
 

 

 

Διεύθυνση: Γιαννιτσών 5 & Ηπείρου, 262 21 Πάτρα 

Πληροφορίες: Αικατερίνη Λυκούδη 

Τηλέφωνο: 2610-465887  

Email:  mail@dide.ach.sch.gr                 

 

Θέμα: «Δίδονται διευκρινίσεις σχετικά με την υποβολή φακέλου για την αναγγελία έναρξης 

ασκήσεως του επαγγέλματος διδασκαλίας σε Φροντιστήρια και Κέντρα Ξένων Γλωσσών και κατ’  

οίκον διδασκαλίας και σχετικά με την υποβολή φακέλου για την ανανέωση αναγγελίας έναρξης 

ασκήσεως του επαγγέλματος διδασκαλίας σε Φροντιστήρια, Κέντρα Ξένων Γλωσσών και κατ’ 

οίκον διδασκαλίας στις οικείες Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» 

Σχετ: Η αριθμ. 78844/Ν1/01-07-2021 Υ.Α. ΦΕΚ 3369/τ.Β΄/28-07-2021 

 

Η ανωτέρω Υπουργική Απόφαση που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 3369/τ.Β΄/28-07-2021, καθορίζει τα 

δικαιολογητικά που απαιτείται να υποβάλλονται με την αναγγελία έναρξης και επικαιροποίησης 

ασκήσεως του επαγγέλματος διδασκαλίας σε Φροντιστήρια και Κέντρα Ξένων Γλωσσών και της 

κατ’  οίκον διδασκαλίας καθώς και με την ανανέωση της άδειας ασκήσεως του επαγγέλματος 

διδασκαλίας σε Φροντιστήρια και Κέντρα Ξένων Γλωσσών και της κατ’  οίκον διδασκαλίας, τα 

οποία από 01-07-2021 κατατίθενται στις οικείες Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, 

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

Ειδικότερα: 

Α. ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ  

Οι ενδιαφερόμενοι/ες για την αναγγελία έναρξης ασκήσεως του επαγγέλματος διδασκαλίας σε 

Φροντιστήρια και Κέντρα Ξένων Γλωσσών και της κατ’  οίκον διδασκαλίας υποβάλλουν φάκελο 

στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της περιοχής τους στον οποίο περιλαμβάνονται: 

1. Αντίγραφο πτυχίου πανεπιστημίου της ημεδαπής ή της αλλοδαπής αναγνωρισμένο ως 

ισότιμο και αντίστοιχο:  

 από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και 

Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) ή  

 με απόφαση του Συμβουλίου Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων (Σ.Α.Ε.Π.) ή 

 από το Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικής Ισοτιμίας Τίτλων Τριτοβάθμιας 

Εκπαίδευσης (Σ.Α.Ε.Ι.Τ.Τ.Ε.) ή  

 με απόφαση Αναγνώρισης Επαγγελματικής Ισοδυναμίας από το Αυτοτελές Τμήμα 

Εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας (Α.Τ.Ε.Ε.Ν.),  
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θεωρημένο για τη γνησιότητα του από Δημόσια Αρχή. 

2. Αντίγραφο της χορήγησης επάρκειας προσόντων διδασκαλίας της αντίστοιχης ξένης 

γλώσσας, στην περίπτωση που τα προσόντα τους δε συμπίπτουν με αυτά των διοριζομένων 

στη δημόσια εκπαίδευση. 

3. Δήλωση του ν. 1599/1986 με βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής του/της 

αναγγέλλοντος/ουσας, η οποία μπορεί να συντάσσεται και στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη 

της Δημόσιας Διοίκησης του άρθρου 52 του ν. 4635/2019, μέσω της ηλεκτρονικής 

εφαρμογής «e-Dilosi», στην οποία να αναγράφεται ότι: 

 δεν έχω την ιδιότητα του/της δημοσίου/ας υπαλλήλου, υπαλλήλου Ν.Π.Δ.Δ. και 

Ο.Τ.Α.  και εάν έχω κάποια από τις παραπάνω ιδιότητες, υποβάλλω 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 παρ. 1 και 2 του 

άρθρου 31 του ν. 3528/2007 (Α΄ 26) και την παρ. 2 του άρθρου 38 του ν. 3584/2007 

(Α΄ 143), όπως ισχύουν,  

 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, 

 δεν έχω απολυθεί από θέση δημόσιου/ας υπαλλήλου ή ιδιωτικού/ης εκπαιδευτικού 

ή διδάσκοντος/ουσας στα φροντιστήρια ή κέντρα ξένων γλωσσών, για λόγους 

πειθαρχικούς ή για ανεπάρκεια στην εκτέλεση των καθηκόντων μου, 

 αιτούμαι την αναγγελία της άδειας ασκήσεως του επαγγέλματος της διδασκαλίας σε 

Φροντιστήρια, ή/και Κέντρα Ξένων Γλωσσών ή /και κατ’ οίκον διδασκαλίας και  

 αποδέχομαι τη χρήση, στατιστική επεξεργασία και δημοσιοποίηση των στοιχείων, 

σύμφωνα με τις σχετικές ισχύουσες διατάξεις. 

 (Επισυνάπτεται συμπληρωμένη η δήλωση αναγγελίας) 

4. Πρόσφατη γνωμάτευση παθολόγου ή γενικού γιατρού είτε του δημοσίου είτε ιδιώτη στην 

οποία θα βεβαιώνεται η υγεία του/της αιτούντος/σης να διδάξει σε Φροντιστήρια, Κέντρα 

Ξένων Γλωσσών και κατ’ οίκον (κατ’ αναλογία του άρθρου 7 του ν. 4210/2013)  

5. Πρόσφατη γνωμάτευση ψυχιάτρου είτε του δημοσίου είτε ιδιώτη στην οποία θα 

βεβαιώνεται η υγεία του/της αιτούντος/σης να διδάξει σε Φροντιστήρια, Κέντρα Ξένων 

Γλωσσών και κατ’ οίκον (κατ’ αναλογία του άρθρου 7 του ν. 4210/2013).  

6. Φωτοτυπία Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή ισχύοντος διαβατηρίου και  

7. Απόσπασμα ποινικού μητρώου δικαστικής χρήσης  (αναζητείται αυτεπάγγελτα από την 

υπηρεσία μας) 

Η υποβολή του ανωτέρω φακέλου στην υπηρεσία μας μπορεί να γίνει: 

 Ηλεκτρονικά, με αποστολή των ανωτέρω δικαιολογητικών στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο 

της υπηρεσίας μας: mail@dide.ach.sch.gr, αναγράφοντας στο θέμα του μηνύματος 

«ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ», υπόψη κας Λυκούδη Αικατερίνης, 

 Με ταχυδρομική αποστολή στη διεύθυνση:  

Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας 

Γιαννιτσών 5 και Ηπείρου 26223, Πάτρα, αναγράφοντας στο εξωτερικό μέρος του φακέλου  

«ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ», υπόψη κας Λυκούδη Αικατερίνης, 
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 Με εταιρεία ταχυμεταφορών στην ανωτέρω ταχυδρομική διεύθυνση, υπόψη κας Λυκούδη 

Αικατερίνης Β΄  όροφος,  γραφείο 7, τηλ. 2610 465 887 

 Με διά ζώσης κατάθεση των δικαιολογητικών, στην προαναφερόμενη διεύθυνση κατόπιν 

τηλεφωνικής επικοινωνίας στο τηλ. 2610 465 887  

Επιπλέον, ενημερώνουμε τους/τις ενδιαφερόμενους/ες ότι αν επιλέξουν να υποβάλουν το φάκελό 

τους ηλεκτρονικά ή ταχυδρομικά ή μέσω εταιρείας ταχυμεταφορών, θα λάβουν τον αριθμό 

πρωτοκόλλου υποβολής του φακέλου τους από την υπηρεσία μας με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο 

στην ηλεκτρονική διεύθυνση που θα αναγράψουν στη δήλωσή τους. 

 Η άδεια διδασκαλίας σε Φροντιστήρια ή Κέντρα Ξένων Γλωσσών ή κατ’ οίκον χορηγείται με 

απόφαση της υπηρεσίας μας, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο δεύτερο και τρίτο εδάφιο της 

παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 3919/2011/ΦΕΚ 32/τ.Α΄. 

 

Β. ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΑΔΕΙΑΣ  

Η ανανέωση άδειας ασκήσεως του επαγγέλματος της διδασκαλίας σε Φροντιστήρια ή 

Κέντρα Ξένων Γλωσσών ή κατ’ οίκον, αφορά όλες τις παλαιές άδειες διδασκαλίας που είχαν 

εκδοθεί από τις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και υπεβλήθησαν στον 

Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. μέχρι τις 30-08-2019 για ανανέωση και η ισχύς τους ορίζεται μέχρι και τις 31-08-2021, 

αναδρομικά, από 31-12-2019 (άρθρο 167 του ν. 4763/2020). 

Όσοι έχουν υποβάλει αίτηση Αναγγελίας Έναρξης Ασκήσεως Επαγγέλματος 

Διδασκαλίας σε Φροντιστήρια, Κέντρα Ξένων Γλωσσών και κατ’ οίκον στον 

Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. ΔΕΝ οφείλουν να προβούν σε ανανέωση της αδείας τους. 

 Οι ενδιαφερόμενοι/ες για την ανανέωση της άδειας ασκήσεως του επαγγέλματος της 

διδασκαλίας σε Φροντιστήρια και Κέντρα Ξένων Γλωσσών και της κατ’  οίκον διδασκαλίας 

υποβάλλουν φάκελο στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της περιοχής τους στον 

οποίο περιλαμβάνονται: 

1. Αντίγραφο πτυχίου πανεπιστημίου της ημεδαπής ή της αλλοδαπής αναγνωρισμένο ως 

ισότιμο και αντίστοιχο:  

 από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και 

Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) ή  

 με απόφαση του Συμβουλίου Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων (Σ.Α.Ε.Π.) ή 

 από το Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικής Ισοτιμίας Τίτλων Τριτοβάθμιας 

Εκπαίδευσης (Σ.Α.Ε.Ι.Τ.Τ.Ε.) ή  

 με απόφαση Αναγνώρισης Επαγγελματικής Ισοδυναμίας από το Αυτοτελές Τμήμα 

Εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας (Α.Τ.Ε.Ε.Ν.),  

θεωρημένο για τη γνησιότητα του από Δημόσια Αρχή. 

2. Αντίγραφο της χορήγησης επάρκειας προσόντων διδασκαλίας της αντίστοιχης ξένης 

γλώσσας, στην περίπτωση που τα προσόντα τους δε συμπίπτουν με αυτά των διοριζομένων 

στη δημόσια εκπαίδευση. 

3. Δήλωση του ν. 1599/1986 με βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής του/της 

αναγγέλλοντος/ουσας, η οποία μπορεί να συντάσσεται και στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη 

της Δημόσιας Διοίκησης του άρθρου 52 του ν. 4635/2019, μέσω της ηλεκτρονικής 

εφαρμογής «e-Dilosi», στην οποία να αναγράφεται ότι: 



 

 δεν έχω την ιδιότητα του/της δημοσίου/ας υπαλλήλου, υπαλλήλου Ν.Π.Δ.Δ. και 

Ο.Τ.Α.  και εάν έχω κάποια από τις παραπάνω ιδιότητες, υποβάλλω 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 παρ. 1 και 2 του 

άρθρου 31 του ν. 3528/2007 (Α΄ 26) και την παρ. 2 του άρθρου 38 του ν. 3584/2007 

(Α΄ 143), όπως ισχύουν,  

 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, 

 δεν έχω απολυθεί από θέση δημόσιου/ας υπαλλήλου ή ιδιωτικού/ης εκπαιδευτικού 

ή διδάσκοντος/ουσας στα φροντιστήρια ή κέντρα ξένων γλωσσών, για λόγους 

πειθαρχικούς ή για ανεπάρκεια στην εκτέλεση των καθηκόντων μου, 

 αιτούμαι την ανανέωση  της άδειας ασκήσεως του επαγγέλματος της διδασκαλίας 

σε Φροντιστήρια, ή/και Κέντρα Ξένων Γλωσσών ή /και κατ’ οίκον διδασκαλίας και  

 αποδέχομαι τη χρήση, στατιστική επεξεργασία και δημοσιοποίηση των στοιχείων, 

σύμφωνα με τις σχετικές ισχύουσες διατάξεις. 

(Επισυνάπτεται συμπληρωμένη η δήλωση ανανέωσης) 

4. Πρόσφατη γνωμάτευση παθολόγου ή γενικού γιατρού είτε του δημοσίου είτε ιδιώτη στην 

οποία θα βεβαιώνεται η υγεία του/της αιτούντος/σης να διδάξει σε Φροντιστήρια, Κέντρα 

Ξένων Γλωσσών και κατ’ οίκον (κατ’ αναλογία του άρθρου 7 του ν. 4210/2013)  

5. Πρόσφατη γνωμάτευση ψυχιάτρου είτε του δημοσίου είτε ιδιώτη στην οποία θα 

βεβαιώνεται η υγεία του/της αιτούντος/σης να διδάξει σε Φροντιστήρια, Κέντρα Ξένων 

Γλωσσών και κατ’ οίκον (κατ’ αναλογία του άρθρου 7 του ν. 4210/2013).  

6. Φωτοτυπία Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή ισχύοντος διαβατηρίου  

7. Αντίγραφο της άδειας που είχε εκδοθεί από την αρμόδια Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης , 

8.  Αντίγραφο της εκτύπωσης μέσω της ειδικής εφαρμογής στην ιστοσελίδα του ΕΟΠΠΕΠ που 

βεβαιώνει την εμπρόθεσμη υποβολή (μέχρι 30.8.2019) στον ΕΟΠΠΕΠ της αρχικής αίτησης 

για την ανανέωση άδειας διδασκαλίας σε Φροντιστήρια, Κέντρα Ξένων Γλωσσών και κατ’ 

οίκον διδασκαλίας, δυνάμει 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). 

9. Απόσπασμα ποινικού μητρώου δικαστικής χρήσης  (αναζητείται αυτεπάγγελτα από την 

υπηρεσία μας) 

Η υποβολή του ανωτέρω φακέλου στην υπηρεσία μας μπορεί να γίνει: 

 Ηλεκτρονικά, με αποστολή των ανωτέρω δικαιολογητικών στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο 

της υπηρεσίας μας: mail@dide.ach.sch.gr, αναγράφοντας στο θέμα του μηνύματος 

«ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΑΔΕΙΑΣ  ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ», υπόψη κας Λυκούδη Αικατερίνης, 

 Με ταχυδρομική αποστολή στη διεύθυνση:  

Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας 

Γιαννιτσών 5 και Ηπείρου 26223, Πάτρα, αναγράφοντας στο εξωτερικό μέρος του φακέλου  

«ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΑΔΕΙΑΣ  ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ», υπόψη κας Λυκούδη Αικατερίνης, 

 Με εταιρεία ταχυμεταφορών στην ανωτέρω ταχυδρομική διεύθυνση, υπόψη κας Λυκούδη 

Αικατερίνης Β΄  όροφος,  γραφείο 7, τηλ. 2610 465 887 

mailto:mail@dide.ach.sch.gr


 

 Με διά ζώσης κατάθεση των δικαιολογητικών, στην προαναφερόμενη διεύθυνση κατόπιν 

τηλεφωνικής επικοινωνίας στο τηλ. 2610 465 887  

Επισημαίνουμε ότι οι ενδιαφερόμενοι/ες δύνανται να καταθέτουν στην υπηρεσία μας όσα από 

τα παραπάνω δικαιολογητικά μπορούν να προσκομιστούν άμεσα,  μέχρι την 31η Αυγούστου 2021, 

ώστε η υποβολή του φακέλου να  έχει γίνει πριν την ημερομηνία λήξης της ισχύουσας άδειας  και 

όσα δικαιολογητικά δεν μπορούν να κατατεθούν, εξαιτίας των ιδιαίτερων συνθηκών που 

επικρατούν στην πατρίδα μας, λόγω COVID – 19, δύνανται να τα καταθέσουν το ταχύτερο δυνατόν. 

 Οι ανωτέρω άδειες ανανεώνονται με απόφαση της υπηρεσίας μας, σύμφωνα με τα 

προβλεπόμενα στο δεύτερο και τρίτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 3919/2011/ΦΕΚ 

32/τ.Α΄. 
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