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ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 

 
ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ 

ΣΤΗΝ ΕΠΕΤΗΡΙΔΑ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ (ΕΠ.ΙΔ.ΕΚ.) 
   (Δικαίωμα εγγραφή̋ στην επετηρίδα έχουν οι Έλληνε̋ πολίτε̋, οι πολίτε̋ των κρατών–μελών τη̋ 

Ευρωπαϊκή̋ Ένωση̋ και οι ομογενεί̋.) 

 

1.  Aντίγραφο πτυχίου ή πιστοποιητικού σπουδών (σημ.: δεν απαιτείται επικύρωση). 

2.  Aντίγραφο του δελτίου αστυνομική̋ ταυτότητα̋ (2 όψει̋) ή διαβατηρίου (σημ.: δεν απαιτείται 

επικύρωση). 

3. Σε περίπτωση μη αναγραφή̋ τη̋ υπηκοότητα̋ στην αστυνομική ταυτότητα θα πρέπει να 

προσκομίζεται πιστοποιητικό στο οποίο να αναγράφεται η υπηκοότητα του αιτούντο̋. 

4. Ηλεκτρονικό παράβολο 15 ΕΥΡΩ, αριθμό̋ ηλεκτρονικού παραβόλου : 1392 («Επετηρίδα 

Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Π.Ε. και Δ.Ε», Φορέα̋: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ 

ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ). Για πληροφορίε̋ έκδοση̋ του Ηλεκτρονικού Παραβόλου (e-Παράβολο) 

πατήστε εδώ.  

 

5. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία να αναφέρεται ότι ο/η ενδιαφερόμενο̋/-νη:  

(α).ΔΕΝ έχει απολυθεί από το Δημόσιο ή από Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) ή Οργανισμό 

Τοπική̋ Αυτοδιοίκηση̋, λόγω επιβολή̋ τη̋ πειθαρχική̋ ποινή̋ τη̋ οριστική̋ παύση̋ ή λόγω 

καταγγελία̋ τη̋ σύμβαση̋ εργασία̋ μου για σπουδαίο λόγο οφειλόμενο σε υπαιτιότητά μου, εντό̋ τη̋ 

τελευταία̋ πενταετία̋.  

(β). ΔΕΝ κατέχει θέση εκπαιδευτικού στην εκπαίδευση άλλη̋ χώρα̋ (ν.1566/1985 άρθρο15 παρ.9). 

(γ). ΔΕΝ είναι συνταξιούχο̋ ούτε συνταξιούχο̋ εκπαιδευτικό̋
1
.  

(δ). ΔΕΝ διώκεται ποινικά και ΔΕΝ δεν έχει καταδικαστεί για οποιοδήποτε έγκλημα κατά τη̋ γενετήσια̋ 

ελευθερία̋ ή οικονομική̋ εκμετάλλευση̋ τη̋ γενετήσια̋ ζωή̋. 

(ε). ΔΕΝ έχει καταδικαστεί για κακούργημα και ΔΕΝ του έχει επιβληθεί οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, 

υπεξαίρεση, απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία (περί την υπηρεσία), 

παράβαση καθήκοντο̋ ή καθ΄ υποτροπή συκοφαντική δυσφήμηση. 

 

[Προσυμπληρωμένη την Υπέυθυνη Δήλωση μπορείτε να τη βρείτε εδώ] 

 

      Α. Επιπλέον δικαιολογητικά πρέπει να υποβληθούν στι̋ εξή̋ περιπτώσει̋: 

 Α.1.  Οι πτυχιούχοι των Σχολών Πανεπιστημίων τη̋ Αλλοδαπή̋,  πρέπει να υποβάλουν βεβαίωση τη̋ 

αρμόδια̋ υπηρεσία̋ για την αναγνώριση τη̋ ακαδημαϊκη̋ ισοτιμία̋ και αντιστοιχία̋ του ξένου 

τίτλου σπουδών με πτυχίο τη̋ ημεδαπή̋, καθώ̋ και  αντίγραφο απόλυση̋ από Ελληνικό εξατάξιο 

Γυμνάσιο ή Λύκειο. Στην περίπτωση που κατέχουν απολυτήριο δευτεροβάθμια̋ εκπαίδευση̋ τη̋ 

αλλοδαπή̋, πρέπει να υποβάλουν επιπλέον και βεβαίωση για την άριστη γνώση και την άνετη χρήση 

τη̋ ελληνική̋ γλώσσα̋ το οποίο χορηγείται από: (αα) το Κέντρο Ελληνική̋ Γλώσσα̋ (επίπεδο Γ2΄) ή 

(ββ) την Επιτροπή τη̋ παρ. 10 του άρθρου 14 του ν. 1566/1985 (Δ/νση Διορισμού και Προσλήψεων 

Εκπαιδευτικού Προσωπικού Πρωτοβάθμια̋ και Δευτεροβάθμια̋ Εκπαίδευση̋, Τμήμα Γ’). 

Διευκρινίζεται ότι το δικαιολογητικό αυτό απαιτείται και για του̋ υποψηφίου̋ των κλάδων ΔΕ και ΤΕ 

(αρ. Γνωμ. 544/2006 Ν.Σ.Κ., τμήμα Ε΄).  

Οι ξενόγλωσσοι τίτλοι σπουδών θα πρέπει να συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση. 

 

Α.2. Οι πτυχιούχοι των Παιδαγωγικών Τμημάτων Δημοτική̋ Εκπαίδευση̋ ή Προσχολική̋ Αγωγή̋, 

Πανεπιστημίων τη̋ Αλλοδαπή̋, χωρών εκτό̋ τη̋ Ευρωπαϊκή̋ Ένωση̋, πρέπει να υποβάλουν επιπλέον 

                                                
1
 Σημειώνεται ότι οι λοιποί συνταξιούχοι, βάσει τη̋ 429/2012 Γνωμοδότηση̋ του ΝΣΚ, δεν είχαν δικαίωμα ένταξη̋ στην 

Επετηρίδα ακόμα και προ τη̋ έναρξη̋ ισχύο̋ του ν.4610/2019, με το άρθρο 203 παρ. 3 του οποίου αντικαταστάθηκε η παρ. 4 του 

άρθρου 28 του ν.682/1977 στην οποία προβλεπόταν ο σχετικό̋ Πίνακα̋ Γ’ (Συνταξιούχων Εκπαιδευτικών τη̋ Δημόσια̋ ή Ιδιωτική̋ 

Εκπαίδευση̋).  
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και βεβαίωση παρακολούθηση̋ προγράμματο̋ επανεκπαίδευση̋ (ν.2083/1992, άρθρο 30, παρ. 2, 

ν.2327/1995, άρθρο 10, παρ.3 , ν. 3391/2005, άρθρο 9, παρ. 8). 

Α.3.  Οι πτυχιούχοι μουσική̋ ειδίκευση̋ αναγνωρισμένου μη Ανωτάτου Εκπαιδευτικού Ιδρύματο̋ τη̋ 

ημεδαπή̋, πρέπει να υποβάλουν αντίγραφο απόλυση̋ από Ελληνικό εξατάξιο Γυμνάσιο ή Λύκειο. 

Στην περίπτωση που κατέχουν απολυτήριο δευτεροβάθμια̋ εκπαίδευση̋ τη̋ αλλοδαπή̋, πρέπει να 

υποβάλουν επιπλέον και βεβαίωση για την άριστη γνώση και την άνετη χρήση τη̋ ελληνική̋ γλώσσα̋. 

 

Β. Παιδαγωγική και Διδακτική Επάρκεια. 

Β.1. Για την εγγραφή στην Επετηρίδα Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών ΔΕΝ είναι απαραίτητη η πιστοποίηση 

τη̋ παιδαγωγική̋ και διδακτική̋ επάρκεια̋ του υποψηφίου.  

Η παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια πιστοποιείται βάσει των άρθρων 54, παρ. 4 και 5, και 66 

παρ. 2 και 3 του ν.4589/2019 (ΦΕΚ 13 τ.Α’/29-1-2019). Αναλυτικά για του̋ τίτλου̋ σπουδών, τα 

πιστοποιητικά και τι̋ βεβαιώσει̋ που πιστοποιούν την παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια των 

υποψηφίων: 84600/Ν1/28.5.2019 (ΑΔΑ: 6Ι0Χ4653ΠΣ-6ΛΖ). 

 

Β.2.  Εφόσον ο/η υποψήφιο̋/α κατέχει σχετικό τίτλο σπουδών (μεταπτυχιακό / διδακτορικό) ή 

πιστοποιητικό ή βεβαίωση περί παιδαγωγική̋ και διδακτική̋ επάρκεια̋ την υποβάλλει με την 

παρούσα Αίτηση (σημ.: δεν απαιτείται επικύρωση). 

 

Γ. Γενικέ̋ Πληροφορίε̋. 

Γ.1. Η εγγραφή στην Επετηρίδα Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών είναι αναγκαία προϋπόθεση για τη 

δυνατότητα πρόσληψη̋ σε ιδιωτική σχολική μονάδα (ν.682/1977, άρθρο 29, παρ.1).  

 

Γ.2. Στην Επετηρίδα Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών εγγράφονται οι υποψήφιοι ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί που 

πληρούν τι̋ νόμιμε̋ προϋποθέσει̋ ένταξη̋ σε έναν τουλάχιστον εκπαιδευτικό κλάδο τη̋ 

Πρωτοβάθμια̋ ή/και Δευτεροβάθμια̋ Εκπαίδευση̋ (ν.682/1977, άρθρο 28, παρ.1 και 4, όπω̋ ισχύουν). 

 

Γ.3. Οι εκπαιδευτικοί κλάδοι και ειδικότητε̋ τη̋ Πωτοβάθμια̋ και τη̋ Δευτεροβάθμια̋ Εκπαίδευση̋ 

καθορίζονται στον ν.4521/2018 (ΦΕΚ 38 τ.Α’/2018). 

 

Γ.4. Στην 108798/Ν1/4-7-2019 (ΦΕΚ 2892 τ.Β’/5-7-2019,  ΑΔΑ:7Ζ04653ΠΣ-59Ψ ) Υπουργική Απόφαση 

καθορίζεται ειδικότερα η διαδικασία εγγραφή̋ και ο τρόπο̋ τηρήσεων τη̋ Επετηρίδα̋ Ιδιωτικών 

Εκπαιδευτικών  Πρωτοβάθμια̋ και Δευτεροβάθμια̋ Εκπαίδευση̋.   

 

 

Η αίτηση και τα δικαιολογητικά 

υποβάλλονται: 

- στο ΠΣ Ηλεκτρ/κή̋ Διαχείριση̋ Εγγράφων του ΥΠΠΕΘ (εδώ),  

ή 

- ηλεκτρονικά στο mail protocol@minedu.gov.gr, 

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ:  

 

1. Από το Τμήμα Β’ τη̋ Δ/νση̋ Ιδιωτική̋ Εκπαίδευση̋ στα τηλέφωνα: 210.3442201, 210.3442813, 

210.3442208, και 210.3443304. 

2. Από τι̋ Διευθύνσει̋ Εκπαίδευση̋ όλη̋ τη̋ χώρα̋. 

3. Από το Γραφείο Ενημέρωση̋ Πολιτών (Γ.Ε.ΠΟ.), καθημερινά 9 π.μ.–2μ.μ., τηλ. 210.344-2505, -2508, -

2649. 

4. Από την ιστοσελίδα του ΥΠ.Π.Ε.Θ. (ΑΡΧΙΚΗ/ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ). 

 

 


