
                     ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 
 
ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ  ΕΝΑΡΞΗΣ ΑΣΚΗΣΕΩΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΣΕ 
ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΑ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΤ’ 
ΟΙΚΟΝ  ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
 
1.ΑΙΤΗΣΗ  EΝΑΡΞΗΣ ( ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1)  (με υπογραφή). 

 
2.Αντίγραφο πτυχίου πανεπιστημίου της ημεδαπήςή της αλλοδαπής αναγνωρισμένο 
ωςισότιμο 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 
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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

               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 
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 
της παρ. Θ΄ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012, όπως συ-πληρώθηκε με το 
άρθρο 104 του ν. 4547/2018 (Α΄102). 


