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Σας ενημερώνουμε ότι στον Ν. 4876/ΦΕΚ 251Β/23-12-2021 με το άρθρο 131 γίνεται 

Τροποποίηση της περ. 6  της υποπαρ. Θ12 της παρ. Θ’ του άρθρου  πρώτου του ν. 

4093/2012 ως έξης: 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 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, όπως συμπληρώθηκε 

με το άρθρο 104 του ν. 4547/2018 (Α’ 102), ισχύουν μέχρι και τις 31.3.2022, 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. 

  Όποιος δεν κατέθεσε αίτηση ανανέωσης μέχρι 30-11-2021 μπορεί να την καταθέσει 

μέχρι 31-3-2022. καταθέτοντας τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στην  με αριθ. 

78844/Ν1/1-7-2021 (ΦΕΚ 339 Β/2021)  Υπουργική απόφαση “ Καθορισμός των 

δικαιολογητικών, που απαιτείται να υποβάλλονται με την αναγγελία έναρξης και 

επικαιροποίησης ασκήσεως του επαγγέλματος της διδασκαλίας σε Φροντιστήρια και 

Κέντρα Ξένων Γλωσσών και της κατ’οίκον διδασκαλίας καθώς και με την ανανέωση 

ασκήσεως της διδασκαλίας σε Φροντιστήρια και Κέντρα Ξένων 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, Ν.4876/ΦΕΚ 251/Β/2021 

και Υ.Α 78844/ΦΕΚ 3369Β/2021 

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΣΕ 

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΑ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΚΑΙ  ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ 

 

1. ΑΙΤΗΣΗ- ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2 (με υπογραφή) 

2. Αντίγραφο πτυχίου πανεπιστημίου της ημεδαπήςή της αλλοδαπής αναγνωρισμένο ως 

ισότιμο και αντίστοιχο από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης 

Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) ή απόφαση του Συμβουλίου 

Αναγνώρισης Επαγγελμα-ικών Προσόντων (Σ.Α.Ε.Π.) ή του Συμβουλίου Αναγνώρισης 

Επαγγελματικής Ισοτιμίας Τίτλων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Σ.Α.Ε.Ι.Τ.Τ.Ε.) ή 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 . 

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 για ξενόγλωσσα έγγραφα μπορούν 

να γίνουν είτε στο κράτος προέλευσης είτε στην Ελλάδα, σύμφωνα με την ισχύουσα 

νομοθεσία. 

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

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

Δημόσιας Διοίκησης του άρθρου 52 του ν. 4635/2019, μέσω της ηλεκτρονικής 
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Τα ανωτέρω δικαιολογητικά  αποστέλλονται Ταχυδρομικά στη ΔΔΕ 

Φθιώτιδας Κύπρου 85 Τ.Κ. 35132 μέχρι 31-3-2022   

Επίσης η αίτηση  (  ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2)αποστέλλεται και στο 

mail@dide.fth.sch.gr  σε αρχείο   word με θέμα: 

1. ΑΝΑΝΕΩΣΗ  ΑΔΕΙΑΣ  ΑΣΚΗΣΕΩΣ ΕΠΑΓΕΛΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ  ΟΝΟΜΑ –

ΕΠΩΝΥΜΟ 

 

 

 

Πληροφορίες: Παρμάκη Παναγιώτα τηλ. 2231352818 

                              

εφαρμογής «e-Dilosi»  ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 3 

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

στην οποία θα βεβαιώνεται η υγεία του αιτούντος 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 αιτούντος να διδάξει σε Φροντιστήρια, Κέντρα Ξένων Γλωσσών 

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

6. Φωτοτυπία Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή Ισχύοντος Διαβατηρίου 

7. Αντίγραφο εκδοθείσας άδειας από τη 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 τηςπαρ. Θ΄ του άρθρου 

πρώτου του ν. 4093/2012, όπως συ-πληρώθηκε με το άρθρο 104 του ν. 4547/2018 (Α΄ 

102). 


