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ΕΡΩΤΗΣΗ 

ΠΡΟΣ: Τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων 

Θέµα: «Καθυστερήσεις στη Χορήγηση Επάρκειας για Άδεια Διδασκαλίας 
Ξένων Γλωσσών» 

Η κατάργηση της επάρκειας για την άδεια διδασκαλίας ξένων γλωσσών από 
τους κατόχους πιστοποιητικού γλωσσοµάθειας C2 όπως προβλέπεται στην 
υπουργική απόφαση µε αρ. 77728/Ν1/11-5-2017 (ΦΕΚ Β’ 1773/23-05-2017) 
που τροποποίησε την προηγηθείσα  υπ’ αριθ. 6117/Α5/13-1-2017 απόφαση 
εκτιµάται ότι κρατά σε οµηρεία χιλιάδες εν δυνάµει διδάσκοντες. 

Σύµφωνα µε την ανωτέρω τροποποιηθείσα υπουργική απόφαση, άδεια 
διδασκαλίας είναι δυνατό να λάβουν µόνο οι πτυχιούχοι τµηµάτων  ξένων 
γλωσσών και Φιλολογίας των πανεπιστηµίων της ηµεδαπής ή της αλλοδαπής 
υπό την προϋπόθεση της αναγνώρισης ισοτιµίας των πτυχίων από το 
Διεπιστηµονικό Οργανισµό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδηµαϊκών και 
Πληροφόρησης (ΔΟΑΤΑΠ). Την ίδια στιγµή, η υπουργική απόφαση περιέχει 
µεταβατικές διατάξεις για όσους ενδιαφερόµενους είχαν υποβάλλει αίτηση 
για επάρκεια πριν την κατάργησή της από 26/3/2014 έως και 8/2/2017 και 
υπό την προϋπόθεση ότι διαθέτουν απολυτήριο λυκείου, κατέχουν την ξένη 
γλώσσα σε επίπεδο άριστης γνώσης (Γ2/C2) και έχουν ολοκληρώσει µε 
επιτυχία πρόγραµµα διδακτικής ξένων γλωσσών που ισούται µε 30 
διδακτικές µονάδες ECTS.  



To πρόγραµµα διδακτικής ξένων γλωσσών προβλέπεται να λειτουργήσει τα 
ακαδηµαϊκά έτη 2017-2018 και 2018-2019 από τα ξενόγλωσσα τµήµατα των 
πανεπιστηµίων της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης και απευθύνεται 
αποκλειστικά στους ενδιαφερόµενους για άδεια διδασκαλίας ξένης γλώσσας 
που κατέχουν πιστοποιητικό γλωσσοµάθειας C2.  

Παρά την έλευση εύλογου χρονικού διαστήµατος από την έκδοση της 
τροποποιηθείσας υπουργικής απόφασης και την έναρξη του νέου 
ακαδηµαϊκού έτους, το πρόγραµµα διδακτικής ξένων γλωσσών δεν έχει 
ακόµη ξεκινήσει αφήνοντας στην κυριολεξία στον αέρα χιλιάδες κατόχους 
πιστοποιητικού γλωσσοµάθειας, οι οποίοι αφενός αποκλείονται από την 
επίσηµη αγορά εργασίας και αφετέρου ωθούνται στην παραπαιδεία µε ό,τι 
αυτό συνεπάγεται για την απώλεια ασφαλιστικών και φορολογικών εσόδων.  

Με βάση τα ανωτέρω ερωτάται ο αρµόδιος υπουργός: 

- Για ποιον λόγο δεν έχει ξεκινήσει το πρόγραµµα διδακτικής ξένων 
γλωσσών όπως αυτό κατατέθηκε έως και τις 8 Ιουνίου 2017 από τα 
πανεπιστήµια των Αθηνών και Θεσσαλονίκης; Πότε αναµένεται να 
εγκριθεί από το υπουργείο σας το κατατεθέν πρόγραµµα;  

- Έχετε προβεί στις δέουσες ρυθµίσεις πρακτικών θεµάτων όπως κόστος, 
είσπραξη και επιµερισµός διδάκτρων για το πρόγραµµα διδακτικής ξένων 
γλωσσών; Εάν ναι, παρακαλώ όπως παράσχετε τα σχετικά στοιχεία. 

- Υπάρχει πρόβλεψη για εξ αποστάσεως παρακολούθηση του 
προγράµµατος για τους ενδιαφερόµενους προς απόκτηση άδειας 
διδασκαλίας ξένης γλώσσας, οι οποίοι διαµένουν εκτός Αθήνας και 
Θεσσαλονίκης σε αποµακρυσµένες περιοχές της χώρας µας;   

- Ποιος ο συνολικός αριθµός των αιτήσεων που υποβλήθηκαν  από 
26/3/2014 έως και 8/2/2017 για την χορήγηση επάρκειας προσόντων για 
την άδεια διδασκαλίας ξένης γλώσσας;  

- Υπάρχει σχεδιασµός για ανάθεση µέρους του προγράµµατος για τη 
διδακτική ξένων γλωσσών σε πιστοποιηµένα κέντρα ξένων γλωσσών 
ώστε αφενός να υποβοηθηθούν τα ελληνικά πανεπιστήµια και αφετέρου 
να επισπευσθεί η διαδικασία χορήγησης επάρκειας σε κατόχους 



πιστοποιητικών γλωσσοµάθειας µε δεδοµένο ότι το εν λόγω πρόγραµµα 
θα λειτουργήσει µόνο για δύο ακαδηµαϊκά έτη;  

- Υπάρχει πρόβλεψη για παράταση των ακαδηµαϊκών ετών λειτουργίας 
του προγράµµατος διδακτικής ξένων γλωσσών στην περίπτωση που δεν 
ικανοποιηθεί το σύνολο των ενδιαφεροµένων εντός των οριζόµενων 
προθεσµιών;  
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