Υπουργική απόφαςη με αριθ. 78844/Ν1/1-7-2021 (ΦΕΚ 339 Β/2021) “ Καθοριςμόσ
των δικαιολογητικών, που απαιτείται να υποβάλλονται με την αναγγελία ζναρξησ
και επικαιροποίηςησ αςκήςεωσ του επαγγζλματοσ τησ διδαςκαλίασ ςε
Φροντιςτήρια και Κζντρα Ξζνων Γλωςςών και τησ κατ’ οίκον διδαςκαλίασ καθώσ
και με την ανανζωςη αςκήςεωσ τησ διδαςκαλίασ ςε Φροντιςτήρια και Κζντρα
Ξζνων Γλωςςών και τησ κατ’ οίκον διδαςκαλίασ”
(Σχετικοί νόμοι Ν. 2545/ ΦΕΚ 287 Α΄/1940, Ν. 4093/ΦΕΚ 222 A΄/2012, ,
Ν.3919 /ΦΕΚ 32 A΄/2011 , Ν. 4547/ΦΕΚ 102 A΄/2018, Ν. 4763/ΦΕΚ 254
Α΄/2020 και Υ.Α 78844/ΦΕΚ 3369Β/2021)

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ
ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΕΝΑΡΞΗ ΑΚΗΕΩ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΟ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ
Ε ΦΡΟΝΣΙΣΗΡΙΑ ΚΑΙ ΚΕΝΣΡΑ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΩΝ ΚΑΙ
ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΣ’ ΟΙΚΟΝ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ
1. ΑΙΤΗΣΗ ΤΠΟΔΕΙΓΜΑ 1 (με υπογραφι)
2. Αντίγραφο πτυχίου πανεπιςτθμίου τθσ θμεδαπισ ι τθσ αλλοδαπισ
αναγνωριςμζνο ωσ ιςότιμο και αντίςτοιχο από το Διεπιςτθμονικό Οργανιςμό
Αναγνϊριςθσ Τίτλων Ακαδθμαϊκϊν και Πλθροφόρθςθσ (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) ι
απόφαςθ του Συμβουλίου Αναγνϊριςθσ Επαγγελματικϊν Προςόντων
(Σ.Α.Ε.Π.) ι του Συμβουλίου Αναγνϊριςθσ Επαγγελματικισ Ιςοτιμίασ Τίτλων
Τριτοβάκμιασ

Εκπαίδευςθσ

(Σ.Α.Ε.Ι.Τ.Τ.Ε.)

ι

απόφαςθ

Αναγνϊριςθσ

Επαγγελματικισ Ιςοδυναμίασ από το Αυτοτελζσ Τμιμα Εφαρμογισ τθσ
Ευρωπαϊκισ Νομοκεςίασ (Α.Τ.Ε.Ε.Ν.) κεωρθμζνο για τθ γνθςιότθτα του από
Δθμόςια Αρχι . Για τθ διδαςκαλία Ξζνων Γλωςςϊν, ςτισ περιπτϊςεισ που τα
προςόντα του αναγγζλλοντοσ δεν ςυμπίπτουν με αυτά των διοριηόμενων
ςτθν δθμόςια εκπαίδευςθ, απαιτείται ςυνυποβολή επάρκειασ προςόντων
διδαςκαλίασ ξζνησ γλώςςασ. Η επικφρωςθ αντιγράφων και θ επίςθμθ
μετάφραςθ για ξενόγλωςςα ζγγραφα μποροφν να γίνουν είτε ςτο κράτοσ
προζλευςθσ είτε ςτθν Ελλάδα, ςφμφωνα με τθν ιςχφουςα νομοκεςία.
3. Διλωςθ του ν. 1599/1986, με βεβαίωςθ του γνιςιου τθσ υπογραφισ του

αναγγζλλοντοσ, θ οποία μπορεί να ςυντάςςεται και ςτθν Ενιαία Ψθφιακι
Πφλθ τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ του άρκρου 52 του ν. 4635/2019, μζςω τθσ
Ηλεκτρονικισ εφαρμογισ «e-Dilosi» ΤΠΟΔΕΙΓΜΑ 3.
4. Πρόςφατθ γνωμάτευςθ πακολόγου ι γενικοφ γιατροφ είτε του δθμοςίου
είτε ιδιϊτθ ςτθν οποία κα βεβαιϊνεται θ υγεία του αιτοφντοσ να διδάξει ςε
Φροντιςτιρια, Κζντρα Ξζνων Γλωςςϊν και κατ’ οίκον (κατ’ αναλογία του
άρκρου 7 του ν. 4210/2013).
5. Πρόςφατθ γνωμάτευςθ ψυχιάτρου είτε του δθμοςίου είτε ιδιϊτθ ςτθν
οποία κα βεβαιϊνεται θ υγεία του αιτοφντοσ να διδάξει ςε Φροντιςτιρια,
Κζντρα Ξζνων Γλωςςϊν και κατ’ οίκον (κατ’ αναλογία του άρκρου 7 του ν.
4210/2013).
6. Φωτοτυπία Δελτίου Αςτυνομικισ Ταυτότθτασ ι Ιςχφοντοσ Διαβατθρίου.
7. Αντίγραφο εκδοκείςασ άδειασ από τθν αρμόδια Διεφκυνςθ Δευτεροβάκμιασ
Εκπαίδευςθσ.
8. Αντίγραφο τθσ εκτφπωςθσ μζςω τθσ ειδικισ εφαρμογισ ςτθν ιςτοςελίδα
του ΕΟΠΠΕΠ που βεβαιϊνει τθν εμπρόκεςμθ υποβολι (μζχρι 30.8.2019)
ςτον ΕΟΠΠΕΠ τθσ αρχικισ αίτθςθσ για τθν ανανζωςθ άδειασ διδαςκαλίασ ςε
Φροντιςτιρια, Κζντρα Ξζνων Γλωςςϊν και κατ’ οίκον διδαςκαλίασ, δυνάμει
τθσ περ. 5 τθσ υποπαρ. Θ12 τθσ παρ. Θϋ του άρκρου πρϊτου του ν.
4093/2012, όπωσ ςυ-πλθρϊκθκε με το άρκρο 104 του ν. 4547/2018 (Αϋ102).
Σα ανωηέρω δικαιολογηηικά καηαηίθενηαι διά ζώζης ή αποζηέλλονηαι
ηατσδρομικά ζηη Δ.Δ.Ε. Εσρσηανίας, Κηήριο ΟΑΕΔ - Προθήηης Ηλίας,
36100 Καρπενήζι, μέτρι 31-8-2021 (για ηην ανανέωζη).
Επίςθσ, θ αίτθςθ, (ΤΠΟΔΕΙΓΜΑ 1 ι ΤΠΟΔΕΙΓΜΑ 2), είναι δυνατό να αποςταλεί
και ςτο mail@dide.eyr.sch.gr ςε αρχείο word με κζμα:
1. ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΑΣΚΗΣΕΩΣ ΕΠΑΓΕΛΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ –ΟΝΟΜΑ –ΕΠΩΝΥΜΟ ι
2. ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΕΩΣ ΕΠΑΓΕΛΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΟΝΟΜΑ –
ΕΠΩΝΥΜΟ

Πληροθορίες: Αντρζασ Ζαχαρόπουλοσ, τηλ. 2237080245

