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Θέµα: Χορήγηση επάρκειας προσόντων διδασκαλίας ξένης γλώσσας σε αλλοδαπούς,
αποφοίτους Ελληνικών ΑΕΙ, νοµίµως διαµένοντες στην Ελλάδα, επί µακρόν
ΙΣΤΟΡΙΚΟ
Ο Συνήγορος του Πολίτη, στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων του σύµφωνα µε τα άρθρα 3
& 4 του ν. 3094/2003, έλαβε τις υπ’ αριθ. φακέλου 139734/2011, 139733/2011, 127325/2010
και 138164/2011 αναφορές των ……………, σχετικά µε την αποστέρηση της δυνατότητας
απόκτησης επάρκειας προσόντων διδασκαλίας της αγγλικής γλώσσας στον ιδιωτικό τοµέα.
Οι αναφερόµενες, αλλοδαπές υπήκοοι, διαβιούν µόνιµα στην Ελλάδα περίπου τη
τελευταία δεκαπενταετία, έχουν παρακολουθήσει όλες τις βαθµίδες του ελληνικού
εκπαιδευτικού συστήµατος και αποφοίτησαν από το Ελληνικό Πανεπιστήµιο, (εισαγωγή µε
πανελλαδικές) και ειδικότερα από το Τµήµα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του
Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου.
Οι αναφερόµενες απευθύνθηκαν στο Υπουργείο Παιδείας, προκειµένου να
αποκτήσουν επάρκεια προσόντων διδασκαλίας, για να µπορέσουν να εργαστούν ως
καθηγήτριες αγγλικής φιλολογίας στον ιδιωτικό τοµέα. Ωστόσο, το αίτηµά τους δεν έγινε
δεκτό, καθώς δεν είναι ελληνίδες υπήκοοι, ούτε υπήκοοι χωρών Ε.Ε.
ΙΣΧΥΟΝ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
Πράγµατι, σύµφωνα µε τη παρ. του αρθρ. 70 του Α.Ν. 2545/1940 «Περί ιδιωτικών
σχολείων, φροντιστηρίων, κ.λ.π.», ορίζεται ότι : « Οι διδάσκοντες εν φροντιστηρίοις πρέπει να
έχουν τα ειδικά προσόντα τα απαιτούµενα δια τον διορισµόν εις αντίστοιχον θέσιν δηµοσίου
σχολέιου», ενώ βάσει της παρ. 4 του ιδίου άρθρου ορίζεται ότι: «Προκειµένου περί
διδασκόντων ξένας γλώσσας εν φροντιστηρίοις, εις άς περιπτώσεις τα προσόντα των
αντιστοίχων δηµοσίων λειτουργών, αποφαίνεται περί της επάρκειας αυτών ο Υπουργός των
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Θρησκευµάτων και της Εθνικής Παιδείας, µετά γνώµην του Εποπτικού Συµβουλίου Ιδιωτικής
Εκπαίδευσης».
Επίσης, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Π.∆. 211/1994 για τη «Προσαρµογή της
Ελληνικής Νοµοθεσίας που αναφέρεται στην ίδρυση και λειτουργία Φροντιστηρίων, στη
παροχή κατ΄οίκον διδασκαλιας και στην απασχόληση ως διευθυντών και διδασκόντων σε
φροντιστήρια, προς τις διατάξεις των άρθρων 7, 48, 52 και 59 της Συνθήκης περί ιδρύσεως
της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής Κοινότητας», προβλέπεται ότι «χορηγείται επίσης άδεια
ίδρυσης φροντιστηρίων σε υπηκόους κρατών-µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εφόσον
διαθέτουν τα προσόντα που απαιτεί ο νόµος για τη χορήγηση άδειας ίδρυσης φροντιστηρίων σε
ηµεδαπό, προσκοµίζοντας τα αντίστοιχα δικαιολογητικά και τη βεβαίωση που προβλέπεται από
τις διατάξεις της παρ. 10 του αρθρ. 14 του Ν. 1566/1985 (Α’167), οι οποίες εφαρµόζονται
αναλόγως» (άρθρο 2), ενώ «επιτρέπεται η πρόσληψη και η απασχόληση εν γένει, ως
διευθυντών ή ως µελών διδακτικού προσωπικού φροντιστηρίων….και των υπηκόων κρατών
µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εφόσον διαθέτουν τα προσόντα που απαιτεί ο νόµος για τη
κατάληψη αντιστοίχων θέσεων από ηµεδαπούς…» (αρθρ. 4παρ. 1), καθώς και «… δικαίωµα
κατ’ οίκον διδασκάλου έχουν και οι υπήκοοι των Κρατών –Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
εφόσον διαθέτουν τα νόµιµα προσόντα του αρθρ, 70 του Α.Ν. 2545/1940..» (αρθρ. 4 παρ. 2).
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ
Σύµφωνα, µε το άρθρο 12 του π.δ. 150/2006 (ΦΕΚ 160 Α΄), το οποίο εκδόθηκε κατ`
εξουσιοδότηση του άρθρου 69 του Ν.3386/2005, µε θέµα την προσαρµογή της ελληνικής
νοµοθεσίας στην Οδηγία 2003/109/ΕΚ της 25ης Νοεµβρίου 2003 σχετικά µε το καθεστώς
υπηκόων τρίτων χωρών οι οποίοι είναι επί µακρόν διαµένοντες, προβλέπεται ρητά ότι «ο επί
µακρόν διαµένων απολαύει ίσης µεταχείρισης µε τους ηµεδαπούς όσον αφορά:…α. Την
πρόσβαση στη µισθωτή ή µη µισθωτή δραστηριότητα και τους όρους απασχόλησης και
εργασίας, περιλαµβανοµένων των όρων απόλυσης και αµοιβής. ∆εν επιτρέπεται πρόσβαση σε
δραστηριότητες που αφορούν την άσκηση δηµόσιας εξουσίας. Βέβαια το ανωτέρω άρθρο
στην τελευταία παράγραφο εισάγει ένα περιορισµό : Το δικαίωµα της ίσης µεταχείρισης
περιορίζεται ως προς την α. Πρόσβαση σε µισθωτή ή µη µισθωτή δραστηριότητα η οποία,
σύµφωνα µε τις διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας, ασκείται αποκλειστικά από Έλληνες ή
πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ε.Ο.Χ. Ωστόσο για τoν αποκλεισµό των αλλοδαπών
από την άσκηση της δραστηριότητας, πρέπει να υπάρχει µια αιτιολογική βάση τέτοια, η
οποία να δικαιολογεί τον περιορισµό αυτό. Π.χ άσκηση δηµοσίου λειτουργήµατος, ή
ενασχόληση σε τοµείς σχετικούς µε την εθνική ασφάλεια και τη δηµόσια τάξη.
Επισηµαίνεται, στο σηµείο αυτό, ότι, σύµφωνα µε τις σχετικές διατάξεις περί
κοινωνικής ένταξης των υπηκόων τρίτων χωρών που περιλαµβάνονται στον ν.3386/2005
(άρθρα 65 και 66), µία από τις βασικές αρχές που διέπουν τις δράσεις κοινωνικής ένταξης
είναι η αρχή της ίσης µεταχείρισης και στόχος η χορήγηση δικαιωµάτων στους υπηκόους
τρίτων χωρών, τα οποία διασφαλίζουν την αναλογικώς ισότιµη συµµετοχή τους στην
οικονοµική, κοινωνική και πολιτιστική ζωή της Χώρας. Στο πλαίσιο αυτό, ιδιαίτερη βαρύτητα
δίνεται στους υπηκόους τρίτων χωρών, που η εργασία τους δεν έχει προσωρινό χαρακτήρα,
καθώς και στα µέλη των οικογενειών τους, όπως επίσης και στους υπηκόους δεύτερης και
τρίτης γενιάς που έχουν γεννηθεί στην Ελλάδα.
Άλλωστε, η ανάγκη ιδιαίτερης αντιµετώπισης αυτής της κατηγορίας αλλοδαπών,
αναγνωρίζεται και από τον ίδιο το νοµοθέτη, καθώς, όπως ρητά ορίζεται στην παρ.5 του
άρθρου 72 του ν.3386/2005, «Υπήκοοι τρίτων χωρών, που έχουν αποφοιτήσει από τη

δευτεροβάθµια εκπαίδευση στην Ελλάδα, έχουν πρόσβαση στην πανεπιστηµιακή εκπαίδευση,
υπό τους αυτούς όρους και προϋποθέσεις, όπως και οι ηµεδαποί». Είναι παράδοξο οι
αλλοδαποί αυτοί να έχουν τα ίδια δικαιώµατα όσον αφορά τη φοίτησή τους στις σχολές των
ελληνικών ΑΕΙ, αποκλειόµενοι στη συνέχεια από τη δυνατότητα αξιοποίησης επαγγελµατικά
του πτυχίου τους στην Ελλάδα.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Σύµφωνα µε το προαναφερθέν νοµικό πλαίσιο, αποκλείονται από τη δυνατότητα
απόκτησης επάρκειας προσόντων διδασκαλίας οι υπήκοοι τρίτων χωρών. Ωστόσο το νοµικό
αυτό πλαίσιο που υφίσταται µέχρι σήµερα, είναι πλέον παρωχηµένο, αλλά και ανακόλουθο
προς τις νοµοθετικές εξελίξεις που έχουν µεσολαβήσει, και δεν ανταποκρίνεται πλέον στις
σύγχρονες ανάγκες και απαιτήσεις της ελληνικής πραγµατικότητας, όπου πρέπει να ληφθούν
τα ανάλογα µέτρα και να διαµορφωθεί ένα σταθερό πλαίσιο κοινωνικής ένταξης των
µεταναστών που είναι πλέον διαµένοντες επί µακρό χρονικό διάστηµα στην Ελλάδα,
ιδιαίτερα δε αυτών που έχουν γεννηθεί, ανατραφεί και ενηλικιωθεί στην Ελλάδα, ή αυτών
που έχουν φοιτήσει σε όλες τις βαθµίδες της ελληνικής εκπαίδευσης.

ΠΡΟΤΑΣΗ.
Υπό το πρίσµα της ανάγκης υιοθέτησης δράσεων και µέτρων οµαλής κοινωνικής
ένταξης των αλλοδαπών στην ελληνική κοινωνία, και ιδίως αυτών που έχουν µια ειδική
σχέση µε την Ελλάδα, η Αρχή θεωρεί ότι συνιστά πλέον νόµιµη υποχρέωση της Ελληνικής
Πολιτείας, εκπορευόµενη, µάλιστα από το κοινοτικό δίκαιο να αναλάβει άµεσα πρωτοβουλία
τροποποίησης του σχετικού κανονιστικού πλαισίου, προς µια πιο ευέλικτη και
ανταποκρινόµενη στις υπάρχουσες συνθήκες κατεύθυνση. Ιδιαίτερη σηµασία έχει η
αναγνώριση της δυνατότητας απασχόλησης στον ιδιωτικό τοµέα της εκπαίδευσης σε όσους :
i) έχουν γεννηθεί στην Ελλάδα, ii) είναι κάτοχοι αδειών διαµονής αόριστης, δεκαετούς
διάρκειας, ή επί µακρόν διαµένοντες, iii) είναι τέκνα αλλοδαπών που είναι κάτοχοι άδειας
διαµονής των προηγουµένων κατηγοριών, ή έχουν παρακολουθήσει τη δευτεροβάθµια και
έχουν αποφοιτήσει από τη τριτοβάθµια εκπαίδευση στη Ελλάδα.

Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούµε για τις απόψεις σας. Ευχαριστούµε θερµά για τη
συνεργασία.
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