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Αγαπητές/οι κυρίες/κύριοι,
Με τα υπ’ αριθ. πρωτοκολ. 193736/54751/2014/4-11-2014 και 193736/170/2015/5-12015 έγγραφα του, ο Συνήγορος του Πολίτη εστίασε στο ζήτηµα της εκκρεµότητας έκδοσης
ΥΑ, σχετικά µε τα κριτήρια για τη χορήγηση επάρκειας προσόντων διδασκαλίας ξένης
γλώσσας.
Ειδικότερα, όπως ασφαλώς γνωρίζετε, µε τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 5
«Απλούστευση της διαδικασίας χορήγησης επάρκειας για τη διδασκαλία ξένης γλώσσας σε
φροντιστήρια» του ν. 4250/20141, καταργήθηκε η οριζόµενη στις διατάξεις της παρ. 4 του
άρθρου 70 του Α.Ν. 2545/19402 διαδικασία για τη χορήγηση πιστοποιητικού επάρκειας
προσόντων διδασκαλίας ξένης γλώσσας.
Μεταξύ άλλων: (α) καταργήθηκε η αρµοδιότητα του Υπουργού Παιδείας να
αποφαίνεται για την επάρκεια των προσόντων διδασκαλίας ξένων γλωσσών όσων δεν
κατέχουν τα αντίστοιχα προσόντα των δηµοσίων λειτουργών, (β) καταργήθηκε το Εποπτικό
Συµβούλιο Ιδιωτικής Εκπαίδευσης, δηλαδή το αρµόδιο γνωµοδοτικό διοικητικό όργανο για
τη χορήγηση ή µη της επάρκειας διδασκαλίας ξένης γλώσσας, (γ) καταργήθηκε κάθε
διοικητική πράξη που αφορά στη σύσταση, συγκρότηση και λειτουργία του ως άνω
Συµβουλίου, καθώς και οι διοικητικές πράξεις που εκδόθηκαν κατ’ εξουσιοδότηση των ως
άνω διατάξεων, (δ) ορίσθηκε ότι «Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων,
που εκδίδεται εντός ενός (1) µηνός από τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου, καθορίζονται τα
κριτήρια για τη χορήγηση επάρκειας προσόντων διδασκαλίας ξένης γλώσσας, καθώς και κάθε
άλλο σχετικό θέµα».
Ενόψει της έκδοσης της σχετικής ΥΑ, θα θέλαµε να θέσουµε υπ’ όψιν σας ξανά το
υπ΄αριθ. πρωτοκολ. 139733/37240/2012/23-10-2012 έγγραφο της Αρχής που απευθυνόταν
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Ν.4250/14 (ΦΕΚ 74 Α/26-03-2014) «∆ιοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νοµικών
Προσώπων και Υπηρεσιών του ∆ηµοσίου Τοµέα – Τροποποίηση ∆ιατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄ 161) και λοιπές
ρυθµίσεις».
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Α.Ν. 2545 της 8/10 Σεπτ. 1940 «Περί ιδιωτικών σχολείων, φροντιστηρίων και οικοτροφείων».
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στον Ειδικό Γραµµατέα Α/θµιας και Β/θµιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας &
Θρησκευµάτων, Πολιτισµού & Αθλητισµού. κ. Σ. Γκλαβά
Ειδικότερα, µε το έγγραφο αυτό, ο Συνήγορος επεσήµανε ότι, σύµφωνα µε το τότε
ισχύον νοµικό πλαίσιο, αποκλείονταν από τη δυνατότητα απόκτησης επάρκειας προσόντων
διδασκαλίας ξένης γλώσσας οι υπήκοοι τρίτων χωρών, καθώς για τη χορήγηση της
επάρκειας, έπρεπε να διαθέτουν τα προσόντα για διορισµό στο ∆ηµόσιο (µεταξύ άλλων,
ελληνική υπηκοότητα ή υπηκοότητα ΕΕ), σύµφωνα µε τις επιταγές του Α.Ν. 2545/1940,
αρθρ. 70.
Τόνισε, ότι το νοµικό αυτό πλαίσιο, είναι πλέον παρωχηµένο και δεν ανταποκρίνεται
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.
Προτείναµε, 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, να αναληφθεί 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.
Το Υπουργείο Παιδείας µας απέστειλε το υπ΄αριθ. πρωτοκολ. 4167/∆5/11-1-2013
έγγραφο, του Τµήµατος Γ’/Φροντιστηρίων της ∆/νσης Ιδιωτικής Εκπαίδευσης, µε το οποίο
απλά επανέλαβε τα όσα ίσχυαν µε βάση τις διατάξεις του τότε νοµοθετικού πλαισίου.
Εν αναµονή της ανταπόκρισής σας, σας ευχαριστούµε ιδιαίτερα για τη συνεργασία
σας.
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