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Θέμα: «Δίδεται ενημέρωση σχετικά με τη χορήγηση και την ανανέωση αναγγελίας έναρξης ασκήσεως του 

επαγγέλματος διδασκαλίας σε Φροντιστήρια, Κέντρα Ξένων Γλωσσών και κατ’ οίκον και των 

επικαιροποιήσεων των στοιχείων φακέλων εκπαιδευτικών» 

 

 Σύμφωνα με το άρθρο 167 του ν. 4763/2020 που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 254/τ.Α΄/21-12-2020,  από 

01-07-2021 επανήλθαν στις οικείες Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης οι αρμοδιότητες χορήγησης 

και ανανέωσης των αναγγελιών έναρξης άσκησης του επαγγέλματος  διδασκαλίας σε φροντιστήρια και 

Κέντρα Ξένων Γλωσσών.  

Παραθέτουμε ολόκληρο το άρθρο  

Άρθρο 167  

Ρυθμίσεις για τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού 

Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) - Τροποποίηση των υποπαρ. Θ12 και Θ13 της παρ. Θ΄ του άρθρου πρώτου 

του ν. 4093/2012. 

 α) Στο τέλος της περ. 1 της υποπαρ. Θ12 της παρ. Θ΄ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Α΄ 222), 

προστίθενται τέσσερα εδάφια, ως εξής:  

«Από 1-7-2021, αρμόδια υπηρεσία για την υποβολή και εξέταση των αιτήσεων και δικαιολογητικών 

αναγγελίας έναρξης ασκήσεως του επαγγέλματος διδασκαλίας σε Φροντιστήρια, Κέντρα Ξένων Γλωσσών 

και κατ’ οίκον, των επικαιροποιήσεων στοιχείων φακέλων εκπαιδευτικών, σύμφωνα με τις διατάξεις των 

υποπαρ. Θ13 και Θ14 της παρούσας και τις σχετικές εκάστοτε ισχύουσες κανονιστικές πράξεις, ορίζεται 

η αρμόδια, σε περιφερειακό επίπεδο, Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.  

Αιτήσεις αναγγελίας έναρξης επαγγέλματος διδασκαλίας σε Φροντιστήρια, Κέντρα Ξένων Γλωσσών 

και κατ’ οίκον διδασκαλίας που κατατίθενται έως την 30ή.6.2021 στον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης 

Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) διεκπεραιώνονται από τον Οργανισμό 

αυτόν, ο οποίος τηρεί το σχετικό αρχείο της χρονικής περιόδου κατά την οποία ασκούσε την αρμοδιότητα. 

Όπου στις κείμενες διατάξεις αναφέρεται ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., από 1-7-2021, νοείται η αρμόδια, σε περιφερειακό 

επίπεδο, Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.  

Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων δύναται να καθορίζεται κάθε άλλο 

ειδικότερο, τεχνικό ή λεπτομερειακό θέμα που ρυθμίζεται με τα προηγούμενα τρία εδάφια.».  

β) Προστίθεται περ. 6 στην υποπαρ. Θ12 της παρ. Θ΄ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 ως εξής: 

«6) Οι χορηγηθείσες έως την έναρξη ισχύος του ν. 4093/ 2012 και μη ανακληθείσες για οιονδήποτε λόγο 

άδειες διδασκαλίας, ανεξαρτήτως εάν ανανεώθηκαν μετά την έκδοσή τους, που υπεβλήθησαν στον 
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Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. μέχρι τις 30-8-2019, δυνάμει της της περ. 5 της υποπαρ. Θ12 της παρ. Θ΄ του άρθρου πρώτου 

του ν. 4093/2012, όπως συμπληρώθηκε με το  άρθρο  104 του ν.  4547/2018 (Α΄ 102), ισχύουν μέχρι και τις 

31-8-2021, με αναδρομική ισχύ από 31-12-2019.  

Οι ως άνω άδειες ανανεώνονται με τη διαδικασία αναγγελίας που προβλέπεται στο δεύτερο και 

τρίτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 3919/2011 (Α΄ 32), με απόφαση της οικείας Δευτεροβάθμιας 

Διεύθυνσης.  

Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων δύναται να καθορίζεται κάθε άλλο 

ειδικότερο, τεχνικό ή λεπτομερειακό θέμα. 

Για όσες αιτήσεις αναγγελίας έναρξης επαγγέλματος διδασκαλίας και αιτήσεων ανανέωσης άδειας 

διδασκαλίας έχουν υποβληθεί στο πληροφοριακό σύστημα του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. (e - επικοινωνία), ως αριθμοί 

πρωτοκόλλου των αιτήσεων αυτών που υπεβλήθησαν και υποβάλλονται ηλεκτρονικά στον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., 

θεωρούνται οι αριθμοί καταχώρισης που έχουν αποδοθεί αυτόματα στις αιτήσεις από το πληροφοριακό 

σύστημα του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., στο οποίο είχαν υποβληθεί οι ως άνω αιτήσεις, από την έναρξη λειτουργίας του, 

και με ημερομηνία την ημερομηνία καταχώρισης στο πληροφορικό σύστημα αυτό.».  

γ) Το δεύτερο εδάφιο της περ. α΄ της υποπαρ. Θ13 της παρ. Θ΄ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 

αντικαθίσταται ως εξής: «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 Δευτεροβάθμιας Διεύθυνσης του Υπουργείου 

Παιδείας και Θρησκευμάτων.». 

Η προαναφερόμενη υπουργική απόφαση δεν έχει ακόμη δημοσιευτεί. 

Αμέσως μετά τη δημοσίευσή της η υπηρεσία μας θα αναρτήσει στην ιστοδελίδα της την εν λόγω 

υπουργική απόφαση, προς ενημέρωση των ενδιαφερομένων. 
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