
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 23544/Ν1 
  Έγκριση του Προγράμματος Διδακτικής των Ξέ-

νων Γλωσσών για τη χορήγηση επάρκειας για 

τη διδασκαλία ξένης γλώσσας σε κέντρα ξένων 

γλωσσών, ίσου με 30 ECTS, του Δημοκρίτειου Πα-

νεπιστημίου Θράκης (Δ.Π.Θ.).

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 70 του α.ν. 2545/1940 (Α΄ 

287) «Περί Ιδιωτικών Σχολείων-Φροντιστηρίων και Οι-
κοτροφείων», όπως ισχύουν.

2. Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 5 του 
ν. 4250/2014 (Α΄ 74).

3. Τις διατάξεις της υποπ.Θ.12, της παρ. Θ του άρθρου 
πρώτου του ν. 4093/2012 (Α΄ 222), όπως τροποποιήθη-
καν και ισχύουν.

4. Τις διατάξεις του άρθρου 15 του ν. 4452/2017 
(Α΄ 17) «Σύσταση οργανικής μονάδας επιπέδου Διεύ-
θυνσης στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευ-
μάτων».

5. Τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 90 του 
ν. 4485/2017 (Α΄ 114).

6. Τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 48 του 
ν. 4485/2017 (Α΄ 114).

7. Τις διατάξεις του π.δ.114/2014 (Α΄ 181) «Οργανισμός 
Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων», όπως τροπο-
ποιήθηκε και ισχύει.

8. Τις διατάξεις του π.δ. 70/2015 (Α΄ 114) «Ανασύσταση 
των Υπουργείων …. Τουρισμού».

9. Τις διατάξεις του π.δ. 125/2016 (Α΄ 210) «Διορισμός, 
Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

10. Τις διατάξεις της υπουργικής απόφασης 197109/
Α1/2015 «Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής … και 
Τμημάτων ΥΠ.Π.Ε.Θ.».

11. Τις διατάξεις της αριθμ. 6117/Α5/13-1-2017 από-
φασης, με θέμα «Καθορισμός κριτηρίων χορήγησης 
επάρκειας προσόντων για τη διδασκαλία ξένης γλώσ-
σας σε κέντρα ξένων γλωσσών» (ΦΕΚ Β΄ 324, διόρθωση 
σφάλματος στο Β΄ 562), όπως τροποποιήθηκε, με τις 
διατάξεις της αριθμ. 77728/Ν1/11-5-2017 απόφασης 

«Τροποποίηση της αριθμ. 6117/Α5/13-1-2017 υπουργι-
κής απόφασης...» (ΦΕΚ Β΄ 1773/23-05-2017, διόρθωση 
σφάλματος στο Β΄ 1986/9-6-2017).

12. Την απόφαση της Συγκλήτου του Δημοκρίτειου Πα-
νεπιστημίου Θράκης, όπως διατυπώνεται στα πρακτικά 
της αριθμ. 41 συνεδρίας της 1-6-2017.

13. Το αριθμ. 1/5-01-2018 πρακτικό του Δ.Σ. του Ινστι-
τούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ).

14. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας από-
φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ το Πρόγραμμα Διδακτικής των Ξένων 
Γλωσσών, ίσο με 30 ECTS, το οποίο υπεβλήθη κατ’ εφαρ-
μογή της διάταξης της παραγράφου 2 του άρθρου 3 της 
αριθμ. 6117/Α5/13-1-2017 απόφασης του ΥΠ.Π.Ε.Θ, όπως 
αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει, και παρέχεται από το Δη-
μοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, καθώς πληρούνται οι 
προϋποθέσεις της ανωτέρω διάταξης και της διάταξης 
της παραγράφου 3 του άρθρου 5 του ν. 4250/2014, όπως 
τροποποιήθηκε με την περίπτωση α της παραγράφου 2 
του άρθρου 90 του ν. 4485/2017.

1. Το Πρόγραμμα απευθύνεται στους αποφοίτους 
του Τμήματος Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Πα-
ρευξείνιων Χωρών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου 
Θράκης. Για την εγγραφή και παρακολούθηση του Προ-
γράμματος θα πρέπει να πληρούνται οι προϋποθέσεις 
που ορίζονται από το Πανεπιστήμιο, έτσι όπως αποτυ-
πώνονται στο εγκριθέν Πρόγραμμα. Για τη συμμετοχή 
στο Πρόγραμμα καταβάλλονται τέλη παρακολούθησης, 
ποσού 400 ευρώ. Η επιτυχής παρακολούθηση του προ-
γράμματος δεν εξασφαλίζει τη χορήγηση επάρκειας, 
εφόσον δεν πληρούνται οι λοιπές προϋποθέσεις των 
άρθρων 3 και 4 της 6117/13-1-2017 υπουργικής από-
φασης, όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις των άρ-
θρων 3 και 4 της αριθμ. 77728/Ν1/11-5-2017 υπουργικής 
απόφασης.

2. Οι απόφοιτοι που έχουν παρακολουθήσει κατά τη 
διάρκεια της φοίτησής τους στον προπτυχιακό κύκλο 
σπουδών κάποιο από τα προαπαιτούμενα μαθήματα 
του εγκριθέντος προγράμματος υποχρεούνται να πα-
ρακολουθήσουν τα υπόλοιπα μαθήματα που υπολεί-
πονται προκειμένου να συμπληρώσουν τα 30 ECTS με 
ανάλογη μείωση των τελών παρακολούθησης. Σε κάθε 
περίπτωση θα πρέπει οι απόφοιτοι να έχουν αξιολογηθεί 
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στην γλώσσα επιλογής σε όλα τα εξάμηνα με μέσο όρο 
βαθμολογίας τουλάχιστον 8. Σε διαφορετική περίπτωση 
τους δίνεται η δυνατότητα να εξεταστούν σε αυτή προ-
κειμένου να διαπιστωθεί η κατάκτηση του απαραίτητου 
επιπέδου γλωσσομάθειας. Τα εξέταστρα αυτά ορίζονται 
στο ποσό των 50 ευρώ. Σε περίπτωση που οι απόφοιτοι 
έχουν ήδη συγκεντρώσει κατά τη φοίτησή τους 30 ECTS 
στα παρεχόμενα από το πρόγραμμα μαθήματα και έχουν 
αξιολογηθεί στη γλώσσα επιλογής σε όλα τα εξάμηνα 
με μέσο όρο βαθμολογίας τουλάχιστον 8, λαμβάνουν 
ατελώς βεβαίωση ολοκλήρωσης του παρόντος προ-
γράμματος.

3. Για την παρακολούθηση του προγράμματος, απαιτεί-
ται η υποβολή αίτησης του ενδιαφερόμενου στο Δ.Π.Θ. 
εντός της προθεσμίας και με τη διαδικασία που θα ορίσει 
το Πανεπιστήμιο. Στην αίτηση πρέπει οπωσδήποτε να 
αναγράφονται τα πλήρη προσωπικά στοιχεία του αιτού-
ντος και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Μετά 
την ολοκλήρωση του Προγράμματος οι ενδιαφερόμενοι 
λαμβάνουν «Πιστοποιητικό επιτυχούς ολοκλήρωσης του 
Προγράμματος Διδακτικής των Ξένων Γλωσσών για τη 
χορήγηση επάρκειας προσόντων για τη διδασκαλία της 

γλώσσας επιλογής σε κέντρα ξένων γλωσσών, ίσου με 30 
ECTS» από το Πανεπιστήμιο, το οποίο θα πρέπει να προ-
σκομίσουν μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά του άρ-
θρου 4 της 6117/13-1-2017 υπουργικής απόφασης, όπως 
τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 4 της αριθμ. 
77728/Ν1/11-5-2017 υπουργικής απόφασης, στο Τμήμα 
Δ΄ της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Ιδιωτικής Εκπαίδευσης 
του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων 
προκειμένου να αιτηθούν τη χορήγηση επάρκειας διδα-
σκαλίας των ξένων γλωσσών σε Κέντρα Ξένων Γλωσσών.

4. Το Πρόγραμμα θα λειτουργήσει κατά το ακαδημαϊ-
κό έτος 2017-2018 και θα υποβληθεί για ανανέωση της 
έγκρισης μέχρι 30-9-2018. Η ανακοίνωση του Πανεπι-
στημίου για την ημερομηνία έναρξης του προγράμματος 
και για την ημερομηνία έναρξης της προθεσμίας υπο-
βολής αίτησης συμμετοχής σε αυτό, αναρτώνται στην 
ιστοσελίδα του Δ.Π.Θ.: www.duth.gr και του ΥΠ.Π.Ε.Θ: 
www.minedu.gov.gr. Το εγκριθέν Πρόγραμμα, έτσι όπως 
υπεβλήθη από το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης και 
παρατίθεται στο παράρτημα, αποτελεί αναπόσπαστο 
τμήμα της παρούσης.
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H απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Μαρούσι, 12 Φεβρουαρίου 2018
Ο Υπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤIΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ
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*02005952202180016*

Την ευθύνη για την εκτύπωση, διαχείριση και κυκλοφορία των φύλλων της Εφημερίδας 
της Κυβερνήσεως, (ΦΕΚ) στην έντυπη και ηλεκτρονική έκδοση, έχει το Εθνικό Tυπογραφείο 

το οποίο αποτελεί δημόσια υπηρεσία η οποία υπάγεται στο Υπουργείο Διοικητικής Ανασυ-
γκρότησης. Το Εθνικό Τυπογραφείο έχει επίσης την ευθύνη για την κάλυψη των εκτυπωτικών 
αναγκών του Δημοσίου. (ν. 3469/2006, Α΄ 131).

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΕΙ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ)
Η ηλεκτρονική μορφή των ΦΕΚ διατίθεται δωρεάν από την ιστοσελίδα www.et.gr. Για 

τα ΦΕΚ που δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωρισθεί στην πιο πάνω ιστοσελίδα δίνεται η 
δυνατότητα δωρεάν αποστολής με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, μετά από αίτηση που υποβάλ-
λεται ηλεκτρονικά με τη συμπλήρωση ειδικής φόρμας.

Η έντυπη μορφή των ΦΕΚ διατίθεται για μεμονωμένα φύλλα με το ανάλογο κόστος από 
το τμήμα Πωλήσεων απευθείας ή με ταχυδρομική αποστολή μέσω αίτησης παραγγελίας στα 
ΚΕΠ, ενώ για ετήσια συνδρομή από το τμήμα Συνδρομητών. Tο κόστος για ασπρόμαυρο ΦΕΚ 
από 1 έως 16 σελίδες είναι 1€, προσαυξανόμενο κατά 0,20€ για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή 
μέρος αυτού. Το κόστος για έγχρωμο ΦΕΚ είναι 1,50€ από 1 έως 16 σελίδες, προσαυξανόμενο 
κατά 0,30€ για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.

Τρόπος αποστολής κειμένων προς δημοσίευση

-  Τα κείμενα για δημοσίευση στο ΦΕΚ, από όλες τις δημόσιες υπηρεσίες και τους φορείς 
του δημόσιου τομέα, αποστέλλονται στην διεύθυνση webmaster.et@et.gr με  χρήση 
προηγμένης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης.

-  Οι περιλήψεις Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων, αποστέλλονται στην ηλεκτρονική δι-
εύθυνση dds@et.gr με τη χρήση απλού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

-  Κατ’ εξαίρεση, πολίτες οι οποίοι δεν έχουν αποκτήσει προηγμένη ηλεκτρονική υπογρα-
φή, μπορούν να αποστέλλουν ταχυδρομικά ή να καταθέτουν  με εκπρόσωπό τους κείμε-
να προς δημοσίευση αποτυπωμένα σε χαρτί, στο Τμήμα Παραλαβής Δημοσιευτέας Ύλης.

Πληροφορίες σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την 

πώληση των τευχών και τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες θα βρείτε 

στην ιστοσελίδα μας και στη διαδρομή Εξυπηρέτηση κοινού - τμήμα πωλήσεων ή συν-

δρομητών. Επίσης στην ιστοσελίδα μπορείτε να αναζητήσετε πληροφορίες σχετικά με την 

πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, εφόσον γνωρίζετε τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύμα-

τος (ΚΑΔ). Τον ΚΑΔ εκδίδει το Εθνικό Tυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προ-
ϋποθέσεις δημοσίευσης. 

2. ΚΑΛΥΨΗ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ του Δημοσίου και των φορέων του 

Το Εθνικό Τυπογραφείο μετά από αίτημα φορέα του Δημοσίου αναλαμβάνει να σχεδιάσει 
και να εκτυπώσει κάρτες, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους, φακέλους 
αλληλογραφίας, κ.ά. Επίσης σχεδιάζει και κατασκευάζει σφραγίδες. 

EΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ 

Πωλήσεων: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Συνδρομητών: (Ημιόροφος, τηλ. 210 5279136) 
Πληροφοριών: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000) 
Παραλαβής Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139) 
Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστοσελίδα: www.et.gr 

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία 
της ιστοσελίδας:  helpdesk.et@et.gr 
Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων 
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ: 
webmaster.et@et.gr 
Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο 
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr
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