τα εκπαιδευτήρια που εμπίπτουν στις διατάξεις της παρούσας, υποχρεούνται να λαμβάνουν τα 
παρακάτω προληπτικά μέτρα πυροπροστασίας: 
α. Ανάρτηση πινακίδων σε εμφανή σημεία του εκπαιδευτηρίου, με οδηγίες πρόληψης πυρκαγιάς και τρόπους 
ενέργειας του προσωπικού σε περίπτωση έναρξης πυρκαγιάς. β. Σήμανση επικίνδυνων υλικών και χώρων. 
γ. Κατάλληλη διευθέτηση του χώρου αποθήκευσης υλών που μπορούν να αναφλεγούν. 
δ. Απομάκρυνση των εύφλεκτων και καυστών υλών από θέσεις όπου γίνεται χρήση γυμνής φλόγας, 
προκαλούνται σπινθήρες και γενικά από πηγές εκπομπής θερμότητας. 
ε. Συνεχής καθαρισμός όλων των χώρων του εκπαιδευτηρίου και άμεση απομάκρυνση των υλικών που 
μπορούν να αναφλεγούν. 
στ. Στους υπαίθριους χώρους εκπαιδευτηρίων απαιτείται αποψίλωση των χώρων από ξηρά χόρτα και 
απομάκρυνση αυτών. 
ζ. Επιμελής συντήρηση, τακτική επιθεώρηση και έλεγχος των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων σύμφωνα με τους 
σχετικούς κανονισμούς. 
η. Επαρκής αερισμός (φυσικός ή τεχνητός) των χώρων αποθήκευσης. 
θ. Επιθεώρηση, από υπεύθυνο υπάλληλο, όλων των χώρων μετά τη διακοπή της δραστηριότητας καθώς και 
κατά τις εργάσιμες ώρες για επισήμανση και εξάλειψη τυχόν υφισταμένων προϋποθέσεων εκδήλωσης 
πυρκαγιάς. 
ι. Θέση εκτός λειτουργίας εγκαταστάσεων κατά τις μη εργάσιμες ημέρες και ώρες, εκτός από εκείνες των 
οποίων η λειτουργία είναι απαραίτητη. 
ια. Σε δεξαμενές υγρών καυσίμων επιβάλλεται λεκάνη ασφαλείας συγκέντρωσης τυχόν διαρροών καυσίμων, 
επαρκούς χωρητικότητας. 
ιβ. Λήψη κάθε άλλου κατά περίπτωση μέτρου που αποβλέπει στην αποφυγή αιτίων και τη μείωση του 
κινδύνου από πυρκαγιά.  
Δεν επιτρέπεται: 
α. Η τοποθέτηση σε διαδρόμους, κλίμακες, οδεύσεις διαφυγής και εξόδους κινδύνου χωρισμάτων μονίμων ή 
πρόσκαιρων, υλικών και γενικά κάθε αντικειμένου το οποίο μπορεί να μειώσει το πλάτος αυτών ή να 
εμποδίσει την ελεύθερη κυκλοφορία των ενοίκων σε περίπτωση κινδύνου. 
β. Η διακόσμηση και επένδυση των δαπέδων, των τοίχων και των ορόφων, σε χώρους οι οποίοι 
χρησιμοποιούνται από τους ενοίκους, με υλικά ταχείας επιφανειακής εξάπλωσης φλόγας. 
γ. Το κάπνισμα και η χρήση γυμνής φλόγας, καθώς και η εναπόθεση εύφλεκτων υλικών σε επικίνδυνους 
χώρους. 
δ. Η τοποθέτηση επί των θυρών ή πλησίον αυτών, καθρεπτών ή άλλων αντικειμένων τα οποία δύναται να 
παραπλανήσουν ως προς την ορθή πορεία για την έξοδο κινδύνου. Παράθυρα, βιτρίνες, καθρέπτες και 
λοιπές 
κατασκευαστικές διατάξεις που λόγω μεγέθους ή τύπου κατασκευής, ενδέχεται να δώσουν την εντύπωση 
θυρών, 
πρέπει να επισημαίνονται κατά τέτοιο τρόπο ώστε να μην συγχέονται με τις εξόδους κινδύνου. 
ε. Η σήμανση ασφαλείας καθώς και τα μέσα πυροπροστασίας, να καλύπτονται από άλλα υλικά ή 
κατασκευαστικές διατάξεις. 
στ. Η χρήση βεγγαλικών, αθυρμάτων και πυροτεχνημάτων σε στεγασμένους χώρους εκπαιδευτηρίων. Η 
χρήση αυτών σε υπαίθριους χώρους γίνεται με την επιφύλαξη της ισχύουσας νομοθεσίας. 
 
2. Ειδικά προληπτικά μέτρα πυροπροστασίας 
(α) Αυτόματο σύστημα πυρανίχνευσης (Ναι/Όχι):..................................................... (……) 
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Χώρους που καλύπτει:.................................................................................................................. 
(β) Αυτόματο σύστημα ανίχνευσης εκρηκτικών μιγμάτων (Ναι/Όχι):........................ (……) 
(γ) Απλός ανιχνευτής εκρηκτικών μιγμάτων (Ναι/Όχι):............................................. (……) 
 (δ) Αυτόματη χειροκίνητη ψύξη (Ναι/Όχι):..........................., 
(ε) Σύστημα χειροκίνητης αναγγελίας πυρκαγιάς (Ναι/Όχι): 
 
3.  Κατασταλτικά μέτρα πυροπροστασίας: 
3.1. Αυτόματο σύστημα πυρόσβεσης (με νερό) (Ναι/Όχι):........................................ (……) 
 

Υγρού τύπου (Ναι/Όχι): .................................................. (……) 

Ξηρού τύπου (Ναι/Όχι): .................................................. (……) 

 

Τύπος καταιονισμού: 

 Άλλου τύπου (Ναι/Όχι):  .................................................. (……) 

 
 
Χώροι που καλύπτει: .................................................................................................................... 
 
3.2. Μόνιμο υδροδοτικό πυροσβεστικό δίκτυο (Ναι/Όχι): .................................................. (……) 
Κατηγορία (Ι/ΙΙ/ΙΙΙ): ………………………………………….................................................... (……) 
Αριθμός πυρ/κών φωλιών: …………………………………............................................... .. (……) 
Σταθμοί πυροσβεστικών εργαλείων και μέσων (Ναι/Όχι) ............................................. ..... (……) 
 

Δίκτυο Πόλης (Ναι/Όχι):  ……….................................................. 
(……) 

 

Αντλητικό Συγκρότημα (Ναι/Όχι): ............................................... 
(……) 

 

 

3.3. Πηγή ύδατος: 

 

 

 
3.4. Εναλλακτικό σύστημα πυρόσβεσης (Ναι/Όχι): ……….................................................. (……) 
Τύπος κατασβεστικού υλικού: ...................................................................................................... 
Χώροι που καλύπτει: .................................................................................................................... 
 
3.5. Απλό υδροδοτικό πυροσβεστικό δίκτυο (Ναι/Όχι ….................................................. (……) 
Αριθμός πυρ/κών ερμαρίων: ……………………..……….................................................. (……) 
 
3.6. Σύστημα τοπικής κατάσβεσης (Ναι/Όχι): …. ……….................................................. (……) 
Απαγωγικό σύστημα οσμών - καπνών (Ναι/Όχι):  …....................................................... (……) 
Μαγειρικά λίπη - έλαια (Ναι/Όχι): …………………..…….................................................. (……) 
Ποσότητα λιπών - ελαίων (λίτρα):. …………………………............................................... (……) 
 

1. Πυροσβεστήρες: 
 

α/α Είδος 
πυροσβεστήρα/μέσο 

 

Κατασβεστική 
ικανότητα 

 

Ονομαστική 
μάζα (κιλά) 

 

Ποσότητα 

 

Χώρος 
τοποθέτησης 

 

1 Ξηράς σκόνης 
φορητός 
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2 Ξηράς σκόνης 
οροφής 

 

    

3 Διοξειδίου του 
άνθρακα φορητός 

    

4 Πυροσβεστήρας 
βάσης νερού 

    

5 Πυροσβεστήρας 
κατηγορίας 
πυρκαγιών 

F 

    

6      

  Σύνολο πυροσβεστήρων  

 
 

Η. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 
 

(σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 15/2014 Πυροσβεστική Διάταξη) 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α': π.χ. Μόνιμο Πυροσβεστικό Υδροδοτικό δίκτυο  
 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β': π.χ. Αυτόματο σύστημα πυρανίχνευσης 
 
……………………………………………………………………………………………………. 
 

Θ. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 
(σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 14/2014 Πυροσβεστική Διάταξη) 

 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ': Πίνακας Σύνθεσης Ομάδας Πυροπροστασίας (Αρχηγός - Υπαρχηγός - Μέλη) 
……………………………………………………………………………………………………. 
 

 
Ι. ΑΠΟΚΛΙΣΕΙΣ 

 
……………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………. 
 

 
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ 

Ημερομηνία:........................ 
Υπογραφή / Σφραγίδα 

Ε Γ Κ Ρ Ι Ν Ε Τ Α Ι 
Ημερομηνία:.......................................... 
Ο Διοικητής της Π.Υ. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
 

(συνημμένο στο Υπόδειγμα μελέτης πυροπροστασίας) 
 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΕΝΤΥΠΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΟΥ 

 
Αναγράφεται ο τίτλος ή η επωνυμία 

της επιχείρησης-εγκατάστασης 
Αναγράφεται ο αριθμός ΧΠΕ ή  ο αριθμός 

μελέτης 

 

(συμπληρώνεται από την Πυροσβεστική 
υπηρεσία). 

 

 
 

ΜΕΛΕΤΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
 
Αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία του συντάξαντα τη μελέτη αρμόδιου τεχνικού επιστήμονα (όπως 
ονοματεπώνυμο, στοιχεία διεύθυνσης, ειδικότητα, αριθμός ταυτότητας, αριθμός ΤΕΕ, ΑΦΜ, τηλέφωνα 
επικοινωνίας) 
 
Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ- ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 
1. Αναγράφεται η δραστηριότητα της επιχείρησης-εγκατάστασης. 
2. Αναγράφεται η πλήρης διεύθυνση, γεωγραφικά δεδομένα, τηλέφωνα επικοινωνίας της επιχείρησης-
εγκατάστασης. 
3. Αναγράφεται ο ιδιοκτήτης. 
4. Αναγράφεται ο νόμιμος εκπρόσωπος - Υπεύθυνος. 
5. Αναγράφεται ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού. 
6. Αναγράφεται η υποχρέωση συγκρότησης ή μη ομάδας πυροπροστασίας, σύμφωνα με την 14/2014 
Πυροσβεστική Διάταξη. 
Β. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΣΥΣΤΑΣΗ 
1. Αναγράφεται ο αριθμός ορόφων του κτιρίου. 
2. Αναγράφονται οι όροφοι ή επίπεδα και η αντίστοιχη επιφάνεια σε τετραγωνικά μέτρα που καταλαμβάνει η 
επιχείρηση- εγκατάσταση (π.χ. υπόγειο, ισόγειο και Α' όροφος), καθώς και η συνολική στεγασμένη επιφάνεια 
σε τετραγωνικά μέτρα. 
3. Αναγράφονται οι αφαιρούμενοι χώροι ανά όροφο ή επίπεδο και η αντίστοιχη επιφάνεια σε τετραγωνικά 
μέτρα. 
4. Αναγράφεται η ωφέλιμη επιφάνεια ανά όροφο ή επίπεδο, η οποία προκύπτει από την συνολική 
στεγασμένη επιφάνεια αφαιρώντας τους βοηθητικούς χώρους. Επιπλέον αναγράφονται τα άτομα της 
αίθουσας (θεωρητικός πληθυσμός), τα οποία υπολογίζονται από την διαίρεση της ωφέλιμης επιφάνειας με 
τον συντελεστή υπολογισμού τού χώρου. 
Γ. ΔΟΜΙΚΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 
1. Αναγράφονται τα υλικά κατασκευής των δομικών στοιχείων και ο αντίστοιχος δείκτης πυραντίστασής τους. 
2. Αναγράφονται τυχόν επικαλύψεις των δαπέδων, της οροφής και της τοιχοποιίας. 
3. Αναγράφεται ο αριθμός των εξόδων κινδύνου. 
4. Γίνεται περιγραφή των εξόδων κινδύνου (όπως πλάτος - ύψος - φορά ανοίγματος) και υπολογισμός των 
απαιτούμενων εξόδων κινδύνου. 
5. Αναγράφεται η απόσταση των άκρων μεταξύ των δύο (2) πλησιέστερων τελικών εξόδων. 
6. Γίνεται περιγραφή των οδεύσεων διαφυγής (όπως πλάτος οριζόντιων και πλάτος - ύψος βαθμίδων 
κατακόρυφων οδεύσεων διαφυγής, φορά θυρών και αντίστοιχοι δείκτες πυραντίστασης (σε λεπτά)) και 
υπολογισμός των απαιτούμενων οδεύσεων διαφυγής. 
7. Αναγράφεται το μήκος μέγιστης απροστάτευτης όδευσης διαφυγής σε μέτρα. 
8. Αναγράφεται το μήκος μέγιστου απροστάτευτου αδιεξόδου σε μέτρα. 
9. Αναγράφεται ο αριθμός φωτιστικών ασφαλείας και σημάνσεων ασφαλείας που τοποθετούνται στην 
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επιχείρηση- εγκατάσταση. 
10. Αναγράφεται η υποχρέωση τοποθέτησης σχεδιαγραμμάτων διαφυγής. Δ.  
 

ΠΥΡΟΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ 
 
 Αναγράφονται τα κατά περίπτωση απαιτούμενα πυροδιαμερίσματα της επιχείρησης-εγκατάστασης 
και ειδικότερα τα εμβαδόν και μέγιστο εμβαδόν, οι δείκτες πυραντίστασης των περιβλημάτων και των θυρών, 
καθώς και η εγκατάσταση αυτόματου συστήματος καταιονισμού ύδατος (για λόγους προσαύξησης εμβαδού). 
Στην γραμμή των χαρακτηριστικών συμπληρώνεται η θέση του πυροδιαμερίσματος ανά όροφο ή επίπεδο 
(π.χ. Α'όροφος, πυροδιαμέρισμα Α' και Β' ορόφου κλπ). 
 

Ε. ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΙ ΧΩΡΟΙ 
1. Αναγράφεται η ύπαρξη υποσταθμού ΔΕΗ και ο δείκτης πυραντίστασης. 
2. Αναγράφεται η ύπαρξη χώρου λεβητοστασίου και ο δείκτης πυραντίστασης. 
3. Αναγράφεται η ύπαρξη χώρου αποθήκευσης καυσίμων και ο δείκτης πυραντίστασης. 
4. Αναγράφεται η ύπαρξη τυχόν άλλου επικίνδυνου χώρου και ο δείκτης πυραντίστασης. 
 

ΣΤ. ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΕΣ ΥΛΕΣ 
1. Αναγράφεται η χρήση υγραερίου, ο αριθμός φιαλών ή δεξαμενών και η κατά περίπτωση ποσότητα σε κιλά 
ή λίτρα. 
2. Αναγράφεται η χρήση φυσικού αερίου και ο αριθμός συσκευών. 
3. Αναγράφεται η χρήση αποθήκης καυσίμων και η χωρητικότητά της σε κ.μ.. 
4. Αναγράφεται η ύπαρξη στην επιχείρηση εύφλεκτων υγρών εργαστηρίων σε λίτρα. 
5. Αναγράφεται η ύπαρξη τυχόν άλλων εύφλεκτων υλών. 
 

Ζ. ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΜΕΣΑ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
1. Αναγράφονται τα γενικά προληπτικά μέτρα που προβλέπονται από την νομοθεσία. 
2. Ειδικά προληπτικά μέτρα πυροπροστασίας: 
(α) Συμπληρώνεται αν απαιτείται αυτόματο σύστημα πυρανίχνευσης καθώς και τους χώρους που καλύπτει. 
(β) Συμπληρώνεται αν απαιτείται αυτόματο σύστημα ανίχνευσης εκρηκτικών μειγμάτων. (γ) Συμπληρώνεται 
αν απαιτείται απλός ανιχνευτής εκρηκτικών μειγμάτων. (δ) Συμπληρώνεται αν απαιτείται ψύξη δεξαμενών. 
(ε) Συμπληρώνεται αν απαιτείται χειροκίνητο σύστημα αναγγελίας πυρκαγιάς. 
3. Κατασταλτικά μέτρα πυροπροστασίας: 
3.1. Συμπληρώνεται αν απαιτείται αυτόματο σύστημα πυρόσβεσης με νερό, ο τύπος του καθώς και οι χώροι 
που καλύπτει. 
3.2. Συμπληρώνεται αν απαιτείται μόνιμο υδροδοτικό πυροσβεστικό δίκτυο, ο τύπος του (κατηγορία), ο 
αριθμός των πυροσβεστικών φωλιών και η ύπαρξη Σταθμών πυροσβεστικών εργαλείων και μέσων. 
3.3. Συμπληρώνεται η πηγή ύδατος των ανωτέρω συστημάτων. 
3.4. Συμπληρώνεται αν απαιτείται εναλλακτικό σύστημα πυρόσβεσης, ο τύπος του κατασβεστικού υλικού και 
οι χώροι που καλύπτει. 
3.5. Συμπληρώνεται αν απαιτείται απλό υδροδοτικό πυροσβεστικό δίκτυο καθώς και ο αριθμός των 
πυροσβεστικών ερμαρίων. 
3.6. Συμπληρώνεται αν απαιτείται σύστημα τοπικής κατάσβεσης, η ύπαρξη απαγωγικού συστήματος οσμών 
- καπνών, η χρήση μαγειρικών ελαίων - λιπών και η ποσότητά τους. 
4. Συμπληρώνεται ο αριθμός των πυροσβεστήρων, η κατασβεστική ικανότητα, η ονομαστική μάζα ανά τύπο 
πυροσβεστήρα και ο χώρος τοποθέτησής τους. 
 

Η. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 
Αναγράφονται οι τεχνικές περιγραφές μονίμων συστημάτων, καθώς και οι περιγραφές φορητών και λοιπών 
μέτρων και μέσων πυροπροστασίας, περιλαμβανομένων των σταθμών εργαλείων και μέσων εφόσον 
επιβάλλεται η εγκατάσταση μόνιμου υδροδοτικού πυροσβεστικού δικτύου, σύμφωνα με την 15/2014 
Πυροσβεστική Διάταξη. 
 

Θ. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 
Σε περίπτωση υποχρέωσης συγκρότησης ομάδας πυροπροστασίας επισυνάπτονται τα αντίστοιχα 
παραρτήματα της 14/2014 Πυροσβεστικής Διάταξης. 
 

Ι. ΑΠΟΚΛΙΣΕΙΣ 
Αναγράφονται αναλυτικά τυχόν ζητούμενες αποκλίσεις με αιτιολογημένη έκθεση του αρμόδιου τεχνικού 
επιστήμονα. 
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Π.Δ. 71/1988 ΦΕΚ 32 τ. Α΄ 
 

Κανονισμός πυροπροστασίας των κτιρίων 
 

Άρθρο 7 
[Όπως τροποποιήθηκε με την Υ.Α. 58185/2474/1991 (ΦΕΚ 360 τ. Α’)] 

 
Εκπαιδευτήρια 

 
1.Γενικά. 
  
 Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται τα κτίρια όλων των βαθμίδων δημόσιας και ιδιωτικής 
εκπαίδευσης, τα φροντιστήρια, τα νηπιαγωγεία και οι παιδικοί σταθμοί. 
 
2.Οδεύσεις διαφυγής. 
 2.1. Σχεδιασμός. 
 2.1.1. Ο θεωρητικός πληθυσμός των κτιρίων εκπαίδευσης υπολογίζεται ως εξής: 
 α) Για τις αίθουσες διδασκαλίας είναι ίσος με τον αριθμό των καθισμάτων χωρίς όμως να 
υπολείπεται την αναλογία 1 ατόμου / 2 τετρ. μέτρα καθαρού εμβαδού δαπέδου της αίθουσας. 
 β) Για τα εργαστήρια και παρόμοιους εκπαιδευτικούς χώρους είναι ίσος με τον αριθμό των θέσεων 
εργασίας και όχι μικρότερος από την αναλογία 1 ατόμου / 4,5 τετρ. μέτρα καθαρού εμβαδού δαπέδου. 
 γ) Για τους υπόλοιπους χώρους υπολογίζεται με αναλογία 1 ατόμου / 6 τετρ. μέτρα καθαρού 
εμβαδού δαπέδου. 
 Για ξεχωριστές μεγάλες αίθουσες γυμναστηρίων, εστιατορίων, διαλέξεων κλπ., όπου μπορούν να 
συγκεντρωθούν πάνω από 100 άτομα, ισχύουν για τις οδεύσεις διαφυγής οι αντίστοιχες διατάξεις του 
κεφαλαίου ΣΤ’ για τους χώρους συνάθροισης κοινού. 
 
 2.1.2. Η παροχή της όδευσης διαφυγής ανά μονάδα πλάτους (0,60 μέτρου) καθορίζεται σε: 
α) 100 άτομα για τις οριζόντιες οδεύσεις (διάδρομοι - πόρτες) 
β) 60 άτομα για τις κατακόρυφες οδεύσεις (σκάλες - ράμπες). 
 
 2.1.3. Γενικά απαιτούνται δύο εναλλακτικές οδεύσεις διαφυγής με τις αντίστοιχες εξόδους κινδύνου, 
όπως φαίνεται στον πίνακα Γ.1. 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ Γ.1. 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΙ ΠΛΑΤΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΙΝΔΥΝΟΥ 
 
Πληθυσμός Ελάχιστος αριθμός εξόδων Ελάχιστο πλάτος κάθε εξόδου 
50 - 200 άτομα 2 1,10 μ. 
201 - 500 άτομα 2 1,40 μ. 
501 - 750 άτομα 3 1,60 μ. 
751 - 1000 άτομα 4 1,80 μ. 
 
 
 Για πληθυσμό μεγαλύτερο των 1000 ατόμων προστίθεται μία έξοδος πλάτους 1,80 του μέτρου ανά 
250 άτομα. 
* Η άμεση απόσταση του πιο απομακρυσμένου σημείου από την πόρτα μιας αίθουσας διδασκαλίας δεν 
πρέπει να ξεπερνά τα 12 μέτρα. Σε αντίθετη περίπτωση πρέπει να προστίθεται μια δεύτερη πόρτα (σχ. Γ.1). 
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Σε σχολεία με ένα το πολύ όροφο πάνω από το ισόγειο και σύνολο μαθητών μικρότερο από 150, γίνεται 
δεκτή μία μόνο έξοδος κινδύνου. Η πραγματική απόσταση απροστάτευτης όδευσης τότε δεν μπορεί να είναι 
μεγαλύτερη των 24 μέτρων (σχ. Γ.2). 

 

  
* Για όλες τις περιπτώσεις, όπου υπάρχουν τουλάχιστον δύο έξοδοι κινδύνου, το μέγιστο επιτρεπόμενο όριο 

της πραγματικής απροστάτευτης όδευσης είναι 40 μέτρα. 
* Επιτρέπεται τα πρώτα 18 μέτρα της όδευσης να συμπίπτουν, εφόσον οι αίθουσες που εξυπηρετούνται από 
τους αδιέξοδους διαδρόμους δεν έχουν περισσότερους από 150 μαθητές, όταν βρίσκονται σε ισόγειο όροφο 

ή από 120 μαθητές, σε κάποιον άλλον όροφο (σχ. Γ.3). 
 

 
Στην παραπάνω περίπτωση πρέπει να κατασκευάζεται πυράντοχη αυτοκλειόμενη πόρτα (Δ) με δείκτη 

πυραντίστασης 30 λεπτών που να απομονώνει την περιοχή του αδιεξόδου. 
Παρόμοιες πυράντοχες αυτοκλειόμενες πόρτες 30 λεπτών τοποθετούνται σε επιμήκεις διαδρόμους, ώστε τα 
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τμήματα ανάμεσα σε δύο πόρτες να μην έχουν μήκος μεγαλύτερο από 35 μέτρα. 
Οι πόρτες αιθουσών που ανοίγουν σε κοινόχρηστο χώρο με χρήση και για άλλους σκοπούς εκτός από την 

κυκλοφορία (σχ. Γ.4), πρέπει να απέχουν το πολύ 12 μέτρα από την έξοδο κινδύνου στην περίπτωση 
αδιεξόδου, και 18 μέτρα στην περίπτωση δύο τουλάχιστον εξόδων. 

 

 
 

* Οι διάδρομοι μέσα σε αίθουσες με πληθυσμό μεγαλύτερο από 50 μαθητές διαμορφώνονται σύμφωνα με τις 
αντίστοιχες απαιτήσεις για τις αίθουσες συνάθροισης κοινού (παράγραφος 
2.13 Κεφαλαίου ΣΤ’) Οι πόρτες στις αίθουσες αυτές δεν επιτρέπεται να έχουν ελεύθερο πλάτος μικρότερο 
από 1 μέτρο. 
 Κάθε πόρτα που ανήκει στις οδεύσεις διαφυγής και προέρχεται από αίθουσα με πληθυσμό 
μεγαλύτερο των 30 ατόμων, πρέπει ν’ ανοίγει προς την κατεύθυνση διαφυγής και να είναι πυράντοχη, με 
δείκτη πυραντίστασης τουλάχιστον 20 λεπτών. 
 Όταν η πόρτα εξυπηρετεί περισσότερα από 50 άτομα, απαγορεύεται να έχει οποιοδήποτε σύστημα 
κλειδώματος, εκτός από ειδικό εξοπλισμό κατάλληλο για συνθήκες πανικού. 
 Κάθε αίθουσα πρέπει να διαθέτει τουλάχιστο μία πόρτα ή ένα παράθυρο με εμβαδό τουλάχιστο 0,50 
τ. μέτρου σε εξωτερικό τοίχο. Το ύψος της ποδιάς του παραθύρου δεν πρέπει να ξεπερνά τα 1,20 μέτρα. 
 
2.1.4. Το πλάτος της ή των τελικών εξόδων διαφυγής πρέπει να είναι τουλάχιστον ίσο με το άθροισμα των 
απαιτουμένων μονάδων πλάτους για όλους τους ορόφους, επάνω από τον όροφο εκκένωσης. Το μήκος του 
διαδρόμου της τελικής εξόδου δεν πρέπει να ξεπερνά τα 12 μέτρα. 
 
2.2.Πυροπροστασία. 
 Τα δομικά στοιχεία των πυροπροστατευμένων οδεύσεων διαφυγής (προθάλαμοι, κλιμακοστάσια, 
διάδρομοι), οι οποίες απαιτούνται, όταν εξαντλείται το όριο της απόστασης της απροστάτευτης όδευσης, 
πρέπει να έχουν δείκτη πυραντίστασης σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Πίνακα Γ.2 (βλ. παράγραφο 3.1. 
αυτού του κεφαλαίου). 
Σε κτίρια εκπαίδευσης με 3 ή περισσότερους ορόφους τα ανοίγματα των πατωμάτων πυροδιαμερίσματος 
πρέπει να περικλείονται από πυροπροστατευμένα φρέατα (παράγραφος  
3.2.9 των Γεν. Διατάξεων). 
 Σε κτίρια εκπαίδευσης υψηλότερα των 15 μέτρων πρέπει να προβλέπεται κλιμακοστάσιο 
(παράγραφος 2.3.4. των Γεν. Διατάξεων) ή ανελκυστήρας (παράγραφος 3.2.18 των Γεν. Διατάξεων) για την 
πρόσβαση των πυροσβεστών. 
 
2.3. Φωτισμός - Σήμανση. 
 Σε κάθε κτίριο εκπαίδευσης πρέπει να υπάρχει φωτισμός των οδεύσεων διαφυγής σύμφωνα με την 
παράγραφο 2.6. των Γεν. Διατάξεων. 
 Φωτισμός ασφαλείας πρέπει να υπάρχει, όταν το κτίριο λειτουργεί και μετά την δύση του ηλίου 
(παράγραφος 2.6.3. των Γεν. Διατάξεων). 
 Επίσης πρέπει να γίνεται σήμανση όλων των οδεύσεων διαφυγής σύμφωνα με την παράγραφο 2.7. 
των Γεν. Διατάξεων. 
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3. ΔΟΜΙΚΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ. 
 3.1. Τα φέροντα δομικά στοιχεία, καθώς και τα στοιχεία του περιβλήματος των πυροδιαμερισμάτων 
δεν επιτρέπεται να παρουσιάζουν δείκτη πυραντίστασης μικρότερο από τον αναφερόμενο στον πίνακα Γ.2. 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ Γ.2. 
ΕΛΑΧΙΣΤΟΙ ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΥΡΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ  
Τύπος κτιρίου Ισόγειο και όροφοι Υπόγειο 
Μονόροφα 30 λεπτά 60 λεπτά * 
Ύψους 7,5 - 15 μ. 60 λεπτά 60 λεπτά 
Ύψους > 15 μ. 60 λεπτά 90 λεπτά 
 
* Μειώνεται σε 30 λεπτά για υπόγεια μέχρι 150 τ. μέτρα. 
 
 3.2. Τα μέγιστα επιτρεπόμενα εμβαδά για τη δημιουργία πυροδιαμερίσματος δίνονται στον Πίνακα 
Γ.3. 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ Γ.3. 
ΜΕΓΙΣΤΑ ΕΜΒΑΔΑ ΠΥΡΟΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ  
Τύπος κτιρίου Εμβαδόν πυροδιαμερίσματος Υπόγειο Εγκατάσταση καταιονητήρων 
(συντελεστής)*  
Μονόροφα 2.000 τ. μέτρα 1.000 τ. μέτρα απεριόριστο 
Ύψους 7,5 - 15 μ. 1.500 τ. μέτρα 750 τ. μέτρα 3,0 
Ύψους > 15 μ. 1.000 τ. μέτρα 750 τ. μέτρα 3,0 
 
* Συντελεστής επαύξησης μέγιστου εμβαδού πυροδιαμερίσματος. 
 
 3.3. Επικίνδυνοι χώροι σύμφωνα με την παράγραφο 3.2.5. των Γεν. Διατάξεων 
συμπεριλαμβανομένων και των μαγειρείων, πλυντηρίων, χώρων συγκέντρωσης απορριμάτων κ.λ.π., πρέπει 
ν’ αποτελούν αυτοτελή πυροδιαμερίσματα ανεξαρτήτως εμβαδού, να διαθέτουν ανοίγματα εξαερισμού και να 
μην τοποθετούνται κάτω ή δίπλα από τις τελικές εξόδους. 
 
 3.4. Για τα εσωτερικά τελειώματα ισχύει ο Πίνακας ΙΙ της παραγράφου 3.2.16. των Γεν. Διατάξεων με 
την διαφοροποίηση ότι, επιτρέπονται μέχρι και κατηγορίας 3 για αίθουσες μικρότερες των 40 τ. μέτρων. 
 
 3.5. Απαλλάσσεται από την απαίτηση πυροπροστατευμένου φρέατος το άνοιγμα πατώματος σκάλας 
(παράγραφος 3.2.9. των Γεν. Διατάξεων), που συνδέει τον όροφο εκκένωσης με τον υπερκείμενό του, 
εφόσον η σκάλα δεν εξυπηρετεί άλλον όροφο. 
 
4. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ. 
 4.1. Σε όλα τα κτίρια εκπαίδευσης είναι υποχρεωτική η εγκατάσταση χειροκίνητου συστήματος 
συναγερμού, σύμφωνα με την παράγραφο 4.2. των Γεν. Διατάξεων. 
 
 4.2. Είναι υποχρεωτική επίσης η τοποθέτηση φορητών πυροσβεστήρων, τουλάχιστον δύο για κάθε 
όροφο σε τέτοιες θέσεις ώστε κάθε σημείο του ορόφου να μην απέχει περισσότερο από 15 μέτρα από τον 
πλησιέστερο πυροσβεστήρα. Η διεύθυνση του ιδρύματος είναι υπεύθυνη για την εκπαίδευση του 
προσωπικού στη χρήση όλων των πυροσβεστικών μέσων άμεσης βοήθειας, καθώς και για την κατάλληλη 
συντήρησή τους. 
 
 4.3. Σε κάθε κτίριο εκπαίδευσης με 4 ή περισσότερους ορόφους πρέπει να εγκαθίσταται μόνιμο 
υδροδοτικό πυροσβεστικό δίκτυο σύμφωνα με την παράγραφο 4.3.2. των Γεν. Διατάξεων. 
 
 
 
 4.4. Αυτόματο σύστημα πυρανίχνευσης σύμφωνα με την παράγραφο 4.1. των Γεν. Διατάξεων 
πρέπει να τοποθετείται στις παρακάτω περιπτώσεις: 
 α) Σε κτίρια εκπαίδευσης όπου στεγάζονται παιδιά ηλικίας κάτω των 6 ετών ή άτομα με ειδικές 
ανάγκες (νηπιαγωγεία, παιδικοί σταθμοί, σχολές τυφλών κ.λ.π.), σε όλες τις οδεύσεις διαφυγής, στις 
αίθουσες και στους επικίνδυνους χώρους. 
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 β) Σε κτίρια εκπαίδευσης με περισσότερους από 3 ορόφους, στις οδεύσεις διαφυγής και στους 
επικίνδυνους χώρους. 
 γ) Σε όλα τα κτίρια εκπαίδευσης, σε χώρους ειδικής σημασίας ανεξαρτήτως εμβαδού και 
πυροθερμικού φορτίου όπως, εγκαταστάσεις ηλεκτρονικών υπολογιστών, αρχεία, βιβλιοθήκες, εργαστήρια 
Φυσικής - Χημείας, κ.λ.π. 
 
 4.5. Αυτόματο σύστημα πυρόσβεσης σύμφωνα με την παράγραφο 4.3.1. των Γεν. Διατάξεων 
εγκαθίσταται: 
 α) Σε υπόγεια κτιρίων εκπαίδευσης με εμβαδό μεγαλύτερο των 250 τ. μέτρων. 
 β) Σε επικίνδυνους χώρους και σε οδεύσεις διαφυγής αντικαθιστώντας το σύστημα πυρανίχνευσης 
(εκτός των χώρων όπου μπορεί να προκληθεί ανεπανόρθωτη καταστροφή από το νερό κατάσβεσης). 
Για το δίκτυο που περιέχει το πολύ 6 κεφαλές καταιονητήρων η παροχή νερού επιτρέπεται να γίνεται 
κατευθείαν από το εσωτερικό υδραυλικό δίκτυο με την προϋπόθεση δυνατότητας παροχής τουλάχιστον 6 
λίτρων / λεπτό / τ. μέτρο επιφανείας. 
 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ - ΕΞΑΣΚΗΣΗ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. 
 
 5.1. Με την ευθύνη της διοίκησης του εκπαιδευτικού ιδρύματος πρέπει να ορίζεται προσωπικό 
πυρασφαλείας από το μόνιμο προσωπικό, που θα εκπαιδεύεται και θα εξασκείται στη χρήση των 
πυροσβεστικών μέσων καθώς και στον τρόπο σήμανσης συναγερμού και εκκένωσης του κτιρίου, σε 
περίπτωση πυρκαγιάς. Η διεύθυνση και το προσωπικό πυρασφαλείας θα μεριμνούν για την κατάλληλη 
συντήρηση των πυροσβεστικών μέσων άμεσης βοήθειας. 
 
 5.2. Τουλάχιστον μία φορά τον χρόνο πρέπει να γίνεται άσκηση εκκένωσης των κτιρίων από το 
σύνολο των μαθητών και του προσωπικού. 
 
 
39112 Φ701.2/12-10-1998 Εγκύκλιος Αρχηγείου Πυρ. Σώματος 
 

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΩΝ -ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΓΩΝ ΕΠΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ Π.Δ. 71/88 
 

7. Εκπαιδευτήρια (άρθρο 7)  
 
 
 7.1 Τα νεοανεγειρόμενα εξ ολοκλήρου εκπαιδευτήρια κατά την έννοια τόσο του άρθρου 3 παραγρ. 1 
Δ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ περί ταξινόμησης των κτιρίων και δομικών κατασκευών σύμφωνα με την χρήση τους, όσο 
και του άρθρου 2 παράγρ. 1 περί δομικών έργων του κτιριοδομικού κανονισμού, αποτελούν δομικά έργα 
κατά την σαφή έννοια των κτιρίων, ανεξάρτητα από τα υλικά και τον τρόπο κατασκευής τους. Κατά συνέπεια 
δεν δύνανται να αποτελέσουν κριτήριο για την ένταξη και ταξινόμηση ή όχι στο Π.Δ. 71/88, το υλικό και ο 
τρόπος κατασκευής των εκπαιδευτηρίων. 
 7.2 Συνεκτιμώντας τόσο τις Γενικές όσο και τις Ειδικές Διατάξεις του κανονισμού πυροπροστασίας 
των κτιρίων, σε άμεσο συσχετισμό των προαναφερομένων και συμπεριλαμβανομένων στις γενικές ρυθμίσεις 
1 και 2 του παραρτήματος Α του άρθρου 14 του Π.Δ. 71/88 περί καταφανούς απόκλισης εκ της περιγραφής 
των δομικών ξύλινων στοιχείων ως προς τις τιμές των δεικτών πυραντίστασης, τα νεοανεγειρόμενα εξ 
ολοκλήρου από ξύλινα δομικά υλικά εκπαιδευτήρια, σαφώς εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 7 του Π.Δ. 
71/88, καθ’ όσον αποτελούν κτίρια κατά την έννοια εφαρμογής των δομικών έργων, ανεξάρτητα από τα 
χρησιμοποιούμενα υλικά και τον τρόπο κατασκευής τους, ακολουθούμενης κατ’ επέκταση της διαδικασίας 
των προβλεπομένων γενικών διατάξεων αλλά και των ειδικών ομοίων των άρθρων 7, 14 και 15 του 
κανονισμού πυροπροστασίας κτιρίων.  
 7.3 Στην παράγρ. 4 “Ενεργητική πυροπροστασία” του άρθρου 7, όπου αναφέρονται οδεύσεις 
διαφυγής, νοούνται οι απροστάτευτες οδεύσεις διαφυγής του κτιρίου που είναι κλειστές σ’ όλες τις πλευρές 
τους. Οι πυροπροστατεύομενες δομικά οδεύσεις δεν απαιτούν πρόσθετη ενεργητική πυροπροστασία και 
θεωρητικά έχουν απεριόριστο μήκος. 
 
 7.4 Το αυτόματο σύστημα πυρανίχνευσης επιβάλλεται σε εκπαιδευτήρια που πληρούν τουλάχιστον 
μία εκ των προϋποθέσεων των περιπτώσεων (α), (β) ή (γ) της παραγρ. 4.4 του άρθρου 7.  
 
 7.5 Το αυτόματο σύστημα πυρόσβεσης επιβάλλεται στους επικίνδυνους χώρους και στις οδεύσεις 
διαφυγής εκπαιδευτηρίων που πληρούν τουλάχιστον μία εκ των προϋποθέσεων των περιπτώσεων (α) ή (β) 
της παραγρ. 4.4 του άρθρου 7, οπότε και αντικαθιστά το αυτόματο σύστημα πυρανίχνευσης στους εν λόγω 
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χώρους. 
 7.6 Η εγκατάσταση αυτόματου συστήματος πυρόσβεσης στα υπόγεια των κτιρίων εκπαίδευσης, 
απαιτείται, όταν το εμβαδόν τους είναι μεγαλύτερο των 250 τ.μ και η χρήση τους πραγματικά ή συμβατικά 
δεν μπορεί να εξετασθεί χωριστά από την κυριαρχούσα χρήση της εκπαίδευσης (υπάρχει λειτουργική 
εξάρτηση).  
 
 7.7 Όταν όμως η χρήση του υπογείου, τηρουμένων των διατάξεων της παραγρ. 1.2.2 του άρθρου 1 
του Π.Δ 71/88, αποτελεί δευτερεύουσα χρήση του κτιρίου, η οποία εξετάξεται χωριστά από άποψη 
πυροπροστασίας σε σχέση με την κύρια χρήση, αυτό σημαίνει ότι :  
α. Το υπόγειο πυροδιαχωρίζεται από το υπόλοιπο κτίριο (ή πυροδιαμερισματοποιείται κατά περίπτωση). 
β. Εφαρμόζονται σ’ αυτό οι διατάξεις πυροπροστασίας της δευτερεύουσας χρήσης. 
γ. Στα τυχόν κοινά υπάρχοντα στοιχεία των δύο χωριστά εξεταζομένων χρήσεων (π.χ. φέρων οργανισμός ή 
κοινόχρηστες οδεύσεις διαφυγής) εφαρμόζονται οι διατάξεις της δυσμενέστερης χρήσης, και 
δ. Η πυροδιαμερισματοποίηση του όλου κτιρίου ακολουθεί τις διατάξεις της κύριας χρήσης (λαμβάνοντας 
υπόψη το τυχόν πυροδιαμέρισμα της δευτερεύουσας χρήσης). Στην περίπτωση αυτή και σύμφωνα με τις 
παραπάνω προϋποθέσεις, η εγκατάσταση αυτόματου συστήματος πυρόσβεσης επιβάλλεται στις τυχόν 
κοινές απροστάτευτες οδεύσεις διαφυγής των δύο χρήσεων, είτε στις τυχόν απροστάτευτες οδεύσεις 
διαφυγής της δευτερεύουσας χρήσης, εφόσον δεν αποτελεί ανεξάρτητο πυροδιαμέρισμα, παρά μόνο 
πυροδιαχωρίζεται από την κύρια χρήση σύμφωνα με την παράγρ. 3.2.2 του άρθρου 3 του Π.Δ 71/88 
(πυράντοχοι μόνο οι τοίχοι που διαχωρίζουν τις δύο χρήσεις) 
 7.8 Στον Πίνακα Ι της παραγρ. 1.2.1. του άρθρου 1 του Π.Δ. 71/88, στον οποίο ταξινομούνται τα 
κτίρια ανάλογα με τη χρήση τους, στην κατηγορία Η “Νοσηλευτικές εγκαταστάσεις” μεταξύ των άλλων 
κατατάσσονται οι Βρεφονηπιακοί σταθμοί που χρησιμοποιούνται και για ύπνο. Επίσης στο άρθρο 12Α του 
ίδιου Διατάγματος, στην κατηγορία “Κτίρια υγείας και κοινωνικής πρόνοιας” κατατάσσονται και τα κτίρια ή 
τμήματα αυτών που προορίζονται για ύπνο και σωματική υγιεινή βρεφών και παιδιών ηλικίας μικρότερης των 
έξι ετών. 
 Σύμφωνα δε με το άρθρο 7 του Π.Δ. 71/88, στην κατηγορία “Εκπαιδευτήρια” μεταξύ των άλλων, 
κατατάσσονται τα νηπιαγωγεία και οι παιδικοί σταθμοί. 
 Από τα προαναφερόμενα συνάγεται ό,τι βασικό κριτήριο για την κατάταξη ενός κτιρίου ή τμήματος 
αυτού με χρήση βρεφονηπιακού σταθμού στο άρθρο 7 “Εκπαιδευτήρια” ή στο άρθρο 12Α “Νοσηλευτικές 
εγκαταστάσεις” του Π.Δ. 71/88, είναι αν αυτός χρησιμοποιείται και για διανυκτέρευση των παιδιών.  
 Ύστερα από τα παραπάνω, οι Βρεφονηπιακοί Σταθμοί που χρησιμοποιούνται μόνο για φύλαξη και 
εκπαίδευση παιδιών ηλικίας μικρότερης των έξι ετών και λειτουργούν μόνο κατά τη διάρκεια της ημέρας 
κατατάσσονται στο άρθρο 7 “Εκπαιδευτήρια”, ενώ αυτοί που λειτουργούν ολόκληρο το 24ωρο και 
χρησιμοποιούνται και για ύπνο κατατάσσονται στο άρθρο 12Α του Π.Δ. 71/88. 



09.06.2019 

 
 
 

ΠΑΡΑΒΟΛΑ 
 
38756/Δ5/15-04-2005 Απόφαση ΥΠ.Ε.Π.Θ. ΦΕΚ 566 τ. Β΄ 
 
Αναπροσαρμογή παραβόλων του Α.Ν. 2545/1940 που αφορούν την ίδρυση και λειτουργία των 
Φροντιστηρίων και των Κέντρων Ξένων Γλωσσών. 
…………………,  

αποφασίζουμε: 
Α. Αναπροσαρμόζουμε και ορίζουμε τα ποσά των παραβόλων που προβλέπονται από τις διατάξεις 

του Α.Ν. 2545/1940 ως εξής: 
1. Της παραγράφου 2 του άρθρου 65, για άδεια ίδρυσης φροντιστηρίου, παράβολο 150€. 
2.  Της παραγράφου 3 του άρθρου 65,για άδεια λειτουργίας φροντιστηρίου, παράβολο 60 €. 
3.Της παραγράφου 3 του άρθρου 81 σε συνδυασμό με το άρθρο 66, για ανανέωση της άδειας 

ίδρυσης φροντιστηρίου, παράβολο 60€. 
4. Του άρθρου 66 παρ. 4 σε συνδυασμό με το άρθρο 17 παρ. 3, για κάθε μέρα εκπρόθεσμης 

ανανέωσης της άδειας ίδρυσης φροντιστηρίου, παράβολο 15€. 
5. Του άρθρου 67, για άδεια μεταφοράς φροντιστηρίου σε άλλο οίκημα της ιδίας πόλης, παράβολο 

100€. 
6. Του άρθρου 70 παρ. 5 και 6 για χορήγηση και ανανέωση άδειας διδασκαλίας σε φροντιστήριο, 

παράβολο 30€. 
7. Του άρθρου 75 παρ. 2 και 5 για χορήγηση καθώς και ανανέωση διδασκαλίας κατ' οίκον, 

παράβολο 30€. 
8.  Του άρθρου 70 παρ. 4 για τη χορήγηση επάρκειας προσόντων για διδασκαλία ξένων γλωσσών 

στα φροντιστήρια, παράβολο 50€. 
 

Β. Τα αναφερόμενα ποσά θα εισπράττονται από τα Δημόσια Ταμεία και θα αποδίδονται υπέρ του 
Ειδικού Λογαριασμού Ιδιωτικής Γενικής Εκπαίδευσης (ΕΛΙΓΕ) που τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδας. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 
 
 
Δ5/8177/27-8-1993  Απόφαση ΥΠ.Ε.Π.Θ. Φ.Ε.Κ. 688 τ. Β΄ 
 
Αναπροσαρμογή εξόδων κινήσεως   της  επιτροπής καταλληλότητας φροντιστηρίων και ιδιωτικών 

σχολείων 
 
                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. 
 

Δ5/14443/21-11-2001 ΥΠ.Ε.Π.Θ. 

Μετατροπή παραβόλων και εκπαιδευτικών τελών σε ευρώ από 1.1.2002 

 Μετά την 1η Ιανουαρίου 2002 όλα τα παράβολα και τα εκπαιδευτικά τέλη θα πρέπει να 
καταβάλλονται σε ευρώ. Η μετατροπή θα γίνει με την ισχύουσα ισοτιμία του ευρώ. 
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 Επίσης σας υπενθυμίζουμε ότι όλα τα παράβολα και τα εκπαιδευτικά τέλη που αφορούν ιδιωτικά 
σχολεία και τα Φροντιστήρια, εκτός της επάρκειας διδασκαλίας και της άδειας ίδρυσης φροντιστηρίου, θα 
πρέπει να πιστώνονται στον Ειδικό Λογαριασμό Ιδιωτικής Γενικής Εκπαίδευσης (ΕΛΙΓΕ), ΚΑΕ 82397. 

 Σας παρακαλούμε να λάβετε ιδιαίτερη μέριμνα για την εφαρμογή του συγκεκριμένου σημείου. 
 
 

ΑΛΛΑ ΘΕΜΑΤΑ 
 
 
Ν.3020/2002 ΦΕΚ 142 τ. Α΄ 
 

Κύρωση της από 19 Απριλίου 2002 Πράξης-Νομοθετικού Περιεχομένου «Απαγόρευση 
πραγματοποίησης δοκιμασιών ή προσομοιώσεων εξετάσεων από φροντιστήρια ή άλλους 

ιδιωτικούς φορείς». 
 

Άρθρο 1 
 
 Κυρώνεται και έχει ισχύ νόμου η από 19 Απριλίου 2002 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου 
«Απαγόρευση πραγματοποίησης δοκιμασιών ή προσομοιώσεων εξετάσεων από φροντιστήρια ή άλλους 
ιδιωτικούς φορείς», η οποία δημοσιεύθηκε στις 19 Απριλίου 2002 στο ΦΕΚ 83 τεύχος Α' και το κείμενο της 
έχει ως εξής: 

«ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ 
 Απαγόρευση πραγματοποίησης δοκιμασιών ή προσομοιώσεων εξετάσεων από φροντιστήρια ή 
άλλους ιδιωτικούς φορείς. 
 

Άρθρο μόνο 
 Δεν επιτρέπεται η πραγματοποίηση, από φροντιστήρια ή άλλους ιδιωτικούς φορείς, εξεταστικών 
δοκιμασιών ή προσομοιώσεων, σε εθνικό ή τοπικό επίπεδο επί της εξεταστέας ύλης, κατά το πρότυπο της 
διεξαγωγής των εξετάσεων στα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα. Η παραβίαση της παρούσας διάταξης 
συνιστά πειθαρχικό αδίκημα των εμπλεκομένων εκπαιδευτικών και συνεπάγεται την αφαίρεση της άδειας 
λειτουργίας των φροντιστηρίων ή άλλων ιδιωτικών φορέων με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και 
Θρησκευμάτων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 
 Η παρούσα πράξη να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 
 

Άρθρο 2 
 Ισχύς 

 Η ισχύς του νόμου αυτού αρχίζει από τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της από 19 
Απριλίου 2002 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Απαγόρευση πραγματοποίησης δοκιμασιών η 
προσομοιώσεων εξετάσεων από φροντιστήρια ή άλλους ιδιωτικούς φορείς» 

 
Φ.01/961/6-3-1986 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/41258/30-10-1979 ΥΠ.Ε.Π.Θ. 
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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. 

 
 

ΔΙΑΔΠ/4931/19-02-2008 ΚΥΑ ΦΕΚ 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.  

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.  
 

40139/Δ5/10-04-2008 ΥΠ.Ε.Π.Θ. 
  

«Απλούστευση  διαδικασιών» 
 
 
 Σας γνωστοποιούμε ότι στο  ΦΕΚ 327/B728-2-08 δημοσιεύτηκε η αριθμ. ΔΙΑΔΠ/4931/19-2-03 Κοινή Απόφαση 
του Υφυπουργού Εσωτερικών και του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και θρησκευμάτων η οποία αφορά στην απλούστευση 
διοικητικών διαδικασιών αρμοδιότητας του  ΥΠΕΠΘ. 
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 Με  την ανωτέρω Κ.Υ.Α.:  
Α.  Καθορίσθηκαν  αποκλειστικές προθεσμίες εντός των  οποίων πρέπει να διεκπεραιώνονται συγκεκριμένες 
διαδικασίες. Ο χρόνος διεκπεραίωσης ορίζεται 
 1.   Στις είκοσι (20) μέρες για 
 α. Άδεια ίδρυσης φροντιστηρίων δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και ΚΞΓ. 
 Β. Άδεια λειτουργίας φροντιστηρίων δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και ΚΞΓ, 
2.  Στις τριάντα (30) μέρες για 
 α. Άδεια λειτουργίας ιδιωτικών σχολείων, Επαγγελματικών λυκείων κατι επαγγελματικών σχολών 
(συμπεριλαμβανομένου και του ελέγχου καταλληλότητας του εκπαιδευτηρίου) 
 β. Χορήγηση άδειας κατ  ́οίκον διδασκαλίας, 
3. Στις σαράντα πέντε (45) μέρες για χορήγηση επάρκειας προσόντων  διδασκαλίας ξένης γλώσσας. 
Β. Καταργήθηκε η υποχρέωση προσκόμισης επικυρωμένου  φωτοαντιγράφου Αστυνομικού Δελτίου Ταυτότητας και 
αντικαταστάθηκε με την απλή επίδειξη του ανωτέρω Δελτίου ή άλλου εγγράφου αντίστοιχης αποδεικτικής ισχύος, για τις 
παρακάτω διαδικασίες 
1.  Άδεια ίδρυσης φροντιστηρίων δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και ΚΞΓ. 
2.  Άδεια ίδρυσης ιδιωτικών σχολείων, επαγγελματικών λυκείων και επαγγελματικών σχολών. 
3. Χορήγηση επάρκειας προσόντων διδασκαλίας ξένης γλώσσας. 
4. Χορήγηση άδειας κατ' οίκον διδασκαλίας. 
 
Οι υπηρεσίες του ΥΠΕΠΘ προς τις οποίες κοινοποιείται η παρούσα παρακαλούνται: 
 .   για την πιστή τήρηση των προθεσμιών εντός των οποίων πρέπει να διεκπεραιώνονται οι ανωτέρω διαδικασίες. 
.   για  τ,ην τροποποίηση των σχετικών εντύπων αιτήσεων σύμφωνα με τα ανωτέρω. 
 Επισημαίνεται ότι για τις περιπτώσεις έκδοσης διοικητικών πράξεων αρμοδιότητας της  ΚΥ του ΥΠΕΠΘ, κατά 
την διαβίβαση των δικαιολογητικών να αποστέλλεται και φωτοαντίγραφο του ΑΔΤ επικυρωμένο από τις οικείες Δ/νσεις η 
Γραφεία 

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 
 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 
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ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ ΠΟΙΝΕΣ 

 
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. 
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κα) Κατ΄ ιδίαν διδασκαλία υπό των εκπαιδευτικών  εις τους μαθητάς του σχολείο υ των. 
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. 



09.06.2019 

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 44-
49). 
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. 

 
 

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 
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 ΑΔΕΙΩΝ  

 
ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1./26356/19-12-2011 Κ.Υ.Α.  ΦΕΚ 2884 τ.Β΄ 

 
Ένταξη των διαδικασιών άδειας ίδρυσης και άδειας λειτουργίας φροντιστηρίου μέσης και ανωτάτης εκ-

παίδευσης και κέντρου ξένων γλωσσών, άδειας κατ’ οίκον διδασκαλίας, άδειας διδασκαλίας σε φροντιστήρια 
και άδειας διδασκαλίας σε κέντρα ξένων γλωσσών, για διεκπεραίωση και μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης 
Πολιτών που λειτουργούν ως Ενιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης, σε εκτέλεση των διατάξεων του Ν. 3844/2010 

(ΦΕΚ 63 Α΄). 
 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ - 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ -ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

…………… 
αποφασίζουμε: 

 1. Οι διοικητικές διαδικασίες της χορήγησης άδειας ίδρυσης και άδειας λειτουργίας φροντιστηρίου 
μέσης και ανωτάτης εκπαίδευσης και κέντρου ξένων γλωσσών, άδειας κατ’ οίκον διδασκαλίας, άδειας 
διδασκαλίας σε φροντιστήρια και άδειας διδασκαλίας σε κέντρα ξένων γλωσσών, μπορούν να 
διεκπεραιώνονται και μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών που λειτουργούν ως Ενιαία Κέντρα 
Εξυπηρέτησης. Για τη διεκπεραίωση κάθε διαδικασίας συμπληρώνεται ειδικό έντυπο αίτησης το οποίο 
περιλαμβάνει όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Το έντυπο επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση και 
αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της. Απαραίτητη παραμένει η συμπλήρωση και υποβολή της αίτησης και 
μέσω Διαδικτύου. 
 2. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 
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 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΣΕ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΑ ΞΕΝΩΝ 
ΓΛΩΣΣΩΝ 

ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ 
1.Αντίγραφο πτυχίου πανεπιστημίου της ημεδαπής ή πτυχίου της αλλοδαπής αναγνωρισμένο ως 
ισότιμο και αντίστοιχο θεωρημένο για τη γνησιότητα του από Δημόσια Αρχή 
Για τη διδασκαλία Ξένων Γλωσσών επάρκεια προσόντων διδασκαλίας ξένης γλώσσας στις 
περιπτώσεις στις οποίες τα προσόντα των ενδιαφερομένων δεν συμπίπτουν ακριβώς με αυτά των 
διοριζόμενων στην δημόσια εκπαίδευση 

2.Υπεύθυνη δήλωση με βάση τα στοιχεία της ταυτότητας του ενδιαφερομένου στην οποία θα 
αναγράφεται, ότι «δεν εμπίπτω στα κωλύματα και ασυμβίβαστα καθώς και τους περιορισμούς που 
ορίζονται από τις διατάξεις των άρθρων 11 και 68 του αν. 2545/1940», δηλ.:  
(α) Δεν υπηρετώ σε δημόσια υπηρεσία  
(β) Δεν υπηρετώ στην ιδιωτική εκπαίδευση  
(γ) Δεν έχω σύζυγο ή συγγενή εξ αίματος ή αγχιστείας πρώτου βαθμού ιδιοκτήτου ή διευθυντή 
ιδιωτικού σχολείου ή φροντιστηρίου, δεν υπηρετεί στην περιοχή του Γραφείου της  Διεύθυνσης 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης δημόσιος εκπαιδευτικός λειτουργός ο/η σύζυγος ή συγγενής μου εξ' 
αίματος ή αγχιστείας πρώτου βαθμού  
(δ) Δεν απολύθηκα από δημόσια εκπαιδευτική υπηρεσία,  
(ε) Δεν διώκομαι ως φυγόποινος ή φυγόδικος. 
3.Πλήρες αντίγραφο Ποινικού Μητρώου δικαστικής χρήσης (αναζητείται υποχρεωτικά αυτεπάγγελτα 
όταν εκδίδεται από ημεδαπές αρχές) * 
4.Πιστοποιητικό Πρωτοβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής για την υγεία και την αρτιμέλεια του 
αιτούντος 

5.Πιστοποιητικό Στρατολογικού Γραφείου (Τύπου Α) για τους άνδρες (Έλληνες πολίτες) ότι έχουν 
εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή έχουν νόμιμα απαλλαγεί από αυτές (αναζητείται 
υποχρεωτικά αυτεπάγγελτα) 

6.Απλή επίδειξη Αστυνομικού Δελτίου Ταυτότητας ή   άλλου   έγγραφου   αντίστοιχης αποδεικτικής 
ισχύος σε περίπτωση που  η  κατάθεση των δικαιολογητικών γίνει σε Δ/νση  Δ/θμιας Εκπσης (Οι 
αντίστοιχες υπηρεσίες οφείλουν να αποστέλουν  στην  Κεντρική Υπηρεσία του ΥΠΠΔΒΜΘ    
φωτοαντίγραφο  του ανωτέρω δικαιολογητικού). 
Διπλότυπο είσπραξης υπέρ ΕΛΙΓΕ (ΚΑΕ 3444) αξίας 30 € από Δημόσιο Ταμείο.  
Δεν θα γίνονται αποδεκτά έντυπα παράβολα του Ελληνικού Δημοσίου ή διπλότυπα είσπραξης υπέρ 
διαφορετικού ΚΑΕ 
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 ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΑΤ' ΟΙΚΟΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ 

1.Αντίγραφο πτυχίου πανεπιστημίου της ημεδαπής ή πτυχίου της αλλοδαπής αναγνωρισμένο ως 
ισότιμο και αντίστοιχο θεωρημένο για τη γνησιότητα του από Δημόσια Αρχή 
Για τη διδασκαλία Ξένων Γλωσσών επάρκεια προσόντων διδασκαλίας ξένης γλώσσας στις 
περιπτώσεις στις οποίες τα προσόντα των ενδιαφερομένων δεν συμπίπτουν ακριβώς με αυτά 
των διοριζόμενων στην δημόσια εκπαίδευση 

2.Υπεύθυνη δήλωση με βάση τα στοιχεία της ταυτότητας του ενδιαφερομένου στην οποία θα 
αναγράφεται, ότι «δεν εμπίπτω στα κωλύματα και ασυμβίβαστα καθώς και τους περιορισμούς 
που ορίζονται από τις διατάξεις των άρθρων 11 και 68 τoυ αν. 2545/1940», δηλ.:  
(α) Δεν υπηρετώ σε δημόσια υπηρεσία  
(β) Δεν υπηρετώ στην ιδιωτική εκπαίδευση  
(γ) Δεν έχω σύζυγο ή συγγενή εξ αίματος ή αγχιστείας πρώτου βαθμού ιδιοκτήτου ή διευθυντή 
ιδιωτικού σχολείου ή φροντιστηρίου, δεν υπηρετεί στην περιοχή του Γραφείου της 
Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης δημόσιος εκπαιδευτικός λειτουργός ο/η σύζυγος ή 
συγγενής μου εξ' αίματος ή αγχιστείας πρώτου βαθμού  
(δ) Δεν απολύθηκα από δημόσια εκπαιδευτική υπηρεσία,  
(ε) Δεν διώκομαι ως φυγόποινος ή φυγόδικος. 

3.Πλήρες αντίγραφο Ποινικού Μητρώου δικαστικής χρήσης (αναζητείται υποχρεωτικά 
αυτεπάγγελτα όταν εκδίδεται από ημεδαπές αρχές)* 

4.Πιστοποιητικό    Πρωτοβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής για την υγεία και την αρτιμέλεια 

5.Πιστοποιητικό Στρατολογικού Γραφείου (Τύπου Α) για τους άνδρες (Έλληνες πολίτες) ότι έχουν 
εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή έχουν νόμιμα απαλλαγεί από αυτές 
(αναζητείται υποχρεωτικά αυτεπάγγελτα) 
6.Απλή επίδειξη Αστυνομικού Δελτίου Ταυτότητας ή  άλλου  έγγραφου   αντίστοιχης αποδεικτικής 
ισχύος σε περίπτωση που  η  κατάθεση των δικαιολογητικών γίνει σε Δ/νση Δ/θμιας Εκπσης (Οι 
αντίστοιχες υπηρεσίες οφείλουν να αποστέλουν στην Κεντρική Υπηρεσία του ΥΠΔΒΜΟ 
φωτοαντίγραφο του ανωτέρω δικαιολογητικού). 

7.Διπλότυπο είσπραξης ΕΛΙΓΕ (ΚΑΕ 3444) αξίας 30 € από Δημόσιο Ταμείο. 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: Η άδεια της κατ' οίκον διδασκαλίας ανανεώνεται κάθε χρόνο από τις κατά 
τόπους Διευθύνσεις ή Γραφεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. 
* ΓΙΑ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΑΛΛΩΝ ΧΩΡΩΝ - ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ * Ελλείψει 
αντιγράφου ποινικού μητρώου, απαιτείται η προσκόμιση ενός ισοδυνάμου εγγράφου που 
έχει εκδοθεί από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή της 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 της 
αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή κατά περίπτωση ενώπιον συμβολαιογράφου 
της χώρας καταγωγής ή προέλευσης, οι οποίοι χορηγούν βεβαίωση περί παροχής της 
ενόρκου δηλώσεως ή της επισήμου δηλώσεως. Τα έγγραφα τα οποία εκδίδονται 
σύμφωνα με τα ανωτέρω, δεν είναι δυνατό να υποβληθούν μετά την πάροδο τριών μηνών 
από την ημερομηνία εκδόσεως τους._ 
 
 
 
ΑΝΑΝΕΩΣΗ 
Πρέπει να ανανεώνεται μέχρι 30/11 κάθε έτους και απαιτείται Διπλότυπο είσπραξης υπέρ ΕΛΙΓΕ (ΚΑΕ 
82397) αξίας 30 € από Δημόσιο Ταμείο. Για την ανανέωση εκτός από το Διπλότυπο είσπραξης υπέρ 
ΕΛΙΓΕ πρέπει να κατατεθεί Αίτηση και Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου. 
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ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΜΕΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΕ ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ 

ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ 

1. Αντίγραφο πτυχίου πανεπιστημίου της ημεδαπής ή πτυχίου της αλλοδαπής αναγνωρισμένο ως 
ισότιμο και αντίστοιχο. 
2. Υπεύθυνη δήλωση με βάση τα στοιχεία ταυτότητας του αιτούντος στην οποία θα αναγράφεται, με την 
παρακάτω διατύπωση, ότι «δεν   εμπίπτω   στα   κωλύματα και ασυμβίβαστα καθώς και τους 
περιορισμούς που ορίζονται από τις διατάξεις των άρθρων 11 και 68 του ΑΝ 2545/1940» όπως 
τροποποιήθηκε με το άρθρο 45 του ν. 3907/2011 δηλ.: 
 α) Δεν υπηρετώ σε δημόσια υπηρεσία 
 β) Δεν υπηρετώ στην ιδιωτική εκπαίδευση  
 γ) Δεν υπηρετεί στην περιοχή του Γραφείου της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης  δημόσιος 
εκπαιδευτικός λειτουργός ο/η σύζυγος ή συγγενής μου εξ αίματος ή αγχιστείας πρώτου βαθμού 
 ε) Δεν απολύθηκα από δημόσια εκπαιδευτική υπηρεσία  
 στ) Δεν διώκομαι ως φυγόποινος ή φυγόδικος 
3. Πλήρες αντίγραφο ποινικού μητρώου δικαστικής χρήσης (αναζητείται υποχρεωτικά αυτεπάγγελτα 
όταν εκδίδεται από ημεδαπές αρχές) * 
4. Πιστοποιητικό Πρωτοβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής για την υγεία και αρτιμέλεια του αιτούντος 

5. Πιστοποιητικό Στρατολογικού Γραφείου (Τύπου Α') για τους άνδρες (Έλληνες πολίτες) ότι έχουν 
εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή έχουν νόμιμα απαλλαγεί από αυτές (αναζητείται 
υποχρεωτικά αυτεπάγγελτα) 

6.   Φωτοτυπία   Δελτίου   Αστυνομικής   Ταυτότητας ή διαβατηρίου που να πιστοποιεί ότι ο αιτών είναι 
υπήκοος κράτους - μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
7. Παράβολο υπέρ Δημοσίου αξίας 15 ευρώ 

8. Διπλότυπο είσπραξης ΕΛΙΓΕ (ΚΑΕ 3444) αξίας 150 ευρώ από Δημόσιο Ταμείο 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: 
 * ΓΙΑ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΑΛΛΩΝ ΧΩΡΩΝ - ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ * Ελλείψει αντιγράφου 
ποινικού μητρώου απαιτείται  η προσκόμιση ενός ισοδυνάμου εγγράφου που έχει εκδοθεί από αρμόδια 
δικαστική ή διοικητική αρχή της 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 της αρμόδιας 
δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή κατά περίπτωση ενώπιον συμβολαιογράφου της χώρας καταγωγής ή 
προέλευσης, οι οποίοι χορηγούν βεβαίωση περί παροχής της ενόρκου δηλώσεως ή της 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. 
 
 
ΑΝΑΝΕΩΣΗ 
Από τη στιγμή που θα εκδοθεί ισχύει για τα 2 πρώτα έτη. Από εκεί και μετά πρέπει να ανανεώνεται μέχρι 
31/10 κάθε έτους. Για περισσότερες λεπτομέρειες δείτε τη σελίδα που αφορά την Ανανέωση Άδειας Ίδρυσης. 
 
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.  
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ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΜΕΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΕ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ 
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΣΠΟΥΔΩΝ 

Αντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή διαβατηρίου που να πιστοποιεί ότι ο αιτών είναι υπήκοος 
κράτους - μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

Πτυχίο    Πανεπιστημίου της ημεδαπής ή Πανεπιστημίου της αλλοδαπής αναγνωρισμένο οκ ισότιμο και 
αντίστοιχο από τον ΔΟΑΤΑΠ ή τίτλος αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων από το Συμβούλιο       
Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων (ΣΑΕΠ)  και παιδαγωγική επάρκεια* προσώπων που 
κατέχουν τα προσόντα για την κατάληψη θέσης δημοσίου εκπαιδευτικού πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης. 
Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 ότι δεν διώκεται ως φυγόποινος ή φυγόδικος και για 
τυχόν κωλύματα ή άλλα στοιχεία απαιτούμενα από τις κείμενες διατάξεις 
Πλήρες αντίγραφο Ποινικού Μητρώου δικαστικής χρήσης (αναζητείται υποχρεωτικά αυτεπάγγελτα όταν 
εκδίδεται από ημεδαπές αρχές) ** 
Πιστοποιητικό Πρωτοβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής 

Πιστοποιητικό Στρατολογικού Γραφείου (τύπου Α') για τους άνδρες (Έλληνες πολίτες) ότι έχουν 
εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή έχουν νόμιμα απαλλαγεί από αυτές (αναζητείται 
υποχρεωτικά αυτεπάγγελτα) 

Απολυτήριο του ελληνικού εξαταξίου Γυμνασίου ή Λυκείου ή βεβαίωση ελληνομάθειας που προβλέπεται 
στο Π.Δ. 211/1994 (ΦΕΚ 132 τ.Α') 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: 
* Η παιδαγωγική επάρκεια ορίζεται στο άρθρο 2 παρ. 3 και άρθρο 9 παρ. 6 του Ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71 Α') 
** ΓΙΑ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΑΛΛΩΝ ΧΩΡΩΝ - ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ * Ελλείψει αντιγράφου 
ποινικού μητρώου, απαιτείται n προσκόμιση ενός ισοδυνάμου εγγράφου που έχει εκδοθεί από αρμόδια 
δικαστική ή διοικητική αρχή της 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 της αρμόδιας δικαστικής ή 
διοικητικής αρχής κατά περίπτωση ενώπιον συμβολαιογράφου της χώρας καταγωγής ή προέλευσης, οι 
οποίοι χορηγούν βεβαίωση περί παροχής της ενόρκου δηλώσεως ή  επισήμου δηλώσεως. Τα έγγραφα τα 
οποία εκδίδονται σύμφωνα με τα ανωτέρω, δεν είναι δυνατό να υποβληθούν μετά την πάροδο τριών 
μηνών από την ημερομηνία εκδόσεως τους. 
 
 
 
 
 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ 
 
Επικυρωμένο καταστατικό του νομικού προσώπου από το οποίο προκύπτει ότι: 
- η έδρα του βρίσκεται σε κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
- τα μέλη και ο νόμιμος εκπρόσωπος του νομικού προσώπου είναι πολίτες κράτους-μέλους της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης 
Στο καταστατικό θα πρέπει επίσης να αναγράφονται: 
-ονομαστικά όλα τα μέλη του νομικού προσώπου 
- οι σκοποί του νομικού προσώπου, οι οποίοι δεν θα πρέπει να έρχονται σε εμφανή αντίθεση με τους 
εκπαιδευτικούς σκοπούς αυτού 
- ορισμός Διευθυντή Σπουδών και νομίμου εκπροσώπου (σημειώνεται ότι οι δύο αυτές ιδιότητες μπορεί να 
ταυτίζονται σε ένα πρόσωπο) 
 
Υπεύθυνες   δηλώσεις   του   άρθρου   8 του Ν.1599/1986  από  κάθε  μέλος  του νομικού προσώπου ότι 
δεν διώκεται ως φυγόποινος ή φυγόδικος και για τυχόν κωλύματα ή άλλα στοιχεία απαιτούμενα από τις 
κείμενες διατάξεις. 
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Πιστοποιητικό περί μη πτώχευσης του νομικού προσώπου 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 r διοικητικής αρχής ή κατά περίπτωση ενώπιον συμβολαιογράφου του κράτους-μέλους 
εγκατάστασης, οι οποίοι χορηγούν βεβαίωση περ παροχής της ένορκης ή επίσημης δήλωσης. Τα έγγραφα 
τα οποία εκδίδονται σύμφωνα με τα ανωτέρω υποβάλλονται εντός τριών μηνών από την ημερομηνία 
έκδοσής τους.(αναζητείται υποχρεωτικά αυτεπάγγελτα όταν εκδίδεται από ημεδαπές αρχές) 
 

Διπλότυπο είσπραξης Παράβολο 150 ευρώ 
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 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΣΕ ΦΥΣΙΚΟ 
ΠΡΟΣΩΠΟ 

ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ 
 
1.Αντίγραφο πτυχίου πανεπιστημίου της ημεδαπής ή πτυχίου της αλλοδαπής αναγνωρισμένο ως 
ισότιμο και αντίστοιχο, θεωρημένο για τη γνησιότητα του από δημόσια αρχή. 

2.Επάρκεια προσόντων διδασκαλίας ξένης γλώσσας (όταν τα προσόντα του αιτούντος δεν 
συμπίπτουν με αυτά των διοριζόμενων στη δημόσια εκπαίδευση) 

3.Υπεύθυνη δήλωση με βάση τα στοιχεία ταυτότητας του αιτούντος στην οποία θα αναγράφεται, 
με την παρακάτω διατύπωση, ότι   «δεν   εμπίπτω   στα   κωλύματα και ασυμβίβαστα καθώς και 
τους περιορισμούς που ορίζονται από τις διατάξεις των άρθρων 11 και 68 του ΑΝ 2545/1940» 
δηλ.:  
α) Δεν υπηρετώ  σε  δημόσια  υπηρεσία   
β) Δεν υπηρετώ στην ιδιωτική εκπαίδευση  
γ) Δεν υπηρετεί   στην   περιοχή του Γραφείου της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
δημόσιος εκπαιδευτικός λειτουργός ο/η σύζυγος ή  συγγενής μου  εξ αίματος ή αγχιστείας    
πρώτου    βαθμού     
δ) Δεν απολύθηκα από δημόσια εκπαιδευτική υπηρεσία  
στ) Δεν διώκομαι ως φυγόποινος ή φυγόδικος 

4.Πλήρες αντίγραφο ποινικού μητρώου δικαστικής χρήσης (αναζητείται υποχρεωτικά 
αυτεπάγγελτα όταν εκδίδεται από ημεδαπές αρχές) * 

5.Πιστοποιητικό Πρωτοβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής για την υγεία και αρτιμέλεια του 
αιτούντος 
6.Πιστοποιητικό Στρατολογικού Γραφείου (Τύπου Α') για τους άνδρες (Έλληνες πολίτες) ότι έχουν 
εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή έχουν νόμιμα απαλλαγεί από αυτές 
(αναζητείται υποχρεωτικά αυτεπάγγελτα) 
7.Αντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή διαβατηρίου 

δ. Παράβολο υπέρ Δημοσίου αξίας 15 ευρώ 

9.Διπλότυπο είσπραξης ΕΛΙΓΕ (ΚΑΕ 3444) αξίας 150 ευρώ από Δημόσιο Ταμείο 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: * ΓΙΑ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΑΛΛΩΝ ΧΩΡΩΝ - ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ * 
Ελλείψει αντιγράφου ποινικού μητρώου, απαιτείται η προσκόμιση ενός ισοδυνάμου εγγράφου 
που έχει εκδοθεί από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή της 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 της αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή 
κατά περίπτωση ενώπιον συμβολαιογράφου της χώρας καταγωγής ή προέλευσης, οι οποίοι 
χορηγούν βεβαίωση περί παροχής της ενόρκου δηλώσεως ή της 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. 
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ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΣΕ ΝΟΜΙΚΟ 
ΠΡΟΣΩΠΟ 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚα ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΣΠΟΥΔΩΝ 
Αντίγραφο   Δελτίου   Αστυνομικής  Ταυτότητας ή διαβατηρίου   που να πιστοποιεί ότι ο αιτών είναι 
υπήκοος κράτους - μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

Πτυχίο Πανεπιστημίου της ημεδαπής ή Πανεπιστημίου της αλλοδαπής αναγνωρισμένο ως ισότιμο και 
αντίστοιχο από τον ΔΟΑΤΑΠ ή τίτλο( αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων από το Συμβούλιο 
Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων (ΣΑΕΠ) και παιδαγωγική επάρκεια* προσώπων που κατέχουν 
τα προσόντα για την κατάληψη θέση( δημοσίου εκπαιδευτικού πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης. Πτυχίο ξένης γλώσσα( και φιλολογίας  Πανεπιστημίου της ημεδαπής ή ισότιμο   και  
αντίστοιχο   πτυχίο  της αλλοδαπή, αναγνωρισμένο   από   το   ΔΟΑΤΑΠ   ή επάρκεια προσόντων 
διδασκαλίας ξένης γλώσσας. 

Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 ότι δεν διώκεται ως φυγόποινος ή φυγόδικος και για 
τυχόν κωλύματα ή άλλα στοιχεία απαιτούμενα από τις κείμενες διατάξεις 
Πλήρες αντίγραφο Ποινικού Μητρώου δικαστικής χρήσης (αναζητείται υποχρεωτικά αυτεπάγγελτα όταν 
εκδίδεται από ημεδαπές αρχές)** 
Πιστοποιητικό Πρωτοβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής για την υγεία και την αρτιμέλεια 

Πιστοποιητικό Στρατολογικού Γραφείου (τύπου Α'] για  τους   άνδρες   (Έλληνες  πολίτες)   ότι έχουν 
εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή έχουν νόμιμα απαλλαγεί από αυτές (αναζητείται 
υποχρεωτικά αυτεπάγγελτα) 
Απολυτήριο του ελληνικού εξαταξίου Γυμνασίου ή Λυκείου ή βεβαίωση ελληνομάθειας που προβλέπεται 
στο Π.Δ. 211/1994 (ΦΕΚ 132 τ.Α') 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: * Η παιδαγωγική επάρκεια ορίζεται στο άρθρο 2 παρ. 3 και 9 παρ. 6 του ν. 3848/2010 
(ΦΕΚ 71 Α') 
* * ΓΙΑ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΑΛΛΟΝ ΧΩΡΩΝ - ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ · Ελλείψει αντιγράφου 
ποινικού μητρώου, απαιτείται η προσκόμιση ενός ισοδυνάμου εγγράφου που έχει εκδοθεί από 
αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή της 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 της αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή κατά περίπτωση ενώπιον 
συμβολαιογράφου της χώρας καταγωγής ή προέλευσης, οι οποίοι χορηγούν βεβαίωση περί 
παροχής της ενόρκου δηλώσεως ή της 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. 
 
 
 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ 
Επικυρωμένο καταστατικό του νομικού προσώπου από το οποίο προκύπτει ότι: 
- η έδρα του βρίσκεται σε κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
- τα μέλη και ο νόμιμος εκπρόσωπος του νομικού προσώπου είναι πολίτες κράτους-μέλους της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης 
Στο καταστατικό θα πρέπειεπίσης να αναγράφονται: 
-ονομαστικά όλα τα μέλη του νομικού προσώπου 
- οι σκοποί του νομικού προσώπου, οι οποίοι δεν θα πρέπει να έρχονται σε εμφανή αντίθεση με τους 
εκπαιδευτικούς σκοπούς αυτού 
- ορισμός Διευθυντή Σπουδών και νομίμου εκπροσώπου (σημειώνεται ότι οι δύο αυτές ιδιότητες μπορεί να 
ταυτίζονται σε ένα πρόσωπο). 

Υπεύθυνες   δηλώσεις   του   άρθρου   8 του Ν.1599/1986  από  κάθε  μέλος  του νομικού προσώπου ότι 
δεν διώκεται ως φυγόποινος ή φυγόδικος και για τυχόν κωλύματα ή άλλα στοιχεία απαιτούμενα από τις 
κείμενες διατάξεις. 
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Πιστοποιητικό περί μη πτώχευσης του νομικού προσώπου 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 r διοικητικής αρχής ή κατά περίπτωση ενώπιον συμβολαιογράφου       του κράτους-μέλους 
εγκατάστασης, οι οποίοι χορηγούν βεβαίωση περ παροχής της ένορκης ή επίσημης δήλωσης. Τα έγγραφα 
τα οποία εκδίδονται σύμφωνα με τα ανωτέρω υποβάλλονται εντός τριών μηνών από την   ημερομηνία   
έκδοσής   τους (αναζητείται υποχρεωτικά αυτεπάγγελτα όταν εκδίδεται από ημεδαπές αρχές). 

Διπλότυπο είσπραξης Παράβολο 150 ευρώ 
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ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟΥ 
 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ: 
 

1.Αίτηση ενδιαφερόμενου προς τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. 
 
2. Πλήρες αντίγραφο Ποινικού Μητρώου δικαστικής χρήσης (όχι απόσπασμα). [Αυτεπάγγελτη 
αναζήτηση από την Διεύθυνση ή το Γραφείο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης] 
 
3. Διπλότυπο είσπραξης υπέρ ΕΛΙΓΕ (ΚΑΕ 3444) αξίας 60 € από Δημόσιο Ταμείο.  
Προσοχή: Δεν θα γίνονται αποδεκτά έντυπα παράβολα του Ελληνικού Δημοσίου ή διπλότυπα είσπραξης 
υπέρ διαφορετικού ΚΑΕ 
 
4. Παράβολο υπέρ Δημοσίου αξίας 1 € σε μορφή έντυπου παραβόλου ή διπλοτύπου είσπραξης. 
 
5. Φωτοτυπίες:  α) Ίδρυσης (μαζί με το πρωτότυπο), β) Ανανέωσης (μαζί με το πρωτότυπο).  
6. Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας 
 
Προσοχή: Για κάθε ημέρα εκπρόθεσμης ανανέωσης απαιτείται παράβολο 15 € 
 
Β. ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ 
 
1. Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται στις κατά τόπους Διευθύνσεις  Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. 
2. Τα υποβληθέντα δικαιολογητικά δεν επιστρέφονται. 
 
Γ. ΑΝΑΝΕΩΣΗ 
 
Η ανανέωση πραγματοποιείται κάθε έτος μέχρι 31/10. 
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ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ.Ε.Π.Θ. 
 
Α. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 
 
Αίτηση του ενδιαφερόμενου προς το Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, Διεύθυνση 
Ιδιωτικής Εκπαίδευσης, Τμήμα Γ΄. 
Αντίγραφο 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 ή τον φορέα που τα 
εξέδωσε ή από δικηγόρο ή όπως ορίζεται από τις ισχύουσες διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας ή 
να φέρουν την επισημείωση της σύμβασης της Χάγης (APOSTILLE). Βεβαιώσεις αποτελεσμάτων δεν 
γίνονται αποδεκτές. 
Οι πανεπιστημιακοί τίτλοι του εξωτερικού θα πρέπει να συνοδεύονται από αντίγραφο αναλυτικής 
κατάστασης μαθημάτων βεβαίωση από Πανεπιστήμιο φοίτησης ότι όλη η διάρκεια σπουδών 
πραγματοποιήθηκε στην έδρα του θεωρημένα για τη γνησιότητά τους από το μορφωτικό ακόλουθο της 
Πρεσβείας ή τα κατά τόπους προξενεία της χώρας από την οποία προέρχονται. 
Στους μεταπτυχιακούς τίτλους να προσκομίζεται και ο βασικός τίτλος σπουδών. 
Εφόσον ο τίτλος είναι πανεπιστημιακού επιπέδου θα πρέπει να είναι γλωσσικού περιεχομένου. 
Επίσημη μετάφραση του ξενόγλωσσου τίτλου από την αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών ή 
από δικηγόρο ή από πτυχιούχους μεταφραστές του Ιονίου Πανεπιστημίου (και της αναλυτικής κατάστασης 
μαθημάτων, όπου αυτή απαιτείται). 
Επικυρωμένο αντίγραφο Απολυτηρίου Ελληνικού Λυκείου ή Εξατάξιου Γυμνασίου ή Πτυχίου 
Ελληνικού Πανεπιστημίου. 
Απόφοιτοι Λυκείου του Εξωτερικού 
Αντίγραφο Απολυτηρίου Λυκείου θεωρημένο για τη γνησιότητά του από το μορφωτικό ακόλουθο της 
Πρεσβείας ή τα κατά τόπους Προξενεία της χώρας από την οποία προέρχεται. 
Βεβαίωση εισαγωγής σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της χώρας έκδοσης του Απολυτηρίου 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. 
Βεβαίωση γνώσης της Ελληνικής γλώσσας. 
 
Δεν απαιτείται αντίγραφο Απολυτηρίου Λυκείου σε περίπτωση ύπαρξης τίτλου Ανώτατου Εκπαιδευτικού 
Ιδρύματος της Αλλοδαπής. 
Αστυνομικό Δελτίο Ταυτότητας ή άλλο έγγραφο αντίστοιχης αποδεικτικής ισχύος: 
α) Επίδειξη με κατάθεση απλού αντιγράφου του ανωτέρω Δελτίου σε περίπτωση που η κατάθεση των 
δικαιολογητικών γίνει σε Διεύθυνση ή Γραφείο Δ/θμιας Εκπ/σης ή ΚΕΠ. 
(Οι αντίστοιχες υπηρεσίες οφείλουν να αποστέλουν στην Κεντρική Υπηρεσία του Υ.Π.Δ.Β.Μ.Θ. 
επικυρωμένο αντίγραφο του ανωτέρω δικαιολογητικού). 
β) Επικυρωμένο αντίγραφο του ανωτέρω Δελτίου σε περίπτωση που τα απαραίτητα δικαιολογητικά 
αποσταλλούν ταχυδρομικώς από τον ενδιαφερόμενο στην Υπηρεσία μας. 
Διπλότυπο είσπραξης υπέρ ΕΛΙΓΕ (ΚΑΕ 3444) αξίας 50 € από Δημόσιο Ταμείο. 
Προσοχή: Δεν θα γίνονται αποδεκτά έντυπα παράβολα του Ελληνικού Δημοσίου ή διπλότυπα είσπραξης 
υπέρ διαφορετικού ΚΑΕ. 
 
Β. ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ 
 
Τα δικαιολογητικά αποστέλλονται ταχυδρομικά στη διεύθυνση: 
Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων (Υ.Π.Δ.Β.Μ.Θ.) 
Διεύθυνση Ιδιωτικής Εκπαίδευσης – Τμήμα Γ΄ 
Ανδρέα Παπανδρέου 37, ΤΚ 15180 Μαρούσι 
ή υποβάλλονται απευθείας στο Υ.Π.Δ.Β.Μ.Θ.: 
Ανδρέα Παπανδρέου 37, Μαρούσι, Πρωτόκολλο Υπουργείου και ώρες 9.00 – 14.00 
ή στις κατά τόπους Διευθύνσεις Δ/θμιας Εκπ/σης ή σε ΚΕΠ. 
Τα υποβληθέντα δικαιολογητικά δεν επιστρέφονται. 
Χρόνος διεκπεραίωσης: Σαράντα πέντε (45) ημέρες. 
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ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΗΝ ΕΠΕΤΗΡΙΔΑ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΚΠ/ΚΩΝ 
 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ: 
 

(Δικαίωμα εγγραφής στην επετηρίδα έχουν οι Έλληνες πολίτες, οι πολίτες των κρατών –  μελών της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και οι ομογενείς). 

 
1.Επικυρωμένο αντίγραφο πτυχίου ή πιστοποιητικού σπουδών. 
2.Επικυρωμένο αντίγραφο του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας (2 όψεις) ή   διαβατηρίου.  

     Σε περίπτωση μη αναγραφής της υπηκοότητας στην αστυνομική ταυτότητα θα πρέπει να προσκομίζεται 
πιστοποιητικό στο οποίο να αναγράφεται η υπηκοότητα του αιτούντος. 

3.Διπλότυπο είσπραξης δημοσίου ταμείου 15 ΕΥΡΩ στον ΚΑΕ 3444. 
4.Υπεύθυνη δήλωση στην οποία να αναφέρεται :  

α. Αν ο ενδιαφερόμενος έχει απολυθεί από το Δημόσιο ή από Ν.Π.Δ.Δ. ή από Ο.Τ.Α. και σε περίπτωση 
απόλυσης τους λόγους για τους οποίους έχει απολυθεί. 
β. ΄Οτι δεν κατέχει θέση εκπαιδευτικού στην εκπαίδευση άλλης χώρας (Ν. 1566 άρθρο 15 παρ. 9). 

 

      5. Επιπλέον δικαιολογητικά πρέπει να υποβληθούν στις εξής περιπτώσεις: 

 
Α.  Οι πτυχιούχοι των Σχολών Πανεπιστημίων της Αλλοδαπής,  πρέπει να υποβάλουν βεβαίωση της 
αρμόδιας υπηρεσίας για την αναγνώριση της ισοτιμίας και αντιστοιχίας του ξένου τίτλου σπουδών με 
πτυχίο της ημεδαπής καθώς και  αντίγραφο απόλυσης από Ελληνικό εξατάξιο Γυμνάσιο ή Λύκειο. Στην 
περίπτωση που κατέχουν απολυτήριο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της αλλοδαπής, πρέπει να 
υποβάλλουν επιπλέον και βεβαίωση για την άριστη γνώση και την άνετη χρήση της ελληνικής γλώσσας. 

 Οι πτυχιούχοι των  Παιδαγωγικών Τμημάτων Δημοτικής Εκπαίδευσης ή Νηπιαγωγών, Πανεπιστημίων της 
Αλλοδαπής, χωρών εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πρέπει να υποβάλλουν επιπλέον και βεβαίωση 
παρακολούθησης προγράμματος επανεκπαίδευσης (Ν. 3391/2005 άρθρ. 9 παρ. 8). 

Β.  Οι πτυχιούχοι μουσικής ειδίκευσης αναγνωρισμένου μη Ανωτάτου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος της 
ημεδαπής, πρέπει να υποβάλουν αντίγραφο απόλυσης από Ελληνικό εξατάξιο Γυμνάσιο ή Λύκειο. Στην 
περίπτωση που κατέχουν απολυτήριο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της αλλοδαπής, πρέπει να 
υποβάλλουν επιπλέον και βεβαίωση για την άριστη γνώση και την άνετη χρήση της ελληνικής γλώσσας. 

Γ. Οι συνταξιούχοι της Ιδιωτικής και Δημόσιας Εκπ/σης απαιτείται να υποβάλλουν πιστοποιητικό 
απονομής σύνταξης εφ’ όσον πληρούνται οι προϋποθέσεις της παρ. 1 του άρθρου 11 του Ν. 1035/80. 
Δηλαδή: 

     - οι συνταξιούχοι ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί να μην έχουν συμπληρώσει το 70Ο έτος της ηλικίας τους 

     - οι συνταξιούχοι δημόσιοι εκπαιδευτικοί να μην έχουν συμπληρώσει το 65Ο έτος της ηλικίας τους 
και να μην ανήκουν στο Μ.Κ.1. 

Δ. Οι ξενόγλωσσοι τίτλοι σπουδών θα πρέπει να είναι νομίμως επικυρωμένοι και να συνοδεύονται από 
επίσημη μετάφραση. 
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ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΕ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ Ή ΚΕΝΤΡΟ ΞΕΝΩΝ 

ΓΛΩΣΣΩΝ 
ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ 
Αρχιτεκτονικά σχέδια κατόψεων και τομών του φροντιστηρίου σε κλίμακα 1:50, θεωρημένα 
από μηχανικό, στα οποία όλοι οι χώροι (γραφεία, αίθουσες διδασκαλίας, εργαστήρια, αύλειοι 
χώροι κλπ)   θα είναι χαρακτηρισμένοι και θα αναγράφονται οι πλήρεις διαστάσεις  και το 
εμβαδόν τους, καθώς και η συνολική επιφάνεια κάτοψης 

Μαθητολόγιο 

Αριθμητική   και  περιγραφική   κατάσταση των διδασκομένων μαθημάτων και αν υπάρχουν 
των εργαστηρίων και του εργαστηριακού εξοπλισμού 
Διπλότυπο είσπραξης υπέρ ΕΛΙΓΕ (ΚΑΕ 3444) ποσού 60 ευρώ 
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ΑΔΕΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΩΝ 
 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 
 
 

1. Αίτηση προς τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης  
2. Φωτοτυπία επικυρωμένη της άδειας ίδρυσης.  
3. Φωτοτυπία επικυρωμένη της τελευταίας ανανέωσης.  
4. Πρωτότυπο της άδειας στέγασης και λειτουργίας.  
5.Σχεδιάγραμμα μηχανικού με υπογραφή του και όλα τα στοιχεία (εμβαδόν, όγκος, επιφάνεια , 

φωτιζόμενη Επιφάνεια.) συνταγμένα σύμφωνα με τις προδιαγραφές περί εκδόσεως οικοδομικών αδειών, τις 
ισχύουσες Πολεοδομικές διατάξεις και τον ισχύοντα Κτιριοδομικό Κανονισμό  καθώς και σύμφωνα με όλες τις 
Υπουργικές αποφάσεις του Υπουργείου Παιδείας  Φ.62132.129/70882/12-4-75  ΦΕΚ  423/τ.Β΄,   
Δ/34486/14-9-79,   Δ5/1285/13-6-89 του Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε  3046/304/Δ΄/989 που αφορά τον 
Κτιριοδομικό Κανονισμό  (εφόσον δεν υπάρχουν κατόψεις μπορεί να γίνεται απλό σχέδιο από τον 
ενδιαφερόμενο). 

6.Διπλότυπο είσπραξης από Δ.Ο.Υ. 100 Ευρώ υπέρ ΕΛΙΓΕ (ΚΑΕ 82397) και μια φωτοτυπία του. 
(υπόκειται σε τέλος χαρτοσήμου 3%, πλέον εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20% επί του χαρτοσήμου). 
 7.  73,50 (73,47 ) Ευρώ , σε μετρητά για την αμοιβή της Επιτροπής. 
8.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. 
9. Δηλώσεις δύο ιδιωτών Πολιτικών Μηχανικών που θα βεβαιώνουν τη στατική επάρκεια του κτιρίου με 

τη συγκεκριμένη χρήση(Ν 1599/86)  
10. Μελέτη  πυροπροστασίας θεωρημένη από την αρμόδια υπηρεσία. 

 
     Σε περιπτώσεις στέγασης του φροντιστηρίου σε διατηρητέο κτίριο οι  όποιες επεμβάσεις εσωτερικές 
ή εξωτερικές θα πρέπει να καλύπτονται στην οικοδομική άδεια. ΄Οσον αφορά τη νομιμότητα κτιρίων που 
προϋφίστανται του 1955 θα πρέπει να προσκομίζονται δικαιολογητικά  παλαιότητας (βεβαίωση δημάρχου ότι 
το κτίριο προϋφίσταται του 1955, δήλωση του ιδιοκτήτη  για το χρόνο κατασκευής  του κτιρίου   και ότι μετά το 
έτος 1955 δεν έχουν γίνει επιπλέον κατασκευές  στο κτίριο.). 
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ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟΣΩΝΥΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟΥ  
 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 
 
 1.Αίτηση προς τη Δ/νση Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.  
  2.Φωτοτυπίες επικυρωμένες των αδειών ιδρύσεως, στέγασης,  λειτουργίας, ανανέωσης.  
  3.Υπεύθυνη δήλωση Ν.Δ. 1599/86 του ιδιοκτήτη ότι δεν υπάρχει άλλο Φροντιστήριο στην ίδια πόλη 
με την αιτούμενη προσωνυμία.  
 

Η προσωνυμία πρέπει να είναι στην Ελληνική γλώσσα, να μην είναι αριθμός και να μη δημιουργεί αθέμιτη  
ανταγωνιστικότητα με άλλα φροντιστήρια, να μην παραπέμπει στη συνεργασία ή ιδιαίτερες σχέσεις με ξένα 
κράτη και να μην είναι αποκλειστικά ονόματα πόλεων, οδών ή περιοχών. Επίσης δεν πρέπει να περιέχονται 
λέξεις όπως : « Ακαδημία, Ακαδημαϊκό, Εθνικό, School, scholar, Institute, Iνστιτούτο, Σχολείο».  
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ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΑΛΛΟΔΑΠΟΥ ΣΕ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ 
 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 
 
 

1. Φωτοαντίγραφο Πανεπιστημιακού διπλώματος του αλλοδαπού ή πτυχίου Ανωτάτης Σχολής του 
αλλοδαπού , θεωρημένο για τη γνησιότητα του.  

2. Επίσημη μετάφραση του ξενόγλωσσου τίτλου.  
3. Βιογραφικό σημείωμα του αλλοδαπού.  
4. Πιστοποιητικό υγείας από εξωτερικά Ιατρεία Νοσοκομείου.  
5. Ονομαστική κατάσταση των Ελλήνων καθηγητών που απασχολούνται στο Φροντιστήριο θεωρημένη 

από τον επόπτη εργασίας.  
6. Σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου ιδιοκτήτη και αλλοδαπού.  
7. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 του ιδιοκτήτη του φροντιστηρίου ότι ο αλλοδαπός κρίνεται 

κατάλληλος.  
8. Αίτηση αλλοδαπού προς το φροντιστήριο για πρόσληψη. 

 
 
 

 
  

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

http://users.sch.gr/efstratiou/aaa.htm
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